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Spravodaj občanov Žitnej-Radiše

0,50€

Vysoké krásne smreky v chotári,
Pamätáte?
Pamätáte na rok štyridsiaty štvrtý,
Keď delá duneli a terčom žiivé telá boli?
Nezabúdajte!
Ani mi sme nezabudli...

3/2010
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Nový školský rok:
Septembrom začína nový školský rok. A tak to bolo i tento
rok, kedy sa druhého septembra otvorili brány materských,
Farby jesene
základných i stredných škôl. Pre najmenšie deti nastupujúce do
Ako ten čas utiekol u babičiek,
Zelené jabĺčko, modrá slivka,
materskej školy sa začiatkom nového roka začína čas nových
u dedkov.
žltkavej hruške lístok kyvká.
kamarátstiev a hier. Pre prváčikov je to vzrušenie z nového
Slniečko - maliar jesene
Dohorela vatra.
prostredia, z novej pani učiteľky a prvých napísaných
vyfarbí štetcom plody zeme.
Dobré leto pri mori
písmeniek... A ako vnímajú začiatok školského roka starší žiaci?
i v Tatrách.
A naše mamy, staré mamy,
Sú to predovšetkým stretnutia so spolužiakmi a kamarátmi,
Ďalšie leto počká si.
konzervy plnia maškrtami,
pravidelné školské povinnosti, ale tiež mimoškolské aktivity.
Kalendár ma odkazy
aby sme mali celú zimu
Katke, Hanke, Jožkovi:
No a napokon pre pani učiteľky a učiteľov to znamená desať
ovocie, mušt a zeleninu.
Adriana Adameová
Nech sa páči do školy...
mesiacov odovzdávania svojich vedomostí a trpezlivosti.
Adriana Adameová
Do nového školského roka prajeme všetkým školákom veľa
vedomostných a športových úspechov ako aj trpezlivých učiteľov s množstvom motivácií.
Veľa zdaru, zdravia a síl milí naši školáci - školáci spod Rokoša!

Opäť sa to začalo

Adriana Adameová

Ako nás škola
zavolala

Nový školský rok 2010/2011
priniesol zo sebou aj nových prváčikov.
Od nás zo Žitnej - Radiše išli traja do
školy. Sú to Grétka Švelková, Jožko
Iliáš a Norko Kravec. My sme sa ich
spýtali ako sa im v škole páči
a o mnoho viac. Chcete vedieť čo
povedali? Tak čítajte ďalej. ☺

1. Ako sa vám páči v škole?
Všetci traja odpovedali rovnako
a dokonca aj jedným a tým istým
slovíčkom a to, že Áno.
2. Aký je váš najobľúbenejší predmet
a prečo?
Grétkin je hudobná, preto lebo ju
baví spievať. Norkov zase matematika,
baví ho počítať. Jožkov obľúbený
predmet je nezvyčajný, lebo to ani
predmet nie je, ale prvákovi to tak
ľahko nevysvetlíš, že družina nie je
predmet ale, že je to miesto kde tráviš
čas po škole aby si nemusel čakať na
autobus, keď nemáš doma rodičov.
3. Máte radi pani učiteľku?
Všetci traja sa milo usmiali
a s radosťou povedali, že áno máme ju
radi.
4. Chodíte na krúžky, ak hej na aké?

Oznamy obecného úradu:
1. Dňa 27. a 29. augusta sa konali oslavy SNP, v piatok v KD
a v nedeľu zapálenie nádhernej vatry na ihrisku. Všetkým,
ktorí sa ich zúčastnili ďakujeme.
2. Podarilo sa vybaviť pre DHZ hasičskú Aviu , ktorá je už v súčasnosti
prepísaná na obec a po STK. Dúfame, že bude jazdiť hlavne na súťaže a nie
k požiarom.
3. Oznamujeme občanom, ktorí majú nahlásené uhlie na OU, že je problém
s uhlím kusovým, dáva sa iba orech, preto je treba nahlásiť aj to ktorí chcú
aj orech, tento je možné doviezť ihneď.
4. Od 1.9. začala po novom fungovať pošta, ktorá bude otvorená pravidelne
každý deň.
5. Po novom začal fungovať aj predaj plynu, ktorý robí p. Zdenka Adameová.
6. Obecný úrad ďakuje všetkým chlapom, ktorí sa zúčastnili kosenia
cintorínov.
7. Dňa 27.11. sa budú konať komunálne voľby, akékoľvek informácie o nich
je možné získať na OU.

Grétka nám povedala, že na
Dancing Rose – t.j. tanečná skupina.
Norko povedal, že na zápasnícky,
nás to prekvapilo.
Jožko zase povedal, že chodí na
poľovnícky krúžok. Takže asi máme
mladého poľovníka.
5. Čo by ste chceli zmeniť na škole?
Grétka povedala, že nič pretože jej sa
páči taká aká je.
Norko by chcel, aby mali kratšie dni,
čiže menej hodín.
Jožko tiež aby mali kratšie dni aby sa
mohol doma hrať.
6. Otázka bola určená pre pani
učiteľku, že či deti poslúchajú?
Ona odpovedala, že áno poslúchajú.
Text a foto: Denisa Ďurčová

PRIBUDLI DO NÁŠHO KOŠÍKA
Samuel Hanko nar. 19. septembra 2010
rodičom Michalovi Hankovi a Zuzane
Súkeníkovej
Ema Adameová nar. 25. septembra 2010
rodičom Adriánovi a Monike Adameovým
Šťastnou nôžkou vykročenie do života
želá redakcia Ozvien spod Rokoša
POŠTA ŽITNÁ-RADIŠA - HODINY
PRE VEREJNOSŤ
Platné od 1. septembra 2010
Pondelok: 8.00 – 10.00 13.30 – 14.30
Utorok: 8.00 – 10.00 13.30 – 14.30
Streda: 8.00 – 10.00 16.00 – 17.00
Štvrtok: 8.00 – 10.00 13.30 – 14.30
Piatok: 8.00 – 10.00 13.30 – 14.30
Sobota: zatvorené
Nedeľa: zatvorené
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8. Výsledky referenda v obci Žitná-Radiša
- počet oprávnených voličov - 390
- počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov – 94
Otázka č.1
Otázka č.2
Otázka č.3
Otázka č.4
Otázka č.5
Otázka č.6

Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno

76
87
83
73
55
57

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

10
1
4
11
19
13

9. Komunálne voľby 27.11.2010 – kandidáti do príslušných
orgánov do zastupiteľstva obce v Žitnej-Radiši
Na starostu obce
- Ing. Rudolf Botka, 47r. , starosta obce, Žitná-Radiša
198, SMER SD
- Milan Dúbravka, 47r. , príslušník mestskej polície,
Žitná-Radiša 190, HZD
Na poslancov OcZ
Za stranu SMER – sociálna demokracia
- Ing. Ľubomír Martiš, 46r., obchodný zástupca,
Žitná-Radiša 42
- Ivan Kušnier, 42r. , robotník, Žitná-Radiša 103
- Adrián Adame, 33r., TH pracovník, Žitná-Radiša 199
- Jozef Bežo, 27r., vodič, Žitná-Radiša 225
- Peter Škultéty, 43r. , robotník, Žitná-Radiša 123

VÝMENA PROPÁN-BUTÁNOVÝCH
FLIAŠ NA OBECNOM ÚRADE
Utorok: 16.00 – 17.00 hod.
Štvrtok: 16.00 – 17.00 hod.
Sobota: 08.00 - 10.00 hod.
Zodpovedný pracovník: Adameová Zdena,
Žitná-Radiša č. 199 tel. 038/ 769 44 70

Za stranu Ľudová strana Hnutie za demokratické
Slovensko
- Ing. Dalibor Kušnier , 47r., THP, Žitná-Radiša 224
- Ing. Janka Turóciová, 50r., THP, Žitná-Radša 70
- Adrián Súkeník, 38r. , THP, Žitná-Radiša 57
- Roman Trebichavský, 45r., THP, Žitná-Radiša 182
- Pavel Škultéty, 51r., živnostník, Žitná-Radiša 219
Za Komunistickú stranu Slovenska
- Michal Hanko , 27r. , robotník, Žitná-Radiša 20
Za Hnutie za demokraciu
- Milan Dúbravka, 47r., príslušník mestskej políci,
Žitná-Radiša 190
Obecný úrad Žitná-Radiša

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

Obecná knižnica informuje
Knižné novinky:
Dominik Dán: Mucholapka - ďalší z mrazivo autentických detektívnych príbehov z pera bývalého
kriminalistu ktorý čerpá námety z bohatých osobných skúseností pri vyšetrovaní zločinov na
Slovensku. Kto čílal knihu Mucha od tohto autora isto si zgustne aj na Mucholapke
Varis Dirieová: Púštny kvet - skutočný príbeh ktorý šokoval svet. Neuveriteľná cesta 13 ročného
chudobného somálskeho dievčaťa až na špicu svetového modelingu
Alena Kušnierová, knihovníčka Obecnej knižnice

VIEME SI CHRÁNIŤ PRÍRODU?
Posledné pekné jesenné dni mnohí využívajú na
prechádzky, na turistiku, či už náročnejšiu alebo rekreačnú, po
okolitej prírode, ktorá je v okolí našej obce skutočne nádherná
a mnohí nám ju závidia. Máme ju za chrbtom, na dosah ruky.
Chceš ísť do lesa? Žiadny problém, o pár minút si tam a to
priamo v hubárskom raji. O tom koľko ľudí prejde našimi
horami však svedčí aj množstvo odhodených odpadkov
a smetí: plastové fľaše, konzervy od piva, igelitky, papiere...
Chce sa nám veriť, že ich odhadzujú iba cudzí ľudia. Ale
z toho že v okolí našej obce sa rozmáhajú divé skládky odpadu
nemôžeme viniť nikoho cudzieho. A dokonca ani nie našu
mládež. Vyvážajú to tam naši občania, dospelí ľudia. Sú to
ľudia ktorí si nevidia ďalej od vlastného nosa a neuvedomujú
si že nielen ničia a znečisťujú prírodu ale vrhajú aj zlé svetlo
na celú našu obec pred cudzími návštevníkmi.
V potoku kde sa kedysi kúpali deti pláva všetko možné čo
hneď
neklesne na dno. Čo je to za človeka, čo do potoka hádže
Jeden z príkladov divokých skládok v našom
zdochnuté domáce zvieratá, leje a sype všetko možné čo mu
okolí.
doma zavadzia? A aj ekologicky škodlivé veci. Prečo si
robíme zo svojho okolia smetisko? Prečo si nevážime šancu žiť v peknom a zdravom prostredí? V našej obci sú predsa
dostatočné možnosti na likvidáciu domového odpadu, / písali sme o tom v jednom z minulých čísel / dokonca na jeho
separovanie.
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Tento problém budú naši redaktori a redaktorky neustále prísne sledovať. A keď niekoho prichytíme ako vyváža odpad
niekam do prírody alebo do potoka, nebudeme sa báť zverejniť jeho meno v našich novinách. Aj vy vážení občania môžete
upozorniť na takýchto lajdákov a to ktoréhokoľvek nášho redaktora alebo priamo Obecný úrad v našej obci.
Keď už prírode inak nepomôžeme, chráňme ju tak, že z nej nebudeme robiť smetisko.
Alena Kušnierová, Foto: Denisa Ďurčová

VÝROČIE KTORÉ NESMIE BYŤ
ZABUDNUTÉ
Dňa 27. augusta 2010 sme si v našej obci pripomenuli 66.
výročie Slovenského národného povstania. Spomienková
slávnosť sa z dôvodu nepriaznivého počasia konala v sále
kultúrneho domu.
Po úvodnej básni, ktorú
Vatra
predniesli
Betka
Veľká je tá vatra naša,
a Magdalénka
Bežové
Ema nám to po prednáša.
a vystúpení
ženskej
Za ňou Deja, Anetka
speváckej skupiny sa ujal
zaspieva nám baletka.
slova starosta obce ing.
Bohušovi horia nohy,
Botka a privítal všetkých,
kde na nápady tieto chodí?
ktorí
si
prišli
uctiť
Asi doma nemá dreva
najvýznamnejšie obdobie
tak sa vonku ohriať treba.
protifašistického
odboja
Ale je tá vatra veľká
a zaspomínať si na živých
možno že ju toči telka.
i mŕtvych hrdinov, ktorí sa
dokázali postaviť na odpor
Spadla vatra básne koniec
zazvonil nám na nej zvonec.
najkrutejšej
idei
20.
storočia – fašizmu. Vo
Bianka Hanková
svojom prejave zdôraznil
nespochybniteľný význam
SNP a všetkým účastníkom i obyčajným ľuďom, ktorí
sympatizovali so SNP a aktívne ho aj s nasadením vlastných
životov podporovali, vyslovil hlbokú úctu a uznanie.
Pripomenul aj to najtragickejšie: že hoci bola vojna, boje sa
mali viesť medzi tými čo držali v rukách zbrane a nie sa vŕšiť
na civilnom obyvateľstve a toto likvidovať v masových
hroboch. Na toto nemôže nikdy existovať žiadne
ospravedlnenie. Preto nemôžeme dovoliť aby odkaz SNP
zanikol a aby boli zabudnuté hrdinské činy odporcov
fašizmu.
Po položení venca k pamätníku padlým v našej obci mala
byť v ďalšom priebehu spomienkovej slávnosti zapálená
v areáli športového ihriska partizánska vatra, žiaľ intenzívny
a hustý dážď zmaril túto časť slávnosti. Tá tak pokračovala
v kultúrnom dome kultúrnym programom pri hudbe a tanci.
Vatra bola napokon zapálená v nedeľu 29. augusta večer.
A pretože priebeh jej stavby a jej unikátne rozmery si
zaslúžia osobitnú pozornosť, venujeme jej samostatný
príspevok na inom mieste týchto novín.
Alena Kušnierová

PARTIZÁNSKA VATRA PRI
PRÍLEŽITOSTI 66. VÝROČIA SNP
K oslavám Slovenského národného povstania v našej obci
patrí už dlhé roky zapálenie partizánskej vatry. Vatry stavali
počas SNP partizáni na vytipovaných miestach a zapaľovali
ich v noci aby ukázali spojencom miesta pre letecký výsadok.
Týmito nočnými výsadkami sa na okupované Slovensko
dostávali nielen skúsení a ostrieľaní ruskí spojenci, ale aj iné
formy tak potrebnej pomoci: lieky, potraviny, zbrane. Od
skončenia 2. svetovej vojny tak partizánska vatra slúži ako

symbol Slovenského národného povstania, ako symbol
slovenského odporu voči fašizmu.
V našej obci vatru vždy stavali mládenci a starší občania
si pamätajú, že v minulosti bola pálená na Stráni, kde bola
viditeľná takmer z celej obce. Hlavne kvôli prístupu sa však
v posledných rokoch presunula do areálu miestneho
športového ihriska.

Odspodu zľava: Kušnier Marián, Bežo Jozef st., Šípka Tibor, Kušnier
Ivan, Ing. Niko Igor, Viktorín Marián, Kohút Dušan, Ing. Dúbravka
Vladimír, Hanko Rudolf ml., Martiš Adam, Hanko Michal,
Trebichavský Roman, Švelka Matej.

V tomto roku boli naplánované oslavy SNP v našej obci
na piatok 27. augusta, stavba vatry bola plánovaná deň
predtým, vo štvrtok poobede. Spomínate si však na ozbrojený
prepad miestneho pohostinstva práve v ten deň /píšeme
o ňom v inej časti týchto novín/, keď policajti zablokovali
celé okolie vrátane ihriska a stavba vatry bola narušená.
Policajná akcia skončila o 22.00 hodine večer. A keďže na
druhý deň mala byť zapálená a pracovné a školské povinnosti
znemožňovali stavať ju v piatok doobeda nezostávalo nič iné
ako postaviť ju - v noci. Našťastie našlo sa dosť ochotných
rúk ktoré tento nevšedný ale inak neriešiteľný nápad pomohli
aj zrealizovať. Drevo na vatru našťastie bolo už dovezené
a tak večer o 22.30 pri umelom osvetlení sa do voňavého
suchého bôrového dreva zahryzla prvá píla, a prvý pár rúk
uchopil poleno. Neskôr pribudla druhá píla a párov
pracujúcich rúk bolo celkovo štrnásť. Pracovalo sa naplno
a práca skončila o 2.30 hodine ráno. Dielo unikátne nielen
časom stavby ale aj svojimi rozmermi bolo na svete. Posúďte
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sami. Vatra bola vysoká 4,40 metra po najvyššiu vrstvu
polien, a celková výška po vrchol slovenského dvojkríža bola
7,25 metra. Plocha základne bola 4x4 metre a spotrebovalo sa
na ňu 3 vlečky dreva cca po 4 priestorové metre, 2 litre
pálenky a basa piva.
Veľký obdiv, uznanie a poďakovanie si zaslúžia tí, ktorí
neváhali vymeniť nočný odpočinok za obetavú prácu aby
splnili sľúbené a aby tento neodmysliteľný symbol SNP
mohol byť slávnostne zapálený.
Na stavbe vatry sa podieľali: Martiš Adam – hlavný
architekt, Trebichavský Roman – manažér, pomocný

architekt, Ing. Martiš Ľubomír, Bežo Jozef st., Švelka
Matej, Viktorín Marián, Kušnier Marián, Ing. Niko Igor,
Kušnier Ivan, Hanko Rudolf ml., Hanko Michal, Kohút
Dušan, Ing. Dúbravka Vladimír, Šípka Tibor – výkonní
pracovníci. Dovoz dreva zabezpečoval Bežo Vladimír.
Vatra z dôvodu nepriaznivého počasia bola zapálená
nakoniec až v nedeľu 29. augusta. O 19.30 hod. ju pred
početnou diváckou kulisou slávnostne zapálil predseda
Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov v našej obci, pán Trebichavský Milan.
Text: Ivan Kušnier, foto: Vladimír Dúbravka

Z východného frontu
V tomto roku si podhorské obce mikroregiónu Uhrovec dôstojne uctili 66.výročie SNP, významnú udalosť v slovenských dejinách.
Pamätník v našej obci s menami padlými, zavraždenými nám pripomína hrôzy napáchané nacistami, tragické osudy rodákov, doteraz
známejších partizánov, ktorí sa aktívne zúčastnili protifašistického odboja. No osudy iných nepoznáme ako po vojne povstaleckých vojakov,
všetky civilné obete (Blagáň správne Plagáň z Radiše,
zastrelený na Kulháni pri obci Zlatníky ?), vojakov
riadnej slovenskej armády. Máme biele miesto tejto
histórie a v záujme objektivity chýba prejav vďaky
tým, ktorí zostali v úzadí doby a stratili dôveru.
Nepoznáme ani posledné miesto odpočinku partizána
Štefana Puchora, zastreleného v Kšinnej a nemajú ani
symbolický kríž vavrínový veniec, ďalší partizáni
v Uhrovskom Podhradí a v krátkosti si uvedieme
relevantné fakty, konkrétnej udalosti na východnom
fronte. V tejto súvislosti musíme poopraviť vetu
z decembrového čísla obecných novín vychádzajúcich
aj v elektronickej forme na internetovej stránke obce
článok Naj z našej obce vetu „ Nemci pustili
lokomotívu na súpravu vagónov“ (1/2009, str. 2)
z dobrým úmyslom interpretovať dej neznámej
histórie z pred 68 rokov. Správne údaje sú spracované
Východný front: prvý z prava učiteľ v Žitnej Martin Radoš
od žijúceho pamätníka, radového vojaka riadnej
Slovenskej armády Jozefom Hrebíčkom nar. 1.8.1921, priamym svedkom udalosti. Slovenská armáda ako vieme bola nasadená do boja po
boku Veľkonemeckej ríše po napadnutí Sovietskeho zväzu 22. Júna 1941 ako Rýchla skupina na východný front a neskôr premenovaná na
Zaisťovaciu divíziu. Po odvode v roku 1942 bol odvelený na front na Ukrajinu a prišiel v čase žatvy. Vojaci bolí ubytovaný po civiloch
a opísal nám vtedajší stav miestneho obyvateľstva na dedine, hospodárske pomery. Domáci nemali čo jesť, nemci im vzali jedinú kravičku,
ostatnú biednu poživeň partizáni. Jedli kartošky – zemiaky, pili vodu. Polia boli neobrobené, chlapi v armáde alebo u partizánov. Nebolo
pracovnej sily a preto sa snažili spolu s kamarátom pomôcť pokosiť obilie dedinčanovi u ktorého prespávali. Vyrobil si vzpruhu na kosu,
a pustil sa do žatvy. No domáci roľník sa veľmi preľakol, že čo robia. Vraj mu vymlátia zrno na poly, z čoho bude žiť. Dovtedy nepoznal
jednoduchý vynález, pretože obilie zbieral
namáhavo malým kosákom. Vidieť že vojak
Hrebíček bojoval po príchode s predsudkami,
možno negramotnosťou a poľnohospodárstvo
bolo na nízkej úrovni. Pokosené obilie spolu
s kamarátom poviazali, poukladali do krížov
a svoju bežnú zručnosť predviedol na fronte.
Tak prvýkrát bojoval proti nepriateľovi. Do
histórie 2.svetovej patrí partizánska vojna.
Partizánske zväzky predstavovali v Rusku veľké
skupiny. V Bielorusku v roku 1943 to bolo do
245 000, na Ukrajine cca 100 000 partizánov.
Rozsiahle priestory krajiny, hlboké lesy,
močiare, to bola ich zóna v tyle nepriateľa,
zázemie na diverznú činnosť tmavej noci.
Posledné miesto odpočinku partizánov na cintoríne v obci Kšinná. Doposiaľ
Hlavne
po vydaní
rozkazu veliteľom
nepotvrdená informácia hrobu partizána Štefana Puchora z Radiše.
Ukrajinského štábu partizánskeho hnutia
rádiotelegraficky
24. Júla 1942 všetkým
oddielom z rádiovým spojením na činnosť zameranú začiatkom jesene vyhadzovaním do povetria mostov železničných tratí, výhybiek
v železničných uzloch, skladov, komunikácii a prednostne vojenských transportov celých súprav dopravujúcich techniku, muníciu, ľudský
potenciál na front. Pre ilustráciu do vojny s názvom Vojna o koľajnice boli vyškolený míneri, vyslaný partizánom, ktorí vykoľajili v prvej
polovici roku 1943 celkom 1157 transportov. Dokonca augusta zničili 120 800 koľajníc a na stráženie železničných tratí Nemci presunuli do
120 000 vojakov. Slovenský vojaci bojovali proti Rudej armáde, bojovú morálku poznačila bieda, pomery utláčaného Ukrajinského ľudu.
Samozrejme Nemecká brutalita na židoch, civilnom obyvateľstve, ktorú videli na vlastné oči, zmenili mienku. Za koho vlastne bojujú, kto
ich poslal. Prvé správy sa dostávali cestou utečencov, dovoleniek vojakov ktorú dostal po roku Ján Hajšo zo Žitnej, a náhodne sa stretol
z rodákom J. Hrebíčkom v meste Minsk v Bielorusku r.1942. Nemecké velenie rozhodlo že stráženie železničnej dopravy, komunikácii proti
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sabotážam partizánom postupnému prechodu slovenských vojakov na druhú stranu partizánom nespoľahlivé slovenské divízie použiť na
opevňovacie práce ďalej od frontu, presunúť mimo územie Ruska. Pred odchodom do Talianska, Nemci pristavili vagóny na prepravu.
V posledných vozňoch ustajnili kone, kde sa nachádzal Hrebíček. Vlak mal byť vypravený za svetla z dôvodov vykoľajenia zo strany
partizánov. Tí nespali, zohnali lokomotívu, ktorú v noci nasmerovali na transport. Tento náraz spôsobil materiálne škody, zablokoval koľaje
s vykoľajenými vagónmi. Hrebíčka vyhodil náraz von, našťastie obišiel bez vážnejších zranení. Zabilo len niekoľko koní. Uveďme si malo
známeho vojaka, ktorý prebehol na druhú stranu frontu. Slobodník Michal Masaryk, nar. 12.8.1919 v Radiši okres Bánovce, otec Michal
Masaryk, matka Katarína rod. Plaganová. Bol povolaný 1.10.1941 do slovenskej armády. Zo 101 peším plukom bol odoslaný na východný
front kde 18.5. 1943 o tretej hodine zbehol zo stráže č. 40 v Bagutiči partizánskej brigáde Generála Saburova. Zaradený do
Československého oddielu známeho kpt. Jána Nálepku od 16.10.1943 zaradený v Ruskej armáde 8. gardovej divízie do konca roku 1943.
Prihlásil sa do Československého vojska v SSSR začlenený do partizánskeho kurzu Sviatošine a 3.9.1944 skupine Jána Žišku 2 vysadený pri
Sklabine. Od októbra 1944 komisár partizánskeho oddielu Štúr Druhej československej partizánskej brigády J.V. Stalina. Bola aj skupina Ján
Žiška 1 vysadená pri Sklabini, ktorá operovala v pásme Uhrovec Trenčín s veliteľom Teodor Póla M. Masaryk bol po vojne tajomník zväzu
partizánov vo Veľkej Bytči 1950 až 1980 pracoval v Československých aerolíniách v Poprade a v Piešťanoch. Vyznamenaný medailou
partizán veľkej vlasteneckej vojny(1944), ČS vojnovým krížom dva krát, Za pobedu na Germanijej (1951) a ďalšími medailami .... Medzi
zbehlými stk. Trebichavský Jozef nar. 1920 Žitná, del,11, Rýchla divízia, zbehol 11.2.1943 počas ústupu z Kaukazu.
Text a foto: Jaroslav Kohút st.

Spýtali sme sa starostu obce
O niekoľko týždňov presne 27. novembra 2010 sa
v každom meste či obci na Slovensku opäť otvoria volebné
,miestnosti a občania si budú môcť v komunálnych voľbách
zvoliť svojich zástupcov do funkcií primátorov, starostov
a členov zastupiteľstiev – poslancov. Začiatkom roka 2011
začne všetkým novozvoleným predstaviteľom miest a obcí 4ročné volebné obdobie v ktorom môžu realizovať svoje
plány.
Samozrejme že volebné obdobie končí tým, ktorí boli do
týchto funkcií zvolení pred štyrmi rokmi. Medzi nich patrí aj
starosta obce Žitná-Radiša Ing. Rudolf Botka. A keďže
štvorročné obdobie je dostatočne dlhá doba na obzretie sa
dozadu a malé bilancovanie, položili sme mu v tejto
súvislosti pár otázok.
1. Čo Vás lákalo kandidovať na starostu obce?
V prvom rade to bol záujem občanov, ktorí mi verili, že
by som túto funkciu zvládol, pretože som sa rozhodol
kandidovať až na tretíkrát, keďže som bol oslovený na túto
funkciu už dve volebné obdobia dozadu. No a potom
samozrejme aj záujem mňa samotného ako občana obce,
ktorý chce, aby obec prosperovala a postupne neupadala,
pretože tu chcem žiť a chcem, aby aj moja rodina a všetci
ľudia v tejto obci mali na tento život vytvorené čo najlepšie
podmienky. Veril som že tomuto svojimi skúsenosťami
a schopnosťami môžem pomôcť.
2. Pripomeňme si najskôr Vaše predvolebné plány
a zámery ?
Pred voľbami som nerobil veľkú predvolebnú kampaň,
nielen preto, že som kandidoval sám, ale aj preto, že ľudia ma
tu poznajú a vedia čo môžu odo mňa očakávať. So svojimi
plánmi a zámermi som ich oboznámil na letáku, ktorý zahŕňal
priority môjho volebného programu :
- zlepšenie ekonomickej situácie obce – zvýšenie aktivity
- čerpanie prostriedkov z európskych a iných fondov
- rozvoj spolupráce v rámci mikroregiónu „Uhrovská
dolina“
- zlepšovanie systému sociálnych služieb
- podpora a vytváranie podmienok pre mladých občanov
- zlepšenie kultúrneho a spoločenského života
- snaha o zlepšovanie medziľudských vzťahov
3. Ako hodnotíte ich plnenie ?
Nie všetko z týchto priorít sa mi podarilo splniť podľa
mojich predstáv. Keď som nastupoval do funkcie, obec
nebola v zlej finančnej situácii, avšak málo sa budovalo –

Kultúrny dom v novom šate.
v tomto smere sa zvýšila aktivita na získavanie financií
a zhodnotenie obecného majetku. Podarilo sa nám získať
financie vo výške viac ako 17 000.-EUR na opravu
sociálnych zariadení v KD, športového areálu, miestneho
rozhlasu , ktorý je v súčasnosti aj v časti Karolinthál.
Podarilo sa nám zabezpečiť aj čerpanie prostriedkov
z fondov EU, kde sme získali financie na zateplenie KD vo
výške viac ako 130 000.-EUR.
V rámci mikroregiónu sa každoročne zúčastňujeme
slávností mikroregiónu a ja som podpredsedom tohto
združenia.
V sociálnych službách by som ešte videl pomerne veľkú
rezervu, aj keď hlavne súčasná finančná situácia nám
nedovolí aj túto sféru zlepšovať. Naďalej poskytujeme jednu
opatrovateľskú službu, snažíme sa zlepšovať podmienky
života starých a chorých ľudí (napr. v prípade potreby aj
odvoz autom), v obci sa založil Slovenský zväz zdravotne
postihnutých, ktorý poriada rôzne akcie, urobili sa zájazdy na
kúpalisko Podhájska, stretávame sa s našimi jubilantami,
dávali sa balíčky pre dôchodcov a dúfam, že v tomto roku sa
nám podarí aj posedenie s dôchodcami na konci roka.
Pre mladých ľudí, ale aj ostatných stále funguje MŠ,
zaviedol sa internet do obce, zlepšila sa káblová televízia, bol
poriešený problém s mobilným operátorom, možnosť
športovania, futbal, stolný tenis.
Kultúrny a spoločenský život je v obci na dobrej úrovni,
začala opäť fungovať ženská spevácka skupina, ktorá
vystupuje pri každej spoločenskej akcii, veľmi dobrá
spolupráca v tejto oblasti je hlavne s DHZ, ktorý je
mimoriadne aktívny ( fašiangová , silvestrovská a iné
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zábavy), ale aj so Zväzom žien. Poriadajú sa akcie – Deň
viťazstva nad fašizmom, Deň matiek, Deň detí, oslavy SNP,
Jubilanti, Uvítanie detí do života, Pod Jedličkou a iné.
Zlepšenie
medziľudských
vzťahov
je
veľmi
problematická a myslím si aj dlhodobá úloha.
V určitej miere sa vzťahy zlepšili, podarili sa nám
v niektorých prípadoch doriešiť susedské vzťahy, obecné
zastupiteľstvá sa niesli v pokojnom duchu, na druhej strane
som sa bohužiaľ aj ja dostal do konfliktu s občanmi obce.
Chcem tu povedať, že žiadny spor, ktorý som mal s občanmi
nebol osobný, bol iba z dôvodu udržania si určitej úcty ako
predstaviteľa obce , pretože inak by bol starosta doslova
fackovacím panákom a hromozvodom problémov. Starosta
má svoje povinnosti, ale má aj svoje práva a tieto nebude
nikto znevažovať.
4. Čo okrem toho konkrétne sa ešte za 4 roky v našej
obci podarilo urobiť?
Okrem toho čo som spomenul sa podarilo ešte pomerne
dosť vecí:
- z hľadiska vyššej informovanosti občanov a verejnosti
bola vytvorená webová stránka obce, kde sa môžu o našej
činnosti dozvedieť aj občania mimo obce a v zahraničí.
Veľmi zaujímavou akciou je aj vydávanie obecných novín
štvťročne, ktoré tvoria naši mladí občania. Celkovo práca
s mládežou u nás je na veľmi vysokej úrovni .
Nesmiem zabudnúť na vydanie monografie obce, ktorá je
už zadaná do tlače za čo vďačíme hlavne nášmu rodákovi
Prof. Ľubomírovi Belanovi a jeho spolupracovníkom v tejto
oblasti
Taktiež sa nám podarilo aj zachovať v obci poštu, ktorá
už mala byť dvakrát zrušená
- z oblasti materiálnej boli zhodnotené všetky obecné
budovy – výstavba prístreškov na cintorínoch, sociálne
zariadenie a kuchyňa v MŠ, sociálne zariadenia na ihrisku,
KD, boli zakúpené veľkoobjemové kontajnery, popolnice na
autobusové zastávky, pojazdná kosačka, bojler na ihrisko,
zariadená kuchyňa v KD, ozvučenie KD
- bolo zakúpené nákladné vozidlo LIAZ, zrekonštruovaný
autobus, ktorý jazdí aj do zahraničia, vybavili sme zadarmo
osobné motorové vozidlo na obecný úrad a hasičskú Aviu pre
DHZ
- zbúrali sa staré sociálne zariadenia v MŠ, bola doriešená
obecná hora Cerník a Kopanica, uskutočnená v nej
prerezávka, bola vykonaná ťažba a nová výsadba obecnej
hory Hôrky
5. Čo pokladáte za svoj najväčší úspech ?
Úspech by bol, keby sa mi podarilo splniť všetko čo som
si naplánoval, ale hlavne spolužitie a pomoc občanom, ktorí
túto potrebujú. Nie vždy je to však reálne.
Napriek tomu ma najviac teší fakt, že sa po dlhej dobe
neustáleho poklesu obyvateľov podarilo tento zastaviť. Na
začiatku volebného obdobia mala obec 448 obyvateľov, teraz
má 456 a predpoklad, že v blízkej dobe do nej pribudnú nové
mladé rodiny s deťmi. To sú podmienky jej rozvoja a nie
zániku.
6. Máte nejaké nesplnené úlohy, ktoré ste si dali na
začiatku volebného obdobia a nepodarilo sa Vám ich
splniť?
Bohužiaľ áno. 4 roky nie sú až tak veľa, aby sa dalo
všetko stihnúť. Už pri nástupe do funkcie som mal taký môj
malý plán poriešiť našu obec z hľadiska jej skrášlenia
a odkanalizovania. Mojou predstavou bolo vybudovať v obci

ČOV a kanalizáciu, ako aj taký malý obecný parčík v strede
obce popri potoku Radiša. Myslel som si , že sa v európskych
fondoch vyskytne nejaká výzva, z ktorej by sme na tento účel
mohli získať peniaze.
Kanalizáciu začala u nás riešiť Západoslovenská
vodárenská spoločnosť, ktorá mala odkanalizovať celú
uhrovskú dolinu. Nakoniec toto riešenie padlo. Keďže sme
malá obec zaradená medzi obce mimo pólov rastu, nie je
možné na tento účel získať prostriedky z EF, pretože tu sa
preferujú obce až nad 2 000 obyvateľov. Druhou možnosťou
bolo vytvorenie lokálnej čističky z Envirifondu, kde by sa
robil zvoz odpadu zo žúmp občanov a tu by sa čistil, avšak
obec nemá pozemok, na ktorom by toto mohla realizovať
a takisto málo obyvateľov .
Z toho dôvodu je toto zatiaľ neporiešené a do budúcnosti
sa s tým musí počítať. Mrzí ma ešte nevysporiadanie
pozemkov na cintoríne v Žitnej, kde som toto mal predjenané
s väčšinovými vlastníkmi, ktorí boli ochotní tieto pozemky
odpredať, stroskotalo to však na jednom spoluvlastníkovi,
ktorý to odmietol . Pozemky pod obecnými budovami,
ihriskom a cintorínom sa budú musieť riešiť v čo najkratšom
čase.
Takisto ma trápi strecha na MŠ, kde nám zateká, na tento
účel sme mali prisľúbené prostriedky z Úradu vlády SR vo
výške 17 000 EUR, bohužiaľ vlastnícke vzťahy, kríza
a zmeny, ktoré prišli po voľbách nám toto prekazili.
7. Sú nejaké projekty pre našu obec, ktoré sú ešte
nerealizované, ale v štádiu riešenia?
Áno sú dva takéto projekty, ktoré sa týkajú obce. Jeden je
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia“, kde bol podaný
projekt obcou, tento je v súčasnosti na ministerstve
hospodárstva a uvidíme, ako s ním dopadneme. Týka sa
výmeny a doplnenia všetkých svietidiel za úspornejšie v celej
obci aj v Karolintháli.
Druhá vec je oprava cesty od Uhrovca. Boli sme
niekoľkokrát na TSK ohľadom tohto problému, kde sa nám
podarilo tento projekt presadiť do plánov TSK. V celom
trenčianskom kraji sú 4 takéto projekty a jeden z nich je náš
vo výške viac ako 3 800 000.-EUR.
Bohužiaľ doteraz toto nebolo realizované, aj keď je to
stále živé, čo nám potvrdili aj poslanci TSK. Mnohí už
neveria, že sa to zrealizuje, vzhľadom na finančnú situáciu
štátu a náklady na povodne, ja zatiaľ tomu ešte stále verím.
Z našej strany sme urobili všetko pre to aby sa táto akcia
zrealizovala, cesty sú však majetkom TSK a tento ich aj musí
robiť, nie obec.
8. Čo Vás motivuje na Vašej práci ?
V prvom rade to je záujem veľkej skupiny ľudí, ktorí sú
ochotní venovať svoj voľný čas a v mnohých prípadoch aj
financie na činnosť v obci. Ako som spomínal na veľmi
dobrej úrovni je práca s mládežou a deťmi, kde hlavne
v DHZ a obecných novinách s údivom pozorujem záujem
a ochotu týchto detí a ľudí, ktorí sa im venujú. Veď na
hasičské preteky sa mnohokrát na ihrisku zíde aj dvadsať detí
a chlapi, ktorí sa im venujú ich vedia správne motivovať
k reprezentácii obce a podobne je to aj s vydávaním
obecných novín. Toto nám závidia aj mnohé väčšie obce.
Bolo by veľmi nezodpovedné, keby som ich ako starosta, ale
aj celé obecné zastupiteľstvo v tomto nepodporili. Vidím, že
v obci je stále väčšina ľudí aj starších, ktorí si cenia prácu
mňa aj obecného zastupiteľstva a to preváži nad tými
neprajníkmi, ktorí nepriložia ruku k dielu, ale iba sústavne
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ohovárajú a tárajú, v mnohých prípadoch ani nevedia o čom.
Samozrejme motiváciou je aj to , keď sa podarí vybaviť
nejaké financie do obce, alebo sa vydarí nejaká akcia
a samozrejme motiváciou je aj cieľ urobiť ešte to čo sa nám
doteraz nepodarilo.
9. Mali ste chvíle, že ste oľutovali svoje zvolenie za
starostu ?
Celkovo neľutujem, že som na tejto funkcii, pretože si
myslím, že spolu s obecným zastupiteľstvom sme 4 roky
poctivo pracovali. Samozrejme boli však aj chvíle, kedy som
bol rozhodnutý, že skončím a ďalej už v tejto funkcii pôsobiť
nebudem. Avšak starosta je volená funkcia, nie je možné
odísť iba tak zo dňa na deň, alebo s dvojmesačnou
výpovednou dobou.
V tomto období najviac ľutujem svoju rodinu, lebo aj keď
sa snažím neprenášať svoje problémy na ňu , nedá sa tomu
vyhnúť. Myslím si, že som kľudnej povahy a viem pochopiť
aj problémy druhých, najviac ma však škrie, keď sa dostanem
do konfrontácie s ľuďmi, ktorí nechcú počuť pravdu aj keď
sa snažím im ju povedať, keď ich osobne pozvem na verejnú
schôdzu OcZ , aby sme si problém vydiskutovali pred
občanmi tak neprídu. To sú ľudia, ktorí ma znechucujú
v mojej práci, ale ako som už povedal pokiaľ je väčšina tých,
ktorí ma podporujú nemám dôvod odchádzať.
10. Keby nezáležalo od financií, čo by ste v našej obci
vytvorili, čo je Vaše tajné želanie ?

11. Plánujete v budúcnosti zriadiť v našej obci nejaký
klub pre mládež alebo niečo podobné?
Som si vedomý , že v obci určite chýbajú priestory nielen
pre mladých, ale aj starých občanov. Viem, že hlavne mladí
ľudia sa potrebujú niekde stretávať a mať možnosti vyplnenia
voľného času. Hry, zábava a šport je život mladých a pokiaľ
na toto nemajú podmienky začínajú rozmýšľať nad
hlúposťami. V minulosti bola na stretávanie sa mladých ľudí
vyčlenená miestnosť na ihrisku, avšak mladí si to nevážili
a musím povedať, že keď som sa tam bol párkrát pozrieť,
radšej sme sa rozhodli toto zrušiť.
Uvažujeme však v zasadačke na ihrisku vybudovať takýto
priestor, napr. posilovňu, ale aj klub. Veľa bude závisieť aj
od prístupu mladých ľudí, ich aktivity a ochoty pomôcť obci.
V každom prípade sa však nejaký priestor pre mládež musí
vytvoriť. Zatiaľ aspoň niektorí využívajú priestory v KD.
12. Ako ste boli spokojný s poslaneckým zborom?
Som rád, že ste mi položili túto otázku, pretože všetko, čo
som tu predtým spomínal nie sú len moje aktivity, ale
aktivity celého obecného zastupiteľstva. Bez týchto ľudí by
sa nič nevytvorilo, bez ich pomoci, pripomienok a rád by bol
stratený aj starosta. Myslím si že zastupiteľstvo naozaj plnilo
svoju úlohu. Nemali sme osobné spory a keď sme sa aj
dostali do konfliktov tieto sme riešili rozumne
a s kompromisom v prospech obce.
Keď počúvam, aké problémy majú často moji kolegovia
v iných obciach so svojimi poslancami, tak ja musím dať
pred našimi poslancami klobúk dolu. Keby som mal jednou
vetou vyjadriť svoj názor na poslancov tak je to takto – „Bolo
mi cťou pracovať s takýmto kolektívom a všetkým
ďakujem“.
Rozhovor pripravili: Veronika Botková, Michaela Bašková, Denisa
Ďurčová, Ema Kušnierová, foto: Ivan Kušnier

ČO SA NEDOSTALO DO
KRONIKY
Starosta obce: Ing. Rudolf Botka
Želaní, na ktoré sú potrebné veľké financie a mali by sme
ich je viac. Ako som už spomínal kanalizáciu, ČOV,
skrášlenie obce, vybudovanie chodníkov a pod. Uvažoval
som aj o vodnej elektrárni, resp. iných zdrojoch energie ,
ktoré by sa dali využiť v prospech obce a vylepšiť jej
rozpočet. Je to však zatiaľ iba v rovine teórie. Mojim želaním
je aj výstavba rybníkov v časti Dobranská, kde obec má
močaristé pozemky a tieto by sa na tento účel hodili. Rybníky
by boli aj zásobárňou vody, aj prilepšením rybami do rodín
občanov, pretože si myslím, že obec musí uvažovať aj
s určitou
sebestačnosťou
v potravinách
v prípade
nepredvídanej udalosti. Na čo však nie sú potrebné veľké
peniaze a chcel by som, aby sme mali , tak to je nejaká aj
maličká hudobná kapela. Máme v obci speváčky a s kapelou
by sme boli sebestační pri každej spoločenskej udalosti
a ľudia by mali možnosť častejšie sa stretávať a zabaviť.

Po založení Jednotného roľníckeho družstva v Žitnej sa
v prvom rade začali stavať ustajňovacie priestory pre dobytok
. Kravín pre 80 kráv sa začal stavať v roku 1959 na parcele
zvanej Turniská. Prvým predsedom JRD bol roľník Michal
Botka. Človek rozvážny, uznávaný ale pritom veselej
povahy. Prinášame vám jednu úsmevnú príhodu, ktorá sa
skutočne stala:
Na stavenisko novej maštale prišla jedného dňa obvodná
lekárka Mudr. Rajcová z Uhrovca, dala si zavolať predsedu
a hovorí mu: -Súdruh predseda prišla som ako kontrola
z okresnej inšpekcie skontrolovať či na tejto stavbe
dodržiavate aspoň základné hygienické predpisy a nariadenia.
Máte tu aspoň sociálne zariadenie? Ukážte mi ho! Čo či
máme? – pýta sa predseda. –No sociálne zariadenie, záchod!,
opakuje doktorka. -To máme - hovorí predseda, pozrite sa
hentam pani doktorka, Vidíte tú kukuricu? Od cesty až po
potok to všetko je jedno sociálne zariadenie. Taký veľký
záchod ani vy doma nemáte!!!
Zo súkromného archívu Ondreja Kušniera
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OZBROJENÝ PREPAD
MIESTNEHO
POHOSTINSTVA
Situáciu, ktorá sa v dejinách našej
obce ešte nevyskytla a ktorú sme
doposiaľ poznali iba z kriminálnych
filmov alebo z kriminovín , sme žiaľ
zaznamenali aj u nás. Vo štvrtok 26.
augusta
2010
v odpoludňajších
hodinách prepadol ozbrojený páchateľ
pohostinstvo
FLEK
ktoré
patrí
súkromnému podnikateľovi na rázcestí
našej obce
Správy o celej situácii
a následnej policajnej akcii sa ešte v ten
deň objavili na teletextových správach
niektorých TV staníc a dokonca aj
v hlavných večerných správach. Možno
ste si v nich
všimli nepresné
a nepravdivé informácie. Redaktori
Ozvien spod Rokoša vám prinášajú
presný priebeh akcie od prvých minút
založený na výpovediach očitých
svedkov.
Je štvrtok 26.8.2010 pár minút po
pol štvrtej poobede. Smerom od Kšinnej
prichádza na skútri muž, na rázcestí
stretá skupinku detí: Sú v nej Matúš
Botka, Ema Kušnierová, Filip Škorec,
Tomáš Diko. Muž zastavuje pri nich.
Hovorí Ema Kušnierová: Chystali sme
sa na ihrisko keď pri nás zastal muž na
malej motorke. Spýtal sa nás kde je tu
najbližšie internet. Povedali sme že tu
oproti v krčme. Odišiel smerom tam,
viac sme sa o neho nestarali. Ale
pôsobil mierne pripitým dojmom.
Muž vybieha po schodoch a vchádza
dovnútra
pohostinstva.
Hovorí
Jaroslava Horníková – krčmárka:
Pracujem v pohostinstve FLEK a v ten
deň som mala službu. Bolo niečo po pol
štvrtej poobede, keď dovnútra vošiel
neznámy muž robustnejšej postavy,
hádala by som mu 25 až 30 rokov.
Podišiel k pultu a spýtal sa ma či máme
v krčme internet a či je funkčný. To
bolo prvé čo sa pýtal. V tých chvíľach
som netušila ešte nič zlé a ani traja
hostia, ktorí sa v tej chvíli nachádzali vo
vnútri. Povedala som že áno a spýtala
som sa ho či ho chce. V tej chvíli muž
vošiel za pult, a zakričal:“ Všetci von,
za chvíľu je tu polícia. Mám zbraň,
všetci von! Krčmárka tu zostane!“.
Dvaja hostia po tejto výzve ihneď
opustili lokál, jeden však zostal sedieť
na barovej stoličke za pultom. Páchateľ
zopakoval: „Všetci von!“ Nakoľko hosť
nechápajúci vážnosť situácie sa ani
teraz nemal k odchodu, páchateľ

pritvrdil a so slovami: “Mám vystreliť Dal si ukázať sklad, spýtal sa ma čo je
?“ vytiahol pištoľ a strelil do okna. dole. Povedala som že pivnica a on sa
/Mimochodom táto strela prestrelila aj spýtal aké sú tam východy. Vysvetlila
strešnú krytinu na rodinnom dome som mu že je tam plechové okno,
oproti pohostinstvu./ Je zvláštne že hosť ktorým sa dávajú dnu pivné sudy, ale
ani teraz nezutekal, iba zoskočil zo dolu už nešiel. Zrejme už každú chvíľu
stoličky a civel na páchateľa. Vtedy čakal policajtov. Vrátili sme sa do
som zakročila, podišla som k nemu hlavnej miestnosti a vtedy mi povedal
chytila ho a požiadala som ho aby že môžem ísť von. Zatvoril za mnou
vyšiel von, čo konečne aj urobil. dvere. Nezamkol, lebo kľúč nebol vo
Zatvorila som dvere a zostala som s ním dverách, keď som išla dolu schodmi
sama. Povedal aby som notebook akurát zastalo pred krčmou policajné
s internetom dala čo najnižšie, tak som auto.
ho dala na podlahu z vnútornej strany
/ Ako sme sa dozvedeli z iných
pultu. Ďalej ma požiadal aby som mu zdrojov, pre ucelenosť a pochopiteľnosť
poukazovala všetky okná a dvere celého príbehu dodávame, že policajti
a vlastne všetky miestnosti. Sám tohto páchateľa už hodnú chvíľu
podišiel k dverám vedúcim na ženské naháňali po celej uhrovskej doline pre
WC,
stlačil
kľučku
ale
nakoľko dvere
boli zamknuté
nešli mu otvoriť.
Tak
namieril
pištoľ a strelil do
zámky. Tá však
nepoddala, a ani
po
dvoch
kopancoch.
Vtedy
som
povedala
že
mám kľúč a že
či
ho
chce.
Povedal že áno,
tak som mu ho
podala. On si
Do tohto okna v bočnej miestnosti vypálil páchateľ tri
otvoril, prezrel
výstrely
v čase keď policajné zložky začali obliehať krčmu
si
miestnosť
a spýtal sa ešte čo máme v zadných iné trestné delikty, a vidiac jeho skúter
miestnostiach. Povedala som že sklady odstavený pred pohostinstvom odstavili
tak že ich ideme pozrieť. Po celý ten čas auto a namierili si to rovno dovnútra.../
ma držal na dištanc od tela, proste Ešte doplníme výpoveď krčmárky
nesmela som sa k nemu priblížiť, odpoveďou na otázku: Bolo na ňom
niekoľkokrát ma na to upozornil.
badať nejaké známky opilosti alebo
Prerušujeme toto nervy drásajúce iných omamných látok?
rozprávanie a pýtame sa: Mala si
Či bol pod vplyvom alkoholu to
strach?
neviem posúdiť, ale všimla som si že je
Snáď ani nebolo kedy mať strach, stále dosť špinavý a zablatený, čo znamenalo
som dostávala nejaké otázky, stále som že musel kdesi spadnúť. Jeho správanie
musela niečo vysvetľovať. A potom, vo vnútri vykazovalo skôr známky
dlho som si myslela, že ide o nejakú nervozity a nepokoja. Viem však že
policajnú akciu, keďže povedal počas tej doby keď bol sám vo vnútri
predtým, že o chvíľu je tu polícia, vypil päť fľaškových pív a vyfajčil pol
nenapadlo ma že je to ozajstný škatuľky cigariet. Je zaujímavé že
ozbrojený prepad, skôr som si myslela nenapáchal väčšie škody, nezobral
že polícia príde ako jeho kolegovia, nie dokonca ani peniaze. Ale asi musel
prenasledujúci, že možno niečo alebo niečo popité mať, pretože keď som na
niekoho hľadajú, možno nejaká razia. druhý deň ráno išla vypovedať na
Aj on sám bol oblečený ako nejaký políciu, povedal mi policajt že páchateľ
ochrankár, tričko, vesta...
ešte ani nevypovedal, že je ešte pod
Pokračujme, čo bolo ďalej?
vplyvom alkoholu.
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Pokračujeme v skladaní mozaiky
celého
príbehu.
Hovorí
Viliam
Viktorín: V to poobedie som sedel
vonku pred krčmou, videl som toho
muža ako prichádza na svojej motorke.
Zastavil a hneď aj s tou motorkou
spadol nabok, na koleno a chvíľu trvalo
kým ju postavil. To ma utvrdilo
v domnienke že asi nie je „čistý“. Sedel
som ďalej, z vnútra vyšli ľudia, a po pár
minútach sa ozval výstrel, vyšiel ďalší
hosť a ozval sa ďalší výstrel. Stále som
však sedel a o ďalších pár minút vyšla
von krčmárka a okolo prešlo policajné
auto. Zrejme zbadajúc motorku
hľadanej osoby sa policajti pred
obchodom otočili a vrátili sa pred

krčmu. . Vystúpili dvaja policajti a šli
po schodoch dovnútra. Vtedy muž
v krčme otvoril dvere, namieril na nich
zbraň a povedal: „ Ja sa s vami nemám
o čom baviť, zmiznite odtiaľto preč,
vidíte čo mám!“ a ukázal im zbraň.
Jeden z policajtov chytil druhého za
ruku a povedal mu:“ Poďme odtiaľto,
on to fakt myslí vážne. Zavoláme
posily.“ Sadli do auta, vycúvali,
a odtiahli pred obchod. Vtedy som si aj
ja uvedomil že to asi nebude žiadna
sranda a poza krčmu som sa potichu
odplížil do bezpečia. Najviac ľúto mi
však bolo nedopitého piva, ktoré som
tam musel nechať.

Policajti skutočne zavolali posily
a uzatvorili premávku všetkých osôb
a vozidiel zo všetkých smerov na
cestných komunikáciách. Celé rázcestie
bolo odizolované.
Boli dokonca
povolané bezpečnostné ozbrojené zložky
tzv. kukláči, ktorí zabezpečovali okolie
krčmy, zatiaľ čo ozbrojený páchateľ sa
sám skrýval vnútri. Polícia skúšala
s ozbrojencom vyjednávať a po šiestich
hodinách, pár minút pred 22.00
hodinou sa podarilo dosiahnuť že
páchateľ vyhodil zbraň a náboje von
dverami a dobrovoľne sa vzdal polícii.
Reportáž spracoval: Ivan Kušnier,
foto: Ivan Kušnier, Dušan Kohút

Kútik pre hasičov
Hodnotenie Plameniackej sezóny
V roku 2010 sme sa z hasičskými družstvami Plameň dievčat
a chlapcov zúčastnili 6 súťaží, na ktorých sme získali takéto
umiestnenia :
1.miesto 6x, 2.miesto 7x, 3.miesto 2x, 5.miesto 3x, 6.miesto
2x
Z nich sme si priniesli veľmi peknú a veľkú zbierku pohárov.
Týmto sa chcem všetkým členom a členkám poďakovať za
vzornú reprezentáciu našej obce a členom výboru za pevné
nervy na nácvikoch ☺

Čistenie priepustov
Koncom mesiaca júla sme boli požiadaní z časti obce
Karolinthal o pvomoc pri prečistení dvoch priepustov pod
cestou, kde po prívalových dažďoch bolo naplavené blato,
lístie a kamene z hôr a pri ďalších dažďoch hrozilo vylievanie
vody po cestách a dvoroch blízko ležiacich domov. Tohto
zásahu sa zúčastnili 4 členovia nášho DHZ. Jeden priepust
sme úspešné očistil od nánosov, ale pri druhom sa nám do
čerpadla dostali nečistoty, prestalo nám chladiť naše čerpadlo
PPS 8 a museli sme sa vrátiť do zbrojnice, aby sme ho
opravili. Tento zásah dokončíme v najbližšej dobe, ak nám to
počasie dovolí.

Zásah v Horných Našticiach
Dňa 15 . 8. 2010 okolo 10-tej hodiny bol náš DHZ
zavolaný na pomoc obci Horné Naštice, kde po prívalovom
daždi stiekla voda z polí nad obcou do dediny a po hlavnej
ceste vedúcej cez obec sa valilo viac ako 0,5m vody. Tá sa
preliala cez obrubníky a zaplavila pivnice rod. domov . Náš
hasičský zbor bol nasadený na odčerpanie vody pomocou

Zážitky z prázdnin
Chorvátsko
Ja som bola na dovolenke v Chorvátsku. Veľmi som sa
tešila – veď kto by sa netešil? Odchádzali sme 28.júla. s
cestovnou kanceláriou „Fazulár tour“ .Po veľmi dlhej asi 14
hodinovej ceste autobusom sme prišli do chorvátskeho
mestečka Sukošan. Privítal nás náš domáci, Slavo, a

Zásah členov DHZ v Žitnej-Radiši, pri povodniach v obci
Honé Naštice
PPS-12 z pivníc dvoch najviac zaplavených rodinných domov
. Tohto zásahu sa zúčastnilo 7 našich členov. Po odčerpaní
vody sa nám starosta obce p. Hedera poďakoval za pomoc
a okolo 13-tej hodiny sme po očistení hadíc od blata ukončili
zásah .
Zásahu sa zúčastnili títo členovia:
Hanko Rudolf st., Bežo Jozef st., Hajšo Zdenko, Bc. Martiš
Adam, Trebichavský Roman, Hanko Michal, Ing. Dúbravka
Vladimír
Posledný menovaný nám na miesto zásahu doviezol has.
techniku na vlastnom automobile s prívesným vozíkom
(v tom čase sme ešte nemali has. dopravný automobil )
Text, foto: predseda DHZ Michal Hanko

dospelým nalial za štampku rakie. Prvých pár dní nás opekalo
slniečko, zahrali sme si metlobal (to je taká hra pri ktorej
neplatia fauly, ale topí sa, škrtí alebo vyhadzuje do vzduchu),
pri ktorom som dostala prezývku lietajúca ryba. Potom
počasie nebolo až také dobre, ale stále bolo teplo. Spestrením
tohto zájazdu bol aj výlet do neďalekého mesta Zadar. Bolo
to krásne mesto, v ktorom bola veľa historických pamiatok a
aj veľa obchodov. Zaujímavým výletom bola aj plavba po
ostrovoch Kornati Plavili sme sa pomedzi ostrovčeky, videli
sme aj delfíny, až sme zakotvili na ostrove Somárov. Šli sme
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sa kúpať do slaného jazera, v ktorom bola veľmi teplá voda.
Neskôr sme sa išli najesť na ostrov Robinsona Crusoa.
Najedli sme sa, popozerali sme si ostrov a stihli sme si aj
zaskákať z lode.
Nuž a ani sme sa nestihli spamätať a už sme stáli s
kuframi pred autobusom. Bolo mi naozaj ľúto, že sa to už
skončilo. Ešte sme sa stihli rozlúčiť so Slavom a jeho pani
manželkou Milenou a fičali sme domov.

Nakoniec sa predsa rozhodla vrátiť k Bohu a Boh ju
zachránil. Súčasťou koncertu bola aj ukážka z filmu Bedári ,
svedectvo a pár slov na tému ČO JE LÁSKA.
Text: Ema Kušnierová, foto: Peter Škultéty

ÓDA NA DOVOLENKU V CHORVÁTSKU
Dovolenka skončila, Slovensko nás víta,
Od pondelku nastupuje krutá realita.
Veget je už za nami a ďaleko z dosahu
Ťažké chvíle práce sú už momentálne na ťahu.
Najhnusnejšia rakija to nie je žiadna dobrota,
Vždycky je však hodnejšia než tá prašivá robota.
Hoc náš domáci pán Slavo /veď aj deti sa ho boja/,
celý čas bol nakydaný ako riadna vlečka hnoja,
Chorvátsko je aj tak krásne. Plné mušlí, homárov,
Na Slovensku je však stále iba kopa somárov.
Zbohom krásne modré more, zbohom dovolenky čas,
Ak nepríde ďalšia kríza o rok sme tu zas.
Boril
Óda tvorená pri ceste domov po dovolenke v Chorvátsku.

Xénia, Dada a Ema na výletnej lodi v Chorvátsku

Výstup na Rysy
Turisti obce Horné Naštice organizovali už veľa výletov
do Tatier ajedným z nich bol aj výstup na Rysy. Veľmi som
sa tešila, no deň nebol až tak ružový. Prvým zlým znamením
bolo to, že som sitroška dlhšie pospala a zobudila som sa päť
minút pred odchodom.
Ešteže sme išli „ Žitňanskou strelou“ ktorá vždy desať
minút mešká. Ďalšia zlá správa nás čakala v autobuse, keď
sme zistili, že na Rysy sa nedá ísť pre nepriaznivé počasie.
Naša náhradná trasa viedla z Tatranskej Javoriny na Kopské
sedlo. Túru sme začínali za krásneho počasia, kochali sme sa
pohľadmi na tatranské štíty. Chvíľami sme sa zastavovali,
aby sme odľahčili svoje batohy a po troch hodinách
namáhavej chôdze sme prišli na Kopské sedlo(1750m.n.m).
To už niektoré štíty zahaľovali oblaky a začal fúkať studený
vietor. Pretože to nebol vrchol, nebolo čo riešiť a išli sme
ďalej. Trasa viedla skalnatým terénom popri Bielom plese až
na Zelené pleso a Brčálku (chata pri Zelenom plese).
Tam sme ešte povymetali batohy, vytrvalejší pokračovali
ďalej na Jahňací štít a my ostatní, ktorým už nohy vypovedali
poslušnosť sme zišli do Tatranských Matliarov. Tento výlet
ma opäť utvrdil v tom, že Tatry sú krásne a že sa oplatí vždy
sa tam vrátiť.

Rokoš 2010
Jedného krásneho rána som vstala a povedala som poďme
ho na Rokoš. Hodila som slovo z Borilom ( Willi Botka )
a ešte s pár chodiacimi ľuďmi dala do ruksaku klobásu
a slivovicu ( je to najúčinnejší liek na bolesť a proti uštipnutiu
hadom ) a ta ho hore! Každým krokom som cítila únavu, ale
slivovička pomáhala dodávala silu a tak som to vyšlapala až
na vrchol. Jááááj ľudia moji to bola radosť, dívať sa z vrchu
na našu dedinu. Videla som až na naše rázcestie, kde leží
krčmička, ale terorista tam už nebol. Stretli sme tam mnoho
turistov s ktorými sme hodili reč a opekali. Po hodnej chvíľke
oddychu sme sa vybrali domov. Cestou dolu sme stretli lesnú
zver, ktorá pri pohľade na nás zutekala. Zišli sme do dedinky
menovanej Uhrovské Podhradie, kde sme si dali dobré
chladené pivo a malý fernet. Únava nás doviedla až do našej
obce Žitná - Radiša časť Bodošín.

United People
V sobotu, 11. septembra, sa v KD v Uhrovci uskutočnil
koncert kresťanskej kapely UNITED PEOPLE. Týmto
koncertom chceli ukázať, že veriť v Boha nie je len o chodení
do kostola, ale sa dá pri tom aj zabaviť a poučiť. Možno si
myslíte, že išlo o piesne aké sa bežne spievajú v kostole, ale
išlo o modernú hudbu, kde text chváli Boha. Koncert bol
obohatený o krátku scénku, ktorú si pripravili členovia
spoločenstva UNITED. Scénka bola o tom, ako stvoril Boh
človeka- dievča a mali sa radi, no prišiel zvádzač a vzťah
dievčaťa s Bohom postupne upadal. Potom dievča ovládla
túžba po peniazoch, alkohole a kráse až sa chcela zabiť.

Nika a Boril pri pamätníku Ľudovíta Štúra
a Alexandra Dubčeka na Rokoši.
Text: Veronika Botková, foto: Michaela Bašková
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Tábor
Cez letné prázdniny som bola 14 dní v medzinárodnom
hasičskom tábore na Morave. Bolo nás tam 60 detí z Poľska,
Čiech a Slovenska, bývali sme v chatkách. Témou tábora bola
Cesta okolo sveta. Lovili sme bizóny, chytali zajace, liezli na
skaly, súťažili vo varení gulášu a potom zas v uprataní
ohniska. Na každý deň sme mali iný program. Najlepšie na
programoch boli večerné diskotéky. Často sme sa venovali
hasičskej tematike.
Navštívili sme hasičskú základňu. Tam nám porozprávali
o rizikovom povolaní hasiča. Ukázali nám aj veľa aut a
nástroje, ktoré potrebujú k zásahu. Počas našej návštevy mali
aj výjazd. V tábore sme cvičili aj vodný útok, ktorý cvičíme i
tu v Žitnej. Súčasťou hasičského cvičenia bolo člnkovanie na
rieke, ktorá tiekla pri tábore a v ktorej sme sa aj kúpali.
Ukazovali nám aj kyslíkový prístroj a potom nás pustili do
zadymenej miestnosti, v ktorej nás naučili, že je najlepšie byť
pri zemi, kde je lepšia viditeľnosť. Učili nás ako v prípade
núdze urobiť oheň, prístrešok, obstarať si pitnú vodu, jedlo,
zistiť ako určiť svetovú stranu a viazať rôzne uzle. Zdravotná
sestra nám ukázala ako sa podá prvá pomoc.
Tento tábor sa mi veľmi páčil, a preto sa doňho prihlásim aj
Text, foto:Marcelka Bašková
na budúci rok.

Jedna otázka pre

Romana Trebichavského,
vedúceho futbalového
mužstva FO pri OÚ v ŽitnejRadiši

Je za nami letná prestávka, aké zmeny sa udiali v
mužstve, aká je kvalita hráčskej základne?
V sezóne 2009-2010 sme skončili na poslednom mieste v
tabuľke so ziskom 7 bodov a s tým faktom že mužstvo bolo
zrelé na rozpad a tým aj celý futbal v našej obci. Vážnosť
tejto situácie som predniesol Obecnému zastupiteľstvu s
niekoľkými potencionálnymi možnosťami na jej riešenie, z
ktorých nakoniec zvíťazila jediná reálna možná a to
posilnenie hráčskeho kádra novými mladými hráčmi z
najbližších možných zdrojov. A skutočne sme sa posnažili, po
letnej prestávke sa nám podarilo dostať do nášho mužstva na
hosťovanie viacerých nových mladých hráčov, s ktorými by
sme chceli vytvoriť základ nového mančaftu s perspektívou
niekoľkých rokov. Z Uhrovca prišli na hosťovanie Pavol
Mozga, Martin a Peter Žiklovci, Peter Hanko, zostáva u nás
Tomáš Trebichavský, z Malej Hradnej máme na hosťovaní
tiež troch hráčov. Z hosťovania v Uhrovci sa vrátil Tomáš

Dúbravka, ktorého zakončovateľské schopnosti by mali
pozdvihnúť útočnú fázu našej hry, do mužstva sme
angažovali nového trénera, Vladimíra Bežu s myšlienkou
využiť v tomto smere jeho bohaté skúsenosti z jeho hráčskej
kariéry. Aj keď na hodnotenie jeho práce je ešte privčas,
chcel by som pri tejto príležitosti Voloďovi za jeho
doterajšiu prácu poďakovať hoci jeho snaha sa často míňa
účinkom. Aj jeho príchodom sa zlepšila disciplína v
tréningovej dochádzke, a celkovo sa zvýšila úroveň
tréningových procesov.
Aj napriek týmto skutočnostiam sú aj negatíva o ktorých
taktiež treba hovoriť. Niektorí hráči vôbec nechodia na
tréningy, hoci majú čas, a niektorým zasa chýba hlavne v
zápasoch sebazaprenie, vôľa po víťazstve, odhodlanie, proste
veci ktoré by u každého hráča ktorému horí srdce za Žitnú
mali byť.
Faktom je že toto mužstvo sa iba zohráva, a výsledky
možná na seba trošku nechajú čakať. Podstatné však je že v
našej obci sa futbal hrá a že perspektíva je aj do budúcna.
Pripomeňme si doterajšie výsledky :
Ž-R - Haláčovce-Otrhánky 1:2
- podali sme dobrý, snaživý výkon, prehrali sme o gól
Ž-R – Kšinná 0:2
- zápas spejúci k remízovému záveru, v 89. min. však slabý
rozhodca Antala za stavu 0:0 odpískal proti nám nafilmovaný
pokutový kop, ďalší gól bol výsledkom rezignácie hráčov
Šišov - Ž-R 0:3 kont.
- zápas prerušený za stavu 0:2 pre nás po inzultácii
postranného rozhodcu domácim trénerom
Ž-R - Veľké Držkovce 3:1
- porazili sme silného súpera naším najlepším výkonom v
sezóne, veľký deň mal Tomáš Dúbravka, strelec 3 gólov
Nedašovce - Ž-R 3:1
- vyrovnaný zápas v ktorom sme doplatili na nepremenené
šance
Ž-R - Veľké Hoste 2:2
- zápas v ktorom sme 2x viedli a hostia hrali o jedného menej,
chyby v obrane nás pripravili o víťazstvo
Miezgovce - Ž-R 1:0
- nešťastný zápas v ktorom sme mali množstvo šancí a
nakoniec sme si dali vlastný gól v 80. min.
Ž-R – Dvorec
- opäť nešťastná prehra po podplatením zaváňajúcich
verdiktoch hlavného rozhodcu Chocholu. Odpískaním dvoch
jedenástok za stavu 3:1, postavil hostí opäť na nohy.
Pozn. redakcie: Každý zápas glosujeme na www.zitnaradisa.sk / novinky. Do budúceho vianočného čísla
pripravujeme rozhovor s trénerom Vladimírom Bežom.
Rozhovor pripravil: Ivan Kušnier
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