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Čestné miesto v dejinách futbalu v obci Žitná-Radiša patrí dlhoročnému 
hráčovi a funkcionárovi Telovýchovnej jednoty – Jánovi Baškovi.
Vzťah k futbalu si získal v rodnej obci, keď ako takmer každý chlapec 
naháňal loptu po hrboľatom ihrisku. Bolo to obdobie rokov keď sa živo 
hovorilo len o futbale a detská hra sa mnohým stala koníčkom na celý 
život.  Do histórie futbalu sa zapísal aj v susednej obci Uhrovec ako 
aktívny hráč A-mužstva. Jeho ďalšie kroky viedli do rodnej Žitnej-
Radiše kde hrával najčastejšie na poste obrancu a neskôr pôsobil v 
štruktúrach klubu ako podpredseda TJ, tajomník a hospodár klubu. 
Je nutné spomenúť že bol aj klubovým funkcionárom v Uhrovci pri 
výchove mládeže na poste vedúceho družstva. Úzko spolupracoval 
s trénermi mládeže v Uhrovci – s Jánom Hankom, Jánom Horníkom 
– rodákmi z našej obce, kde vtedy žiaci a dorastenci hrali futbal na 
krajskej úrovni. S futbalom sa aktívne rozlúčil ako asistent trénera pri 
Jaroslavovi Mikušovi v našej obci v r. 2004 / pôsobil pol sezóny /  a zostal 

verným priaznivcom 
obom jeho srdcu blízkym 
družstvám – Žitnej-Radiši 
a  Uhrovcu.  Pozorne 
sledoval výsledky futbalu 
v regionálnych novinách. 
V obci sa zapájal do 
brigádnickej činnosti, bol 
členom Dobrovoľného 
h a s i č s k é h o  z b o r u . 
Bohužiaľ všetkých nás 
zastihla nečakaná smutná 
správa o jeho úmrtí v 
nemocnici v Bánovciach 
n a d  B e b r a v o u .  Z a 
obetavú prácu pre rozvoj 
futbalu v našej obci mu 
patrí uznanie. Česť jeho 
pamiatke. 

Autor: Jaroslav Kohút st.

Druhý štvrťrok 
v tomto roku 
začal pomerne 
opt imis t icky, 
aspoň z hľadis-
ka rekonštruk-
cie ciest. Aj tí 
najlepšie infor-

movaní o tom, že cesty sa už robiť nebudú mu-
seli uznať, že asi nemali pravdu, ale aspoň po-
tvrdzovali, že sa to robí zle, že je všetko rozbité 
a že tá pôvodná cesta by asi vydržala dlhšie ako 
vydrží táto nová. Mechanizmy sa zaryli do cesty 
od Uhrovca a rozrýpali ju tak, že mnohí ľudia si 
už mysleli, že sa do obce nikdy nedostanú. Veľa 
otázok „prečo?“smerovalo na starostu a mne 
bolo veľmi ľúto, že nie som odborník na stavby 
ciest, pretože som nevedel odpovedať. Musel 
som sa opýtať tých čo to robili a tí ma upozor-
nili, že je to v poriadku, tak to musí byť. Snáď 
malo byť lepšie značenie, signalizácia a výška 
rozkopanej cesty , kde mnohí svojimi spodkami 
áut chytali cestu, ale....
Popri ceste sme museli riešiť poškodenú kana-
lizáciu hlavne tam, kde boli rozsypané kocky 

a tam, kde sa menili a opravovali kanály pod 
cestu, v časti obce Žitná, ktoré boli značne po-
škodené . V spolupráci so správou ciest a hlav-
ne vďaka našim občanom Ondrejovi Šimovi a 
Dušanovi Adame sme toto pripravili na blížiace 
sa asfaltovanie. Chcem upozorniť občanov, že 
kanalizácia sa bude postupne opravovať po ce-
lej obci aj po vybudovaní ciest, teraz sa robili 
iba havarijné úseky. Zabezpečili sme si aj časť 
vyfrézovanej drte z cesty, ktorú chceme použiť 
na najdôležitejšie úseky v obci na ich spevne-
nie – časť vedľa cesty na  parkovanie na oboch 
cintorínoch, cestu na valchu, pred hasičskou 
zbrojnicou, niektoré úseky v Radiši a otočisko 
na širokej. Nedá sa urobiť všetko, lebo to nie je 
iba dovezenie drte, ale aj  rozhrnutie a uvalco-
vanie a všetko stojí peniaze. Z hľadiska financií 
by sme na opravu kanálov a cesty potrebovali 
desiatky tisíc EUR.
Takisto je problematický vodovod, kde znovu 
boli 3 poruchy za sebou, ale opakujem, nie je v 
našich silách do rekonštrukcie cesty tento porie-
šiť, je to majetok ZsVAK.
Z hľadiska kultúrnych a spoločenských akcií 
môžem vysloviť spokojnosť a poďakovať sa 
všetkým, ktorí sa ich zúčastnili a ktorí ich or-
ganizovali. 14. apríla bolo v obci po dlhej dobe 
divadelné predstavenie“Pilátova žena“,30. aprí-
la bolo tradičné stavanie mája, 8. mája bola spo-
mienková slávnosť pri príležitosti dňa víťazstva 
nad fašizmom a 13. mája bol v KD Deň matiek. 
26.mája sme sa už tradične zúčastnili Mikro-
regionálnych slávností, ktoré tento rok boli v 
Uhrovci. Boli sme v nich jednou z najaktív-
nejších obcí, vystupovali naše speváčky, DHZ 
sa zúčastnil pohára starostov, futbalisti vyhrali 
turnaj starých pánov, vďaka p. Marte Botkovej 
a Darinke Michaleovej sme napiekli koláče a 
svoju veľkú šikovnosť ukázal na výstave aj
Ing. Adam Martiš. Dokonca sa nám podarilo 

vyhrať aj 
n i e k o ľ -
ko cien v 
tombole. 
V mes iac i 
jún zorgani-
zoval  Zväz 
žien v spolu-
práci s obecným úradom MDD, ktorý sa po-
merne vydaril a  15. júna zájazd do divadla v 
Nitre.  16.júna zorganizoval FO v spolupráci s 
obecným úradom futbalový turnaj starých pá-
nov a 24. júna priateľ-ský zápas s futbalistami 
Liptovský Mikuláš.
Svoje súťaže už úspešne absolvuje aj DHZ a 
hlavne mladé dievčatá sú pre súperov postra-
chom na každej súťaži. Ďakujem už tradične 
všetkým, ktorí ich pripravujú a trávia s nimi 
svoj voľný čas.
Som rád, že sme veľmi dobre rozbehli všetky 
tieto akcie v obci a že nám pri nich konečne už 
trochu prialo aj počasie Teraz sa už tešíme na 
krátke dovolenkové obdobie
Želám všetkým občanom aby v letných mesia-
coch načerpali veľa nových síl do ďalších akti-
vít a ďakuje všetkým tým, ktorí sa akoukoľvek 
formou podieľali na tomto bohatom kultúrnom 
a spoločenskom dianí v obci.

Autor: Ing. Rudolf Botka, starosta obce

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

Opustili nás 
Baško Ján 

nar.  20. 4. 1944
zom.  25. 4. 2012

 Česť jeho pamiatke!

Pribudli do 
nášho košíka 

Marko Kosiba 
nar. 7.1.2012 
rodičia: Tamara 
Trebichavská a Ľubomír 
Kosiba
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OBECNÁ KNIŽNICA 
INFORMUJE

Nové knihy:

Ladislav Hagara, Vladimír Antonín, Jiří Baier: VEĽKÝ 
ATLAS HÚB  -  pretože najznámejších húb je čoraz menej a 
hubárčenie sa stáva takmer národným športom, dá sa predpokladať že 
v budúcnosti budeme nútení zbierať i menej známe huby. Tento Veľký 
atlas húb je určený všetkým, ktorí chcú spoznať čo najviac druhov 

jedlých húb bez rizika že by po nich natiahli brká...Je to najväčšia  a 
najobsažnejšia kniha o hubách, aká u nás vyčňšla. Sú v nej opisy  viac 
ako 1200 druhov húb a ich verné vyobrazenie na 1440 farebných 
fotografiách

Jozef Banáš: POSLEDNÁ  NEVERA - najnovšia kniha 
úspešného slovenského autora. jeho dielo / tentoraz sú to poviedky /sú 
opäť banášovskou kombináciou fikcie a reality, v ktorej autor ponúka 
čitateľom možnosť aby sa sám rozhodol, či to čo vidí len tuší, alebo 
je to skutočnosť. Je zaujímavým mužským pohľadom na každodenný 
svet lások i nelások. Autorovi sa darí vyvolať pocit, že jeho príbehy ste 
sami zažili, veď máte na ne živé spomienky...

Autor: Alena Kušnierová, knihovníčka obce
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Dňa 14.4.2012 sa v priestoroch kultúrneho domu v Žitje-Radiši 
odohralo divadelné predstavenie Pilátova žena. 

K divadelnej hre Pilátova žena som sa dostala prostredníctvom 
jedného kňaza pôsobiaceho v Bánovciach nad Bebravou. Prečítala som 
si scenár, ktorý ma zaujal príbehom, ktorý nieje veľmi známi. Hlavnou 
postavou je pilátova žena Claudia, ktorej sa v noc keď Ježiša zatkli sníval 
sen o tom, že ho ukrižujú vinou jej muža Ponciusa Piláta. Je presvedčená 
o tom, že Ježiš je svätý a preto sa snaží svojho muža presvedčiť o 
svojej pravde, no nepodarilo sa jej to. Hlavnou myšlienkou je ukázať 
ako sa snažili vyššie postavení ľudia ako napríklad veľkňaz Kajfáš 
tzv. zamiesť pod koberec aj zmŕtvychvstanie Ježiša, kam až ďaleko 
vedeli zájsť. No napriek všetkým rečiam a pochybnostiam Claudia 
uverí aj zmŕtvychvstaniu čo vyzná aj v závere predstavenia v piesni. 
Scenár bol písaný pre dospelých, preto ho bolo treba upraviť tak, aby 
bol vhodný a ľahko pochopiteľný pre mládež. Blížili sa veľkonočné 
sviatky a tak mi prišlo vhodné pripraviť predstavenie s touto témou. 
Divadelné predstavenie som pripravila s mládežou zo spoločenstiev z 
Bánoviec nad Bebravou a Uhrovca. Našla som tu veľa talentovaných a 

ochotných hercov, ktorí podali skvelé výkony. Spolu s ďalšími ľudmi zo 
spoločenstiev pomáhali aj pri prípravách kostýmov a kulís. S technikou, 
hudbou a projekciou nám pomáhala uhrovská kapela United People. Na 
záver by som chcela poďakovať obecnému úradu v Žitnej- Radiši za 
poskytnutie priestorov. 

Autor: Bc. Daniela Kováčiková, režisérka divadelnej hry,
foto: Jozef Kováčik

Dňa 26. mája 2012 sa pod 
záštitou predsedu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja MUDr. Pavla 
Sedláčka, MPH konali v obci 
Uhrovec už VI.  Mikroregionálne 
slávnosti Uhrovskej doliny, na 
ktorých poslankyňa TSK a starostka 
obce Uhrovec Ing. Zuzana Máčeková 
privítala hostí podujatia: podpredsedu 
TSK a primátora mesta Partizánske 
Doc.PaedDr. Jozefa Božika PhD, 
zástupcov štátnych inštitúcií a 
samosprávy, zvlášť starostov obcí 
patriacich do Združenia obcí – 
Uhrovská dolina, zástupcov cirkví – 
pána farára Mgr. Petra Buranského /
RK/, pána farára Mgr. Martina Šípku 
/ev. a.v./, a ďalších hostí, všetkých 
prítomných účastníkov, súťažiacich a 
účinkujúcich.

Už v dopoludňajších hodinách 
sme sledovali zápolenie hasičských 
družstiev Dobrovoľných hasičských 
zborov v súťaži O pohár starostov 
obcí Uhrovskej doliny, ako aj 
prezentáciu hasičskej techniky – 

nového hasičského automobilu 
IVECO DAILY, ktoré bolo členom 
DHZ obce Uhrovec odovzdané 
Ministerstvom vnútra SR v roku 
2011. V prípade potreby bude určite 
využité nielen v prospech obce a 
mikroregiónu „Uhrovská dolina!, ale 
aj celého okresu.

Súčasne bolo prezentované i 
viacúčelové čistiace vozidlo zn. 
LADOK, ktoré obec získala zo ŠF 
EÚ. Potom bol priestor futbalového 
ihriska uvoľnený pre futbalový turnaj 
bývalých hráčov z obcí Mikroregiónu 
Uhrovská dolina.

P o p r i  t ý c h t o  š p o r t o v ý c h 
aktivitách postupne prebiehali aj 
pripravené súťaže a atrakcie pre deti 
– nafukovací hrad, maľovanie na tvár 
a ďalšie. 

Od 13. hodiny bola vytvorená 
možnosť na prezentovanie sa 
ľudových umelcov  do ktorej sa 
zapojili:

z Uhrovca rezbár Jaroslav 
Velčický , Zita Janegová – výroba 

ozdobných predmetov, Hanka 
Jamrichová – výroba darčekových 
ozdobných predmetov a keramiky. 
Žitnú-radišu reprezentoval Adam 
Martiš v pletení košíkov, korbáčov 
a drobných predmetov z prútia a 
obec Kšinnú Anna Jahôdková taktiež 
v pletení košíkov a zhotovovaní 
rôznych darčekových predmetov. 

Svoje umenie predviedla aj 
pani učiteľka Dáška Kurtišová a 
výtvarníčky Zuzana Jedináková a 
Nelka Lobotková, ktoré v ZŠ s MŠ 
Uhrovec zabezpečujú krúžkovú 
činnosť vo výtvarnej oblasti . 
Na tomto podujatí sa venovali 
záujemcom z radov detí, ktorých bolo 
neúrekom a to v umení maľovania na 
tvár. Deti sa mohli vyžiť aj v ďalších 
súťažiach, ktoré pre ne pripravili p. 
učiteľky Mgr. Ľudmila Adameová a 
Mgr. Zuzana Horníková.

Z ďalších súťaží  bola zaujímavá 
súťaž o najlepší koláč z Mikroregiónu 
Uhrovská dolina.

O 15,30 hod. bolo slávnostné 

o tvorenie  Mikroregionálnych 
slávností Uhrovskej doliny, kde 
vystúpili zúčastnení hostia so 
svojimi príhovormi.  Starostka obce 
Uhrovec Ing. Máčeková informovala 
o spoločnej práci starostov obcí 
mikroregiónu „Uhrovská dolina“, 
zrealizovaných projektoch a plánoch 
do budúcnosti. Záverom poďakovala 
predsedovi  TSK MUDr. Pavlovi 
Sedláčkovi, MPH za spoluprácu a  za 
finančnú podporu  tohto podujatia.

Primátor mesta Partizánske Doc.
PaedDr. Jozef Božik, PhD vyjadril 
poďakovanie organizátorom za 
uskutočňovanie takýchto podujatí, 
ktoré pre občanov a mládež zvlášť 
vytvárajú dôleži tú  a tmosféru 
vzájomného obohacovania sa v 
rôznych oblastiach činnosti na úseku 
športu, kultúry a hľadania nových 
zdrojov vedomostí siahajúcich do 
vzácnej klenotnice tradícií nášho 
ľudu.  Taktiež zástupcovia oboch 
cirkví p. farári Mgr. Peter Buranský 
a Mgr. Martin Šípka vo svojich 

PILÁTOVA   ŽENA

VI. MIKROREGIONÁLNE  SLÁVNOSTI 
UHROVSKEJ  DOLINY
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 V československých légiách v Rusku 
pôsobili najmä bývalí vojaci rakúsko-uhorskej 
armády, ktorí  na ruskom fronte padli do 
zajat ia. Boli internovaní v zajateckých 
táboroch a pretĺkali sa po Rusku ako sa dalo. Vo 
vytvorených československých légiách videli 
možnosť, ako sa čo najskôr dostať domov, preto 
sa do nich prihlásili a prežívali kruté časy v 
bojoch na Sibíri. Trvalo im veľmi dlho, než 
sa po dlhej plavbe na mori dostali do svojich 
domovov.
 Na základe údajov zistených vo Vojenskom 
historickom archíve v Prahe sa podarilo zistiť 
údaje o občanoch, narodených v obciach v 
doline Radiše a v blízkom okolí, ktorí sa 
prihlásili a bojovali v československých légiách 
v Rusku. Z archívov boli zistení nasledovní 
československí legionári v Rusku:
• Adamec Adam, nar. 24.9.1879 v Kšinnej, 
5.8.1916 zajatý pri Hyndave,  16.4.1919  v 
Omsku zaradený do inventárnej roty ako 
pracovník, nevojak, službu ukončil 8.7.1919,
• Ducho Michal , nar. 1887 v Kšinnej, 
21.3.1915 zajatý v Karpatoch, 12.9.1918 v 

Omsku zaradený do 1. záložného pluku  ako 
vojak, službu ukončil 12.10.1918 (dezertoval),
• Gabriška Ján, nar. 23.9.1888 (15.9.1888) v 
Kšinnej, 1.9.1914 zajatý pri Lubline,   22.2.1919 
v Omsku zaradený do 12. streleckého pluku 
ako vojak, službu ukončil 13.1.1921, 
• Mišina Štefan, nar. 20.2.1886 v Kšinnej, 
6.8.1916 zajatý,  do légií zaradený 28.4.1919,
• Mišina Jozef, narodený 6.3.1876  v 
Kšinnej, 5.7.1915  zajatý,  dátum zaradenia do 
légií neznámy,
• Pavle Matej, nar. 20.2.1883 v Kšinnej, 
12.9.1914 zajatý pri Košíne,  26.5.1919 v 
Krestoch (Permská gubernia) zaradený do 3. 
muničnej divízie ako vojak, službu ukončil 
4.2.1920 na vlastnú žiadosť, nie je legionárom 
podľa zákona,
• Švelka Adam, nar. 18.6.1891 v Kšinnej, 
20.3.1915 zajatý v Karpatoch,  3.11.1917 
zaradený do 7. streleckého pluku ako vojak, 
službu ukončil 29.7.1920, 
• Ardamica Jozef ,  na r.  14.3.1886 v 
Uhrovci, býval v obci Drahalčice pri Prahe, 
17.8.1916 zajatý pri Sandoníne,  11.7.1918 

sa v Novonikolajevsku prihlásil do légií, od 
15.7.1918 bol zaradený v 12. streleckom pluku 
ako vojak, službu  ukončil 31.3.1920, 
• Hofman Maximilián, nar. 8.10.1888 v 
Uhrovci, býval v Banskej Štiavnici, od 13.9.1918 
pôsobil ako intendant 1. streleckej divízie v 
hodnosti vojak, službu ukončil 17.9.1920
• Tomáška Ludvik, nar. 4.2.1892 v Uhrovci, 
býval v Trenčíne, 20.3.1915 zajatý v Karpatoch,  
28.6.1917 zaradený do 7. streleckého pluku ako 
desiatnik, službu ukončil 29.5.1920, 
• Trančík Pavel, nar. 4.10.1895 v Uhrovci, od 
25.10.1917 bol zaradený v 7. streleckom pluku 
ako vojak, 
• Ondruška Andrej, nar. 30.8.1886 v 
Uhrovskom Podhradí, býval v Hodžove, okres 
Komárno, 20.1.1915 zajatý pri Tarnove, od 
21.8.1918 zaradený do 2. streleckého pluku ako 
vojak , službu ukončil  9.8.1920,
• Kšinský Ondrej, nar. 4.8.1894 v Horných 
Našticiach, 6.2.1915 bol zajatý v Karpatoch, 
17.7.1918 v Simbirskej gubernii zaradený do 
9. streleckého pluku ako vojak, službu ukončil  
13.11.1920,

LEGIONÁRI Z DOLINY RADIŠE A OKOLIA
V RUSKU

príhovoroch vyzdvihli a kladne hodnotili toto 
organizované podujatie. 

Po príhovoroch nasledovalo vyhodnotenie 
jednotlivých súťaží:

V súťaži Dobrovoľných hasičských zborov 
sa stal víťazom a držiteľom pohára starostov 
obcí Uhrovskej doliny domáci DHZ Uhrovec.

Vo futbalovom turnaji bývalých hráčov 
Uhrovskej doliny sa družstvá umiestnili  takto:

1.miesto Žitná-Radiša
2.miesto Miezgovce
3.miesto Uhrovec
V súťaži  o najlepší koláč Mikroregiónu 

Uhrovská dol ina vyhodnoti la  porota 
nasledovne:

1.miesto Horné Naštice – Mária Hederová
2.miesto Uhrovec – Petronela Škultétyová
3.miesto – Darina Michaleová
Víťazom  srdečne blahoželáme a 

vyjadrujeme poďakovanie aj všetkým 
zúčastneným za ochotu a aktivitu v súťaži v 
ktorej boli víťazmi vlastne všetci, pretože  z 
tých vynikajúcich upečených dobrôt sa dalo iba 
veľmi ťažko vyberať najlepšie. Na koláčoch si 
pochutili nielen naši hostia ale aj účinkujúci a 
účastníci osláv. 

Po vyhodnotení súťaží nasledoval krásny 
kultúrny program, v ktorom sa prezentovali 
obce mikroregiónu ale aj hostia programu.  
Ako prvá sa svojimi krásnymi piesňami 
prezentovala ženská spevácka skupina zo 
Žitnej-Radiše, po nej detské a remeselnícke 
tance v podaní Detského folklórneho súboru 
Uhrovčan a Folklórna skupina Bukovina. 
Folklórna skupina Uhrovčan sa predstavila 
programom:  Majáles, Vystrájanie regrútov 

na vojnu /piesne a tance Uhrovskej doliny/ 
a dievčenským tancom – Východoslovenské 
karičky. Hosťom programu bol FS Jánošík – 
seniori z Partizánskeho a študentky etnológie 
Univerzity Konštantína filozofa, ktoré sa nám 
predstavili piesňami z okolia Nitry a Zemplína. 
Zo všetkých vystúpení mali diváci nevšedný 
zážitok, ktorý odmenili bohatým potleskom.

Záver kultúrneho programu uzavrelo 
vystúpenie hudobnej skupiny Country 
Dostavník, po ktorom už nasledovala 
tanečná zábava. Do tanca a na počúvanie 
hrala cimbalová hudba „Dolňáci z Modré“, 
doplnená produkciou v štýle disco.

Účastníci sa mali možnosť vyžiť  pri 
rôznych druhoch zábavy pre dospelých, 
mládež i deti a občerstviť sa gulášom či inými 
špecialitami. Vo večerných hodinách bola 
vyžrebovaná tombola, do ktorej prispeli všetky 
zúčastnené obce Mikroregiónu Uhrovská 
dolina. 

Slávnosti boli ukončené v poludňajších 
hodinách nasledujúceho dňa – účasťou 
poslancov v Rímskokatolíckom kostole 
v Uhrovci, kde po svätej omši vyjadrili 
zástupcovia z radov organizátorov a cirkví 
svoje poďakovanie všetkým, ktorí sa 
akoukoľvek formou podieľali na ich zdarnom 
priebehu. 

Organizátori Združenia obcí Uhrovská 
dolina veria, že účastníci slávností boli 
spokojní a že o rok sa v takej istej príjemnej 
atmosfére a v  takom istom srdečnom duchu 
stretneme v ďalšej obci nášho mikroregiónu. 

 Autor: Elena Beštová, Uhrovec

O ŇOM
Blúdim v myšlienkach a nevnímam svet,
si pre mňa ako na lúke najkrásnejší kvet.
Keď ťa zbadám zrýchli sa mi tep a zastaví dych,
bez teba som ako ľadovec bez krýh.
Keď som vedľa teba som ako stolný stĺp,
som ako bez vetra na mori plť.
Túžim stebou byť aspoň krátky čas,
skúsme to a uvidíme čo sa bude diať.
Nepustím ťa zmysle ani v noci,
keď svoje telo odovzdávam silnej moci.
Moci snov a nežných krás,
povedz, že ma máš aspoň trochu rád.
Miesto textu na papiery myslím na teba,
asi som sa zaľúbila, nič viac mi už netreba.
Si ako slnko na šedom nebi jasné,
bez teba som ako hviezda keď zhasne.
Keď ťa vidím lietam ako motýľ v skorú jar,
si pre mňa ako od Boha dar.
Nevnímam život ako časť ale ako celok jasný,
bojím sa byť v svetle, preto prosím zhasni.
Si ako slobodný delfín v lesku oceána,
myslím na teba od večera do rána.
Túžim navždy vedľa teba stáť,
lásku ti dať, navždy ťa milovať.
Si ako anjel, ktorý ma stráži a vedie,
život mi pod nohy rôzne prekážky pletie.
Si pre mňa ako vzácny poklad,
o tom, že ma ľúbiš netreba mi žiaden doklad.

Autor: Denisa Ďurčová
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• Minár ik Štefan ,  na r.  10.1.1892 v 
Bánovciach, 25.12.1914 zajatý pri Novom 
Korčíne, 8.8.1918 v Omsku zaradený do 3. 
streleckého pluku ako vojak, službu ukončil 
29.11.1920,
• K rajčík Antonín ,  na r.  2 .9.1893 v 
Bánovciach, 23.6.1915 zajatý pri Zaleščikoch, 
19.8.1918 v Samare zaradený do 1. záložného 
pluku, odkiaľ dezertoval, nie je legionár,
• Tauber Vilmos, nar. 3.1.1895 v Bánovciach, 
25.6.1919 v Krasnojarsku zaradený do 3. 
streleckého  pluku, službu ukončil  15.10.1920,
• Sitár Anton ín ,  na r.  13.12 .1886 v 
Bánovciach, 28.8.1914 zajatý pri Lubline, 
7.6.1918 zaradený do inventárnej roty ako 
nevojak, 
• Sitár Antonín, nar. 11.8.1892 v Bánovciach, 

5.8.1916 zajatý pri Hnidave, 12.9.1918 v Omsku 
zaradený do 1. záložného pluku, službu ukončil 
10.10.1920,
• Sliepka Ján, nar. 12.2.1896 v Bánovciach, 
býval v Racine, Wisconsin, USA,  10.10.1918 sa 
v USA prihlásil do čs. légií v Rusku,  19.11.1918 
zaradený do 23.pešieho pluku ako vojak, službu 
ukončil 30.8.1919, vrátil sa do USA,
• Ondruška Michal , nar. 15.9.1883 v 
Dubničke, 15.10.1918 v Irkutsku zaradený do 
pracovnej roty ako nevojak,
• Valach Peter, nar. 1.9.1891 v Trebichave, 
23.9.1915 zajatý pri Lucku, 15.7.1918 zaradený 
do 9. streleckého pluku ako vojak, službu 
ukončil 2.8.1920.

Okrem vojenského historického archívu sú 
údaje o ďalších  legionároch, ktorí sa postupne 

vracali z Ruska uvedené aj v  v časopise 
Národnie noviny z  roku 1920:
• Hrubý Ján z Kšinnej (25.1), 
• Škorec Ján zo Žitnej (3.3),
• Masare Ján (asi Masaryk) z Miezgoviec 
(1.4).  
 Napriek tomu, že v archívnych záznamoch 
u niektorých legionárov chýbajú niektoré 
čiastočné údaje, je možné si urobiť dobrý 
prehľad o tých, ktorí bojovali v 1. svetovej vojne 
zo začiatku za cisára pána a po niekoľkých 
ťažkých rokoch v zajateckých táboroch v 
československých légiách. Ako je vidieť zo 
záznamov, ich osudy boli rôzne, niektorí sa 
vrátili po demobilizácii, niektorí dezertovali už 
v Rusku a medzi legionárov neboli zaradení. 

Autor: prof. Ing. Ľubomír Belan, CSc.

Posledný mesiac školského roka „jún“ našim 
deťom priniesol veľmi  veľa prekvapení. Jún patrí 
všetkým deťom, veď sa začína ich najkrajším 
sviatkom.

Oslava MDD sa v našej MŠ začala už skoro 
ráno. Všade bolo počuť detský smiech, spev, hudbu. 
Krásne slnečné počasie nám nedovolilo zostať 
v triede. Rýchlo sme išli na školský dvor. Tu sme 
súťažili, stavali pieskový hrad, skákali na trampolíne, 
tancovali v piesku. Na oslave nechýbala ani torta. 
Tá naša mala podobu krásneho usmiateho šaša. Za 
vynikajúcu tortu ďakujeme Nikolaskovej maminke, 
pani Z. Filovej. Pani kuchárka nám od rána chystala 
dobroty v kuchyni a obed nám prestrela vonku pod 
jabloňou. Tam nám ale chutilo!

Potom sme si trošku oddýchli, lebo naša oslava 
ešte neskončila. Veľké prekvapenie nás čakalo 
popoludní,  a to sme nemohli byť unavení . Popoludní 
prišli rodičia, ale nešli sme domov. Spoločne sme 
čakali návštevu. A tá prišla.

Najskôr sme počuli sirény a neskôr sme zbadali 
blikajúce majáky na hasičskom aute. „Hurá, prišli 
naši kamaráti hasiči!“- tešili sa deti. Členovia 
dobrovoľného hasičského zboru v Žitnej – Radiši 
nám pripravili poučné a veľmi zaujímavé popoludnie. 

Poukazovali nám techniku, napájali sme hadice, 
povozili nás na hasičskom aute, natrénovali sme si 
striekanie vodou. Bavili sa všetci, deti i dospelí. Po 
splnení úloh sme boli pasovaní za hasičov. Deň sme 
ukončili spoločnou opekačkou.

Páni hasiči, dovoľte mi, aby som Vám i touto 
formou poďakovala za spoločnú spoluprácu a krásny 
deň. Ďakujeme!

Neprešiel týždeň a prišla ďalšia návšteva. 
Na školský dvor prišiel veľký traktor John Deere 
a bager. Navštívili nás pracovníci PD Uhrovec.  
Pán A. Adame,  so svojim kolegom nám predstavili 
najnovšiu techniku PD Uhrovec. Deti sa povozili 
na traktore. Všetci sme sa zmestili do lyžice bagra. 
Získali sme detský vodičský preukaz na traktor John 
Deere. Ďakujeme!

Jún je typický i školskými výletmi. MŠ Žitná 
– Radiša cestovala až do Liptovského Mikuláša, do 
Tatralandie. Čo sme tam robili? Najskôr sme sa 
zabávali vo Funparku. Tu sme jazdili na vláčiku, 
blúdili v labyrinte, súťažili. Počasie sa trošku na nás 
hnevalo a sem – tam spadla dažďová kvapka. To nám 
vôbec neprekážalo, keď sme sa kúpali v Tatralandii. 
Voda v bazénoch bola teplá, atrakcií veľa. Spolu s 
rodičmi sme sa hrali s vodou, plávali, šmýkali sme 
sa na tobogánoch. Vôbec sme sa nebáli. Všetky 
tobogány sme vyskúšali. Bol to fantastický výlet.

Kde bolo, tam bolo..., tak sa začína každá 
rozprávka. A tie deti zbožňujú. Tak sme išli rozprávku 
hľadať. Kde? No predsa do Rozprávkového 
lesa. Túto aktivitu organizovalo mesto Bánovce 
nad Bebravou, sekcia environmentálnej výchovy. 
V rozprávkovom lese sme stretli šaša Jaša, 
Shreka a Fionu, lesné víly, ježibaby. Skákali sme 
na nafukovacom hrade, plnili rôzne úlohy. Za 

odmenu sme dostali sladkosti a ovocie. Ježibaby 
podľa špeciálneho receptu napiekli i medovníčky, 
sladulinké perníčky. Boli mňam, mňam.

Pozor, rozprávok bolo ešte málo. Tak sme hľadali 
rozprávku ďalej. Teraz nám pomáhali i rodičia (veď i 
tí rozprávkou nepohrdnú). Nasadli sme do autobusu 
a ujo Bežo nás odviezol do Bojníc. Na Bojnickom 
zámku sme našli kamaráta Aladina. Aladinovi 
sme pomohli nájsť čarovnú lampu a jeho stratenú 
princeznú. Spoločne sme porazilo zlo a dovolili, aby 
dobro s láskou zvíťazili. V tento deň nám počasie 
prialo a slniečko príjemne svietilo, tak sme mohli 
navštíviť i zvieratá v ZOO.

Cingi – lingi. Počujete to zvonenie? To je zvonec, 
ktorý hlási, že sa končí školský rok 2011/2012 a 
blížia sa letné prázdniny. Dovoľte mi, aby som Vám 
všetkým zaželala príjemné a ničím nerušené prežitie 
letných, slnečných chvíľ. Dovidenia v septembri.

Autor, foto: Mgr. Dušana Flórová

JÚNOVÁ ZÁBAVA V MATERSKEJ ŠKOLE
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Mesto Bánovce nad Bebravou, sekcia telesnej výchovy a športu, 16. mája 
2012 v areály ZŠ Partizánska Bánovce nad Bebravou organizovala Škôlkársku 
športovú olympiádu. I deti  zo Žitnej –Radiše sa tejto jedinečnej akcie zúčastnili 
v sprievode pani učiteľky Z. Drábikovej. Konkurencia predškolákov bola 
veľká. Súťažilo sa v rôznych disciplínach. Naše predškolácke dievčatá tvrdo 
trénovali. Anetka D. nás reprezentovala v hode loptičkou do diaľky, Evka 
K. v behu na 30m, Bibiánka L. v skoku do diaľky. Dievčatá boli húževnaté a 
bojovali z celej sily. Pani učiteľka ich povzbudzovala. Anetka D. 1.miesto vo 
svojej kategórii. 
Dievčatá gratulujem a želám Vám veľa úspechov v škole!
 Autor, foto: Mgr. Dušana Flórová

ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA

29.júna 2012 sa budeme lúčiť s našimi 
predškoláčkami. Do školy nám odchádzajú tri 
dievčatá: Anetka Demiánová, Evka Kravecová, 
Bibiánka Lasaková. 

Dievčatá je čas odísť, Vaša nová škola Vás už čaká.
Milé predškoláčky,

želáme Vám šťastný život, veľa trpezlivosti, 
zodpovednosti, prekonanie lenivosti, čo najviac 
úspechov a  čo najmenej smutných chvíľ. Zapamätajte 
si, že pre život nie sú dôležité samé jednotky, ale 
že budete dobrí človiečikovia s hŕbou výborných 
priateľov a hrdou rodinou. A ešte jedna rada: nikdy sa 
nebojte a nehanbite spýtať, keď niečomu nerozumiete 
alebo niečo neviete. 

Keby človek všetko vedel, nemusel by chodiť do 
školy.

Nezabudnite na nás!
 Autor, foto: Mgr. Dušana Flórová

AHOJ ŠKÔLKA, ŠKOLÁ VOLÁ

Dňa 8.6. zorganizoval Obecný úrad v 
spolupráci so Zväzom žien v Žitnej-Radiši na 
miestnom futbalovom ihrisku  akciu pre deti pri 
príležitosti  Medzinárodného dňa detí.

Od rána počasie prialo, krásne svietilo slnko, 
a tak mali dobrú náladu nielen usporiadatelia, 
ktorí si skutočne dali záležať na tom, aby všetko 
bolo perfektne pripravené, ale v dobrej nálade 
začali postupne prichádzať aj deti.  Prišlo okolo 
60 detí, dokonca i z Uhrovca a Bánoviec nad 
Bebravou.

A čo všetko na nich čakalo?
Nafukovací hrad – ten bol využitý asi 

najviac. Rodičia nemohli deti odtiaľ dostať, 
stále chceli skákať , na druhej strane sa v ňom 
deti radostne a hlavne bezpečne vyšantili.

Maľovanie na tvár a kadernícky salón- 
mal tiež veľký úspech najmä u dievčat, ale 
namaľovať sa dali aj mnohí dospeláci. 

Deti potom namaľovali krásne obrázky, z 
ktorých sa nedal vybrať ten najkrajší, pretože 
každý bol krásny a tak sme odmenili všetky .

Ďalej boli pripravené rôzne disciplíny/ 
skákanie vo vreci, beh v čižmách, hod loptičkou, 
kopanie lopty do brány a pod./  Každý musel 
prejsť najmenej 5 disciplín a až potom bol 

odmenený sladkou odmenou. Dokonca sa 
týchto súťaží zúčastnili aj niektorí rodičia, 
ale tí nedostali sladkosť, mohli sa však za to 
občerstviť v bufete.

MDD

1.september a 30. jún sú na časovej číselnej 
osi ako začiatok a koniec školského roka. 
30. jún je posledný bod tejto časovej osi. a 
práve v tento deň ďakujeme, bilancujeme, 
dávame si rôzne predsavzatia a niekedy aj so 
slzami v očiach sa lúčime a sľubujeme ďalšie 
stretnutia. Nasledujú letné prázdniny. Krásne 

prežitie letným prázdnin želám všetkým  
žiakom a pánom učiteľom, aby si počas nich 
dobre oddýchli, načerpali novú silu a energiu, 
spoznali nových priateľov a zaujímavých 
ľudí z rôznych oblastí, miest a obcí a možno 
aj štátov. Snažte sa získať skúsenosti, zážitky, 
priateľov a možno aj lásky, ktoré vás naplnia 

a obohatia. Nech sú pre vás letné prázdniny 
plné slnečných dní a tých najkrajších zážitkov. 
Krásne prežitie zaslúžených dovoleniek želám 
i pánom učiteľom, ktorí boli žiakom radcami i 
pomocníkmi, ošetrovateľmi, učili ich ľudskosti, 
obetavosti a pomáhať slabším. Za to im patrí 
veľká vďaka. Autor: Mgr. Janka Adameová

POSLEDNÉHO DŇA SA DOČKALI...
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Veľmi dobrou disciplínou bol hasičský 

výcvik striekania na terč . Detičkám sa páčil 
aj preto, že sa mohli trochu schladiť vodou a 
že  to patrične využili je samozrejmé, lebo boli 

riadne mokré. V tom teple to však nevadilo ani 
ich rodičom.  

Deťom sa páčilo aj  ako ich Tibor  vozil na 
voze. Bol z toho aj riadne uťahaný, lebo záujem  
o vozenie bol veľký.

Večer deti dostali opečené špekáčiky, ktoré 
im pripravili tety Darinka, Elenka, Majka  a 
Janka.

Na záver bola pripravená detská tombola a 

zvedavci sa nevedeli dočkať čo vyhrajú. Každý 
kto sa zaregistroval dostal drobnú hračku.  Akcia 
sa skončila až večer o 10,00 keď začalo pršať.

 Za všetky deti by sme sa chceli poďakovať 
všetkým tým, ktorí sa postarali o tento krásny 

deň, organizátorom, sponzorom , ale aj rodičom, 
ktorí s deťmi prišli, pretože deti sa skutočne 
veľmi dobre zabávali. Veľká vďaka patrí aj 
mladým dievčatám a chlapcom, ktorí nám 

pomáhali s prípravou.
Už teraz sa všetci tešíme na ďalší takýto 

krásny deň.
Autor: Lenka Botková, Terézia Botková,

foto: Miroslav Škultéty st.

Vážení občania, síce sa neradi opakujeme a hoci už v minulom 
čísle sme písali o tom, že na každej obci je stále čo robiť, táto 
téma je prakticky nevyčerpateľná, pretože v tomto článku chceme 
podrobnejšie opísať vykonané práce v našej obci zhruba za 
štvrťročné obdobie. Keďže je začiatok leta a tráva a burina rastie 
ako divá, motorového vyžínača sa chopil Viktor Viktorín, ktorý kosí 
cintoríny, okolie ciest a všetko čo treba. Na ostatné drobné práce 
zamestnal Obecný úrad na dohodu dvoch šikovných a pracovitých 
majstrov – dôchodcov: Dušana Adame a Ondreja Šima, ktorí robia 
jednoducho to, čo práve treba. Takže ich pričinením bola opravená 
priekopa od č. domu 115 smerom do časti obce Radiša, v parku na 
rázcestí a okolo Obecného úradu strihaním upravili stromy, upravili 
a ostrihali živý plot, na hornom konci časti obce Žitná upravili 
vyústenie kanalizačnej rúry, pri. p. Mikušovi v strede časti obce 
Žitná aj za pomoci ťažkých mechanizmov spevnili a zabetónovali 
časť kanalizácie, ďalej bolo prevedené položenie kanalizačných 
skruží taktiež v hornej časti obce Žitná, rodičia detí navštevujúcich 
Materskú školu si určite všimli nové zábradlie vedúce cez mostík 
do školského areálu a ďalšie a ďalšie drobné práce vykonali a podľa 
potreby stále vykonávajú. Takže veľa pracovných úspechov a elánu 
do ďalšej práce. 

 Autor: Ivan Kušnier, foto: Michal Hanko, Ivan Kušnier

PRÁCE  NA  OBCI

Práce pri oprave priekopy v strede časti obce Žitná

Ondrej Šimo pri strihaní živého plota pred Obecným úradom

...občas tečie voda kalná, ale niekedy 
aj voda zelená. Neveríte? Celá hladina 
sa zazelená tak, že pripomína špenátovú 
omáčku. Po bližšom preskúmaní som zistila, 
že je to kosačkou pokosená tráva z celého 
dvora, s ktorou si niekto nerobil ťažkú hlavu 
a vytrepal ju proste do potoka. A nie raz. 
Keď sa takto voda zazelenala viackrát, bola 
som zvedavá komu že to tak silno v záhrade 
prekáža kompost, do ktorého je pokosená 
tráva ideálnym komponentom, alebo keď 
už kompost nepotrebuje, komu sa nechce 
pokosenú trávu jednoducho  vyviezť na nejaké 
odľahlé miesto, kde si s ňou príroda poradí a 

bezo zvyšku ju rozloží.
Náhoda mi pomohla. zbadala som chlapča 

ako sype trávu z kosačky do potoka / určite pod 
dohľadom alebo možno aj na príkaz rodičov /. 
po upozornení aby to viackrát nerobil už iba 
spoza rohu vykúkal, či sa pozerám. Keď som 
sa tvárila, že ma to už nezaujíma, - šup trávu 
do potoka. Veď to robia aj iní. 

Škoda, že rodičia nevzali chlapca na 
prechádzku, aby videl ako sa tráva zachytáva 
na okrajoch potoka, na koreňoch a konároch 
vŕb a tvoria sa z nej ostrovčeky na ktorých sa 
potom zachytávajú ďalšie a ďalšie nečistoty 
a tie potom hnijú, páchnu a liahne sa v nich 

rôzna háveď. 
A okrás je v potoku neúrekom. Videla 

som plávať zdochnutú sliepku, mačku, zajaca, 
vnútornosti z čohosi, konzervy, sklo, plastové 
fľaše a o igelitoch všetkých možných veľkostí 
a tvarov ani nehovoriac. 

Pamätám sa ako sa v potoku plahočili 
deti z celej dediny, a z potoka ste sa mohli 
pokojne napiť. Dnes máme pekne upravené 
dvory so sedením, grilmi , skalkami a kvetmi, 
ale bohužiaľ nájdu sa i takí ktorým svedomie 
dovolí vyhodiť odpad do potoka a ešte si 
myslia ako to šikovne upratali. Ale komuže tým 
robíme zle? Iba sami sebe. Svojim susedom, 

V TOM ŽITŇANSKOM POTOKU...
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Vážení čitatelia,
možno naše noviny dostanete v čase, keď 

vrcholí dozrievanie listovej zeleniny, kalerábu 
a hrášku, čo by bolo dobre.

Účinky tejto ,,zelenej“ zeleniny sú natoľko 
prospešné pre naše zdravie, že každý by ju mal 
považovať za nevyhnutnú súčasť každodenného 
jedla. 

Vždy nám chutila zelenina alebo ovocie 
lev čase jeho sezóny, čo bolo dobré pre naše 
zdravie a vitalitu. Podstatná a užitočná je 
jeho sezónnosť, tak je to v prírode zariadené. 
Potrebujeme práve to, čo v sezóne dozrieva.

V našej rodine hrášok nestačí ani dozrievať, 
hoci ho sejeme na trikrát. Taktiež často sa varí 
polievka, prívarok a iné hrachové dobroty.

Hrach ako taký posilňuje nervy, má 
pozitívne účinky na tvorbu svalovej hmoty, 
posilňuje tkanivá, dobre pôsobí na látkovú 
premenu a ovplyvňuje kvalitu vlasov. 

Naša babka hovorila, že od hrachu sú pekné 
dievky a vraj každý človek od neho opeknie. 
Dedo však mal svoju teóriu, že chlap nemusí 
jesť dvakrát do týždňa hrach, aby bol pekný. 
Tomu stačí keď je trochu – trošičku krajší od 
čerta. Možno na tom je aj trocha pravdy.

 Ešte niečo o šaláte. Je to tiež 
vynikajúca zelenina, ktorá každému najviac 
chutí v octovom náleve. Nám chutí aj takto: 
2 hlávky šalátu zmiešané s dvomi bielymi 

jogurtmi a nakrájanou cibuľou.
Šalát veľmi priaznivo účinkuje na 

znižovanie cholesterolu, vyživuje bunky, ktoré 
zabezpečujú našu energiu, nakoľko obsahujú 
zelené farbivo chlorofyl, v ktorom je slnečná 
energia, ktorá zhodnocuje tú našu. 

Obsahuje aj mnoho enzýmov, ktoré si už 
starší organizmus nedokáže vyrobiť.

Po konzumácii rôznych druhov zelených 
šalátov (červený pôsobí na krvinky) sa cítime 
plní energie.

Preventívne proti letným infekciám v 
horúčavách pôsobí aj kaleráb, ktorý taktiež 
posilňuje vlasy. Je to diétna zeleninka vhodná 
aj na šetriace diéty pri ťažkostiach obličkových 
a srdcových chorôb. Je zásobotvorný.

Pre dospelých je veľmi dobre striedmo 
konzumovať špenát, keďže posilňuje ďasná 
a zuby. Tiež je prospešný pre tvorbu kostí, 
odvodňuje telo, obnovuje krvotvorbu a 
ochraňuje sliznice, čo všetko potrebuje starší 
človek.

U nás sa používa ako surový na maslový 
alebo obložený chlieb, jemno nakrájaný do 
polievok. Výborná je aj polievka nakyslo s 
cesnakom alebo prívarok z mäsom a vareným 
vajíčkom. 

Pestujeme dva druhy špenátu: jarná a 
novozélandsky, ktorý rastie až do mrazov.

V priebehu celého roka sa dá konzumovať aj 
iná listová zeleniny, ktorú odborníci na výživu 
a zdravie propagujú z dôvodu veľkého obsahu 
horčíka v zelenom farbive. Pri nedostatku 
horčíka znášame hluk, bolia nás lýtka, hlava, 
sme nervózni,, máme poruchy spánku a sme 
náchylní na chorobu.

Po zimnom období na jar si ja dopĺňam 
nedostatok horčíka ,,zeleným nápojom“, ktorý 
si pripravujem nasledovne: do mixéra s troškou 
vody vhodím v ľubovoľnom množstve zelené 
vňate listov ďateliny červenej (bez stoniek), 
listov púpavy, myšieho chvosta, kostihoja, 
žihľavy alchemilky a pre chuť pár lístkov mäty 
piepornej. Rozmixujem a doplním vodu do 
1litra. Nechám lúhovať 1 hodinu. Po scedení 
chutí príjemne a hlavne je zdravý.

Kto je odvážny môže to skúsiť, isto 
neobanuje. Aj keď má nápoj zelenú farbu dá 
sa piť.

Na budúce zasa o niečom inom.
Váš Mišo

MIŠO RADÍ

Naša Základná škola v Uhrovci sa zapojila do projektu „Živá voda – 
živá škola“ spolu so základnou školou vo Velehrade /Česko/. V rámci tohto 
projektu bol naplánovaný aj dvojdňový výlet do Česka, ktorý bol celý 
hradený z eurofondov. A tak sme ráno 12. júna nabalení ako na dva mesiace 
do Himalájí nabrali smer Velehrad.

Ako prvé sme si šli pozrieť archeoskanzen v obci Modrá. Je to skanzen 
z historického obdobia Veľkej Moravy kde sme si so záujmom pozreli ako 
žili naši predkovia. dokonca sme si mohli vyskúšať aj pečenie zemiakových 
placiek na dobovej peci. A šlo to aj bez teflónovej panvice. 

Obzreli sme si aj budovu postavenú vďaka projektu Živá voda – živá 
škola. V tejto budove sa po dokončení bude nachádzať veľké akvárium 
spolu s podzemným tunelom. Vedľa bude prírodné kúpalisko. Potom  sme 
sa presunuli do Velehradu kde nás čakala prehliadka Velehradskej baziliky. 
Je to prekrásna stavba v ktorej sa nachádzajú samé historické skvosty. Oplatí 
sa vidieť! Ešte sme sa zastavili ne jeden v základnej škole vo Velehrade a 
už nás čakal hlavný program dňa – plavba po Baťovom kanáli. Dlho som 
sa na tú plavbu tešila ale dva dni pred odchodom som v telke videla film 
Titanic. Je to síce iba hlúpy film, ale čo keď? Až keď mi vysvetlili, že v 
Baťovom kanáli asi iba ťažko natrafíme na ľadovec / a ešte v lete! / som 
váhavo nastúpila. Plavba bola pokojná,   našťastie nikto nenakŕmil rybičky 
a po príchode na pevnú zem nás čakala opekačka. Niekto priniesol gitaru 

a tak netrvalo dlho a začali sme spievať. Samozrejme falošne. Zaspievali 
sme si však len málo. České country je síce pekná, ale pre nás ešte neznáma 
krajina.

Bol už večer a šli sme sa ubytovať. Ubytovali nás na cirkevnom 
internáte vo Velehrade, kde platili prísne pravidlá. Ale na čo sú pravidlá?  
Samozrejme na to aby sa porušovali. Večierku sme mali o 22,00 hodine. 
Môžete mi však veriť že nikto z nás nešiel spať skôr ako o tretej ráno.

Nedostatok spánku sa prejavil na druhý deň, keď našich športovo 
založených chalanov vytrieskala vo futbale ZŠ Velehrad. Potom sme celou 
cestou na zámok v Buchloviciach, ktorý bol našou poslednou zastávkou 
v Česku museli počúvať reči typu: - My sme ich nechali náročky vyhrať! 
alebo: - Bolo by pre nich trápne prehrať na domácej pôde a keďže my máme 
dobré srdiečka, tak sme im tú výhru nechali, keby sme chceli tak dostanú 
világoš. Tieto reči prehlušil až škrekot pávov, ktorí sa voľne pohybovali 
po okolí buchlovického zámku. Dám vám jednu dobrú radu ak niekedy 
zavítate na tento zámok. Nikdy nevolajte na páva: - Ná moja, ná...  Páv 
má svoju hrdosť ale to sme my dedinské dietky nevedeli. Ešteže páv nevie 
utekať rýchlejšie ako človek.  Určite by sme všetci skončili na chirurgii. 

Krásny výlet, krásne spomienky. Na záver nemôžem nič viac dodať 
ako: Zlaté eurofondy!

Autor: Ema Kušnierová

BOLI SME  NA VÝLETE

spoluobčanom, ale i svojim deťom, ktoré tu po 
nás zostanú a budú sa pýtať prečo v tom potoku 
nie je žiadna ryba!

Škoda že dnes, keď ekológovia čoraz 

výstražnejšie zdvíhajú prst za čistú prírodu, 
nás pár čo žijeme v tejto dedine nevieme si 
udržať ani jeden  potok čistý. Nazývame sa 
korunou tvorstva ale niektorým ľuďom siaha 

rozum iba po koniec vlastného dvora. Nevieme 
si vážiť to, čo nám príroda ponúka. A príroda 
akoby to vedela.

Autor: Alena Kušnierová
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Zväz žien v spolupráci s Obecným úradom 
v našej obci uskutočnil 15. 6. 2012 autobusový 
zájazd do divadla Andreja Bagara v Nitre na 
bláznivú komédiu amerického autora Raya 
Cooneyho Dvojitá rezervácia.

Ray Cooney je považovaný za majstra 
frašky, jeho divadelné hry boli preložené 
do viac ako 40 jazykov a hrajú sa po celom 

svete.  divadle sme strávili príjemné chvíle. 
Niektorí unavení celodennou prácou, iní 
možno pobúrení politickou situáciou či 
zaťažení vlastnými problémami – všetci sme 
sa odreagovali pri komédii plnej situačného 
humoru, slovných replík, dramatických 
zápletiek a bláznivých zvratov. To  všetko 
v podaní vynikajúcich hercov Divadla A. 

Bagara v Nitre Daniely Kuffelovej, Kristíny 
Turjanovej, Ivana Vojteka, Martina Fratriča 
a ďalších. Bola to oddychovka na ktorej sme 
sa schuti pobavili a zasmiali. A podľa autora 
divadelnej hry: „Je to úžasný pocit, keď na 
konci odchádzate zo scény a za sebou počujete 
ten smiech...“.

Autor:  Alena Kušnierová

BOLI  SME  V DIVADLE

Dobrovoľný hasičský zbor 
aj v tomto roku začal kolotoč 
hasičských sútaží ligou  mladých 
hasičov Hornej Nitry.  Prvé 
kolo sa konalo 21.4.2012v 
obci Bystričany ,kde sme mali 
najlepší čas požiarného útoku 
20,84 s ,ale po nedorozumení na 
štafete CTIF s časom 125,25s 
sme skončili až na 4. mieste. 
13.5. sme do obce Šišov išli na 
dalšie kolo ligy s odhodlaním na 
lepší výsledok a podarilo sa ,kde 
s časom požiarného utoku 28,9s 
a plus 10sek. trestné ( podľa nás 
neopravnene za skoršie použitie 
vývevy než bol koš ponorený do 
kaďe!!! ) a najlepšiou štafetou 
400m s prekážkami s časom 88,14s 
sme skončili na druhom mieste. 
26.5. sme išli do obce H. Ves s 
očakávaním dobrého výsledku s 
najlepším časom požiarného útoku 
21,04s.,ale pre nás neštastnou 
štafetou CTIF s tretím najlepším 
časom 83,75s. sme skončili na 
treťom mieste. A v ligovej tabuľke 
sme pred prázdninami skončili na 
2 mieste zo 4 družstiev.

V tento deň sa konala aj 
poharová sútaž o pohár starostou 
uhrovskej doliny, kde družstvo 
mužov z našej obce s časom 
22,07s. skončilo v konkurencii 
4 družstiev žial až na druhom 
mieste.Pred domácim družstvom z 
Uhrovca s časom 20,41s. 

V sobotu 2. júna 2012 sa 
na športovom ihrisku v obci 
Brezolupy konalo Okresné kolo 
Celoštátnej súťažnej hry Plameň 
2012 .Súťažili 8 a 5 členné 
kolektívy chlapcov a dievčat 
od 8 do 16 rokov v disciplínach 
vodný útok a štafeta . Časy oboch 
disciplín sa sčítavali.  Jeden člen 
každého družstva súťažil ešte v 
preteku jednotlivca. Náš DHZ sa 
tejto hasičskej súťaže zúčastnil 
s jedným 8-členným družstvom 
dievčat a jedným 5-členným 
družstvom chlapcov. Z celkového 
počtu 31 družstiev dosiahli tieto 
výsledky:Dievčatá - 2. miesto zo 7 
družstiev, čas VÚ 20,95 sek. spolu 
124,51 sek, výťaz Rybany ( postup 
na krajské  kolo ) .Chlapci - 2. 
miesto z 11 družstiev. V preteku 

jednotlivca obsadila Magdaléna 
Bežová v kategórii dievčatá 
8-12 rokov 1. miesto, v kategórii 
dievčatá 12+ rokov Tatiana 
Škorcová 3. miesto a v kategórii 
chlapci 8-12 rokov obsadil Michal 
Bežo 3. miesto, za čo obdržali 
individuálne ocenenia.

3.6. sa v obci H. Ozorovce 
konala poharova súťaž o pohár 
primátora mesta BN, kde sme sa 
zúčastnili s tromi družstvami a 
dosiahli tieto výsledky:Dievčatá 
8 členné družstvo s časom P.U. 
19,41s druhé miesto výťaz 
Zlatníky 16,01sDievčatá 5 členné 
družstvo  1 miesto s časom P. U. 
15,74 sChlapci 5 členné družstvo 
4. miesto s časom 16,56s.  ( kde na 
tretie miesto chýbalo 0,02 s výťaz 
Krásno 13,88s.

V sobotu 9. júna sa na ihrisku 
v obci Horné Ozorovce konalo 
1. Obvodové kolo previerok 
pripravenosti hasičských družstiev 
v  kategór iách muži ,  ženy, 
dorastenci, dorastenky. Súťažilo 
sa v disciplínach vodný útok a 
štafeta 8x50 metrov. Náš DHZ sa 

tejto súťaže zúčastnil s družstvami 
mužov a dorasteniek, ktoré dosiahli 
tieto výsledky:Muži 11. miesto z 
18. družstiev kde (J. Šišmiš nemal 
svoj den )Dorastenky : 1 miesto z 
5 družstiev a postup na Okresné 
kolo previerok pripravenosti 
DHZ ,ktoré sa konalo 23.6. v obci 
Ruskovce. Kde sme v konkurencii 
3 družstiev (s výsledným časom 
P.U. + Štafeta 8x50m ) 124,05s. 
skončili  na druhom mieste, 
výťaz Zlatníky 120,4s. Týmto 
ďakujem družstvám Plameň 
dievčatá a chlapci , dorastenky 
a muži za dosiahnuté výsledky a 
vzornú reprezentáciu našej obce. 
Ďalej ďakujem členom výboru 
I. Kušnier , Ing. V. Dúbravka, 
R. Trebichavský  za prípravu 
družstiev na súťaž a M. Botka, 
M.Viktorín za  nadrapovanie PPS 
8 od potoka. 

P.S. pre všetkých neprajníkov, 
k torý  mudrujú  na  fu tbale , 
štartovné a stravné si hradí naš 
DHZ z vlastnej pokladne!!!!

Autor: Michal Hanko, predseda 
DHZ v Žitnej-Radiši

INFORMÁCIE DHZ V ŽITNEJ-RADIŠI

Vy ktorí sledujete žitňanský futbal alebo ste jeho fanúšikmi musíte 
byť určite sklamaní aj po tejto sezóne. Naše mužstvo skončilo posledné 
v najnižšej súťaži keď za celý súťažný ročník získalo iba 9 bodov za tri 
výhry. Skóre 24:65 jasne naznačuje v čom je problém. Slabá strelecká 
aktivita a takmer tri góly na zápas v našej sieti. A boli zápasy, keď sme 
nafasovali aj ďaleko viac. Na niektoré zápasy sme nastúpili ledva jedenásti, 
na iné ani toľkí. Jeden zápas sme dokonca ani neodohrali lebo nás bolo 
málo. Pýtate sa oplatí sa takto sa trápiť, keď to ešte aj stojí peniaze.  Sú 
to problémy, ktoré sa ťahajú už niekoľko rokov a pokiaľ nebudeme mať 
aspoň kostru mužstva tvorenú kvalitnými hráčmi, inak to asi nebude. Teda 
pokiaľ sa tu ten futbal bude hrať. Pretože už sa uvažovalo i o neprihlásení 
do ďalšieho ročníka. 

Jednoznačne trpíme absenciou domácich odchovancov, a žiadny cudzí 
klub vám na hosťovanie či prestup kvalitného hráča nedá. Verte že v 
dnešnej dobe keď veľa mladých ľudí robí v zahraničí sa voľní futbalisti 
strašne ťažko hľadajú.

Na druhej strane netreba vidieť všetko až také čierne. To že sme 
skončili poslední síce nikoho neteší, ale nie je to zasa ani tragédia. Máme 
pekný športový areál, ktorý by bolo škoda nevyužívať, oproti iným klubom 
mávame aj celkom slušné návštevy. Ľudia si už zvykli, že hrávame v 
sobotu, a zrejme si už zvykli aj na tie prehry. O to viac ich samozrejme 
poteší každé víťazstvo. 

V súčasnosti prebiehajú rozhovory s hráčmi o ďalšom ročníku. Do 
mužstva sa chce vrátiť Tomáš Dúbravka, ktorému končí hosťovanie v 
Biskupiciach a podľa určitých náznakov by mal so sebou pritiahnuť aj pár 
ďalších hráčov. Prvý spoločný tréning už majú za sebou, aj prvé výsledky. 
Na Memoriáli Ivana Ľahkého v Uhrovci obsadili druhé miesto, keď v 
prvom zápase porazili Dolné Naštice 5:3 a vo finále prehrali s Uhrovcom. 
Obecný úrad v našej obci je samozrejme naklonený futbalu a jeho udržaniu, 
zvlášť keď nás na budúci rok čakajú oslavy 60. výročia založenia. Takže 
verme že sa určité veci podarí v lete dotiahnuť do konca a že v budúcej 
sezóne sa konečne odlepíme od dna tabuľky. Autor: Ivan Kušnier

A ČO ĎALEJ S FUTBALOM?
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Skutočným futbalovým sviatkom v našej 
obci možno nazvať nedeľu 24. júna. Odohrať 
priateľský futbalový zápas proti nášmu 
výberu totiž prisľúbilo A-mužstvo Mestského 
futbalového klubu Tatran Liptovský Mikuláš 
ktoré je účastníkom 2. ligy- druhej najvyššej 
futbalovej súťaže na Slovensku. Pekné slnečné 
počasie, hospodárom Dušanom Kohútom 
perfektne pripravený trávnik a vôňa gulášu 
ťahajúca sa obcou dotvárali kolorit oddychovej 
futbalovej nedele. Všetko začalo o pol  jednej 
príchodom autobusu s hráčmi a vedením 
klubu Liptovského Mikuláša, a tak sme opäť s 
radosťou medzi sebou privítali čestného občana 
a rodáka z našej obce a zároveň člena dozornej 
rady MFK Tatran Liptovský Mikuláš Prof. Ing. 
Ľubomíra Belana CSc, jeho syna a zároveň 
vedúceho mužstva Ing. Ľubomíra Belana PhD., 
trénera Ing. Petra Kureka, asistenta trénera 
Milana Penksu, maséra Ing. Jána Berníka no 
a samozrejme všetkých hráčov. Po privítaní a 
krátkom príhovore starostu obce Ing. Rudolfa 
Botku v zasadačke obecného úradu a po malom 
občerstvení sa všetci aktéri odobrali na športové 
ihrisko, kde už začínal predzápas: minifutbal 
žien slobodné proti vydatým. Tento zápas mal 
za úlohu rozprúdiť krv v žilách divákov pred 
hlavným zápasom, čo sa skutočne aj podarilo. 
Dievčatá a ženy nám predviedli nielen svoje 
vnady, ale i kus svojho futbalového umenia, 

ktoré naberali tvrdým tréningom už niekoľko 
týždňov dopredu. Po nerozhodnom výsledku v 
riadnom hracom čase sa museli kopať pokutové 
kopy kde šikovnejšie bolo družstvo slobodných 
ktoré v tomto zápase nakoniec zvíťazilo. Veľký 
potlesk po zápase patril však všetkým hráčkam, 
pretože svojím nasadením a predvedenou hrou 
určite uspokojili každého diváka. Spokojná 
bola aj maskotka Agneša Messi, ktorá to všetko 
sledovala.

V prestávke ešte spestrila program tanečná 
skupina DANCE MOLL ale to už trojica 
rozhodcov Košík, Podoba, Bulík privádzala 
na trávnik hlavných aktérov – hráčov oboch 
družstiev. Je treba poznamenať že za náš výber 
nastúpili aj s hráči, ktorí majú vzťah k našej obci 
ale hrajú za iné kluby a vybraní hráči z okolitých 
klubov. Tým sa nielen posilnil náš výber, ale 
viac jednotlivcov malo možnosť zoznámiť sa 
s druholigovým futbalom. No a samozrejme aj 
tak hostia boli jednoznačne lepší. Diváci tlieskali 
ich vydareným akciám a pekným  gólom. Náš 
výber zdobila snaha bojovať a nepredať svoju 
kožu lacno. Síce nás môže mrzieť nepremenená 
jedenástka ale nakoniec sme boli odmenení 
aspoň čestným gólom v súperovej sieti, autorom 
ktorého bol Jaroslav Kohút.  V tomto stretnutí 
však nešlo o výsledok. V túto peknú nedeľu plnú 
chutného gulášu, dobrého vínka a spokojných 
ľudí jednoznačne zvíťazil futbal.

P o p r o s i l i  s m e 
n i e k t o r ý c h  a k t é ro v 
z á p a s u  o  k r á t k e 
zhodnotenie:

Ján Bežo – výber 
Žitnej-Radiše: Súper bol 
jednoznačne lepší a hoci 
sme sa snažili, ten rozdiel 
v kvalite bol veľký. Oni 
ma jú  ne spo rne  v i ac 
natrénované a aj výsledok 
je tomu adekvátny, v 
každom prípade však sme 
si dobre zahrali.

 Radoslav Hrubý – 
výber Ž-R: Samozrejme 

ťažko sa nám hralo proti tak kvalitnému súperovi 
zvlášť keď niektorí z nás majú v nohách včerajšie 
ťažké zápasy z Memoriálu Ivana Ľahkého a tá 
kondícia už tam jednoducho chýbala. V každom 
prípade ako akciu hodnotím výborne, som rád že 
som tu bol pozvaný...

Peter Žikla – výber Ž-R: Tento zápas 
hodnotím výborne. Hosťujúci hráči boli od nás 
lepší, majú viac natrénované, ale pre nás je to 
veľká skúsenosť a dá sa z toho aj poučiť do 
budúcna a dúfam že to aj tak bude.

Zuzana Kušnierová – diváčka: Mne 
sa najviac páčili pekní liptovskí chlapci ale 
samozrejme že celé toto odpoludnie je fajn

Marián Bulík – rozhodca:  Z hľadiska 
výkonnosti oboch mužstiev bolo jasne poznať, 
že hostia hrajú oveľa vyššiu súťaž, keby malo 
domáce mužstvo ešte pár dobrých hráčov, mohlo 
by sa jednať o vyrovnanejšiu partiu. Výsledok 
je však adekvátny. Zápas sa hral obojstranne 
slušne, moc práce ako rozhodcovia sme nemali.  
A atmosféra? Vynikajúca!

Jaroslav Kohút – výber Ž-R, strelec nášho 
gólu: Z celého zápasu mám príjemný zážitok a 
aj samozrejme z gólu. Súper bol skvelý, moc 
nám toho nedovolil, napriek tomu sme si dobre 
zahrali.

Tomáš Hančík – L-M: Bol to pekný 
priateľský zápas, sme radi že sa na nás prišlo 
pozrieť toľko ľudí a my sme sa tešili z futbalu. 
Cítili sme sa tu veľmi dobre pri chutnom 
pohostení s príjemnými ľuďmi

Lukáš Kubus – L-M: Chcel by som vám v 
prvom rade poďakovať za príjemné privítanie vo 
vašej obci a určite by sme sa sem ešte niekedy 
radi vrátili. A možno aj na budúci rok

 Vladimír Bežo – výber Ž-R:  Škoda že sme 
neremizovali. Mali sme na to...

Slavomír Turek – výber Ž-R:  Bol to pre 
nás ťažký súper ale zahrali sme si z chuti...

Ondrej Gerbel – výber Ž-R: Vynikajúce 
niečo, zahral som si z chuti, som maximálne 
spokojný, bodaj by takých zápasov bolo viac...

Adrián Súkeník – výber Ž-R: Výborný 
zápas, ešte lepší guláš.

Autor: Ivan Kušnier, foto: Miroslav Škultéty st.
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Vážení naši čitatelia, určite to poznáte aj 
sami. Niečo sa vám  doma pokazí a vy začnete 
tuho rozmýšľať či na to zavoláte odborníka 
alebo si na to trúfnete sami. Druhá možnosť je 
prirodzene lákavejšia, jednak nemusíte nikoho 
zháňať a jednak ušetríte v peňaženke aj vo fľaši. 
Lenže pozor: Poriadne si takúto vec radšej 
premyslite a nepúšťajte sa do ničoho sami skôr, 
než si prečítate tento článok.

Kutil domáci je jeden z najväčších škodcov 
domácností. S o čo menšími skúsenosťami a 
odbornosťou s o to väčšou chuťou a snahou 
dokázať že práve on si so všetkým poradí, 
vyzbrojený náradím z Tesca sa neohrozene 
púšťa do vzniknutých problémov. A v snahe 
excelovať a byť hrdinom nepozná prekážky. 

My sme pre vás vážení čitatelia zozbierali 
pár skutočných príbehov ktoré sa naozaj stali. 

Iba okrajovo spomeniem môjho suseda Vila 
Bam-Bam,, taktiež odborníka na všetko, / len na 
bodrel nie/ , keď pred dvomi rokmi na svojom 
dvore opravoval s asi tromi promile alkoholu v 
krvi Destu. Tá ho za nejasných príčin privalila 
a keď sme ho po polhodine horko-ťažko dostali 
von a on začal upadať do mrákot, čakajúc na 
sanitku a v snahe udržať ho na tomto svete som 
ho mierne prefackal. Pýtam sa ho: -Vilo, si pri 
vedomí? Poznáš ma? Vieš kto som? 

Vypleštil na mňa očiská a hovorí: -Poznám 
ťa, ty si Palo Škorec!  Moju silnejúcu túžbu 
prefackať ho ešte raz a poriadne,  prerušil 
príchod sanitky. 

A práve lekári sú nevyčerpateľnou 
studnicou takýchto príbehov.  Koniec koncov 
sú to oni u ktorých väčšina príhod kde hlavnú 
úlohu hrá kutil v spolupráci s cirkulárkou, 

vŕtačkou či skrutkovačom končí. Zvlášť bohatí 
na takéto zážitky sú lekári z rekreačných 
oblastí, pretože chata či chalupa sú pre kutila 
najčastejšími polygónmi pre experimentovanie 
v duchu hesla urob si sám. Ja sám si spomínam 
na inzerát uverejnený v istých novinách tohto 
znenia:  -Kúpim výtlačok časopisu Urob si sám 
číslo 9/89 alebo stačí iba dvojstránku 14 -15 
z neho s článkom Ako doma sám vyoperovať 
slepé črevo. Zn. Harakiri hrou.

Mudr. Jaroslav Neduživý, bývalý obvodný 
lekár v Spišskom Podhradí tvrdí, že v tomto 
smere sa už ničomu nediví. „ Keď som robil 
chirurga v Poprade, doviezli nám pacienta ktorý 
si držal ruku v rozkroku. Ten úbožiak niečo 
doma vŕtal a namiesto toho aby na uchytenie 
použil zverák, zovrel vŕtaný kus medzi svoje 
kolená. Následkom bolo že si prevŕtal to, čo 
chlapi medzi nohami mávajú. Kolega  doktor 
Lexa to nemohol šiť, lebo povedal, že sa 
smiechom neudrží. Skončilo to nakoniec dobre, 
následky tohto úrazu po ošetrení neboli žiadne.“

Ručná  vŕ tačka  vôbec  je  zdrojom 
najrôznejších kratochvíl domácich majstrov. 
Obeťou pokusu dokázať že aj intelektuál je 
schopný vyvŕtať dieru  do steny bola manželka 
istého pražského lekára, ktorý na svojej chalupe 
potreboval na stenu zavesiť krucifix po babke. 
Tá múdra žena mu vravela: -Václave, já na to 
pozvu souseda, to je řemeslník. Pán manžel na 
dobre mienenú radu nereagoval a zaboril vŕtačku 
do steny, keď predtým zaaretoval spínač. Takže 
keď sa prístroj zahryzol do muriva vymkol sa 
mu z ruky a začal šialenou rýchlosťou rotovať 
okolo vrtáka aby sa nakoniec odtrhol a odletel.  
Cestou zničil vzácne starožitné hodiny, televízor 

a potom keď sa odrazil od šijacieho stroja 
na ktorom už nikto nikdy nič neušije, tresol 
tú opatrnú dámu po hlave a privodil jej otras 
mozgu.  Vraj ešte keď ju nakladali do sanitky 
zanariekala. –Vidíš, Václave, já ti to říkala!

Prípady keď kutilské úsilie poškodí nevinnú 
obeť nie sú zriedkavé. Mudr. Neduživý pamätá 
príklad keď istý chalupár za cenu obrovského 
úsilia vykopal žumpu v skale. Tam kde by 
odborník urobil zábranu predpísanú normou, 
tento mudrák preložil cez zívajúcu jamu iba 
preglejku. Tak ulovil svoju vlastnú ženu ktorá sa 
tam strepala a skončila s otvorenou zlomeninou  
nohy a natrhnutou ľadvinou. 

Strojom nadmieru nebezpečným je okružná 
píla – populárna cirkulárka. „-Túto mašinu 
by som zakázal pod trestom smrti“ – vraví 
Mudr. Pavol Holub, primár ortopedického 
a traumatologického oddelenia příbramskej 
nemocnice. „-Tých odrezaných prstov je strašne 
veľa. Lenže tým ľuďom ako by to nestačilo. 
Mal som prípad pacienta ktorý si amputoval 
prsty opakovane.“  Keď už sa to stane a prsty 
sú odrezané, býva problém s ich prišitím 
na pôvodné miesto. Niekedy je replantácia / 
opätovné prišitie, príp. nasadenie / nemožná 
kvôli poškodenému tkanivu v mieste rezu 
ale napríklad aj preto že prsty proste nie 
sú k dispozícii. Mudr. Jan Skoula z pražskej 
záchrannej služby uvádza prípad keď kutil strčil 
tri prsty do hobľovačky. Na otázku lekára kde 
ich má odpovedal že mu ich zožrali sliepky 
pobehujúce po dvore.  V lekárskych análoch je 
zaznamenaný aj prípad keď muž ktorý prišiel 
o  prst pri rúbaní dreva, použil urýchlene 
sekundové lepidlo. Prst tým zachránil až do 

PRÍKLADY ÚRAZOV DOMÁCICH MAJSTROV
(Časť 1. Pokračovanie v budúcom čísle)

V sobotu odpoludnia sa 
za pekného slnečného počasia 
odohral v športovom areáli v 
našej obci futbalový turnaj 
mužstiev starých pánov. 
Účasťou poctili túto akciu 
mužstvá Uhrovca, Kšinnej, 
Otrhánok a samozrejme 
nemohol chýbať domáci 
výber. Úvodné dvojice sa 
žrebovali. Každý zápas sa hral 
2x30 minút. Rozhodovali: 
Košík, Podoba, Šebeň
Výsledky jednotlivých 
zápasov:
Žitná-Radiša  -  Kšinná  3:1
Otrhánky  -  Uhrovec  0:4
O 3. miesto:

Kšinná  - Otrhánky  2:1
Finále:
Žitná-Radiša  -  Uhrovec  
3:4

Víťazom turnaja sa 
stalo družstvo starých pánov 
z Uhrovca pred domácou 
Žitnou-Radišou, Kšinnou a 
Otrhánkami.

Futbalový oddiel pri 
Obecnom úrade v Žitnej-
Radiši ďakuje všetkým 
hráčom za predvedené 
výkony, všetkým ostatným 
za pomoc pri organizovaní 
tohoto podujatia. 

 Autor: Ivan Kušnier, 
foto: Jaroslav Kohút st.

FUTBALOVÝ TURNAJ STARÝCH PÁNOV

Na fotke účastníci turnaja starých pánov v Žitnej-Radiši 16.6.2012 v svetlých dresoch Uhrovec, v 
tmavých Otrhánky.
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Vyšľachtili sme novú psiu rasu 

V prípade že vás nebude poslúchať 
môžete ho jednoducho zjesť. Autori a foto: Ivan Kušnier, Ema Kušnierová

UPOZORŇUJEME PSOV, ABY NÁM NESRALI PO IHRISKU. 
HOSPODÁROVI TO PRI KOSENÍ FŔKA DO KSICHTU A HRÁČOM 

SA NA TOM ŠMÝKA!!!
UPOZORNENIE

Redakčná rada blahoželá 
t o u t o  c e s t o u  n á š m u 
o b č a n o v i ,  š i k o v n é m u 
košikárovi  a  dobrému 
p r i a t e ľ o v i  A d a m o v i 
Martišovi k úspešnému 
u k o n č e n i u  5 - r o č n é h o 
štúdia na lesníckej fakulte 
Technickej univerzity vo 
Zvolene a získaniu titulu 
inžinier.

Ž e l á  m u  p e v n é 
zdravie, úspešnú kariéru 
v zamestnaní a veľa, veľa 
dobrých nápadov. On vie 
akých.

 Redakčná rada

BLAHOŽE-
LÁMEAdaminka maminka viedla už od malinka

k poriadku a láske k prírode.  
Teda k lesu ba aj ku vode. 
Adam v škole nesedel, abecedu nevedel.
Radšej v lese v malom kríčku 
pozoroval veveričku. 
Očarili ho tam zrejme lesné víly,
že sa potom začal učiť ako divý.
Veľký vplyv na výber školy mali  tieto lesné žienky, 
o inej než lesníckej nemohlo byť ani zmienky. 
Bude lesný inžinier!  A odhalí tajomstvo 
veveričích dier!
A keď mával ťažké chvíle, robil čo mu bolo milé.
Vybehol ta za mlyn, na začiatok stráne, 
a sledoval jelene ako skáču na lane. 
Nešlo o gym-disciplínu, ale o poriadnu psinu.
Asi vidí odvtedy všetko pekne zelené, 
lebo začal piť aj takej farby pálené.
Červeným zapíja zelené, má to veru pekne zladené.
Lenže ak to takto naplánuje v hore,  
budú len zelené strany a muchotrávok more.
Kam dá potom dubáky? Zavesí ich v lese 
na konáre za háky? Od buka do buka 
laná ponapína, aby sa mala kde hojdať zverina?
Dole na rázcestí /a to nie je žiadny fór/, 
začal ako prvý používať semafor.
Dovolil ho používať len pár kamarátom,
lebo im je veru skoro ako bratom.  

Či je to unikát iba v republike
skúmala aj Monča dole v Amerike.
Pýtala sa kongresmanov, ba aj ľudí v dave, 
všetci si len pomysleli, že jej máta v hlave.
Aj sám Obama sa vraj obáva, 
že toto prvenstvo v tej malej Žitnej zostáva.
To by ešte všetci otvárali oči, 
že keby vedeli jak sa z neho hlava točí.
A keď sa semafor niekedy pokazí a 
rýchlejšie prehadzuje farby, 
aj ten Adam vyzerá inak ako mal by.
Treba však aj povedať že má múdre čelo,
veď vymyslel kanón, či to bolo delo?
Košíky a korbáče, demižóny opletá
občas sa mu hádam podarí aj raketa.
Dievkám tiež vie popliesť hlavu.
A keď teraz zistí u Moniky
sa jej páčia aj kľukaté chodníky.
Zoberie ju do lesa, tam mu srdce zaplesá.
Slniečko zlaté na západ mieri, 
už má na papieri, že môže prezerať
jazvečie aj iné lesné diery. Nech vždy nájde 
chodník ktorý domov mieri.
Lovu zdar a lesu zvlášť.
A keď bude pršať 
nech si vezme pršiplášť.

Autor: Alena Kušnierová  /Čukanka/

PRE ADAMA OD ALENY...

chvíle keď mu musel byť znovu amputovaný, 
pretože takto nalepený prst už nebol replantácie 
schopný.

A keď už sme u sekundového lepidla,  
uveďme i príklad dámy ktorá si amatérsky 

lepila nechty a pretrela si oko. Oddeliť zlepené 
viečka dalo potom lekárom poriadnu fušku, ale 
ešte predtým museli upokojiť službukonajúcu 
sestru, ktorá sa dala do obrovského smiechu 
keď jej dotyčná dáma na otázku aký má problém 

odpovedala: „Ja som si zalepila oko“. Pri tomto 
sa mi vybavuje jedna epizóda zo seriálu Mr. 
Bean, keď prišiel k lekárovi s rukou vstrčenou 
do hrnčeka. To sa asi tiež hocikomu nestane.

Zozbieral a spracoval:  Ivan Kušnier

Volá sa klobásový teriér. 


