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MODLITBA
za vodovod
Pane Bože na nebesiach,
rozhoduješ o tých veciach,
prosbu k tebe posielame.
Teraz keď už cesty máme,
ešte by sa pýtal vhod
spraviť nový vodovod!

Foto: Miroslav Škultéty, st.
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Denník starostu
Tretí štvrťrok
r. 2012 pokračoval tak ako
druhý končil
,suchom a vysokými teplotami. Toto počasie vyhovovalo stavbárom na rekonštrukcii cesty, aj keď
mali problémy s topiacou sa smolou, ktorá
hlavne v časti obce Žitná tvorila na novej
ceste bubliny a cesta vypadala katastrofálne.
Na jej nekvalitu (nielen bubliny, ale aj nerovnosť) som upozornil realizátora – zástupcu
spol. Eurovia , ako aj investora - zástupcu
správy ciest. Realizátor sa vyjadril v duchu
toho, že postupuje presne podľa projektu,
ktorý bol vypracovaný a nemôže postupovať
inak, investor sa vyjadril , že s realizátorom
uvedené konzultoval, ale že by to malo byť
v poriadku a je tam 5 ročná záruka, ktorá
by nedostatky mala zabezpečiť. Uvidíme po
prvej zime.
Suché leto ovplyvnilo výrazne aj naše vodné
toky, aj keď problémy so zásobovaním vodou neboli, v prípade požiaru by bol veľký
problém s čerpaním vody. Z toho dôvodu sa
začala postupne napĺňať aj retenčná nádrž v
Žitnej, aby bola zabezpečená zásoba vody.
Na nádrži sa uskutočnila aj brigáda na odstránenie vysokých tráv, ktorú zorganizoval Ing.
Adam Martiš, aby zostala čistá plocha na prípadné zimné športy za čo všetkým brigádnikom ďakujem a nedá mi nespomenúť krásny

Pribudli do
nášho košíka
Lukáš Hanko
nar. 6. 8. 2012
rodičia: Zuzana a Michal
Hankoví

pohľad na asi 20 ks divých kačíc, ktoré sme
pri tom vyplašili.
Brigáda sa uskutočnila aj na cintoríne v Žitnej, kde po navážke hliny nenarástla tráva,
ale rôzne bodliaky , s ktorými mali kosci veľké problémy a mnohí bohužiaľ aj poškodili
kosy. Takisto im všetkým ďakujem a verím,
že na budúci rok už bude lepšia kosba.
V auguste sa začala aj futbalová súťaž a som
rád, že sa dala dokopy partia okolo PaedDr.
Miroslava Horníka a Tomáša Dúbravku, ktorá chce futbalu v obci pomôcť. Samozrejme
majú plnú podporu nielen mňa, ale predpokladám aj celého OcZ.
Dúfam, že im to vydrží, že sa po možných
neúspechoch nerozpadnú a budú vzorne reprezentovať obec.
Do MŠ nastúpilo 22 detičiek, čo milo prekvapilo nielen mňa. Je určite snahou OU vytvoriť tu čo najlepšie predpoklady pre rozvoj
týchto detí a chcem upozorniť niektorých kritikov na to, že aj deti z iných obcí nám svojou
účasťou prispievajú na zvýšene podielových
daní a teda obec na ne nedopláca. Dúfam, že
pracovníčky MŠ a OU takéto množstvo detí
zvládnu k spokojnosti všetkých.
Bolo ukončené aj výberové konanie na ťažbu
časti obecnej hory a verím, že finančné prostriedky z nej prispejú v čo najkratšom čase k
vylepšeniu obecného rozpočtu.
Z akcií v tomto štvrťroku je potrebné spomenúť hlavne oslavy SNP, ktoré prebehli v
dobrom počasí a za pomerne početnej účasti
koncom augusta. Bola to zasa jedna vydarená
akcia a krásny zážitkom z obrovskej vatry,
ktorú postavili naši chlapi pod vedením Romana Trebichavského a Ing. Adama Martiša. Ďakujem všetkým, ktorí prispeli k týmto
oslavám, staviteľom vatry, účinkujúcim, kuchárkam, poslancom OcZ, ako aj všetkým,
ktorí sa tejto akcie zúčastnili.
Druhou veľmi vydarenou akciou bola Liga
mladých hasičov, ktorej sa dlhodobo zúčastňujú naše dievčatá. Domáce prostredie im
prinieslo úspech v podobe víťazstva v poslednom kole a konečné 3 miesto v celej súťaži.
Chcem im touto cestou srdečne pogratulovať

k výsledkom a
poďakovať za
vzornú reprezentáciu
obce. Takisto
veľká vďaka
patrí aj tým, ktorí ich trénujú a na túto súťaž
pripravujú, hlavne Ing. Vladkovi Dúbravkovi, Ivanovi Kušnierovi, Michalovi Hankovi
ale aj ostatným, ktorí túto súťaž v našej obci
pomohli zorganizovať.
Obec momentálne nemá žiadnych aktivačných pracovníkov a preto práce v obci rieši
brigádnicky v spolupráci s Ondejom Šimom,
Dušanom Adame a Dušanom Kohútom. Aj
keď sa nedá urobiť všetko naraz patrí im
moja vďaka za odvedenú prácu.
Keď som na začiatku spomínal počasie tak
som rád, že aj napriek veľkému suchu bola
v našej oblasti pomerne dobrá úroda, čo sa
prejavuje aj veľkým dopytom po prázdnych
sudoch. Želám všetkým plné pivnice a demižóny.
Autor: Ing. Rudolf Botka, starosta obce

Opustili nás
Amália Jarolínová
nar. 14. 7. 1934
zom. 26. 6. 2012
Ján Kušnier
nar. 4. 12. 1976
zom. 5. 8. 2012
Elena Vörösová
nar. 24. 4. 1931
zom. 2. 10. 2012
Česť ich pamiatke!

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

OBECNÁ KNIŽNICA
INFORMUJE
KNIŽNÉ NOVINKY:
Andrea Codington: ŽIDOVKA - hlavná hrdinka Sofia Maniševičová
je dcérou židovky, odvlečenej nacistami do Osvienčimu počas II. svetovej
vojny. Detstvo a mladosť prežíva v Československu v rodine, kde sa
dôsledne dodržiavajú židovské zvyky. Keďže rodina ju núti aby sa vydala
iba za žida, Sofia sa rozhodne pre útek. verí, že vo vysnívanej Amerike
strtetne šťastie aj osudovú lásku. Jej ďalší príbeh môžete sledovať v

emotívne písanom románe o snoch, láske, náboženstve, trpkosti života,
šťastí i vrtkavosti osudu z pera Andrei Codington, ktorá pochádza z obce
Radošina, vyštudovala žurnalistiku na UK v Bratislave a žije v New Yorku.
Dominik Dán: KOŽENÉ SRDCE - čo viedlo 14 – ročného chlapca
aby vraždil? Najnovší román bývalého kriminalistu prečítate jedným
dychom
Pre deti: RIEKANKY A BÁSNIČKY PRE VESELÉ DETIČKY vtipné, ľahko zapamätateľné riekanky o remeslách bohato ilustrované pre
deti predškolského veku
Prosím čitateľov, ktorí majú knihy z Obecnej knižnice požičané
dlhšie ako jeden mesiac, aby si ich prišli vymeniť, prípadne vrátiť.
Knižnica je otvorená každú nedeľu od 13,00 do 15,00 hod.
Autor: Alena Kušnierová, knihovníčka Obecnej knižnice

3

rok 2012

3. číslo

1. ročník

NECH SA PÁČI DO ŠKOLY...

Čas letí neúprosne a je po prázdninách.
Septembrom sa začína nový školský rok, ktorý
opäť otvorí vráta na školách a privíta svojich
stálych žiakov, ale aj prváčikov. Po prvý
krát zasadnú do školských lavíc s radosťou,
nedočkavosťou, obavami, a spoznajú nových
spolužiakov prváci základných a stredných
škôl. Počas nového školského roka spoznajú
nových kamarátov, získajú vedomosti, zručnosti

Vtip

a skúsenosti do ďalšieho svojho života. Okrem
školských povinností budú mať aj rôzne
mimoškolské aktivity. Teda do nového školského
roku želáme školákom veľa vedomostných a
športových úspechov, ako aj dobrých a trpezlivých
pánov učiteľov s množstvom motivácií.
Veľa zdaru, zdravia a síl milí naši školáci
– školáci spod Rokoša.
Autor: Mgr. Janka Adameová

Predsavzatie
Zas sa začal školský rok!
Treba držať s dobrom krok!
Pravidelne učiť sa,
s lenivosťou lúčiť sa!

„Už piaty krát za sebou si prišiel do školy neskoro“, vytýka učiteľ žiakovi, „čo mi k tomu povieš?“
„Že by mal byť dnes už piatok!“

Materská škola Žitná-Radiša otvorila svoju bránu
September a škola neoddeliteľne
patria k sebe. 3.septembra 2012 sa
otvorili brány všetkých škôl. Po
dvojmesačnom oddychu sa všetky
deti ponáhľajú do školy, tí mladší do
materskej školy. I tá naša Materská
škola v Žitnej-Radiši svoju bránu
otvorila. A deti prichádzali. Niektoré
boli smutné, iné veselé.
V školskom roku 2012-2013
navštevuje materskú školu 22 detí
vo veku 2-6 rokov (8 dievčat, 14
chlapcov). Stretávajú sa tu deti z
celej doliny. Do našej MŠ okrem
detí zo Žitnej-Radiše prichádzajú
i deti z Uhrovca, Kšinnej, Závady
pod Čiernym vrchom, Uhrovského
Podhradia i z Horných Naštíc. Kľudne
môžem povedať, že naša MŠ je
„mikroregionálnou“.
O komfort a pohodu detí sa
v tomto školskom roku bude starať
kolektív pracovníčok: Mgr.Dušana
Flórová – riaditeľka, učiteľka
Zuzana Drábiková – učiteľka
Alžbeta Bežová – kuchárka
Mária Škultétyová – školníčka,
vedúca ŠJ

Hlavnou úlohou pracovníčok
MŠ je vytvoriť priaznivú klímu pre
detí i pre rodičov. Prostredie vytvára
podmienky pre celkovú pohodu
dieťaťa. Celková atmosféra môže
pozitívne ovplyvňovať osobnosť
dieťaťa len vtedy, keď dokáže v plnej
miere uspokojovať jeho psychické,
citové a telesné potreby.
Každé dieťa je jedinečná bytosť
schopná pozitívneho vývoja. Chceme,
aby v našej materskej škole mohlo
každé dieťa zažiť pocit úspechu a
šťastia. V mesiaci september sme sa
zamerali hlavne na rýchlu a ľahkú
adaptáciu našich najmenších detí na
prostredie MŠ. Veď prvýkrát boli celý
deň v novom prostredí a bez svojich
rodičov. 3.septembra 2012 po prvýkrát
prišli do materskej školy : Emka
Adameová, Kamilka Pufflerová, Lejka
Slávičková, Vladko Rác, Andrejko
Melas, Sofinka Matušková a tiež
šikovná predškoláčka Magdalénka
Kluvánková. Malé deti sa v tento
deň stali veľkými škôlkármi. Musím
pochváliť malé i veľké deti, pretože
tento začiatok školského roka bol

BLAHOŽELÁME...
Iba veľmi málo ľudí sa v dobrom zdraví a v plnej
duševnej sviežosti dožije takého krásneho veku ako
pani Mária Horníková z časti obce Radiša, ktorá dňa
31. augusta 2012 oslávila nádherné životné jubileum,
90 rokov života.
Na svojej životnej púti 90 krát opakovane prejsť
štyri ročné obdobia – to je román ktorý nie je dopriate
napísať každému. Za tých 90 rokov jej osud doprial
prežiť nielen veľa krásnych chvíľ, ale postavil jej
do cesty aj mnoho ťažkých a zložitých období. Jej
oporou bola vždy rodina, celoživotnými spoločníkmi

Nové tváre v materskej škole

veselý. Detských slzičiek bolo veľmi,
veľmi málo. Rýchlo sme sa všetci
zoznámili a spriatelili. Žijeme si tu
ako jedna veľká rodina.
V tomto školskom roku nás čaká
veľmi veľa akcií. Môžem spomenúť
napr: Deň mojej hračky, Deň dúhy,
Šarkaniáda, Jesenná slávnosť, Deň
jablka,..... Verní zostávame aj akciám
organizovaným v spolupráci s obcou
ako Vianočná akadémia, Deň matiek.
V edukačnej práci zvýšenú pozornosť
budeme venovať environmentálnej

pracovitosť, skromnosť a čestnosť. Popri starostlivosti
o rodinu si našla čas i na prácu v spoločenských
organizáciách. A nebola iba radovou členkou. Stála
pri zrode Slovenského zväzu žien v našej obci, ktorý
sa staral o podstatnú časť kultúrneho života a dlhé
roky bola jeho predsedníčkou. Aktivizovala ženy a
dievčatá pre verejnoprospešnú prácu. Svoje vedomosti
a skúsenosti zúročila aj v práci poslankyne Miestneho
národného výboru. Robila to, čo bolo treba robiť,
presvedčená srdcom a vedená láskou k rodnej dedine.
Za jej dlhoročnú prácu v spoločenských organizáciách,
verejnoprospešnú prácu a prácu poslankyne MNV bola
pri príležitosti Medzinárodného dňa žien dňa 8. marca
1975 pozvaná do Prahy, kde si na Pražskom hrade

výchove a naďalej bude pracovať i
krúžok anglického jazyka.
Nakoniec chcem vysloviť
veľké ĎAKUJEM p. A. Adamemu,
p. D. Adamemu, p. O. Šimovi za
rekonštrukciu našeho pieskoviska
a skrášleniu okolia. Pieskovisko je
najobľúbenejší priestor pre hru detí
na školskom dvore. Ďalej ďakujem
rodine Kluvánkovej za policový
nábytok a rodine Hrebíčkovej, ktorá
nám darovala kuchynku na hranie.
Autor a foto: Mgr. Dušana Flórová

1. ročník
z rúk vtedajšieho prezidenta Československej
socialistickej republiky Dr. Gustáva Husáka
prevzala ocenenie.
Činnosť človeka nespočíva v jeho sláve,
ale vo výsledkoch jeho práce. Múdrosť nie je v
tom, koľko toho človek vie, ale v tom, koľko

3. číslo

toho dokáže odovzdať iným.
Pani Mária Horníková tak robila celý
život. Pre dobrý pocit, že môže pomôcť druhým,
pre spokojný život, pre obyčajné ľudské
„ďakujem“.
Ešte aj dnes v takom pokročilom veku
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sleduje dianie okolo seba a zaujíma sa o veci
verejné.
Spoločne jej zaželajme, aby ešte dlho
žila obdarená zdravím a obklopená láskou a
porozumením svojich blízkych.
Redakcia Ozvien spod Rokoša

UCTIŤ SNP SI PRICHÁDZA STÁLE VIAC ĽUDÍ
28. augusta sa v našej obci
konala spomienková slávnosť k 68.
výročiu Slovenského národného
povstania. Pri pamätníku padlých
sa zišli tí, ktorí si chceli nielen uctiť
živých či mŕtvych účastníkov SNP,
ale aj vyjadriť svoj názor a postoj k
tomuto obdobiu.
Po úvodnej básni v prednese
Denisy Ďurčovej a vystúpení ženskej
speváckej skupiny predniesol
prejav starosta obce Ing. Rudolf
Botka. Zameral sa v ňom na to, čo
predchádzalo SNP a prečo vlastne
vypuklo. Zdôraznil jeho význam, jeho
odkaz pre budúce generácie a tiež fakt,
že ani naši občania nezostali bokom
a zapojili sa do boja proti fašizmu.
V jeho prejave zazneli i nasledovné
slová:
„Každý rok rozprávame tie isté
fakty o SNP, každý rok pripomíname
obdobie, ktoré je pre väčšinu z nás iba
históriou, ktoré väčšina z nás nezažila
a ktorého skutočné udalosti nám už
takmer nemá kto potvrdiť, pretože
väčšina priamych účastníkov už nie
je medzi nami.
Pravidelne sa tu schádzame,
aby sme si zaspomínali na živých i
mŕtvych – tých, ktorí v tomto krutom
období žili. Prevažná väčšina z nás
dlhé roky žila a ešte aj žije s tými,
ktorí túto dobu prežili a z ich podaní je
potrebné si utvoriť svoj vlastný názor
na toto obdobie. Mnohí sa opýtate,
prečo mám mať svoj názor na niečo čo
som nezažil a ani ma nezaujíma, nech
sa vadia historici. Ale v týchto našich
stretnutiach nejde iba o históriu, ba
práve naopak, stále aktuálnejšia na
nich je súčasnosť. To, čo sa deje vo
svete dnes nás musí držať v strehu,
aby sa neudiali tie isté chyby, ktoré
predchádzali nástupu fašizmu, II.
svetovej vojne a následne aj SNP.
Každý rok na tomto mieste
opakujeme to isté, tie isté dáta, slová,
vety. Áno, ale veď pravda je len jedna
a teda nemožno každý rok hovoriť pri
tejto príležitosti niečo iné, ale iba to,

čo nám povedali a zanechali tí, ktorí
túto strašnú dobu zažili. Nemáme
dôvod neveriť tým, ktorí žijú medzi
nami a práve naopak, máme dôvod
pochybovať o tých, ktorí si SNP
upravujú vo svoj prospech a obhajujú
neobhájiteľné. Veď koľko žien a
detí, nevinných ľudí, ktorí neboli
partizánmi zahynulo počas SNP a
títo neboli ozbrojení, nepredstavovali
hrozbu pre fašistov a predsa boli
nemilosrdne zabití.
Vážme si odkaz týchto ľudí
bojovať proti zlu a nepráviu a
prenášajme ho aj na nasledujúce
generácie aj takýmito pravidelnými
stretnutiami pri tomto pamätníku, aby
sa už nikdy neopakovali také kruté
obdobia, ktoré zažili naši predkovia.
Nech je tento odkaz symbolom a
poučením pre všetkých nás, nech nám
dáva odvahu a silu postaviť sa vždy
na stranu pravdy a spravodlivosti.“
Koniec citátu.
Oslavy SNP už nie sú iba pre
pamätníkov. Zúčastňuje sa ich čoraz
viac mladých ľudí, nastupujúca staršia
a stredná generácia. Práve oni musia
svojich potomkov viesť k úcte k
tomuto sviatku. Pretože aj keď pravda
je len jedna, v dnešnej dobe by mnohí
chceli aby sa stokrát opakovaná lož
stala pravdou.
Oslavy pokračovali na
športovom ihrisku. Po krátkom
kultúrnom programe predseda
miestnej organizácie Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov
pán Milan Trebichavský slávnostne
zapálil symbolickú partizánsku
vatru. Pri jej do výšky šľahajúcich
plameňoch, dobrom vínku, chutnom
guláši a príjemnej hudbe sme tých
67. mierových rokov vnímali len cez
príjemné stretnutia so známymi, či
spomínania na radosti a starosti nášho
obyčajného života.
Autor: Alena Kušnierová,
foto: Ing. Jaroslav Sedláčik,
Ing. Vladimír Dúbravka
Miroslav Škultéty st.

5

rok 2012

3. číslo

1. ročník

SYMBOL SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO
POVSTANIA

V utorok 27. augusta 2012 tak ako aj po iné
roky v našej obci, sa partia chlapov pustila s chuťou
do stavby symbolu SNP – partizánskej vatry, ktorá
už neodmysliteľne patrí k miestnym oslavám SNP.
Prípravy materiálu sa zhostila družina chlapov
okolo Ing. Adama Martiša a Voloďa Bežo sa s
traktorom musel trikrát točiť aby to všetko zviezol.
Výsledkom však bola halda dreva / s ktorou by
nejeden občan prekúril i celé zimné obdobie / na
ihrisku a už nič nebránilo tomu aby sa nezačalo
stavať. Majstri pilčíci so svojimi pílami trhali ušné
bubienky, napriek tomu robota šla od ruky a vatra
rástla ako z vody. Veľkosť vatry a jej zvláštne
architektonické riešenie znamenalo veľa úsilia a

práce, no bola to radosť pozerať sa s akou chuťou
a elánom sa pracovalo, iba pán starosta mal obavy
z jej veľkej výšky, prílišného sálavého tepla a z
toho že pri jej pálení sa odparí potok a ryby ak tam
nejaké sú budú nadávajúc behať po holom dne. Ale
bolo povedané, že keď vatra tak poriadna. A to sa aj
podarilo: väčšina z vás to videla na vlastné oči a vy
ktorí ste to nevideli pozrite si aspoň foto krásneho ,
symetrického a monumentálneho symbolu SNP, na
ktorý môže byť partia staviteľov hrdá.
Potvrdilo sa že máme schopných, šikovných
a pracovitých chlapov, ktorí neváhajú obetovať aj
svoj voľný čas v prospech obce a tak si uctiť výročie
SNP. Za podporu je treba sa poďakovať starostovi

obce, no a samozrejme všetkým zúčastneným,
podieľajúcim sa na stavbe tohto diela ktoré opäť
možno trošku zvýraznilo našu obec.
Ruky k dielu priložili: Ing. Martiš Adam,
Trebichavský Roman, Hajšo Zdenko, Kohút
Dušan, Ing. Botka Rudolf, Šípka Tibor, Dúbravka
Tomáš, Bežo Vladimír, Kušnier Marián, Kušnier
Ivan, Hanko Michal, Hanko Rudolf ml., Jarolín
Vladimír, Janeček Ján, Botka Matúš, Švelka Matej
Spotrebovalo sa asi 13 metrov kubických dreva
– suchých bôrov
Zoznam toho čo sa vypilo sa sem už nezmestil,
ale padlo na úžitok a stálo to za to.
Autor: Dušan Kohút, foto: Ing. Vladimír Dúbravka

PRÁCE NA OBCI
Už v minulom čísle sme vás
informovali o prácach na obci,
ktoré vykonávajú dvaja šikovní
majstri – Ondrej Šimo a Dušan
Adame. Nakoľko Obecný úrad
nemá v súčasnej dobe aktivačných
pracovníkov z úradu práce, bol
nútený brigádnicky zamestnať
týchto dvoch pracovníkov aby
sa v obci opravili aspoň tie veci,

ktoré to najviac potrebujú. A tak
v letnom období urobili radosť
vedeniu Materskej školy keď
spolu s niektorými rodičmi osadili
drevené obloženie po celom obvode
pieskoviska, opravili lavičky na
sedenie v okolí kultúrneho domu,
a najväčšia a najrozsiahlejšia
vykonaná práca bola úplná
rekonštrukcia zábradlia cestného

PRIEHRADA BODOŠÍN
Priehrada Bodošín – takýto
neoficiálny názov prischol
retenčnej protipovodňovej nádrži v
hornej časti obce Žitná. V dnešnom
čísle iba spomenieme že v letnom
období tam bola vykonaná brigáda
na čistení, pokiaľ vám to z fotiek
pripomína pestovanie ryže tak bola
to veľmi podobná činnosť čo vám
určite potvrdí pán starosta aj všetci
čo tam boli. Ale nenadávali, práve

naopak, pochvaľovali si, pretože
za úmorného tepla pracovali v
osviežujúcej vode, pekná Lenka
Botková im nosila pálené a keď
vyšli odtiaľ zistili že bahno, ktoré
sa nachádza na dne im vyhladilo
nohy a pomizli im všetky otlaky
a kurie oká. No komu by sa to
nepáčilo?
S našimi redaktorkami sme
sa bavili o tom ako vznikol

mosta cez potok Radiša do časti
Kanada. Zábradlie bolo už v
dezolátnom stave a nemohlo tak
plniť svoju funkciu. Bolo nutné
ho úplne demontovať, vyrovnať
prípadne vymeniť poškodené časti a
navariť naspäť. Toto všetko majstri
zvládli a keď ho potom natreli
modrou farbou most sa zaskvel v
plnej nádhere a môže ďalej dlhé

roky plniť svoju ochrannú funkciu.
Hoci výsledkov ich činnosti je
ešte viac, tieto príklady snáď stačia
na to aby sme mohli skonštatovať
že po týchto dvoch s chuťou
pracujúcich ľuďoch zostáva pekný
kus vykonanej práce ktorá nielen
slúži občanom ale i poteší oko.
Autor: Ivan Kušnier

1. ročník

3. číslo

názov Bodošín. Teraz nemyslíme
iba názov nádrže ale Bodošín
sa hovorí časti obce Žitná od
hornej autobusovej zastávky až
po koniec obce. No a pretože to
nik z nás nevedel, rozhodli sme
sa do vydania ďalšieho čísla
našich novín toto zistiť. Preto
vyzývame občanov, ktorí vedia
ako vznikol názov Bodošín, alebo
majú o tom nejaké iné poznatky,
aby tieto informácie poskytli
ktorémukoľvek členovi redakčnej
rady. Je možné, že na túto tému
budeme robiť aj anketu, prosíme
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vás, aby ste naše redaktorky
brali vážne a seriózne. Taktiež
do budúceho čísla pripravujeme
rozhovor so starostom obce Ing.
Rudolfom Botkom o tom, ako
by sa táto nádrž okrem zimného
korčuľovania mohla ešte využívať.
No a ešte tak ticho spomenieme
jeden nápad, ktorý sa rodí v
hlave čerstvého inžiniera Adama
Martiša, ale to necháme ako
prekvapenie.
Autor: Ivan Kušnier,
foto: Tomáš Dúbravka

AD.: ...V TOM ŽITŇANSKOM POTOKU

Po uverejnení článku na túto
tému v predchádzajúcom čísle
našich novín o znečisťovaní
potoka sme si vôbec nemysleli
že týmto sa problém skončí.
A ani sa neskončil. Voda sa
od vysypanej trávy zelenala
i naďalej, dokonca potok bol
zahataný vysokou burinou
pokosenou kosou, ktorú tam v
snahe zľahčiť si robotu niekto
bez výčitiek svedomia natrepal.
Je nám jasné, že myslenie
ľudí sa nezmení po prečítaní
pár riadkov. Primitív, ktorý
uznáva zdravé a pekné životné
prostredie len po koniec svojho
dvora, či humna, primitívom

zostane i naďalej a bodrel do
potoka bude hádzať stále. Ale
pozitívom toho článku bolo / a
dúfame že bude aj tohto /, že
ľudia okolo sú viac zvedavejší,
viac si všímajú dianie okolo
seba a snáď sa raz dožijeme aj
takej situácie, že budeme môcť
prstom ukázať na priameho
vinníka. Takže v takýchto
prípadoch si nenechávajte
svoje poznatky iba pre seba ale
vynesme ich spoločne na svetlo
božie a začnime tvrdo ísť po
ľuďoch, ktorí nám robia z kusa
peknej prírody smetisko.

Autor:

Autor: Alena Kušnierová,
foto: Ivan Kušnier

ZA PASTIERŇOU

K najvýznamnejším budovám v obci patrila aj
veľká budova starej školy pod cintorínom, ktorú
predstavovala jednotriedka, neskôr tu boli dve
triedy. V ďalších miestnostiach boli ubytovaní
učitelia. Je pravdepodobné, že v niektorej miestnosti
bola umiestnená časť knižnice grófa Zaya,
spomínaná v súvislosti so štúrovcom Ondrejom
Holkom z Uhrovca. Po vystavaní novej školy bola
v ľavej časti tejto budovy Osvetová beseda, v ktorej
sa odohrávali zábavy, divadlá, estrády, premietali

filmy, ale hrali sa tu aj stolnotenisové turnaje.
Najprv tu premietala filmy pojazdná agentúra,
potom bol premietačom riaditeľ školy Martin Radoš
a posledným premietačom bol Michal Čukan. V
strede budovy bol obchod Jednoty s bytom rodiny
predavača Jána Holického. Vpravo bola určitý čas
miestnosť predajne mäsa, kde bol vedúcim Pavel
Antala, neskôr využívaná na mládežnícky klub
a šatne futbalistov. V roku 1959 sa na budove
urobila generálna oprava, v roku 1963 sa pred ňou
vybudoval oporný múr v dĺžke 50 m. V súčasnosti je
na mieste tejto budovy postavený rodinný dom, ostal
iba vysoký betónový ochranný múr nad priekopou.
Významnou budovou bol aj urbársky dom.

V ľavej časti domu boli dve menšie miestnosti,
pravdepodobne kancelárie, vedľa nich veľká
miestnosť so vstupnými dvermi, určená na
zhromažďovanie. V pravej časti tejto budovy bola
urbárska pastiereň, miestnosť, v ktorej býval obecný
pastier. Tento každý deň pásol kravy členov urbáru
v obci, tak ako to neskôr bolo aj v JRD. Podľa nej
ostal aj miestny názov dozadu smerujúceho údolia
„Za pastierňou“. Vedľa budovy bola pravdepodobne
aj maštaľ pre obecného býka, ktorá sa neskôr
zbúrala. Od roku 1932 bola v ľavej časti, vo veľkej
miestnosti tretia trieda školy, v pravej časti bývali
dve rodiny. V priebehu SNP tu krátky čas pôsobil
Okresný revolučný národný výbor, o čom svedčí
aj čestná tabuľa na čelnej strane domu. Po vojne tu
bolo pohostinstvo, v ľavej časti predsedníctvo JRD.
Pred založením JRD boli pred touto budovou váha
a ohrada pre zvieratá, ktoré sedliaci odovzdávali
štátu ako kontingent. V súčasnosti je táto budova
prestavaná na rodinný dom.
Autor: prof. Ing. Ľubomír Belan, CSc.
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1. ročník

Jedna otázka pre Mgr. Petra Horanského - šéfa Nadácie
pre záchranu kultúrneho dedičstva

Ako pokračujú práce na Uhrovskom hrade?

Uhrovský hrad aj v tomto roku obnovovali
dobrovoľníci, zamestnanci i odborníci v oblasti
reštaurovania pamiatok. Po úspešnom pilotnom
projekte s nezamestnanými, sme pokračovali v
obnove hradu aj v roku 2012. Zamestnali sme 16
ľudí, s ktorých väčšina sa osvedčila minulý rok.
Stretli sme sa v podstate dobrá partia, zohraný
kolektív, ktorý pokračoval v stavaní 3. mostného
piliera. Jeho úspešné dokončenie v 14. septembra bol
dôvodom na malú oslavu.

Okrem piliera je najviditeľnejšou zmenou
lešenie na dvorovej fasáde renesančného paláca.
Rozrušený komín a koruna muriva ohrozovali
bezpečnosť návštevníkov, preto sme pristúpili k
ich oprave. Domurovali sme oblúky nad oknami a
nadstavali korunu približne o jeden meter. Komín,
ktorý bol nadstavaný skoro do pôvodnej výšky,

plánujeme využiť na odvod dymu z krbu v jedálni.
K reštaurátorským prácam patrilo prichytávanie
pôvodných historických omietok k murivu a ich
čistenie od nápisov, odsoľovanie a konzervácia
kamenných článkov z pieskovca, ktoré podliehajú
veternej erózii. Tieto odborné práce zabezpečovala
firma Obnova z Banskej Štiavnice, ktorá má
dlhodobé skúsenosti s obnovou historických
objektov. V minulosti na hrade na realizovali
postavenie portálu vstupnej brány a dve klenby v
renesančnom paláci.
Murovanie do konca septembra ukončíme. V
októbri plánujeme postaviť strechu nad západným
palácom. Pôjde o drevenú pultovú strechu, ktorá
nebude pohľadovo vnímaná. Zabránime tak
postupnej deštrukcii paláca a zároveň získame ďalší
priestor na uskladnenie stavebného materiálu.
Archeologický výskum priniesol veľa
zaujímavostí pri odkrývaní hradnej kuchyne.
Nenápadný priestor pri južnej hradbe bol zaklenutý
valenou klenbou, ktorá po prepadnutí skryla všetko
čo v nej bolo až do doby, kým ju nezačali skúmať
archeológovia. K vybaveniu kuchyne neodmysliteľne
patrila výlevka - plytká kamenná platňa na murovanou
podstavci, ktorá umožňovala vyliať vodu cez dieru v
hradbe. Vedľa v kúte bola umiestnená chlebová pec,
ktorá má prepadnutú zaklenutú časť. V sutinách sme
našli rozpadnutý tehlový dymník, ktorý odvádzal
dym z otvoreného ohniska, dlaždice, ktoré tvorili
podlahu miestnosti nad kuchyňou. Okrem bežných
črepov z nádob sme našli ucelenú kolekciu kachlíc
z pece, ktorá vyhrievala miestnosť nad kuchyňou.
Potešilo niekoľko mincí zo 17. storočia, ale hlavne
unikátne vreckové slnečné hodiny. Je to vlastne
kostená krabička menšia od zápalkovej škatuľky,
ktorá po nasmerovaní na sever vedela vrhnúť tieň
na stupnicu. Hodiny sú zdobené medenými alebo

mosadznými plieškami. V rámci Slovenska ide u
ojedinelý nález. Podobné slnečné hodiny sa našli
pri archeologickom výskume vo Svodíne. Nálezy sa
momentálne spracovávajú a reštaurujú v Bratislave.
Plánujeme ich vystaviť budúci rok priamo na hrade.
Za odpoveď poďakoval Ivan Kušnier, foto:
Mgr. Peter Horanský

1. ročník
Dobrá rada nad zlato.
Stále je aktuálne toto príslovie. Dobrá rada,
vždy šetrila človeku čas, nervy ale aj peniaze.
Inak to nie je ani teraz. Veľmi sa potešíme,
keď si o nejakom probléme pomôžeme dobre
mienenou radou od človeka, ktorý ju už
vyskúšal. Myslím si, že i v dnešných časoch,
keď je každý cent potrebný v domácnostiach
je ozaj dobrá rada, nad zlato.
Prichádza jeseň a s ňou aj čas, keď začať
s vykurovaním. Niekto si povie, keď je zima
zakúrim a hotovo. Môže to byť aj tak, ale ak
sa dodrží správny okamih prvého podkúrenia
ma ten človek vyhraté na celé vykurovacie
obdobie. Vyhrievacie teleso a komín má dobrý
ťah, teplo sa šíri v miestnostiach rýchlo a
rovnomerne a vyženie sa aj posledná vlhkosť z
múrov a stien. Veľmi dobrý a správny okamih
je v znamení Barana alebo Strelca, keď mesiac
ubúda.
Mám tiež aj opačnú skúsenosť, keď

3. číslo

MIŠO RADÍ

omylom sa u nás zakúrilo v znamení Rýb
teda vo vodnom znamení. Možné následky
nesprávneho okamihu sme niesli až do konca
vykurovacieho obdobia. Dymilo sa, komín
mal zlý ťah už pri zakurovaní dechtal, tvorilo
sa veľa sadzí a spálili sme aj dosť paliva, v
miestnostiach teplo nebolo rovnomerné.
Potrebné je mať na pamäti, že vodné znamenia
Rak, Škorpión, Ryby, ale aj obdobie pred
splnom nie je vhodné na prvé zakúrenie.
Treba to vyskúšať.
Vhodné znamenia Škorpión, Rak, Ryby
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sú však vhodné na veľké upratovanie a pranie
bielizne hlavne, keď Mesiac ubúda. Dobre
operie aj s menším množstvom pracieho
prášku, nečistota ľahšie púšťa ušetrí sa drahý
prášok na pranie a šetrí sa aj životné prostredie.
Prací prášok sa dobre vyplácha a nezostáva v
prádle. Keď sa perie pri dorastajúcom mesiaci
bielizeň sa tak ľahko nevyperie hoci dáte
viacej pracieho prášku.
Ešte jedna rada na záver. Niekto si môže
myslieť, že táto Mišova rada je žart, alebo že
si chce z čitateľov spraviť „dobrý deň´´. Nie je
to tak! Túto radu si všetci (s výnimkou malých
detí, ktorým ešte zápalky do rúk nepatria)
môžete vyskúšať hneď ako prvú. Po veľkej
potrebe na WC škrknúť zápalku!
Je neuveriteľné čo dokáže malé množstvo
fosforu na zápalke. V momente zničí zápach. Je
to lacný dezodorant. Preto raďme si navzájom
ušanujme si čas, nervy a hlavne peniaze.
Váš Mišo

BALÓN Z NEMECKA
Občas sa každému z nás stane niečo, z čoho síce nemá žiadny osobný prospech, ale aspoň
sa tomu poteší, alebo mu situácia pripadne aspoň zaujímavá. Takéto niečo sa stalo v sobotu
29. septembra ráno keď na športovom ihrisku našla členka hasičského družstva Magdalénka
Bežová balónik s priviazanou kartičkou na ktorej boli údaje odosielateľky. Volá sa Silvia a
pochádza z mesta Telfs ktoré leží v Rakúsku v okrese Insbruck a balón odoslala zrejme pri
príležitosti svojich narodenín. Balónik tak musel preletieť asi 700 kilometrov a podľa dátumu
odoslania mu to trvalo štyri dni. s Magdalénkou sme sa dohodli že Silvii napíšeme a pošleme
jej fotku. Uvidíme či aj ona odpíše. Zaujímavé, nie?
Autor: Ivan Kušnier, foto: Miroslav Škultéty st.

LIGA MLADÝCH HASIČOV 2012
Piate a záverečné kolo Ligy
mladých hasičov sa uskutočnilo
v sobotu 29. septembra 2012 na
športovom ihrisku práve v našej
obci a po jeho ukončení prebehlo
v kultúrnom dome vyhodnotenie
tak piateho kola ako aj celej
ligy. Náš DHZ súťažil v lige s
jedným dievčenským družstvom,
pripomeňme si teda v krátkosti
pravidlá a naše účinkovanie v
jednotlivých kolách.

V každom kole je súťažnou
disciplínou vodný útok na terče,
plus štafeta a pretek jednotlivca.
Štafeta býva v dvoch kolách CTIF
– ková, pozostáva z prekážok vodná
priekopa, tunel, lavička, nástrek
ručnými pumpovacími hasiacimi
prístrojmi /džberovkami/, uloženie
náradia, viazanie prúdnicového
úväzku a viazanie určených uzlov
na povrazoch. Popritom treba
natiahnuť aj hadicové vedenie

zo štyroch hadíc, kde sa trestné
sekundy dávajú aj za pretočenú
hadicu. Na konci štafety sa musia
členky družstva zoradiť do presného
tvaru a zahlásiť koniec štafety.
V ďalších troch kolách je štafeta
klasická – 400 metrová na ktorej
je deväť jednoduchých disciplín a
štafetovú prúdnicu si predávajú
jednotlivé pretekárky od prvého
úseku po posledný a pretekárka na
poslednom úseku ju musí priniesť

do cieľa. Časy vodného útoku
a štafety sa sčítavajú, k tomu sa
pripočítavajú prípadné trestné
sekundy a odpočítava bonus za roky.
Čím mladší pretekári, tým väčší
bonus. Víťazom sa stáva družstvo
s najmenším výsledným časom. V
každom kole dostáva každé družstvo
za dosiahnuté umiestnenie body, tie
sa po záverečnom kole sčítavajú a
družstvo s najvyšším počtom bodov
sa stáva víťazom.
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Pretek jednotlivca býva
v každom kole, pozostáva z
rozhodenia, spojenia, napojenia na
rozdeľovač, napojenia prúdnice
a prinesenia do cieľa. Pretek
jednotlivca je hodnotený zvlášť
a nemá vplyv na výsledky celého
družstva.
1.kolo 21. 4. 2012 v
Bystričanoch: Vodný útok v
poriadku, 20,84 sek. ale štafeta
CTIF až 125 sekúnd tam, kde
ostatné družstvá mali 65 až 70
sekúnd. Požičané džberovky boli zlé
a s týmto časom to nemohlo byť iné
ako posledné miesto. Po tomto kole
sme si zakúpili vlastné džberovky.
2.kolo 13. 5. 2012 na Šišove:
štafeta 400 m dobrá, druhá najlepšia,

3. číslo

1. ročník

vodný útok po zmätkoch až 28,09
sek. a ešte plus desať trestných
sekúnd za údajné predčasné zapnutie
vývevového vysávania, dodnes si
myslíme, že tie trestné sekundy sme
dostali neoprávnene, bez nich by
sme boli prví, takto druhí
3.kolo 26. 5. 2012 v Hornej
Vsi: Prevrhnutá džberovka nám
opäť pokazila čas na CTIF štafete
a ani dobrý vodný útok 21,75 sek.
nás nezachránil od tretieho miesta.
Na druhé nám chýbalo 69 stotín
sekundy!
4.kolo 15. 9. 2012 v Lehote pod
Vtáčnikom: vcelku bez chýb ale
trošku pomalé. Až tretia štafeta a
tretí vodný útok stačili iba na druhé
miesto, na prvé nám chýbalo 1,98

sekundy.
5.kolo 29. 9. 2012 v ŽitnejRadiši: Tu sa už naplno prejavili
naše kvality a dievčatá ukázali
domácemu publiku čo dokážu.
Najlepšia štafeta a najlepší vodný
útok nielen tohto kola ale aj celej
ligy – 16,94 sek. mohli znamenať
iba prvé miesto.
Tieto jednotlivé výsledky nám v
celkovom súčte priniesli 47 bodov,
ktoré stačili na celkové tretie miesto.
Zvíťazila Horná Ves s 52 bodmi,
pred Bystričanmi – 50 bodov, štvrté
boli dievčatá z Trenčianskeho
jastrabia s 36 bodmi.
V preteku jednotlivca zvíťazila
Tatiana Škorcová v druhom kole v
kategórii 12-15 ročných dievčat.

Pri vyhlásení výsledkov celej
Ligy mladých hasičov získalo
naše družstvo dve trofeje: za tretie
miesto v lige a za najlepší vodný
útok celej ligy.
Členky hasičského družstva:
Kušnierová Anetka, Bežová Alžbeta,
Hanková Bianka, Botková Terézia,
Bašková Marcela, Kušnierová
Ema, Škorcová Adelka, Bežová
Magdaléna, Škorcová Tatiana,
Súkeníková Simona
Dobrovoľný hasičský zbor
v Žitnej-Radiši ďakuje všetkým
členkám hasičského družstva
za dobré výsledky a vzornú
reprezentáciu.
Autor: Ivan Kušnier,
foto:Miroslav Škultéty st.

1. ročník

3. číslo
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ŽITŇANSKÝ FUTBAL ZNOVU V KRÍZE?
Vy, ktorí sledujete žitňanský futbal a ste jeho
priaznivcami určite viete, že v letnej prestávke
bola snaha posilniť mužstvo a v nadchádzajúcej
sezóne ho odlepiť od dna, ktoré už niekoľko
rokov okupuje. Výsledkom tohto všetkého bol
príchod niekoľkých hráčov, ktorí mali mužstvo
pozdvihnúť k vyšším métam. Z hosťovania sa
vrátil Tomáš Dúbravka, o ktorého strelecké
kvality sa určite budeme chcieť opierať, prišiel
Marián Masaryk, Michal Stuparič, Juraj Mišina,
Martin Podlucký, Marián Janáč, Ondrej Bežo,
znovu začali hrávať Ing. Vladimír Dúbravka,
Michal Janáč, zostal Peter Fekete, Peter Žikla,
Mário Benca a niektorí stabilní hráči od minula.
Odišiel jedine Radovan Súkeník ktorému
Uhrovec odmietol predĺžiť hosťovanie.
Nuž a s takýmito menami v základe sme
už mali aj vyššie ambície, vravelo sa o hornej
časti tabuľky, dokonca o postupe. Prvé dva
zápasy tomu aj nasvedčovali. Oba sme hrali
doma a oba sme aj vyhrali. Horné Naštice sme
porazili 2:0 a Kšinnej sme dokonca naložili 6:1.
Mali sme plný počet bodov a delili sme sa o
prvé miesto v tabuľke. A mysleli sme si že to
takto pôjde aj ďalej. Lenže v treťom kole sme
cestovali do Haláčoviec a doviezli sme odtiaľ
iba bod za remízu. Poviete si, že bod je dobrý,
zvlášť od zrejme najlepšieho mužstva v súťaži
a máte pravdu. Zarazila a niečo už aj naznačila
však úroveň našej hry, ktorá bola veľmi slabá a

keď to posúdime objektívne, výsledok bol veľmi
krutý pre domácich, ktorí si vytvorili šancí na
dva zápasy a mohli nám dať minimálne päť
gólov.
V ďalšom zápase opäť doma sme hostili
Podlužany, jedno z tých slabších mužstiev a po
našom bedavom výkone sme len tak-tak ratovali
remízu 2:2.
To však nebolo nič oproti piatemu kolu.
Na Šišove sa naplno prejavili naše slabiny, naša
morálka a opäť to bola tá stará Žitná-Radiša ako
sme ju poznali za posledné roky. Bez boja, bez
nahrávky, bez futbalového rozumu, ale vyhádaní
a vynadávaní - s týmto sme odtiaľ odchádzali s
potupnou ale zaslúženou prehrou 0:5. To bola
prvá poriadna facka, ktorá nás mala vrátiť na
zem. Ale nevrátila. O týždeň sme síce porazili
doma Nedašovce 4:1, ale vzápätí v 7. kole nám
Veľké Držkovce rovnako vyprášili kožuch ako
Šišov a tiež nám naložili päťku.
Je alarmujúce, že z posledných dvoch
zápasov vonku máme skóre 0:10 a to s mužstvami,
ktoré postavením v tabuľke a ani hrou nijako
nevynikajú a patria medzi priemer tejto najnižšej
súťaže. Je nepochopiteľné ako mužstvo plné
skúsených a individuálne kvalitných futbalistov
dostane dve takéto nakladačky po sebe. Kde je
chyba, kde je príčina?
Tento článok nemá za úlohu nájsť príčiny,
na to je tu tréner a vedúci mužstva, ale niečo

naznačiť môže. Niečo čo vidí každý.
V prvom rade tréningy – dlhoročná
slabosť. Vidíme na nich slabú účasť hráčov,
hoci podmienky zo strany Obecného úradu a
hospodára sú viac než dobré. Máme hráčov,
ktorí sa na tréningu ešte neobjavili ani raz. Ich
tréningové absencie musia zákonite chýbať
nielen im samým, ale aj trénerovi, ktorý so
štyrmi – piatimi hráčmi čo mu prídu na tréning
nemôže trénovať herné situácie. Nemožno sa
potom čudovať že hráči si na ihrisku herne
nerozumejú, nevedia si nahrať, nabehnúť,
podržať loptu, obísť hráča, vymyslieť finálnu
prihrávku.
V druhom rade životospráva – vieme o
neskorých príchodoch z barov a krčiem, pred
zápasom, čo sa zákonite musí odzrkadliť na
výkone hráčov. Aj sa bohužiaľ odzrkadľuje.
Ešte by sa isto pár príčin našlo ale toto sú
dve najhlavnejšie. Pokiaľ sa neodstránia a hráči
nezískajú zdravé sebavedomie, budeme sa pred
každým zápasom báť, že nám súper naloží.
V súčasnosti po siedmom kole nám patrí
4. miesto v tabuľke čo zasa po dlhoročných
suchotách nie je až také zlé. V zostávajúcich
dvoch kolách / doma Prusy a vonku Veľké Hoste
/ by však mali naši hráči zabojovať o všetkých
šesť bodov a napraviť tak reputáciu ktorú si v
posledných dvoch zápasoch vonku vytvorili,.
Pretože to nebolo nič iné ako hanba.
Autor: Ivan Kušnier

PRÍKLADY ÚRAZOV DOMÁCICH MAJSTROV
(Časť 2. Pokračovanie)
Mudr Schwarz, riaditeľ
p r ažs k ej zách r an k y u v ád za
zaujímavý prípad amatérskeho
natierača. Dotyčný pán natrel
plot na chate. Ruky špinavé od
farby si následne umyl handrou
napustenou technickým benzínom.
Handru potom hodil do suchej
latríny, kam o pár minút odišiel
na potrebu. Pritom si doprial
cigaretu, ktorú odhodil tiež tam.
Nasledujúci výbuch mu spôsobil
značné popáleniny sedacích partií,
ale to nie je všetko, vyhodilo ho
to hore a hlavou prerazil strechu
kadibúdky pričom si spôsobil
tržné rany na hlave a zlomeninu
kľúčnej kosti. A ako dopadal
naspäť nevydržala to konštrukcia
sedadla nad jamou a tento chudák
skončil v nevábnom obsahu ešte s
naštiepenou panvou.

Niektoré veci by mali určití
jedinci robiť v brnení alebo si
aspoň vziať ochranný štít na tvár,
hovorí Mudr. Schwarz a spomína
pacienta ktorý rúbal drevo
hasičskou sekerkou. Poznáte ju,
áno je to tá, čo má na druhej strane
špic. A dobre hádate, áno ten
debil si pri rozmachu tým špicom
prerazil svoju vlastnú lebku.
Úplne neuveriteľné veci sa
môžu stať keď sa amatér zmocní
miešačky na betón. Ten prípad
asi poznáte, ako si na istej stavbe
pracovník opretý o vypnutú
miešačku otriasal z gumákov
zvyšky blata. Jeho múdry kolega
vidiac ho ako trepe nohami
a poučený zrejme nejakým
školením si myslel že na kostru
miešačky preráža elektrický prúd
a že dotyčný sa nemôže miešačky

pustiť. V snahe zachrániť ho vzal
poriadny drúk a z celej sily ním
udrel po rukách dotyčného ktorými
sa opieral o miešačku. Dolámal
mu obe ruky v predlaktiach.
Raz doviezli na traumatológiu
človeka ktorý vyzeral ako by ho
podupal slon. K tomuto stavu
prišiel tento chumaj preto, že
prišiel na geniálny nápad pomôcť
miešaniu betónovej zmesi tým, že
do otvoru miešačky strčil lopatu.
Ako náhle sa mu lopata vymkla
z ruky, nabrala ho za rúčku na
traky od montérok a zopárkrát ho
vyniesla do vzduchu a pleskla ním
o zem. Privolaný lekár konštatoval
početné zlomeniny a postláčaný
rozkrok, pretože spodok montérok
sa choval ako lis.
V istej obci na východe
je spomínaná takpovediac

kolektívna katastrofa amatérskych
drevorubačov, ktorí v dobrom
úmysle odstrániť starý košatý
agát ohrozujúci kaplnku na
rázcestí použili lano zapnuté
za buldozérom. Padajúci agát
však nešťastne spadol na
drôty elektrického vedenia,
ktoré následne povytrhávali z
niekoľkých okolitých domov
nástrešné stĺpiky /nástrešáky/ aj s
kusmi striech. Potom strom spadol
na buldozér a zničil mu kabínu.
Korene vrastené do základov
kaplnky dokonali dielo skazy a zo
svätostánku zostala iba kopa tehál.
O tom čo dokáže intelektuál
s motorovou pílou svedčí i prípad
z Holíča. Istý pán učiteľ si oprel
rebrík o spodnú vetvu orecha,
vyšiel po ňom a razantným rezom
ju následne oddelil od kmeňa.
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Strašne sa čudoval keď spadol aj s
rebríkom na hubu a zlomil si ruku
a spodnú sánku.
Z toho istého súdka je aj
prípad amatérskeho stolára, ktorý
pri prerábaní kurína na garáž
úplne bez rozmýšľania prerezal
nosný trám krovu. Celá strecha sa
samozrejme zrútila a pochovala
pod sebou tohto génia aj jeho
automobil. Mohol hovoriť o šťastí
že spočinul v dutine vedľa svojho
auta iba so zlomenými rebrami.
Zvlášť populárni sú v
lekárskych kruhoch amatérski
elektrikári. Smrteľné úrazy
necháme teraz bokom. Každý
odborník vám povie že vŕtať
sa v televízore skrutkovačom
bez izolácie a sedieť pri tom na
ústrednom kúrení je hlúposť prvej
triedy. Dotyčný kutil vypovedal
v nemocnici, kam bol odvezený
v značne bedavom stave, že ho
to najprv koplo do zadku, potom
vletel ksichtom do televízora a keď
bezmocne ležal na zemi, mohol
iba sledovať spod oškvrčaného
obočia ako sa od horiaceho

3. číslo

1. ročník

prijímača chytá nábytková stena.
Od toho času je silno alergický
na hokejové prenosy, pretože
práve túžba zhliadnuť hokejový
zápas ho prinútila k osudovému
rozhodnutiu pokúsiť sa odstrániť
závadu svojpomocne.
Primeraný veku počítačov
je prípad istej inžinierky, ktorá
monitor svojho počítača umývala
mokrou handrou za prevádzky.
Lekár, ktorý ju resuscitoval, jej
poradil, nech prístroj pred tým
vypne, alebo aspoň poriadne
vyžmýka handru.
Nikdy neverte predavačom
nábytku, že zostaviť to, či
ono bude pre vás hračkou.
Predavači klamú a montážne
návody zastierajú rizika s tým
spojené. V lekárskych análoch
je zaznamenaná i desivá príhoda
istého právnika, ktorý naivne
uveril, že montáž regálovej steny
z nerezových trubiek zvládne i
amatér. Zostavenie naozaj úspešne
zvládol, a keď sa s regálom dostal
do trojmetrovej výšky pri strope
svojej advokátskej kancelárie,

mal ho podľa návodu ukotviť
do stropu skrutkovacími hrotmi.
Akonáhle však pár krát potočil
maticou, regál sa odlepil od steny
aj s nešťastným právnikom. Pod
trubkami zakliesneného ho našli až
ráno kolegovia v hanebnej situácii,
pretože nemohol na toaletu.
Že k úrazu môže prísť aj
technik, potvrdzuje prípad istého
svojpomocného zabíjačkového
mäsiara, občianskym povolaním
stavebného inžiniera. Namiesto
prasaťa nepochopiteľne omráčil
seba a vydesené zviera potom
pohrýzlo niekoľko zabíjačkových
hostí, ktorým musela byť daná
protitetanovka.
A ešte posledná príhoda
o tom, že fušovať sa dá aj do
medicíny. Mudr. Schwarz spomína
na prípad amatérskeho ošetrenia
istého murára, ktorého sklátila
k zemi vysoká dávka požitého
alkoholu, pričom podivne chrčal
a slintal. Jeho iba o málo triezvejší
kumpáni to ihneď diagnostikovali
ako epileptický záchvat. Pacienta
znehybnili tak, že sa celou silou a

Záver: Krém: Cesto:

Domáca Marlenka
medový zákusok
100g masla
250g pr. cukru
2 vajcia
2 lyžice medu
1 lyžička octu
1 lyžica sódy bikarbóny
700g hl. múky – nie je jej
toľko treba, pridávajte
postupne koľko si cesto
vypýta

V poháriku zmiešame ocot a sódu bikarbónu.
Do kastróla dáme maslo, cukor a med a za stáleho
miešania rozpustíme na ohni. Pridáme vajcia, sódu
s octom a stále miešame. Keď zmes troška zhnedne
a vytvorí sa pena, odstavíme zo sporáka. Po chvíli
pridáme múku, vypracujeme cesto, ktoré necháme
hodinu postáť. Cesto rozdelíme na 7 častí, každú
vyvaľkáme na veľkosť cca 25x30 cm (ako sa
podarí). Pečieme na obrátenej strane plechu pri
teplote 160°C asi 5-7 min.

1 konzerva Salka
250g masla
500ml. mlieka
1 Zlatý klas

Neotvorenú konzervu Salka varíme ponorenú
vo vode 3 hodiny. Z mlieka a Zlatého klasu uvaríme
hustý puding. Maslo vmiešame do pudingu a
pridáme aj skaramelizované Salko.

30ml. rumu
50g posekaných orechov
1 lyžica kakaa
Tekutá čokoláda na ozdobu

váhou naňho hodili a podľa akejsi
zmätenej teórie že epileptikom
sa musí vkladať niečo medzi
zuby, mu tam narvali násadu od
krompáča. Okrem zlomeného
rebra si musel dotyčný dať spraviť
aj novú zubnú protézu.
Na záver malá štatistika: Podľa
lekárov sú najčastejšími obeťami
kutilstva vojaci z povolania.
Domáce výbuchy a požiare
spôsobujú hlavne pedagógovia a
ženy v domácnosti. Na montáže
nábytku a všetko čo sa robí podľa
návodov by si mali dať pozor
právnici, pretože tí majú sklony
hlúpo veriť úradným návodom.
Takže vážení kutilovia! Pokiaľ
ste na narodeniny či meniny
nedostali vŕtačku či hobľovku,
nerobte z toho tragédiu. Chopte
sa skrutkovača a choďte naboso
vymeniť vypínač v kúpeľni stojac
na mokrom uteráku. Želám vám
príjemný pobyt na jednotke
intenzívnej starostlivosti.
Zozbieral a spracoval:
Ivan Kušnier

STRATENÁ BÁBIKA

Poviem vám jednu vec,
pretože iné sa mi hovoriť neráči.
Našla som bábiku, hodenú v bodliači.
Bábika pekná, milá,
čím si sa ty previnila?
Že ťa tu odhodili ako nepotrebnú vec,
tak tento smútok volá do nebies!
Bábika od blata špinavá,
aj tak v mojom náručí vítaná.
Či si už deti nevážia hračky,
že ich nájdeme horeznačky?
Ona tu hodená ako stará handra.
Niekde za ňou plače malá Sandra.
Vzala som bábiku, vzala ju zo zeme,
ona len ležala, ležala zasnene.
Potom som bábiku domov vzala,
a čisté šaty hneď som jej dala.
Neskôr som však oznamy vylepila
a všetkým známym som povedala.

Komu sa stratila bábika pekná,
ktorá sa našla pri jazierku, kde boli lekná?
Komu sa stratila milá bábika?
Našla ju Hanková Bibika.
Nájdete ju na tejto adrese,
na Ulici Bodošínskej v Žitno-Radišskom Meste.

6 plátov pokvapkáme rumom a naplníme
plnkou. Plnku dáme aj na vrch. Posledný plát
rozmrvíme, premiešame s posekanými orechmi a
kakaom. Vrch posypeme touto zmesou a ozdobne
polejeme čokoládou.
Ak zákusok jedia deti, je výborný aj bez rumu.
Navarila: Denisa Ďurčová

O pár dní neskôr, prišlo dievčatko
a tvár trochu mi známa.
Bola to malá Sandra a jej mama.
Domov si bábiku odniesli,
so šťastným úsmevom na tvári.
Keď odchádzali pekne sa poďakovali
z nájdenej bábiky spolu sa radovali.
Síce tento príbeh sa skončil šťastne,
no dávajte si na hračky pozor, jasné?!
Autor: Biba Hanková

1. ročník

3. číslo

DNES VARÍME S IVANOM
KUŠNIEROM:
Volské oko bez panvice
Určite ste si mnohí z vás vážení čitatelia
mnohokrát povedali, keď ste dostali chuť na
volské oko: aj by som ho zjedol, ale bude to
prskať, zakydám pri tom panvicu, pripečie sa
mi to tam, kto to bude drhnúť? Zagebrím celú
kuchyňu! A tie saponáty tiež nie sú zadarmo... No
stojí mi to za to? Toľko starostí pre jedno volské
oko? Čo som mešuge? Vykašlem sa na to, pretože
bez panvice sa to usmažiť nedá.
A práve to je hrubý omyl. Práve tu vám
prinášame jedinečný postup ako si usmažiť volské
oko bez panvice! Je to vhodné tak pre tých ktorí sa
chcú vyhnúť umývaniu panvice ale úplne ideálne
je to pre takých, ktorí panvicu ani doma nemajú.
Postup pri príprave:
1.K usmaženiu volského oka bez panvice
potrebujeme Vajíčko, žehličku a rovnú hladkú
stenu / viď obr. č. 1 /
2.Chytíme vajíčko do ruky, urobíme tri kroky

od steny a stredne veľkou silou ho šmaríme o
stenu / viď obr. č. 2 a 3 /
3.Na stekajúce vajíčko ihneď priložíme
horúcu žehličku, ktorú sme si už predtým dali
rozpáliť, jemne pritlačíme a držíme pokiaľ volské
oko nie je hotové / viď obr. č. 4 /
4.Ďalej už nič. To je všetko, už sa to len zje /
obr. č. 5 /.
Už teraz sa dá tušiť, že po rozšírení tohto
receptu závody na výrobu panvíc budú musieť
kvôli klesajúcemu odbytu znižovať až zastaviť
výrobu. A v dobe keď už celý svet bude robiť
volské oká hádzaním vajec o stenu a ich následným
žehlením, spomeňte si vážení občania, že tento
recept geniálny svojou jednoduchosťou ako prvý
priniesol neznámy malý časopištek vychádzajúci
v ešte menšej dedinke kdesi v prdeli. Ozveny spod
Rokoša!
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Autor: Ivan Kušnier, foto:Ema Kušnierová

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR V ŽITNEJ-RADIŠI
VÁS POZÝVA NA

SILVESTROVSKÚ ZÁBAVU

4.

Kedy?

31.12.2012 o 20:00 hodine

Kde?

V kultúrnom dome v Žitnej-Radiši

Čo je v cene?

2x večera, ½ l vína, káva / osoba

Za koľko?

16€ osoba - 32€ pár

Rezervácie?

Kušnier Ivan 0907 697 963,
Hanko Michal 0915 132 584

ĎALŠIA VÝZVA
PRE PSOV

Kto hrá do tanca?

DUKÁT
z Topolčian

5.

Na čo sa môžem tešiť?
bohatá tombola,
ohňostroj, skvelá zábava
Milé a vážené psy:
Poproste svojich majiteľov a pánov, že keď vás chcú mať, aby sa vám aj patrične
venovali a hlavne aby vás nenechali behať voľne a bez dozoru po ulici. Nech si oplotia
dvor, alebo keď majú otvorenú bránu, nech si vás láskavo uviažu ! A nech si uvedomia
že upratovať po vás hovienka je ich povinnosť vyplývajúca zo zákona!
Uverejnené na podnet nespokojných občanov
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