Monografia našej obce
už uzrela
svetlo
sveta ...

Aby ste v čarovnej atmosfére Vianoc zabudli na
starosti všedných dní a do nového roku vykročili
tou správnou nohou, to vám zo srdca želá
redakčná rada
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Oznamy obecného úradu:

1. 29.októbra bol podaný projekt na zhodnocovanie biologicky
rozložiteľného odpadu vo výške 74 238.- Eur.
2. V mesiaci november boli uskutočnené dve spoločenské akcie
a to uvítanie novonarodených detí do života a stretnutie jubilantov.
Všetkým, ktorí sa týchto akcií zúčastnili ďakujeme.
3. 20. novembra uskutočnil Zväz žien v obci zájazd do divadla v Nitre.
4. 27. novembra prebehli komunálne voľby. Obecný úrad srdečne ďakuje všetkým
doterajším poslancom za ich aktívny prístup k výkonu týchto funkcií počas celého
volebného obdobia a zároveň gratuluje novozvoleným poslancom.
5. Je vytlačená monografia obce, jej zakúpenie bude možné na OU od 18.12.2010.
6. Výsledky komunálnych volieb v Žitnej-Radiši konaných dňa 27.11.2010:
Počet zapísaných voličov - 394
Počet odovzdaných obálok - 307
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby púoslancov OcZ - 295
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu - 303
% účasti - 77,91 %
Starosta obce
1. Ing. Rudolf Botka - počet platných hlasov - 267
2. Milan Dúbravka - počet platných hlasov - 36
Poslanci OcZ :
1. Ing. Ľubomír Martiš - 218 hlasov
2. Ivan Kušnier - 199 hlasov

Opustili nás:
Irena Pavudová
nar. 7.1.1929
zom. 16.7.2010
Oto Dúbravka
nar. 4.4.1934
zom. 1.12.2010
Česť ich pamiatke!

3. Michal Hanko - 139 hlasov
4. Adrián Adame - 124 hlasov
5. Ing. Janka Turócziová - 110 hlasov
6.Ing. Dalibor Kušnier - 105 hlasov
7. Roman Trebichavský - 104 hlasov
8. Jozef Bežo ml. - 97 hlasov
9. Peter Škultéty - 94 hlasov
10. Milan Dúbravka - 61 hlasov
11. Adrián Súkeník - 60 hlasov
12. Pavel Škultéty - 27 hlasov

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

Poďakovanie starostu obce bývalému poslaneckému zboru

Keďže v novembri prebehli komunálne voľby a Obecné zastupiteľstvo od nového roku bude pracovať v novom zložení,
využívam možnosť obecných novín a verejne vyjadrujem poďakovanie poslancom Obecného úradu v Žitnej-Radiši uplynulého
volebného obdobia a to odchádzajúcim Mgr. Janke Adameovej, Evke Jamrichovej a Zdenkovi Kušnierovi ako i zostávajúcim Ing.
Ľubomírovi Martišovi a Ivanovi Kušnierovi, za veľmi aktívnu prácu v prospech obce a vynikajúcu v rámci Obecného zastupiteľstva.
Je vidieť že celé bývalé Obecné zastupiteľstvo príkladne plnilo svoju úlohu a maximálnou mierou prispelo k rozvoju obce.
Starosta obce Žitná-Radiša: Ing. Rudolf Botka

Jedna otázka pre
novozvolených poslancov

S akými ambíciami a plánmi prichádzate
ako novozvolený poslanec do Obecného
zastupiteľstva našej obce?
Ing. Ľubomír Martiš

V prvom rade sa chcem srdečne
poďakovať všetkým voličom, ktorí mi
v komunálnych voľbách dali svoj hlas. Je
to pre mňa veľká pocta, ale zároveň ma to
zaväzuje k ďalšej aktívnej a zodpovednej
práci v prospech obecného zastupiteľstva
a samozrejme predovšetkým pre rozvoj
našej obce.
V
predchádzajúcom
volebnom období, obecné zastupiteľstvo spolu so
staronovým starostom naštartovali a viedli našu
obec
tým
správnym
smerom.
Moja
predstava
a zároveň aj záväzok v ďalšej činnosti je taká, že budeme spolu

s novými poslancami pokračovať v nastúpenom trende. Nech
je naša obec príkladom aj pre mnohé iné aj väčšie obce.

Ivan Kušnier

Úprimne
ďakujem
všetkým
voličom
ktorí
mi
v komunálnych voľbách dali svoj hlas.
Keďže prácu poslanca som už vykonával
v predchádzajúcom volebnom období,
mám už skúsenosti a viem čo ma
čaká. Poznám dokolale našu obec
i s jej problémami a občania zasa poznajú
mňa a vedia čo je a čo nie je v mojich silách.
Mojimi prioritami v nasledujúcom volebnom období bude
hlavne podporovať plnenie predvolebného programu starostu
obce Ing. Rudolfa Botku, chcel by som sa venovať naďalej práci
s mládežou či už pri nácviku hasičských družstiev alebo
pri vydávaní obecných novín ale i pri ďalších aktivitách,
venovať sa hasičom, futbalistom, stolným tenistom a vytvárať
a
podporovať
kultúrnu
činnosť.
Pevne
verím
že
spolu
so
starostom
a novozvoleným poslanecmým zborom vytvoríme silnú partiu,
ktorá za štyri roky opäť posunie našu obec o kus dopredu.
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Michal Hanko

To že som bol zvolený za poslanca
Obecného zastupiteľstva v Žitnej-Radiši
znamená pre nňa veľa, ďakujem mojim
voličom za prejavenú dôveru, ktorú sa
samozrejme budem snažiť nesklamať.
Mojím cieľom je byť nápomocný
občanom našej obce, a taktiež starostovi
Ing. Botkovi pri plnení predvolebných
sľubov. No a činnosť Dobrovoľného
hasičského zboru, ktorého som predsedom držať na vysokej
úrovni tak pripravenosťou hasičských družstiev ako i kultúrnou
a spoločenskou činnosťou.

Adrián Adame

Chcem touto cestou poďakovať
všetkým občanom, ktorí ma volili
do Obecného zastupiteľstva v našej
obci. Ako poslanec by som chcel
byť nápomocný pri zveľaďovaní
a rozvoji našej obce v oblasti kultúry,
športu ale vyvíjať i ďalšie aktivity ktoré by
smerovanie našej obce posúvalo vpred.

Ing. Janka Turócziová

Najskôr chcem využiť túto príležitosť a poďakovať
všetkým, ktorí mi dali svoj hlas a prispeli k môjmu zvoleniu za
poslankyňu obecného zastupiteľstva. Zvolenie za poslankyňu
je pre mňa veľkým záväzkom voči voličom i voči všetkým
občanom obce Žitná-Radiša.

Obecná knižnica
informuje

Sú tu najkrajšie sviatky roka,
Vianoce. A Vianoce a kniha jednoducho
patria k sebe. Spríjemnite si Vianoce
knihou z našej knižnice. Je tam veľa
pekných a zaujímavých kníh, tie najkrajšie
sú určené deťom.
Knižné novinky:
E. Petiška: Rozprávková čítanka
- bájky a rozprávky o zvieratkách

V našej obci je vždy čo zlepšovať,
modernizovať, zveľaďovať. Mnohé je
závislé od finančných prostriedkov,
sú však aj činnosti, ktoré sa dajú robiť
s minimálnymi finančnými
nákladmi. Medzi také patrí napríklad:
Zlepšenie
životného
prostredia,
udržiavanie
poriadku
a
čistoty,
neznečisťovať obec a jej okolie odpadkami
a vývozom smetí. Udržiavanie poriadku
a čistoty v obci by sa malo dostať do povedomia každého
občana
Ďaľšie moje zámery :
- pokiaľ to bude možné a zákon to dovolí “očistiť” obec od
starých, už aj čiastočne rozpadnutých domov, ktoré ju len
špatia a môžu ohroziť i zdravie občanov, čím by sme získali
nové stavebné pozemky a prilákali mladých ľudí
- už v uplynulom volebnom období boli podané projekty
(rekonštrukcia verejného osvetlenia, oprava cesty), ktoré
musíme podporovať a snažiť sa získať peniaze na ich
prefinancovanie, rovnako v pláne sú aj ďaľšíe dobré zámery, na
ktoré musíme hľadať finančné zdroje a zahájiť ich realizáciu
- zlepšenie medziľudských vzťahov, komunikácia s ľuďmi,
počúvať názory ostatných občanov
Mojim cieľom bude prezentovať obec v tom najlepšom
svetle, konať vždy v jej záujme a nesklamať dôveru voličov
i všetkých občanov.

E. Petiška: Rozprávková babička
- krásne ilustrovaná knižka, v ktorej
babička rozpráva rozprávky
Výzva!
Vážení čitatelia! 23 mája budúceho
roku uplynie okrúhlych 30 rokov odkedy
bol slávnostne daný do užívania náš
kultúrny dom. V budúcom čísle novín
ktoré vyjdú koncom marca 2011 by
sme si chceli pripomenúť slávnostnú
atmosféru tohto dňa.
Prosíme
preto
pamätníkov,

ktorí zostavovali alebo účinkovali
v slávnostnom programe aby sa so
svojimi spomienkami podelili so všetkými
čitateľmi našich novín. Podeľte sa s nami
aj o vaše zaujímavé zážitky, ktoré ste
zažili za uplynulých 30 rokov v súvislosti
s kultúrnym domom. Spestrením by
mohli byť aj fotky, z ktorých možno
spravíme aj malú výstavu.
Tak neváhajte a príďte spomínať
do knižnice každú nedeľu od 13,00 do
15,00 hod.

Rozhovor s autorom kniny
prof. Ing. Ľubomírom Belanom
Vážení priatelia, práve v týchto dňoch sa medzi vás dostáva monografia našej obce,
ktorú spracoval prof. Ing. Ľubomír Belan. Rodák z našej obce, ktorý u nás už dlho nebýva,
ale stále ho k nej viažu pevné putá, čo dokazujú i jeho občasné návštevy rodnej obce
a v neposlednom rade jeho práca na monografii.
Mnoho ľudí z našej obce ho pozná i osobne, a tým, ktorí ho nepoznajú si ho dovolíme
trochu predstaviť. Pri príležitosti vydania monografie o obci sme ho totiž požiadali
o stručný životopis a položili sme mu pár otázok.

Stručný životopis

Narodil som sa 20. mája 1946 v Žitnej manželom Michalovi
a Anne, rodenej Nikodémovej, v malom domčeku bývalej pálenice, vedľa bývalej valchy.
Naša rodina pochádzala zo Závady, do Žitnej ju priviedol dedo Štefan pred rokom 1910
a až do roku 1988 tu žili jej tri generácie. Prvé štyri ročníky základnej školy som absolvoval
v Žitnej, ďalšie štyri roky v Uhrovci. V rokoch 1960 až 1963 som úspešne absolvoval

Alena Kušnierová, knihovníčka
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strednú školu s maturitou vo Vojenskej škole Jána Žižku
v
Moravskej
Třebovej.
Vysokú
školu
s
titulom
promovaný
pedagóg,
učiteľ
matematiky
a fyziky pre základné školy a vojenskou hodnosťou poručík som
ukončil v roku 1966 vo Vyššom delostreleckom učilišti v Martine.
Po piatich rokoch na veliteľských funkciách v delostreleckom
pluku v Sokolove som sa vrátil na veliteľskú funkciu naspäť
do učilišťa v Martine. V rokoch 1973 až 1975 som absolvoval
denné postgraduálne štúdium na Vojenskej akadémii Antonína
Zápotockého v Brne a získal titul inžinier. Pokračoval som ako
kapitán, veliteľ vysokoškolského oddielu na Vysokej vojenskej
veliteľsko-technickej škole v Martine.
V roku 1977 som v Martine prešiel na dráhu
vysokoškolského učiteľa, na ktorej som až doteraz. V roku 1983
som na Vojenskej akadémii Antonína Zápotockého v Brne
úspešne ukončil vedeckú ašpirantúru a bola mi udelená vedecká
hodnosť kandidát vied (CSc.). V rokoch 1979 až 1993 som
vyučoval delostrelcov na Vysokej vojenskej škole pozemného
vojska vo Vyškove. Súčasne s pedagogickou funkciou na katedre
som vykonával postupne aj mobilizačné funkcie v bojových
útvaroch (zástupca veliteľa alebo náčelník štábu delostreleckého
pluku). Viac ako päť rokov som vykonával aj mobilizačnú funkciu
veliteľa záložného delostreleckého pluku vo Vyškove. V roku 1988
mi minister obrany ČSSR udelil v Prahe vedecko–pedagogický
titul docent, v roku 1992 som vo Vyškove úspešne habilitoval.
Po rozdelení Československej republiky v roku 1993
som prešiel z Vyškova do Liptovského Mikuláša, kde som
bol v novo vytváranej Vojenskej akadémii poverený založiť
fakultu pozemného vojska. Na tejto fakulte som bol až do
roku 1997 dekanom, v rokoch 1997 až 2000 som vykonával
funkciu prorektora pre vedu. Súbežne s tým som zastával
v rokoch 1993 až 2000 aj funkciu vedúceho katedry raketového
vojska a delostrelectva. Prezident Slovenskej republiky Michal
Kováč ma na Bratislavskom hrade v decembri 1997 vymenoval
za vysokoškolského profesora. V roku 2000 som ukončil
profesionálnu vojenskú službu v hodnosti plukovník. Od tej
doby vykonávam funkciu profesora na katedre manažmentu.
Počas celej svojej vedecko-pedagogickej kariéry
do súčasnosti som riešil a podieľal sa na riešení mnohých
výskumných projektov, napísal som niekoľko vysokoškolských
učeb-níc a monografií, viac ako 35 vysokoškolských skrípt,
publikoval množstvo článkov v časopisoch a zborníkoch doma
i v zahraničí a realizoval niekoľko zlepšovacích návrhov. Dlhú
dobu som aktívne hrával futbal ako brankár i hráč a nepretržite
vykonával rôzne funkcie vo futbalových kluboch, pričom som
z Martina materiálne podporil aj futbalový klub v Žitnej- Radiši.
Počas štúdia v Martine som sa oženil s Vlastou Klevecovou,
dcérou bývalého príslušníka 1. československého armádneho
zboru gen. Ludvíka Svobodu. V Sokolove sa nám narodil
syn Lubomír a dcéra Iveta, vo Vyškove syn Radek. Bývam
v Liptovskom Mikuláši.

Otázky:

Pán profesor, čo Vás priviedlo k tomu aby ste spracovali
monografiu obce Žitná- Radiša?
Ešte skôr, než som začal zhromažďovať údaje pre
napísanie tejto knihy som začal získavať údaje pre napísanie
kroniky rodiny Belanov, ktorá má korene v Závade pod Čiernym
Vrchom. Nadviazal som na kroniku spracovanú Jozefom
Belanom z Bratislavy z vetvy Adama Belana a doplnil som do nej
údaje o vetve Jána Belana, môjho pradeda. Samozrejme som do
nej chcel vložiť aj údaje o mojej rodnej obci, jej okolí a dome,
v ktorom som sa narodil, preto som začal zbierať a ukladať

informácie z histórie. O tom, že v Žitnej- Radiši sa vedie kronika
som sa dozvedel až neskôr, v polovici deväťdesiatych rokov
minulého storočia.
Kedy vznikla prvotná myšlienka, aký bol rozbeh,
a koľko vlastne trvalo pokiaľ sa ucelený výsledok Vašej práce
dostal vo forme natlačenej knihy až k nám?
V roku 1995 som bol pozvaný na oslavy 700 rokov od prvej
písomnej zmienky o obci Žitná, kde som dostal malú brožúrku
a odvtedy som ešte intenzívnejšie hľadal ďalšie informácie
na Internete a v ďalších zdrojoch. Zistil som pritom podstatné
údaje o histórii Uhrovskej doliny, ktoré v kronike neboli alebo
boli uvedené nesprávne. Pri mojich návštevách v Žitnej som sa
stretával s kronikárom Ondrejom Kušnierom, ktorí mi umožnil
zoznámiť sa s jeho zápiskami, ktoré som využil v spracovávanej
rodinnej kronike. Pretože som mal zozbierané veľké množstvo
historických podkladov, začal som uvažovať aj o napísaní
histórie obce. Tento návrh som podal starostovi Ing. Botkovi,
ktorí mi najprv neveril, že by som bol schopný takúto prácu
uskutočniť. Poskytol mi však obecnú kroniku, archív fotografií
a niektoré ďalšie materiály, ktoré som spojil s tým, čo som už mal
spracované a presvedčil som ho.
Kto boli Vaši najbližší spolupracovníci, ako sa s nimi
spolupracovalo?
Okrem spomínaného Ondreja Kušniera a jeho kroniky
som množstvo historických údajov získal od Jaroslava Kohúta,
údaje z archívov pomáhal získavať aj PaedDr. Jozef Kušnier. Svoj
podiel na prave knihy a potvrdení správnych údajov majú aj
členovia redakčnej rady, niektoré údaje doplnili Ing. Miroslav
Horník, Ing. Ľubomír Baško, Miroslav Zajac, Ru-dolf Hanko a ďalší,
ktorí sú uvedení v poďakovaní. Musím spomenúť aj starostu, Ing.
Rudolfa Botku, ktorý mi umožnil prevziať údaje z obecnej kroniky,
albumu fotografií a niektorých ďalších dokumentov, pričom
organizoval stretnutia redakčnej rady a získavanie pripomienok
k jednotlivým kapitolám knihy. Dôležitú prácu urobil Ing. Dušan
Salák z Litovského Mikuláša pri grafickej úprave, manželia
Kušnierovi z Topoľčian pri jazykovej úprave. Za nezištný preklad
do (z) cudzích jazykov vďačím PhDr. Dr. Štefanovi Kováčovi
z Trávnice, PhDr. Lenke Kurhajcovej, PhD. z Prešova, Mgr. Jarmile
Godálovej, rodenej Tkáčovej, z Topoľčian a Zuzane Deb-nárovej,
rodenej Borchovej, z Klátovej Novej Vsi.
Z akých zdrojov ste čerpali informácie k monografii
a ako ste ich získavali?
Údaje o živote v dvadsiatom storočí som získal najmä
z obecnej kroniky a archívu fotografií obce. Využil som aj
pokračovanie kroniky od Marty Kohútovej. Dôležité údaje som
získal z Internetu (najmä z maďarských zdrojov) a viacerých
knižných zdrojov, uvedených v prehľade literatúry za každou
kapitolou.
Jaroslav Kohút získaval informácie z náboženskej
histórie a od miestnych občanov. V spolupráci s PaedDr. Jozefom
Kušnierom som využil aj školskú kroniku, ktorá je uložená
v archíve v Topoľčanoch, škoda, že nie je prístupná aj v obci.
Málo údajov sme mohli použiť z archívu v Lednických Rovniach,
kde je väčšina materiálov o sklárni v Uhrovci. Údaje o hasičskom
zbore som získal z ich výročných správ. Množstvo podkladov
sme naskenovali a teraz ich mám súhrnne vo svojom počítači.
Fotografie som prevzal aj zo školskej kroniky, niektoré fotografie
nafotili uvedení spolupracovníci v posledných rokoch.
Narazili ste pri zisťovaní jednotlivých údajov na nejaké
problémy ?
Problémov bolo dosť, najhoršie bolo nájsť starších
občanov, ktorí si ešte pamätali na medzivojnové obdobie
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a fotografie z dávnejších časov. Preto som napísal aj na stránku
obce žiadosť o pomoc pri získavaní informácií, ale nikto sa mi
neprihlásil.
Veľmi zaujímavým spôsobom som nadviazal kontakt
s Dr. Petrom Salzerom, ktorý na internete hľadal údaje
o svojich príbuzných pochádzajúcich zo Žitnej. Pretože býva vo
Švajčiarsku, odpísal som mu po nemecky a bol som prekvapený,
keď som dostal odpoveď po slovensky. Až potom som zistil, že
do škôl chodil v našej republike a odišiel až v roku 1967. Poskytol
mi niekoľko cenných údajov o židovskej komunite v obci.
Naopak smutným príbehom je história jeho príbuznej
Marty Biermannovej, vydatej Gröplovej, ktorá po prežití
holokaustu v koncentračnom tábore na smutné vojnové, ale
bohužiaľ pre nevraživosť niektorých vtedajších občanov, aj
povojnové časy nerada spomína a nemala záujem pri tvorbe
knihy spolupracovať.
Výsledok Vašej práce je na svete, monografia obce
Žitná- Radiša sa dostáva v týchto dňoch tam kam patrí, medzi

Pamätný list Alene
Kušnierovej
V utorok 23. novembra 2010

odovzdal
predseda
Trenčianskeho
samosprávneho kraja Mudr. Pavol
Sedláček v kongresovej sále TSK pamätné
listy za osobitný prínos k rozvoju kultúry
Trenčianskeho kraja a za uchovávanie
a rozvoj kultúrneho dedičstva národa
viacerým kolektívom a jednotlivcom
z oblasti kultúry konkrétne z regiónov
Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava
a Bánovce nad Bebravou.
Medzi ocenenými bola aj
dlhoročná knihovníčka našej Obecnej
knižnice Alena Kušnierová, ktorá

občanov. Ako ste s ňou spokojný Vy?
V priebehu spracovania knihy som spolupracoval
s mnohými miestnymi občanmi, ktorí posudzovali jej jednotlivé
časti. Bol to nekonečný príbeh opravovania údajov, až po
konečný výtlačok zadaný do tlače, za čo im veľmi ďakujem.
Určite sa však nájde sem tam ešte nejaká chybička, za čo sa
ospravedlňujem. Mal som obavy z kvality obrázkov, osobne
som však s textovou i obrázkovou časťou spokojný. Najviac si
cením, že sa mi podarilo lepšie ob-jasniť najstaršiu históriu
a osobnosti, ktoré ovládali Uhrovskú dolinu, i podiel župana
Báša na výstavbe hradu Uhrovec. Verím, že kniha zaujme najmä
tých, ktorí sa v nej uvidia a spoznajú svojich predkov. Občania
Žitnej- Radiše i ďalší rodáci si takúto pamiatku na významnú
minulosť určite zaslúžia. Verím v ďalší úspešný rozvoj obce
a som rád, že som do určitej miery prispel k jej propagácii.

si prevzala Pamätný list riaditeľa
Trenčianskeho osvetového strediska
v Trenčíne za dlhoročné kultúrno–
osvetové pôsobenie v obci pri príležitosti
životného jubilea.
Na otázku s akými pocitmi
preberala toto významné ocenenie nám
povedala: Veľmi si vážim, že sa mi dostalo
takéhoto ocenenia. Je to príjemný pocit
vedieť že predstavitelia obce si moju
prácu všímajú a vážia, a záleží im na
tom aby naša obec žila aj po stránke
kultúrnej, pretože nie všade je to tak.
Pomáhať obci v rámci svojich možností
chápem ako samozrejmosť ku ktorej
som bola od detstva vedená. Po celý
čas ktorý sa venujem práci s knihou som
sa snažila vytvoriť hlavne u detí trvalý

Otázky položili: Ing. Rudolf Botka, Ivan Kušnier
Autor: prof. Ing. Ľubomír Belan

vzťah ku knihe. Vždy keď moji čitatelia
ktorým som ako malým školáčikom
požičiavala knižky prídu ku mne do
knižnice už so svojimi deťmi mám dobrý
pocit. Toto ocenenie však chápem aj ako
výzvu a záväzok do budúcnosti. Veľmi
rada budem aj naďalej poskytovať rady
a odovzdávať skúsenosti z oblasti kníh
všetkým ktorí ma o to požiadajú.
K tomuto oceneniu sa pripája
i Obecný úrad v Žitnej-Radiši formou
gratulácie
k
životnému
jubileu
a vyjadrením vďaky za dlhoročné
kultúrne pôsobenie v obci.
Taktiež sa ku gratulácii pridáva
i celá redakcia Ozvien spod Rokoša
Autor: Ing. Rudolf Botka, Ivan Kušnier

STRETNUTIE
JUBILANTOV
V sobotu 13. novembra 2010 sa

Zľava: Neština Vladimír, Adame Dušan, Kušnierová Slávka, Kušnier Zdenek /zástupca starostu/, Čukanová
Emília, Ábelová Vlasta, Pavuda Dušan, Petreová Elena, Škorec Miloš, Zajacová Ľudmila, Dúbravka Vladimír,
Valachová Jarmila, Ing. Zrnek Jozef, Ing. Turócziová Jana, Kortišová Elena, Valková Jarmila, Mikušová Dana, Ing.
Botka Rudolf /starosta obce/

na pozvanie Obecného úradu zišli
v obradnej sále kultúrneho domu tí
občania našej obce, ktorí v tomto roku
oslávili alebo oslávia okrúhle životné
jubileum 50, 60, 70, 80, alebo 90
rokov. Šestnásť jubilantov si vypočulo
prednesené básne a piesne ženskej
speváckej skupiny. Starosta obce Ing.
Rudolf Botka vo svojom príhovore
vyjadril úctu a vďaku všetkým
jubilantom za ich odvedenú prácu
nielen pre rodinu, ale aj v rámci našej
obce a poprial im pevné zdravie a veľa
šťastia do ďalších rokov ich života. Po
slávnostnom podpise do kroniky obce
dostal každý jubilant od Obecného
úradu kvet a malý spomienkový darček.
Oslava pokračovala posedením pri
dobrom víne a speve.
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POĎAKOVANIE
V živote každého človeka sú chvíle, keď sa zastaví a obzrie sa za
minulosťou. Obyčajne to býva pri okrúhlych životných jubileách.
Túto možnosť mali všetci tí, ktorí prijali pozvanie starostu
a poslancov obecného zastupiteľstva v našej obci a dňa 13.
novembra sa zúčastnili stretnutia jubilantov obce.
Touto cestou chcem úprimne poďakovať v mene svojom, ako
i v mene zúčastnených jubilantov starostovi obce ing. Rudolfovi

Botkovi za príhovor, dievčatám za prednesené básne a členkám
speváckej skupiny za krásne a dojímavé piesne. Zároveň
ďakujeme starostovi a celému obecnému zastupiteľstvu za
kvety, spomienkové darčeky a pripravené občerstvenie. Prežili
sme spolu pekný večer, na ktorý budeme dlho spomínať.
V mene zúčastnených jubilantov poďakovala Ing. Jana Turócziová
Autor: Ivan Kušnier, foto: Miroslav Škultéty st.

PRIVÍTANIE
NOVONARODENÝCH DETÍ DO ŽIVOTA
V sobotu 6. novembra 2010 sa v Obradnej sieni Obecného úradu v Žitnej-Radiši uskutočnil slávnostný akt uvítania

novonarodených detí do života. V doterajšom priebehu roku 2010 sa v našej obci narodili dve deti:
Samuel Hanko
nar. 19. 9. 2010 rodičom Michalovi
Hankovi a Zuzane Súkeníkovej
Ema Adameová
nar. 25. 9. 2010 rodičom Adriánovi
a Monike Adameovým
Úvod slávnostného obradu
patril starostovi obce ing. Rudolfovi
Botkovi ktorý vo svojom príhovore
privítal všetkých účastníkov, ďalšími
slovami vyjadril presvedčenie že
noví občania budú platnými členmi
tejto spoločnosti a tohto štátu
a že povinnosťou obce je v rámci
možností vytvárať podmienky na
ich rozvoj a výchovu. Záverom
zaželal veľa šťastia do života
novonarodeným
deťom,
ich
rodičom veľa trpezlivosti a lásky pri
ich výchove. Básne a piesne spestrili
túto milú slávnosť ktorá bola
ukončená neformálnym posedením
pri vínku a družnej debate.
Autor: Ivan Kušnier, foto: Miroslav
Škultéty st.

Informácia Základnej organizácie Slovenského zväzu
zdravotne postihnutých
Pripomeňme si, že organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých je dobrovoľným občianskym združením zdravotne

postihnutých občanov. Členom SZZP sa môže stať každý občan SR ktorý dovŕšil 15 rokov bez ohľadu na druh a stupeň zdravotného
postihnutia, ako i rodinní príslušníci postihnutého občana.
Hoci naša obec sa počtom obyvateľov radí skôr medzi menšie, členská základňa našej Základnej organizácie sa rozrástla už na
65 členov, a k našej spokojnosti sa k nám hlásia i ďalší.
V máji tohto roku sa uskutočnilo výročné zasadanie organizácie ktorej sa okrem starostu obce, ktorý je aj naším členom
zúčastnili i členovia predsedníctva Okresnej rady SZZP spolu s predsedom p. Jozefom Januškom.
5V tom istom mesiaci sme usporiadali jednodňový zájazd do Trenčianskych Teplíc spojený s kúpeľom vo vynikajúcej termálnej
liečivej vode v orientálnom kúpeli SINA. Po absolvovaní procedúr sme si príjemne posedeli v kúpeľnej dvorane pri živej hudbe.
Keďže zájazd mal priaznivý ohlas, v septembri sme podnikli podobný ale tento krát sme navštívili kúpeľné mesto Bojnice. Po
relaxačnom kúpeli s možnosťou kúpania v troch liečivých bazénoch sme tento zájazd taktiež ukončili posedením v kaviarni pri
tónoch moravskej ľudovej hudby.
V novembri sa osem našich členov zúčastnilo týždňového liečebno-relaxačného pobytu v Trenčianskych Tepliciach. Títo
boli nadmieru spokojní tak s ubytovaním a stravovaním v komfortnom hoteli Slovakia, ako i s absolvovanými procedúrami. Na
liečebný pobyt ktorý sa špecializoval na liečbu a prevenciu ochorení pohybového aparátu boli veľmi priaznivé ohlasy, aj preto
v aktivitách našej organizácie chceme pokračovať i v budúcom roku k spokojnosti všetkých našich členov.
Košinová Viera predsedníčka, Zo SZZP v Žitnej-Radiši
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VIANOČNÝ
STROMČEK

Zo spomienok pani Vlasty
Ábelovej:
Počas II. sv. vojny, ako aj
predtým nebolo zvykom
mať v každej domácnosti
vianočný stromček. Stromček
ktorý bol v domácnosti bola
obyčajne mladá borovica,
ktorá sa ozdobovala jabĺčkami,
orechami a papierovými
reťazami ktoré si deti vyrábali
z
farebných
papierov.
Stromček býval upevnený za
vrchol na hrade pod povalou.
V bohatých domácnostiach
bývali vianočné stromčeky
z mladých smrekov. My
sme tiež mávali smrekový
stromček pretože môj otec
bol horár a smrek vždy
priniesol tak, aby sme my deti
o tom nevedeli až na Štedrý
deň a starší súrodenci tajne
stromček ozdobili rôznymi
sklenenými ozdôbkami, ktoré
si mama každý rok uschovala.
Pre mňa tajnosť ozdobovania
vianočného
stromčeka
skončila keď som sa raz
v noci zobudila a prichytila
som starších súrodencov pri
tejto činnosti. V tom čase bol
otec zamestnaný ako horár u
Michala Kiššku ktorý nám raz
pri predvianočnej návšteve
priniesol vianočnú kolekciu,
čo bola ako sa pamätám prvá
vianočná kolekcia na našom
vianočnom stromčeku. Salonky
sa robili zo suchých sliviek
zabalených do hodvábnych
papierov.
Zvyky na štedrý deň a večer:
Naša rodina dodržiavala
katolícke zvyky, najmä prísny
pôst. My deti sme boli hladné
a čakali sme kedy už bude

večer. V ten deň sa piekla
bábovka, štricle / záviny –
orechový a makový /, cestenice
/ malé buchtičky vo vnútri
s lekvárom / a iné koláče.
Všetko sa pieklo v peci na
chleba, ktorá bola postavená
na dvore. Varili sa bezmäsité
jedlá: hrachová polievka,
hríbová omáčka, a pod.
Keď všetci sedeli za stolom
u nás doma, najmladší člen
rodiny so sviecou zažatou
v svietniku a spolu s mamkou
sme vošli do izby. Mama
niesla v site jablká, orechy
a oblátky, cesnak a cibuľu
a vošla s vinšom: Vinšujem vám
tieto výročité sviatky, Krista
Pána narodenie, aby vám
dal Pánboh zdravia, šťastia
a Božieho požehnania, načo
ostatní odpovedali amen.
Prv než sa začalo jesť mama
mala pripravené hriate pálené
z čistého kvitu a každému
naliala do štamperlíka, aj
starším deťom. Pri rozdávaní
orechov nezabudla aj na kúty
v izbe so slovami: Kúty moje
kúty, nemám vás čím obdarovať
len týmito orieškami. A do
každého kúta hodila orech.
Tiež sa nezabúdalo na
domáce zvieratá ktorým sa
dávali oblátky so zapečeným
petržlenom ale trochu aj zo
všetkého na štedrovečernom
stole.
Vianočné oblátky:
...chleby tieto nekvasené sú
odznakom lásky,
ktoré budú nás spojovať
v užšie bratské zväzky...
Takto doznieval vianočný
vinš pri roznášaní vianočných
oblátok do každej domácnosti
žiakmi tunajšej školy zo ŽitnejRadiše do ktorej som chodila
aj ja a tie oblátky som taktiež

MIŠO RADÍ - nová rubrika
Vážení čitatelia Ozvien spod Rokoša!
Čas letí a naše noviny oslavujú prvé výročie svojej existencie.
Je potešiteľné konštatovať že na ročné dieťatko sú veľmi
životaschopné. Takmer každá rodina v našej obci, ale aj naši
vzdialení rodáci netrpezlivo čakajú na každé nové číslo.
Z ich podnetu by mala vzniknúť stála rubrika v ktorej by sa
uverejňovali dobré nápady, osvedčené recepty, rady pre

roznášala. V tom čase počas
II. sv. vojny bol prídelový
potravinový systém, okrem
tých potravín, ktoré si ľudia
dopestovali alebo dochovali
doma a okrem ovocia ktorého
bolo v našom chotári vždycky
dosť aj na sušenie boli všetky
potraviny na lístky.
O vianočné oblátky sa
starala škola so svojimi žiakmi.
V správcovom byte sa začali
piecť oblátky už začiatkom
decembra, pretože to bola
časovo náročná a trpezlivá
práca. Železá v ktorých sa
oblátky piekli pozostávali
z dvoch lopatiek na dlhších
tyčiach, a boli roztvárateľné.
Železá sa roztvorili, medzi ne sa
nalialo cesto, rýchlo sa zatvorili
aby sa vyformovala oblátka.
Hneď nato sa zasunuli do
otvoru ktorý bol na šporákovej
platni nad horiaci plameň aby
sa oblátka upiekla. Vyžadovalo
si to určitú zručnosť. Potom
sa ešte oblátky obstrihávali
hneď za tepla čo radi robili
žiaci pretože sladké obstrižky
aj sladko chutili. Pamätám
že oblátok sa v našej škole
robilo 5-6 tisíc, zásobovali sme
nimi aj Omastinú, Karolinthál
a Uhrovské Podhradie. Za
oblátky domácnosti platili
podľa možností naturáliami
alebo drobnými peniazmi. Pri
vstupe do domácnosti sme
museli hovoriť vinš, z ktorého
som si zapamätala koniec,
a to je ten vyššieuvedený verš
ktorý sa vlastne hodí aj pre
súčasnosť.
Vrátim sa však ku štedrému
večeru: Po večeri sa otvárali
orechy a jablká ktoré veštili
zdravie
členom
rodiny
na budúci rok. Zdravé
jadro orecha a hviezda

v
rozkrojenom
jablku
znamenali
zdravie,
iné
znamenia veštili chorobu
alebo dokonca smrť. Tiež sa
sledovala horiaca sviečka
na stole. Ku komu smeroval
horiaci knôt ten mal v novom
roku zomrieť.
V prvý sviatok vianočný
sa robili návštevy najbližších
príbuzných, a na druhý
sviatok vianočný sa robili
buď tanečné zábavy alebo sa
hrávali divadelné predstavenia
nacvičené
miestnymi
ochotníkmi.
Počas vianočných sviatkov
nesmelo visieť žiadne prádlo
na šnúrach – veštilo to mŕtve
telo v rodine.
Spomínam si ako počas Vianoc
ale aj na Silvestra chodili
miestni Rómovia spievať
koledy čím si prilepšili pár
korunami alebo potravinami.
S tým súvisí aj jeden úsmevný
prípad. Bola som s mamou na
Silvestra v kostole a keď sme
prišli domov mama začala
chystať večeru ktorá bola
podobná ako na Śtedrý večer.
Šla nakrájať štricle ale našla iba
makovú. Orechovej nebolo.
Keď to otec zbadal hovorí:
- Ja som dal voľajakú štricľu
Tonkovi Dubákovi / to bol
miestny známy Róm, možno
pár tých starších ľudí z našej
dediny si naňho ešte pamätá
/ lebo nám bol vinšovať
Silvestra aj Nový rok. Mama
mu v rozpakoch povedala že či
mu musel dať celú štricľu. Nič
zlé sa však nestalo, aj keď nám
chýbala orechová mali sme
aspoň makovú a Tonko Dubák
aspoň nebol hladný.
Tak sa žilo v našej obci cez
Vianoce pred 70 rokmi.
Autor: Vlasta Ábelová

domácnosť, záhradu, chovateľstvo, zdravie a pod. Proste taký
malý receptárik, hocičo čo by mohlo pomôcť iným. Touto
cestou by sme chceli osloviť tých, ktorí majú takéto cenné
overené skúsenosti aby sa s nimi podelili aj s ostatnými čitateľmi.
Vaše námety a nápady môžete posielať mailom priamo na
casopis@zitna-radisa.sk alebo napísané na papieri odovzdať
ktorémukoľvek redaktorovi či redaktorke našich novín.
Náš Mišo radí pred Vianocami gazdinkám že od 21. do
23. decembra môžu ešte stihnúť záverečné predvianočné
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upratovanie, práca im pôjde ľahko, rýchlo a nečistoty ľahšie
púšťajú keďže mesiac ubúda . Zároveň sú to aj dni listov, kedy
rastlinám osoží polievanie a udržia si dlho vlahu.
Radostnejšia správa pre tých ktorí si radi doprajú je, že od 22.
12. začína mesiac ubúdať takže si môžu užiť vianočných dobrôt
bez toho aby pribrali na váhe.
Mišo provokatér síce radí aby ste vianočné upratovanie ani
nerobili pretože uprataný dom je znakom že máte príliš mnoho

Čo sa do
kroniky
nedostalo:
Prinášame vám ďalší

z autentických príbehov
našich občanov, aké dokáže
napísať iba sám život:
Stalo sa celkom náhodne že
jedného pekného dňa v roku
1942 sa stretli vo vlaku na
trati Bánovce n. B. - Topoľčany

náš občan Ján Kušnier
a pán farár Imrich Branikovič
z Uhrovca. Náhoda chcela, že
si sadli vedľa seba do kupé,
ktoré bolo blízko záchodu.
Počas jazdy medzi Rybanmi
a Ostraticami sa pán farár
prihovoril Kušnierovi v tom
zmysle, že si veru nevybrali
práve najlepšie miesta a že
od toho záchodu to poriadne
zapácha. Ján Kušnier - známy
vtipkár pánu farárovi takto
odpovedal: " -Pán farár viete,
to máte takto:

voľného času ani aby ste nechystali pre hostí vynikajúce
špeciality, lebo hostia sa potom stresujú čo vám majú na
oplátku pripraviť oni. V tomto však Miša ignorujte.
Ale radu aby ste sa v ničom nestresovali berte na vedomie.
Veď kto sa nervačí zomiera mladý. A vy sa snažte vydržať čo
najdlhšie.
A na záver jedná zimná rada: Nikdy nejedzte žltý sneh!
Váš Mišo

Kde sa kúri, tam je teplo, kde
sa vadia tam je peklo, kde
sú včely, tam je mad, / med
- náreč. /, kde sa sere tam je
smrad.
Táto životná pravda takto
výstižne formulovaná sa
dušpastierovi tak zapáčila, že
požiadal Kušniera aby mu to
zopakoval. On si zatiaľ vytiahol
notes a celé si to zapísal.
Tohoto Jána Kušniera zo
Žitnej prezývali v obci " tata
prenný / predný /", pretože
v tom období sa v obci

nachádzalo 13 nositeľov
tohoto mena a v rámci akéhotakého rozlíšenia mal každý
z nich nejakú prezývku:
Ján Kušnier - Prenný a syn Ján
Ján Kušnier - Trnka a syn Ján
Ján Kušnier - Pauko a syn Ján
Ján Kušnier - Honvíd a syn
Ján
Ján Kušnier - Bojko a syn Ján
Ján Kušnier - Valchár
Ján Kušnier - Dubnický
Ján Kušnier - Bulinček
Zo súkromného archívu
Ondreja Kušniera

BOLI
SME V DIVADLE
Dňa 20. novembra 2010 usporiadala Základná

organizácia Zväzu žien na Slovensku v spolupráci
s Obecným úradom v našej obci autobusový zájazd do
Divadla Andreja Bagara v Nitre na operetu Gejzu Dusíka
"Modrá ruža."
Vtipný príbeh, komické postavy, ľahkosť detektívnej
zápletky, ale aj výborné herecké výkony, hereckú hravosť,
inscenačnú fantazijnosť a tanečnú gracióznosť, to všetko
bolo obsiahnuté v takmer 3-hodinovom predstavení.
Legendárne, nestarnúce melódie majstra Dusíka ktoré
už priam zľudoveli - Tak nekonečne krásna, Tá modrá
ruža vám povie, Ružičky červené, Saigon, Len bez ženy,
Vám čarokrásnu pieseň zaspievam, Zatancuj si so mnou
holubička, Keď harmonika tíško znie a mnohé iné ešte
dlho po predstavení rezonovali v ušiach divákov. Hoci
boli zložené v roku 1939 čas im absolútne nič neubral
na pôvabe a sviežosti. Dusíkova tvorba jednoducho
patrí k slovenskému rodinnému striebru a jeho piesne
Členky zájazdu: Dáša Hanková, Eva Jamrichová, Maja Šebeňová, Elena Bežová spolu s
sú nezabudnuteľné.
riaditeľom Divadla Andreja Bagara v Nitre Jánom Greššom
Vari najznámejšej slovenskej operete vdýchli jej nitrianski
tvorcovia nový inscenačný tvar a pestrú dramaturgiu.
Diváci prežívali príbeh v ktorom nechýba veľká láska, intrigy ani dramatická zápletka ale predovšetkým šťastné rozuzlenie.
Po predstavení riaditeľ nitrianskeho divadla pozval v rámci akcie "Noc divadiel" divákov do zákulisia. Kto chcel, mohol sa
poprechádzať po "doskách, ktoré znamenajú svet" a pozrieť si scénu z opačnej strany, alebo stretnúť a porozprávať sa priamo
s hercami.
Návšteva tohoto skutočne vydareného divadelného predstavenia bola príjemným kultúrnym spestrením dlhého jesenného
obdobia a relaxom od každodennej všednosti.
Autor: Alena Kušnierová, foto: Adriana Hanková

Sused

Vianočný príbeh

Stál pred dverami a jeho oči sa usmievali. Civela som na
jeho zvráskavenú trojuholníkovú opálenú tvár. Veľký orlí nos
a vpadnuté ústa pôsobili odstrašujúco. Riedke vlasy unášal

prievan, rozopnutá košeľa lemovala velikánsky zlatý kríž. Chudé
ruky gestikulovali a rovnako chudé nohy vstúpili dnu.
Až v tú chvíľu som precitla a pochopila, že tento neznámy
pán je náš nový sused. V jeho byte prebiehalo niečo podobné
ako u nás pred rokom. Kachličkovanie kúpeľne je síce mužská
záležitosť, no napriek tomu za tým treba hľadať ženu. Mama
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splietala čosi o optickom zväčšení a sused ju nadšene počúval.
Odchádzal s buchtami na tanieri a rozpačitým poďakovaním.
Za niekoľko dní sme kolaudovali nové priestory interiéru tohto
podivuhodného muža, ktorý sa mi zdal ešte škaredší ako
predtým.
Prichádzal občas na kávu a s nekonečnou trpezlivosťou ma
učil odolávať vrtochom môjho starého počítača. Naučil ma veľa.
Roky prežité na lodi sa podpísali pod jeho neuveriteľný rozhľad
. Jeho druhým domovom bol Dunaj. Plavil sa od Frankfurtu až
do Čierneho mora.
Rozprával o európskych mestách, o zvykoch tamojších ľudí,
jedlách, prekrásnych miestach prístavov, o živote námorníkov,
o ich práci, starostiach, túžbach. Jeho prítomnosť ma tešila
a zlepšovala známku zo zemepisu. Obdivovala som jeho lásku
k svojmu povolaniu a hlavne ma ohurovala vynikajúca znalosť
cudzích jazykov.
Napriek tomu, že bol veľmi zaneprázdnený a neustále sa
ponáhľal, často rozprával i o svojom detstve. Smutné zážitky
si vláčil so sebou ako olovenú guľu a preto túžil žiť inak. Túžil
po bohatstve, úspechu, obdive, po nádhernom ozajstnom
domove. Všetko sa mu splnilo. Nechápala som čo robí v našom
malom meste, na našom poschodí...
„Veronka, prišli náhle dni, ktoré ma položili na lopatky,

zlomilo ma čosi, s čím som nerátal. Mám veľa peňazí, ale som
chorý a sám. A teraz keď som často s tebou vidím, že nemáš ani
polovicu z toho, čo som mal ja a napriek tomu som taký šťastný
ako ty, nikdy nebol. Nechápem to, prešiel som kus sveta, ale
toľko lásky a tepla som nikde nevidel. Možno som musel prísť
práve sem, aby som konečne pochopil, čo má v živote zmysel.
Je to kruté, nemám už čas veľa vecí napraviť.“ Stislo mi srdce
keď som uvidela v jeho očiach slzy.
Mal ešte toľko plánov. Dostavať dom s obrovským záhonom
ruží. „Tie najkrajšie si natrháš ty“, vravieval.
Pri susedovej posteli voňali vetvičky borovice a vanilková
vôňa vianočného pečiva pohládzala každý kút. Môj výnimočný
kamarát ma držal za ruku a jeho oči sa so mnou lúčili.
Zosmutnela som ja a zosmutnel aj náš dom. Tento človek
odišiel zavčasu, s bolesťou a nedokončenými snami. Ale mal
v srdci nezvyčajnú silu, ktorá tu zostala. A vždy keď našu krajinu
pokryje sneh a všade voňajú vetvičky borovice spomeniem si
na tohto skvelého človeka. Nedávno ma pri srdci pichla veta
od Johna Steinbecka: Vzťah medzi bohatstvom a obyčajným
ľudským šťastím nie je rovnica.
Na náhrobný kameň toho najkrajšieho suseda som položila
tú najkrajšiu ružu.
Autor: Veronika Pullmannová

Sviatok
HALLOWEEN
v našej obci
Zorganizovať Halloween párty v našej obci

sme chceli už dávnejšie ale až tento rok sa nám
to podarilo. Dali sme pár hláv dokopy a začali
sme pripravovať. Starosta našej obce ing. Botka
nám prisľúbil sálu v kultúrnom dome a dokonca
aj občerstvenie a kopec sladkostí.. A tak sme sa
pustili do realizácie. Aj s pomocou spolužiakov
a spolužiačok z Uhrovca sme vyzdobili sálu,
zabezpečili hudbu a pre deti sme pripravili
bohatý a pestrý program s množstvom súťaží
a hier pri ktorých sa zabavili menší i väčší. Párty
sa konala 30. októbra a vítané boli všetky deti od
3 do 15 rokov samozrejme v maskách. Súčasťou
bola aj diskotéka a nemožno nespomenúť aj
súťaž o najkrajšie tekvičné strašidielko do ktorej
sa mohol zapojiť každý. Naozaj pestrý pohľad bol
na vystavené fantasticky upravené tekvice ale taktiež sa tu ukázali masky od výmyslu sveta – bosorky, čerti a ďalšie príšery. Sme
veľmi radi že na túto vydarenú akciu prišlo veľa detí, ktoré vytvorili super atmosféru a zabavili sa tu i dospelí. Každý si odniesol
odtiaľ nejakú odmenu či už vo forme zážitkov alebo sladkostí. Ďakujeme Obecnému úradu za podporu a už sa tešíme na budúci
Halloween.
Autor: Terézia Botková, Ema Kušnierová, foto: Miroslav Škultéty st.

DHZ RADÍ, INFORMUJE

Vážení občania!
Každoročne vás v čase vykurovacieho obdobia varujeme
a upozorňujeme na možné riziká súvisiace s používaním
vykurovacích a vyhrievacích spotrebičov formou rozhlasovej
relácie v obecnom rozhlase. Pretože ako iste viete opatrnosti
nikdy nie je dosť, dovoľujeme si vás osloviť aj formou obecných

novín.
Hlavné príčiny požiarov vo vykurovacom období spočívajú
v nesprávnej inštalácii vykurovacích telies a v nesprávnom
zaústení do komínových prieduchov. Nebezpečné je používanie
horľavých kvapalín na zakurovanie, nesprávne skladovanie
horľavín, žeravého popola a pod. Je čas zabíjačiek a tak
nemalú pozornosť treba venovať umiestneniu, konštrukčnému
vyhotoveniu drevených udiarní, ktoré nasiaknuté ľahko

10
zápalnými živočíšnymi tukmi a pri chvíľke nepozornosti môžu
spôsobiť nemalú škodu.
Pri vykurovaní treba dbať hlavne na bezpečné a správne
kúrenie, neprekurovať vyhrievacie telesá a v ich blízkosti
neskladovať ľahko zápalné látky. Taktiež nenechávajte bez
dozoru zapnuté prevádzkované spotrebiče a iné elektrické
zariadenia. Spotrebiče používajte iba pokiaľ sú v dobrom

Rozhovor
s trénerom
futbalového
mužstva
Žitnej-Radiše
Vladimírom
Bežom
Futbalový oddiel pri Obecnom úrade

v Žitnej-Radiši má zimnú prestávku a to
je čas na malé hodnotenie jeho činnosti
v prebiehajúcom ročníku. V každom
doterajšom čísle sme dávali priestor na
vyjadrenie vedúcemu mužstva Romanovi
Trebichavskému, tentokrát však urobíme
zmenu. Nakoľko v sezóne 2010-2011 vedie
ako tréner našich futbalistov Vladimír
Bežo, dali sme v tomto čísle novín priestor
jemu aby vyjadril svoje názory:
Vlado prevziať futbalové družstvo na
poslednej priečke v najnižšej súťaži
zrejme nie je nič lákavé. Čo presvedčilo
teba aby si sa zhostil funkcie trénera
takéhoto mužstva?
V lete ma oslovili členovia výboru Roman
Trebichavský a Ivan Kušnier ktorí mi
vykreslili neružovú situáciu a požiadali
ma aby som nastúpil na trénerské miesto
ktoré sa uvoľnilo po obchode Jána
Horníka. Keďže sledujem žitňanský futbal
a jeho osud mi nie je ľahostajný ponuku
som prijal. Futbal som hrával dlhé roky,
myslím si že mám dosť skúseností na to
aby som mohol viesť mužstvo ako tréner.
Aké boli tvoje ciele pred sezónou?
Do funkcie som prišiel s cieľom zlepšiť
morálku a disciplínu mužstva, vniesť do
hry určitý systém a odlepiť sa výsledkami
od spodku tabuľky.

Autor: Michal Hanko, predseda DHZ v Žitnej-Radiši

A aká je tvoja spokojnosť so sezónou?
Po jeseni máme 8 bodov čo je viac ako za
celý minulý ročník. Ale samozrejme nie
som spokojný. Prehrali sme aj zápasy so
slabými súpermi ktoré sme mali vyhrať,
najmä remíza s Hornými Našticami je
neospravedlniteľná. Na druhej strane sme
však odohrali aj dobré zápasy so silnými
súpermi čo dokazuje že futbal hrať vieme.
A na tom sa dá stavať.
Aj keď pol sezóny je možno krátka doba
na hodnotenie, určite si si už utvoril
obraz o hráčoch a o celom mužstve.
V čom sú teda jeho silné a v čom slabé
stránky?
O silných stránkach sa ťažko hovorí, hráči
sú tu na to aby hrali futbal. Slabých stránok
je podstatne viac. V prvom rade nám chýba
fyzická kondícia. Hráči nevydržia behať
celý zápas. Pokiaľ vládzeme behať hráme
aj dobrý futbal, obyčajne sme v prvých
polčasoch dávali góly my, v neskorších
priebehoch zápasov ako ubúdala kondícia
sme sa obyčajne dostávali pod tlak súpera
z čoho rezultovali góly v našej sieti. Ešte mi
v mužstve chýba akási ochota zabojovať
jeden za druhého, celková bojovnosť
a sebazaprenie hráčov , ale aj to všetko
má toho istého spoločného menovateľa:
fyzickú kondíciu.
Čo technika?
Technická úroveň hráčov sa v tomto veku
už ťažko mení, aj keď samozrejme vždy je
čo zlepšovať.
Na
čo
sa
hlavne
zameriavaš
v tréningových procesoch?
Počas súťaže sa toho už veľa
natrénovať nedá. Sústreďujeme sa na
súhru mužstva,taktiku, nacvičujeme
štandardtné situácie. Tréningy mávame
iba 1 krát do týždňa a to v piatok čo ma
dosť mrzí, pretože je to málo. Okrem toho
svoje domáce zápasy hrávame v sobotu
a pochopiteľne nemôžem dať deň pred

STOLNÝ TENIS
Obe stolnotenisové družstvá pôsobiace pri Obecnom úrade

v Žitnej-Radiši hrajú v sezóne2010-2011 v VI. Lige čo je zároveň
aj I. liga okresu Bánovce n. Bebr
Žitná-Radiša A:

technickom stave a za podmienok určených výrobcom.
Kvapalné palivo dopĺňajte vo vykurovacích telesách len po
jeho odstavení a podľa pokynov výrobcu. Komíny treba počas
prevádzky kontrolovať a čistiť v stanovených intervaloch, dbať
na uzatvorené komínové dvierka a na povalových priestoroch
neukladať horľavé látky blízko komínov.

zápasom hráčom veľkú fyzickú námahu.
Možno sa však táto situácia po zimnej
prestávke zmení, budeme mať rozhodcu
čo by nám dalo možnosť hrávať domáce
zápasy v nedeľu. Aj s hráčmi ešte budem
mať rozhovory či by sme tréningy nemohli
mať aspoň 2 krát týždenne.
Z tvojich slov teda vyplýva že sa sústredíš
na zvýšenie fyzickej kondície hráčov. Na
to sa zvyčajne využíva zimná prestávka.
Akú zimnú prípravu chystáš pre hráčov?
Zimnú prípravu sme už vlastne začali,
v rámci
nej
hrávame uhrovskú
minifutbalovú ligu. Asi od začiatku
februára už však plánujem naberať
s hráčmi kondičku v teréne kde musíme
nabehať množstvo kilometrov, aby sa to
v jarných zápasoch už prejavilo na hre.
No a samozrejme aspoň 5 prípravných
zápasov, najlepšie s ťažkými súpermi.
Si spokojný s vytvorenými podmienkami
pre futbalistov?
Naši hráči ani ja sa naozaj nemáme na
čo sťažovať. Vytvorené podmienky sú
výborné. Osobne by som však privítal
posilňovňu, pre futbalistov sú totižto
dôležité i určité svalové partie ktoré sa
dajú získať iba v posilňovni.
Aké sú tvoje ambície do budúcna?
Moje tajné plány sú získať za sezónu
aspoň 20 bodov čo by nás posunulo do
hornej polovice tabuľky. To však je ešte
stále reálne. Rád by som však privítal
v našich radoch ešte jednu posilu. Citeľne
nám totiž chýba dobrý stredný záložník,
špílmacher a tvorca hry. Takéhoto hráča
keby sme zohnali, verím tomu že už by
prišli aj výsledky. No a mojim cieľom
je aby toto mužstvo hralo taký futbal,
ktorý bude prinášať radosť samotným
hráčom a funkcionárom, ale hlavne našim
priaznivcom
Za rozhovor poďakoval Ivan Kušnier

Súpiska mužstva: Botka Jozef, Michale Vladimír, Horník Ivan,
Hrebíček Ján, Horník Ján, Botka Vladimír, Hrubý Ľubomír,
Horník Miroslav, Škultéty Michal, Čukan Ivan, Hrubý Radoslav
Výsledky jesennej časti: Žitná-Radiša B 12:6, Uhrovec B 13:5,
Otrhánky B 5:13, Kr.Ves/Timoradza A 7:11, Malé Chlievany C 13:5,
Bánovce n.Bebr.A 5:13, Malé Chlievany B 4:14, Dežerice 4:14, Prusy
A 10:8
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PRICHÁDZA ZIMA
Padá lístie zo stromov,
pokrylo strechy domov.
Obsahuje farieb veľa,
krajina je pestrá celá.
Nahrabem ho na kopy,
je to veľa roboty.
V jeseni už vetrík veje,
veľa prác sa vonku deje.
Každý zmetá, upratuje,
na zimu sa pripravuje.
A keď príde tuhý mráz,
Krajina sa zmení zas.
Teplý svetrík obliekam,
veď prichádza zima k nám!
Anetka Kušnierová

Zľava: Botka Vladimír, Medera Tomáš, Horník Ján, Hrebíček Ján, Šišmiš Jakub, Horník Ivan, Maďara Marián,
Botka Jozef, Šišmiš Ľubomír, Čečka Erik

Žitná-Radiša B:
Súpiska mužstva: Šišmiš Ľubomír, Šišmiš Jakub, Čečka Erik, Medera Tomáš, Maďara
Marián, Šišmiš Adam, Kušnier Ivan, Viktorín Marián
Výsledky jesennej časti: Žitná-Radiša A 6:12 Bánovce n.Bebr. 3:15, Malé Chlievany B 7:11,
Dežerice 8:10, Prusy A 7:11, Malé Chlievany C 12:6, Uhrovec B 12:6, Otrhánky B 1:17
Tabuľka po jesennej časti: / odohraté 9 kôl /
1. Bánovce n. Bebr. A
9 0 0 128:34 27 bodov
2. Otrhánky B		
7 0 2 103:59 23
3. Malé Chlievany B
6 0 3 91:71 21
4. Kr.Ves/Timoradza A
5 0 4 80:72 19
5. Prusy A		
5 0 4 80:72 19
6. Dežerice		
5 0 4 78:84 19
7. Žitná-Radiša A		
4 0 5 73:89 17
8. Žitná-Radiša B		
2 0 7 64:98 13
9. Malé Chlievany C
1 0 8 58:104 11
10.Uhrovec B 		
1 0 8 55:107 11
Súťaž pokračuje jarnou časťou, začína sa 8. januára 2011 10. kolom. Hrací čas je
v sobotu o 18.00 hod. Naše stolnotenisové družstvá hrávajú svoje domáce zápasy vo
veľkej sále kultúrneho domu. O výsledkoch jednotlivých zápasov našich družstiev sa
počas celej súťaže priebežne môžete informovať na www.zitna-radisa.sk/novinky.
Autor: Ivan Kušnier, foto: Jaroslav Kohút st.

INZERÁTY
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Vymenil by som byt. Zn.: Keby som mal aký.
Predám: ľavé predné dvere na Babettu, stierače na ponorku, bublinku do
vodováhy, výfuk na električku, iskry do karbobrúsky, gumený vrták na štvorcové
diery.
Kúpim nočník s uchom dovnútra. Zn..: Malý byt.
Predám horský bicykel. Zn.: Ukradnutý na horách.
Predám odistený granát. Zn.: Rýchlo.
Predám rómsku Barbie:. Obsahuje: Barbie, 12 detí a podporu.
Novo zavedená pohrebná služba zháňa zákazníkov. Ponúkame. Rakvizáciu,
urnizáciu, kanibalizáciu. Kontaktujte nás.
Hľadám peniaze. Zn.: Môžu byť aj s mužom.
Predám 3-izbový byt na 7. poschodí. Zn.: Vlastná studňa
Predám prednú nápravu na koňa.
Hľadám mäsiara na vykonanie domácej zakáľačky. Zn.: Treba doniesť aj prasa.
Predám mobilný telefón ruskej výroby. Zn.: Aj s podvozkom.

PRIŠLA ZIMA
Prišla zima, prišiel mráz,
teší sa z nej každý z nás.
Tešíme sa na Vianoce,
biele budú všetky kopce.
Lyže, sane, korčule,
vyšantia sa do vôle.
Snehuliaka postavíme,
z mrkvy nos mu urobíme.
Cencúlik sa ligoce,
opäť sú tu Vianoce
Simona Súkeníková

ZIMNÝ ČAS

Vždy keď sa zimný čas začína,
privíta nás zasnežená krajina.
Stromy, lúky, cesty sú zasnežené,
všetky deti sú z toho natešené.
Blížia sa k nám Vianoce krok za krokom,
tešíme sa na ne každulinkým rokom.
Mama ponáhľa sa z roboty,
aby nám upiekla vianočné dobroty.
V obchodoch sa stromčeky ligocú,
pripomenú nám: Vianoce sú tu.
Darčeky sú pod nimi zabalené,
všetci máme oči rozžiarené.
Terézia Botková
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Požičiam fúru dreva. Zn.: Vrátiť popílené.
Kúpim ostrú sekeru. Zn.: Zaťal som sa.
Predám chalúpku na samote. Zn.: Ježibaba.
Predám Arabelin prsteň. Zn.: Manuál v slovenčine.
Kto naučí trúbiť dospievajúceho slona? Zn.: Mutujem.
Slobodný farmár túži spoznať ženu ktorá má traktor. Zn.:
Fotografia traktora nutná.
Vymením izbového psa za dvojizbového
Predám raz použitú guľovnicu. Zn.: Vdova
Predám psa, zožral mi svokru. Zn.: Kupujte kým mu chutí.
Predám klinec. Zn.: Aj na súčiastky.

•
•
•
•
•
•
•

Spolok nevidiacich hľadá spoľahlivú sekretárku. Zn.:
Príjemná na omak.
Predám šialenú kravu. Mlieko nedáva ale je s ňou sranda.
Prijmeme do pracovného pomeru trpaslíkov. Zn.: Možnosť
osobného rastu.
Vymením raz použitý stan za detský kočík.
Predám auto nabúrané zprava. Pri rýchlom jednaní aj
zľava.
Predám včely Zn. Aj jednotlivo
Hľadáš kontakt? Zn.: Skús elektrickú zásuvku.

SVÁKOV VIANOČNÝ DEZERT

Dnes varíme s Jozefom Bežom st.:
Potrebujeme: duté čokoládové figúrky, rum
Postup: čokoládovým figúrkam poodhrýzame hlavy a zbytky tiel naplníme rumom. Ihneď konzumujeme.
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