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Okolo nás
sú stovky 
možností,

aby sme boli 
šťastní,
stačí len

otvoriť oči
a byť vďační. 

Jonathan Sacks
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KORONAVÍRUS –  SPOLU TO ZVLÁDNEME!
Dôležité informácie v súvislosti s koronaví-

rusom

KORONAVÍRUS. Nie je určite občana, kto-
rý by sa s týmto slovom ešte nestretol. Napriek 
tomu, že informácii je veľa, chceme vám aj my 
pripomenúť tie najdôležitejšie zásady ochrany. 
Koronavírus spôsobuje ochorenie Covid -19, 
ktoré je natoľko závažné, že neustále opakova-
nie a zdôrazňovanie dodržiavania všetkých opat-
rení, je viac ako dôležité. 

V čase pandémie koronavírusu sú najdôleži-
tejšie tri zásady:
• Všade mimo domova nosiť ochranné rúško 
alebo inú alternatívu ochrany dýchacích 
ciest, ochranné rukavice, riadne umývanie 
rúk a ich dezinfekovanie.
• Dodržiavať  zákaz zhromažďovania sa 
a stretávania. 
• Dodržiavať všetky nariadenia Vlády SR 
a Hlavného hygienika SR.

Nosiť ochranné rúško
Na základe Opatrenia Úradu verejného zdra-

votníctva SR je každý občan povinný sa všade 
na verejnosti mimo svojho domu/bytu pohybo-
vať s ochranným rúškom alebo iným druhom 
ochrany horných dýchacích ciest. Rúška sú pre 
všetkých občanov Bošáce k dispozícii na obec-
nom úrade. Stačí ak oň požiadate telefonicky na 
č. 032/7781130, mailom bosaca@bosaca.sk ale-
bo SMS správou na číslo 0950227123.

Dodržiavať zákaz zhromažďovania a stretá-
vania

Na základe nariadenia Vlády SR a Hlavné-
ho hygienika SR je zakázané zhromažďovať sa 
a stretávať sa. Až do odvolania je zákaz orga-
nizovania akýchkoľvek kultúrnych, športových 
a spoločenských podujatí. Pod zákaz spadajú aj 
sv. omše a Služby Božie, ktoré sa konajú v tých-
to dňoch neverejne. Oba naše cirkevné zbory 
vychádzajú veriacim v ústrety a veriacim sa 
prihovárajú prostredníctvom internetu. Využite 
prosím túto ponúkanú modernú možnosť pre po-
silnenie Vášho ducha. 

Obmedzte kontakt s priateľmi a rodinou 
mimo Vašej domácnosti na minimum, pred-
nostne komunikujte telefonicky a elektronicky. 
Chránite seba, ale aj Vašich blízkych.

Pobyt v prírode
Zákaz sa vzťahuje aj na pobyt v prírode 

v skupinách a v miestach, kde je predpoklad 
vyššej koncentrácie ľudí ako sú vyhľadávané 

prírodné atrakcie. Sme v obci obklopenej prí-
rodou. Využite možnosť prejsť sa v záhrade, či  
v okolí obce tak, aby ste dodržali bezpečnostné 
predpisy. Nie je dovolené organizovať stretnutia 
v prírode, pri turistických altánkoch či na iných 
miestach za účelom spoločných posedení, ope-
kačiek a pod. 

Správanie sa počas smútočného obradu
V tomto období sú aj smutné chvíle v našich 

životoch. Na základe nariadenia Úradu verej-
ného zdravotníctva sa pohrebné obrady konajú 
iba k exteriéri za účasti  iba najbližších príbuz-
ných zosnulého/zosnulej. Každý prítomný  je 
povinný mať rúško alebo inú ochranu dýchacích 
ciest. Je potrebné dodržiavať odstup osôb, ktoré 
nie sú z jednej domácnosti minimálne 2 metre. 
Zakazuje sa účasť osôb, ktoré majú nariadenú 
karanténu alebo majú príznaky respiračného inf. 
ochorenia. Je potrebné dodržiavať respiračnú 
etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do 
lakťového ohybu), nepodávať si ruky a dôklad-
ne si ich umývať. Žiadame všetkých účastníkov 
pohrebných obradov, aby rešpektovali aktuálnu 
situáciu v záujme zachovania vlastného zdravia, 
zdravia smútiacej rodiny a všetkých osôb zabez-
pečujúcich smútočný obrad. 

Povinná karanténa a dobrovoľná domáca ka-
ranténa

Každý kto vstúpi na územie SR musí podstú-
piť 14 dňovú povinnú štátnu karanténu. V súčas-
nosti je každý občan, ktorý vstúpi na územie SR 
poslaný do štátnej karantény.  

Výnimkou sú vodiči nákladných áut, ktorí 
opakovane vstupujú na územie SR a cestujú späť 
do zahraničia. Tí sú povinní podstúpiť počas po-
bytu v SR dobrovoľnú domácu karanténu. Teda 
čo najmenej sa stýkať s ľuďmi, nechodiť do ob-
chodov, na verejné priestranstvá. Ak potrebujú 
lekára, prednostne ho telefonicky upozorniť 
o svojej práci a o pobyte v zahraničí. 

Návšteva lekárov
Návšteva lekárov je obmedzená len na súrne 

prípady. Komunikujte so svojim lekárom pred-
nostne telefonicky. Lekár Vám povie ako postu-
povať v prípade nevyhnutnej osobnej návštevy 
ambulancie a Vaše lieky Vám vie predpísať aj 
elektronicky. V žiadnom prípade neohrozujte le-
kára a sestry, ak máte podozrenie na ochorenie 
koronavírusom, návštevou v ambulancii. Všetko 
si vybavte najskôr telefonicky a lekár vám určí 
ďalší postup.

pokračovanie na str. 3
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Milí spoluobčania,
dovoľte mi prihovoriť sa Vám v prvom 

čísle nášho časopisu v roku 2020. V čase mi-
moriadnej situácie spôsobenej korona víru-
som. Spolu to zvládneme! Verím, že z tohto 
boja vzídeme silnejší, ľudskejší, ohľadupl-
nejší, pokornejší, s úctou jeden k druhému 
a necháme zvíťaziť dobro v každom z nás.

Od minulého čísla sa toho udialo veľa 
a zároveň málo. Užili sme si Vianoce, zimu 
a Ozveny vianočných tradícii bez snehu 
a mrazu. Silvester s ohňostroj sme slávili len 
na námestí a nočný pochod sme odložili na 
budúci rok. Stihli sme absolvovať futbalové 
turnaje a tiež pingpongový. Stretli sme sa 
na ekumenickom koncerte, tentokrát v No-
vej Bošáci. Darovali sme krv v KD Bošáca. 
Som rád, že sa zvyšuje počet darcov. Ďa-
kujem členkám miestnej organizácie SČK 
v Bošáci za pravidelné zorganizovanie tejto 
ušľachtilej akcie. Chcem požiadať a vyzvať 
všetkých darcov, aby išli darovať krv priamo 
do Trenčína, nakoľko nemocnice majú ne-
dostatok tejto vzácnej tekutiny. Fantasticky 
sme sa zabavili na Obecnom plese a plesali 
až do rána. ĎAKUJEM všetkým dobrovoľ-
níkom za organizáciu, účinkujúcim a vám 
hosťom za účasť. Verím, že sa vám páčilo 
a stretneme sa znova o rok. Fašangovali sme 
na Zabudišovej a pochovali basu v Bošáci 
a ani by sme chceli, zahájili sme si neplá-
novane najdlhší kultúrno, športovo, spo-
ločenský „pôst“. Pred uzavretím akcii sme 
ešte predsa len niečo stihli. Besedu s Petrom 
Beckom Ondrejovičom, ktorá bola opäť 
plná zážitkov a dobrodružstiev. Naši diva-
delníci odohrali novú divadelnú hru Komu 
straší ve mlyne. Ako vždy boli perfektní 
a patrí im veľké poďakovanie, rovnako aj 
pani Marcele Miškaříkovej Sopóciovej, 
ktorá hru napísala. Už teraz sa tešíme na 
pokračovanie, alebo ďalšiu novú hru. Som 
rád, že divadlo v Bošáci stále žije a pokraču-
jeme v šľapajach našich predkov. Ako som 
povedal po predstavení, pán Ján Jurák by 
mal z nás radosť. Ďalej sme si stihli uctiť 
naše ženy pri príležitosti MDŽ. Myslím, že 
môžem v mene všetkých mužov povedať, 
že sme radi že vás máme a ďakujeme vám 
že ste s nami, i keď sme z Marsu a vy (z) 
Venuše. Na záver sme stihli navštíviť zopár 

našich najstarších a jubilujúcich seniorov. 
Tieto stretnutia mám rád, lebo sa nesú vždy 
v duchu múdrosti, skúsenosti, pracovitosti, 
pokory, rešpektu, zamyslením sa nad ži-
votom, ale aj radosti, veselosti a smiechu. 
V návštevách budeme pokračovať po skon-
čení pandémie. Následne sme všetci spolu 
začali boj s korona vírusom, ktorý trvá až 
do dnešných dní a i keď sú odhady, nikto 
nevie kedy skončí. Viac o korone sa dočí-
tate v ďalšom článku. Príjemnou správou už 
počas pandémie bol návrat bocianov a fakt, 
že ich prišlo viac. Nastal boj o hniezdo a pre 
nás zamyslenie sa nad vybudovaním ďalšie-
ho hniezda. Z prázdnin sa zo začiatku tešili 
aj školáci. Mám pocit, že dnes by už radi išli 
do školy. Verím, že čoskoro sa znova otvoria 
dvere školy. Počas pandémie sme sa zapojili 
do Hodiny zeme vypnutím verejného osvet-
lenia. Hodinou zeme chceme poukázať na 
potrebu ochrany našej planéty.

I keď sa zastavil kultúrno športovo spo-
ločenský život, práce v obci idú ďalej. Vý-
voz smetí, upratovanie, zametanie, kosenie 
a ďalšie sa opakujú a budú opakovať ne-
ustále. K tomu je vždy niečo naviac. Oprava 
rín na budove OÚ, sanácia cesty na Zabudi-
šovej, odstraňovanie starých drevín a iné. 
Svojím životom idú ďalej aj projekty ako 
je škôlka, obnova tried, rozšírenie zberného 
dvora, rekonštrukcia hasičských zbrojníc, 
výsadba stromov atď. Poďme pekne postup-
ne.

Dokončili a otvorili sme škôlku. Z re-
akcii detí ale aj rodičov mám pocit, že sa 
všetkým páči a sú spokojní. Postupne do-
končujeme ďalšie fázy projektu a drobnos-
ti. Vymaľovali sme pôvodný vstup, šatňu 
a záchodíky. Deti sa môžu tešiť na nové 
hojdačky a skrinky. Každá trieda bude mať 
svoj vlastný vchod. Ďakujem všetkým, kto-
rí nám pomohli s presťahovaním z KD späť 
do škôlky. Mimo projekt riešime priestor 
pre novým vchodom, opravu krytu žum-
py, zábradlia pri potoku, ale i kotolňu a jej 
prispôsobenie novým normám a zvýšeniu 
bezpečnosti. V základnej škole sa pracuje na 
otvorení umeleckej školy. Predpoklad bol od 
septembra 2020, avšak korona vírus zhatil 
naše plány a otvorenie ZUŠ musíme odložiť 
na budúci rok. K otvoreniu ZUŠ je potrebný 
školsky vzdelávací program, schválenie od 
ministerstva, nových učiteľov, priestory, po-
môcky, zmeniť názov celej školy atď. V ško-
le sa pokračuje na projekte Čerstvé hlavičky, 
kde deti budú vysádzať do záhonov semien-
ka a svoje vypestované rastlinky (priesady). 
Škola sa ako jedna z mála zapojila do onli-
ne vyučovania prostredníctvom projektu od 
Microsoftu, ktorý aplikovala firma Comtec.

V rámci projektu obnovy tried prebieha 
výber zhotoviteľov a dodávateľov. Projekt 

a žiadosť sme pripravovali pred zhruba tro-
mi rokmi. Mnoho veci sa zmenilo, preto je 
príprava na výber náročnejšia a zdĺhavejšia. 
Začali sme práce na rozšírení zberného dvo-
ra. Kontajnery už máme. Budujeme nové 
plochy, ale hlavne rampu na vysýpanie do 
kontajnerov z vrchu. Uľahčí a zefektívni 
nám prácu s odpadom. V rámci spolupráce 
s ochranárskym združením BROZ, zdru-
ženie vyčistilo obecne pozemky a vysadilo 
ovocné stromy. PD Bošáca nám pomohlo 
doviezť zeminu a hnoj k stromčekom. Obec 
stromčeky po vysadení zaliala a pravidelne 
ich zalievame. K tomuto sme zakúpili star-
šiu cisternu za traktor. Ďakujem rodine Via-
zankovej za ošetrenie stromčekov pri ceste 
na Zabudišovú, ale aj Ľudovi Vaššovi a ka-
marátom za ošetrenie ostatných stromčekov. 
Verím, že práca s ovocnými stromčekmi sa 
nám vráti, naštartujeme ovocinárstvo v obci, 
čo bude prínosom pre všetkých občanov. 
V rámci projektu rekonštrukcie hasičskej 
zbrojnice v Bošáci prebiehajú prípravne prá-
ce, ktoré spomalil korona vírus. Radi by sme 
ho tento rok zrealizovali. Pokračujeme na 
projekte IBV Pod stráňami. Podali sme žia-
dosť o vydanie územného rozhodnutia a za-
bezpečujeme súhlasy od majiteľov a SPF.

Z pripravovaných projektov dopĺňame 
žiadosť k projektu vybudovania príjmových 
skládok konárov, lístia za KD a štiepkovača 
a mulčovača za traktor. V projekte kompo-
stárne sme dokončili územné konanie a rea-
lizujeme doplnenie žiadosti na ministerstvo. 
V ďalších projektoch ako je WIFI a Níz-
kouhlíková štúdia čakáme na vyjadrenia 
z ministerstiev. Smutnou správou je, že nám 
nebol schválený projekt zateplenia KD Za-
budišová. Vpred sme sa posunuli v rámci za-
obstarania novej UPD. Z nových projektov 
riešime projektové dokumentácie bytových 
domov pre seniorov a mladých, projekt al-
ternatívnych zdrojov tepla pre verejné budo-
vy, vysporiadania pozemkov pod chodníkmi 
v obci pred ich rekonštrukciou a ďalšie. Sú-
časná situácia veľa veci spomalila, ale ne-
zastavila. Je náročná pre všetkých a všetko. 
Aj pre obec bude náročné ju prekonať. Naša 
pozícia nie je zlá, nakoľko sme veľmi dobre, 
efektívne a zodpovedne hospodárili v po-
sledných rokoch a v prípade núdze máme 
rezervy.

Záverom ĎAKUJEM všetkým obča-
nom, ktorí sa zapájajú do života v obci 
v ktorejkoľvek oblasti. Prajem nám všet-
kým, aby sme túto korona krízu prekonali 
v zdraví, so šťastím, láskou, úsmevom, tr-
pezlivosťou, spolupatričnosťou, vzájomnou 
podporu. Spolu to dokážeme!

  Váš starosta
Mgr. Daniel Juráček

z Bošáce

dokončenie z 1 str.
Kontakt s Obecným úradom Bošáca

S Obecným úradom komunikujte pred-
nostne telefonicky: 032/7781130 alebo 
emailom: bosaca@bosaca.sk. Zvážte svoju 
osobnú návštevu len na nevyhnutné prípa-
dy. Budeme hľadať riešenia, ako Vaše kon-
krétne požiadavky vybaviť.

Návšteva obchodov a pošty
Pri návšteve obchodov a pošty dajte 

priestor seniorom v ich vyhradenom čase. 
Dodržiavajte dvojmetrový rozstup v rade 
(vonku aj vnútri), povolený limit počtu 
osôb v obchodoch podľa plochy predajne 
a riaďte sa pokynmi obsluhy. Dezinfikuj-
te si ruky a používajte ochranné rukavice. 
Spíšte si doma nákupný zoznam, aby ste 
v obchode trávili čo najkratší čas.

 
Odporúčania pre seniorov

Všetkým seniorom odporúčame, aby 
prehodnotili svoj pobyt na verejnosti v zá-
ujme vlastného zdravia. Seniori využite po-
núkanú službu dovozu potravín, ktorú Vám 

ponúkame v spolupráci s predajňou Kumi-
pek. Ak musíte ísť do obchodu či na poštu, 
využite čas vyhradený seniorom pre nákup. 
Obzvlášť Vás upozorňujeme, dajte si  pozor 
na rôznych podvodníkov. Neotvárajte cudzí 
ľuďom dvere a nevpúšťajte si cudzie osoby 
do domov/bytov. V SR sú už zaznamenané 
pokusy o podvod na seniorov pod zámien-
kou merania teploty, testovania či ponuky 
výživových doplnkov. 
Zabezpečili sme pre Vás: rúška, dovoz 
nákupu, dezinfekciu.

Obecný úrad v spolupráci s dobrovoľ-
níkmi zabezpečil pre všetkých občanov 
obce zdarma ochranné rúška. Ak máte 
o rúško záujem, stačí nás kontaktovať tele-
fonicky na č. 032/7781130, emailom bosa-
ca@bosaca.sk alebo SMS správou na číslo 
0950227123.

V spolupráci s predajňou Kumipek za-
bezpečujeme pre seniorov a občanov v ka-
ranténe dovoz potravín a drogérie. Objed-
návky treba realizovať  telefonicky v čase 
od 8:00 do 15:00 hod. na číslach: 0904 359 
440, 0903 398 706 alebo mailom neobme-

dzene na: kumipek885@gmail.com. Prosí-
me, aby túto službu využívali ľudia v nú-
dzi, nakoľko nie je v našich silách obslúžiť 
všetkých. Predajňa Kumipek ponúka služ-
bu, prípravy tovaru na základe objednávky, 
ktorý si osobne už len vyzdvihnete.

V prípade potreby vieme seniorom 
a občanom v karanténe vyzdvihnúť aj lieky 
v lekárni. 

V spolupráci s DHZ Bošáca pravidelne 
dezinfikujeme verejné priestranstvá, aby 
sme predišli šíreniu koronavírusu.

Pri vstupe do budovy obecného úradu 
a kancelárii sú stojany s dezinfekciou na 
dezinfekciu rúk. Prosím vás, aby ste ich 
používali.

Na záver by sme Vás chceli poprosiť, 
aby ste dodržiavali všetky nariadenia Vlády 
SR a hlavného hygienika SR. Nariadenia sa 
neustále menia a možno keď budete čítať 
tieto riadky, nemusia už platiť, preto sle-
dujte prosím média, aby ste mali aktuálne 
nariadenia. Len zodpovedným prístupom 
a vzájomnou spoluprácou to zvládneme.

Mgr. Daniel Juráček

informácie pre občana

Poďakovanie
šičkám rúšok pre každého občana a hasičom

Keď začala kríza, bol problém zakúpiť, alebo zohnať rúška 
ako hlavnú ochranu proti korona vírusu. Napadlo ma vyrobiť 
ich, ale odvahu začať mi dodala reportáž kolegyne z obce Povi-
na a podpora od našich poslancov. So šičkami sme sa poradili, 
zohnali sme látku, gumičky, rozniesli šičkám a začalo sa. Musím 
povedať, že nikto nepovedal nie a každý sa ochotne pridal k vy-
šívaniu. Chcem sa srdečne poďakovať šičkám: Magdaléna Čačí-
kova, Anna Krivá, Lucia Krivá, Mária Petrušová, Mária Janego-
vá, Alžbeta Hoštáková, Zuzana Kusendová, Terezia Katrincová, 
Mária Švorčíková, Anna Berková, Anna Mizeráková, Zuzana 
Horáková, tiež strihačkám a roznášačkam: Karolína Adamovi-
cová, Lýdia Zámečníková, Tatiana Gavendová, Eva Macejková, 
dovozcovi látky Jánovi Brezovákovi a kolegyniam na obecnom 
úrade za organizovanie.

Ďakujem našim hasičom, ktorí sa bez váhania podujali k pra-
videlnej dezinfekcii verejných priestranstiev. Určite ste ich stretli 
pri tejto činnosti v obci. Prosím vás, aby ste rešpektovali ich 
usmernenia počas dezinfikovania.

Som rád, že si vieme v núdzi  pomôcť a spojiť sa pre dobro 
veci. Je to dôkaz, že v Bošáci žijú dobrí ľudia. ĎAKUJEM!

Mgr. Daniel Juráček

Keď čas nezastavíš
a osud je neúprosný

Čas nám tečie medzi prsty a prináša dobré správy. Čas je spra-
vodlivý a tak prináša aj tie horšie. Takýmito správami sú vždy tie 
o úmrtí nám blízkej, známej osoby. Aj obec smúti, keď ju opustí 
človek, ktorý sa podieľal na jej živote, rozkvete, rozvoji, na pomo-
ci druhým občanom, alebo iným spôsobom zanechal v obci po sebe 
menšiu či väčšiu stopu. Odkaz, ktorý prežije. Čas nezastavíme a pred 
smrťou sme si všetci rovní. V poslednej dobe nás opustili: Vladimír 
Kochan, dlhoročný futbalový funkcionár, Mária Šimová vedúca a ne-
odmysliteľná súčasť Jednoty v Bošáci, ktorá zásobovala občanov do 
poslednej chvíle svojho života, pani učiteľka Ing. Janka Paučinová, 
ktorá odovzdala kus seba nejednému z nás v školských laviciach, pán 
Dušan Hulínek vedúci správy ciest v NMnV, vždy ochotný pomôcť 
a pri každej príležitosti a každého počasia mysliaci na pomoc našej 
obci, ďalej futbalista, tréner, holubár, nadšenec Jozef Juráček a tiež 
pán Slavko Zámečník divadelník, muzikant, šofér a darca veselosti 
a úsmevu, pani Vlasta Geržová ako obchodníčka z uholných skladov 
a v neposlednej rade jedny z najstarších v obci pani Mária Holičková 
a Melánia Krivá. Ďakujeme vám za všetko čo ste pre nás urobili, čím 
ste nás obohatili. Budete nám chýbať. Budeme na vás spomínať. Na-
vždy v našich srdciach a mysliach.

Česť Vašej pamiatke!
Mgr. Daniel Juráček
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V januári sme zaznamenali 
najväčší počet darcov

Miestny spolok Slovenského červeného kríža Bošáca zorganizoval už 22. 
odber krvi mobilnou jednotkou Národnej transfúznej služby. Túto aktivitu 
miestneho spolku všetci poznáme pod názvom   Kvapka krvi Bošáckej doli-

ny. Krv prišlo v pondelok 20. januára 
darovať 45 darcov, čo je doposiaľ naj-
väčší počet v histórii týchto odberov. 
Všetkým darcom srdečne ďakujeme. 
Poďakovanie patrí aj organizátorkám 
p. Staňákovej, p. Kucharovicovej 
a Lenke Pacekovej.

V súčasnej situácii pandémie ko-
ronavírusu je akútny nedostatok krvi 
na Slovensku. Preto aj touto cestou 
prosíme všetkých, ktorý krv môžu da-
rovať, aby tak urobili. Platia sprísnené 
podmienky a viac sa o nich dozviete 
z článku Národnej transfúznej služby, 
ktorý uverejňujeme aj v našom časo-
pise. Ďakujeme, že pomáhate zachra-
ňovať ľudské životy.

Mgr. Daniel Juráček

DARCOVIA KRVI 

SÚ U NÁS STÁLE VÍTANÍ, 
PACIENTI POTREBUJÚ KRV

AJ POČAS PANDÉMIE
Ukážme, že všetci spoločne nový koronavírus 

premôžeme!!!
V dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej 

novým koronavírusom COVID-19 zaznamenávame  
značný pokles darcov krvi na našich pracoviskách, 
čo sa odráža na znížených zásobách krvných príprav-
kov. Aj napriek pandémii spôsobenej koronavírusom 
sú v nemocniciach na území Slovenskej republiky 
pacienti, ktorí akútne  potrebujú k svojej liečbe krv.  

Krv sa nedá vyrobiť žiadnym chemickým proce-
som, vieme ju získať len od Vás – od dobrovoľných 
darcov krvi.

Vyzývame preto ľudí, aby sa nebáli, prišli daro-
vať krv a pomohli tak zachraňovať ľudské životy. 
Ubezpečujeme darcov krvi, že na všetkých praco-
viskách Národnej transfúznej služby SR sú zavedené 
sprísnené kritériá darovania krvi, hygienické a pre-
ventívne opatrenia na zamedzenie šírenia koronaví-
rusu. Z titulu ochrany zdravia darcov krvi, za účelom 
regulácie počtu darcov krvi prítomných v odberných 
centrách pri darovaní krvi, sme zaviedli aj objedná-
vanie darcov krvi na presný čas. Týmto opatrením sa 
snažíme minimalizovať zvýšenú koncentráciu ľudí 
na našich pracoviskách.

Darovať krv je možné v pondelok až piatok 
počas odberových hodín, ktoré sú od 7.00 hod. do 
14.00 hod. s výnimkou utorka, kedy je možné prísť 
darovať krv od 7.00 hod. do 17.00 hod.

Telefónne čísla slúžiace na objednanie sa na čas 
sú dostupné počas pracovných dní od 7:00 do 17:00 
hod. Číslo do Trenčína je 0903 659 366.

Pred tým, ako sa rozhodnete prísť darovať krv, 
pozorne si prečítajte „Usmernenie pre darcov krvi 
v súvislosti s pandémiou akútnych ochorení dýcha-
cích ciest a zápalov pľúc (COVID-19) spôsobených 
novým koronavírusom (2019 - nCoV)“ umiestnené 
v úvode webovej stránky www.ntssr.sk Nájdete tam 
ďalšie dôvody, pre ktoré darca nemôže darovať krv 
a usmernenia prijaté k zabezpečeniu bezpečnosti 
darcov počas darovania krvi. V prípade, že ste ob-
jednaný na darovanie krvi a nemôžete daný termín 

dodržať, prosí-
me informujte 
nás vopred na 
rovnakom tele-
fónnom čísle, 
na ktorom ste sa 
objednali.

Zdroj:  
www.ntssr.sk

za kultúrou v Bošáci

BASU sme poslali na odpočinok
V sobotu 22. februára pre občanov pripravili v Kultúrnom 

dome v Bošáci tradičnú fašiangovú zábavu spojenú s pocho-
vávaním basy naši hasiči. Do tanca hrala Hrabovská kapela 
a o program pochovania basy sa postarali členovia divadelného 
súboru Rozmarín z Bošáce za asistencie členov DHZ Bošáca. 

Zabaviť sa prišla mladšia i staršia generácia, viacerí hos-
tia boli vo fašiangových maskách. Ďakujeme organizátorom 
a Vám, ktorí ste sa prišli zabaviť.

Obecný úrad Bošáca

Byť ženou je nádherné
V sobotu 7. marca 2020 sme opäť pripravili príjemné popo-

ludnie venované našim ženám pri príležitosti sviatku Medziná-
rodného dňa žien. Ženám sa prihovoril starosta obce Mgr. Daniel 
Juráček a zástupca starostu PaedDr. Daniel Bradáč, ktorí im záro-
veň odovzdali ružu a čokoládu ako darček a poďakovanie.

Daniel Bradáč nezaprel v sebe historika a priblížil nám aj his-
tóriu tohto sviatku, ktorý pred pár rokmi ľudia považovali za ko-
munistický prežitok. Čuduj sa svete, kto pozná históriu vie, a kto 
nepozná sa dozvie, že jeho počiatky siahajú do USA. Tento  me-
dzinárodne uznávaný sviatok je stanovený OSN k výročiu štrajku 
40 000 newyorských krajčírok v roku 1908. Tieto bojovali za zru-
šenie desať hodinového pracovného času, proti nízkym mzdám 
a zlým pracovným podmienkam.

My sme tohtoročný sviatok žien zamerali na naše stravovanie. 
O zdravej výžive, zdravých raňajkách, netradičných nátierkach 
a kváskovaní nám porozprávali, ukázali a zároveň aj dali ochut-
nať svoje výrobky p. Monika Mizeráková a jej dcéra Petra - maji-
teľky obchodu so zdravou výživou Fertuška v Trenčíne. Srdečne 
im ďakujeme. Kultúrna komisia pripravila pre ženy dezerty v po-
hárikoch, varenú čokoládu, ľadovú kávu a ďalšie občerstvenie. 
Veríme, že sa všetkým páčilo a tešíme sa na stretnutie pri príleži-
tosti sviatku MDŽ opäť o rok.

Obecný úrad Bošáca

z Bošáce

Komu straší ve mlyne

V nedeľu 23. februára 2020 v Kultúrnom dome v Bošáci odo-
hral divadelný súbor Rozmarín hru Marcely Miškaříkovej Sopó-
ciovej pod názvom „Komu straší ve mlyne“. Príbeh nielen o láske, 
ale aj o krásnych zvykoch a tradíciách z našej doliny bol popretká-
vaný piesňami a tancami z nášho regiónu. Ďakujeme členom DS 
Rozmarín za krásny kultúrny zážitok, za pomoc pri ozvučení man-
želom Mikulcovým, Michalovi Zámečníkovi za zachytenie atmo-
sféry, heligonkárovi p. Dušanovi Košnárovi, ďalej p. Kozáčko-
vej Anne, p. Benkovej Marte, p. Kuchtovej Viere a p. Radošovej 
Ľudmile, ktoré zhotovili tradičný dožinkový veniec a samozrejme 
autorke divadelnej hry Marcelke. Poďakovanie patrí aj všetkým 
divákom za návštevu a podporu tradičnej ľudovej kultúry v našej 
obci a v celej doline. Divadelné predstavenie je súčasť projektu 
Zachovanie ľudových tradícií v Bošáci, ktorý z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia. Ďakujeme za podporu.

Obecný úrad Bošáca
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V sobotu podvečer 1. februára sme sa 
stretli na už našom štvrtom obecnom plese 
v Kultúrnom dome v Bošáci. Ples otvorili 
príhovorom poslanci obecného zastupiteľ-
stva PaedDr. Daniel Bradáč a Adela Buj-
nová a starosta obce Mgr. Daniel Juráček 
slávnostným prípitkom. Počas celého ple-
su do tanca hrala hudobná skupina Royal 
zo Žiliny. Úvodný valčík a ďalšie zaují-
mavé tanečné čísla nám zatancovali členo-
via skupiny Grupo Caliente z Bratislavy. 
Zvlášť ženská časť tejto skupiny doslova 
rozpálila tanečný parket vďaka svojim 
odvážnym tanečným kostýmom. Úspech 
mala aj skupina Abba revival zo Zlína, 
ktorá hostí hodinu zabávala najväčšími 
hitmi tohto legendárneho švédskeho zo-

skupenia. O zábavné vylosovanie tomboly 
sa postarali naši hostia – hokejisti Richard 
Lintner a Ronald Petrovický. A tak mali 
výhercovia dvojnásobnú radosť. Z ceny, 
ktorú vyhrali a taktiež aj zo zábavných 
moderátorov tomboly. Páni ďakujeme za 
príjemné spestrenie nášho plesu. Výborná 
nálada panovala na plese do skorých ran-
ných hodín.

Ďakujeme všetkým organizátorom, 
štedrým sponzorom, účinkujúcim a Vám 
všetkým, ktorí ste prišli na ples. Veľké po-
ďakovanie patrí všetkým dobrovoľníkom, 
ktorí sa podieľali 
na príprave plesu 
a usilovne pracovali 
aj v priebehu jeho 
konania. Veríme, 
že všetci hostia sa 
výborne zabavili, 
o čom svedčia aj 
mnohé pozitívne re-
akcie od zúčastne-
ných. 

Mgr. Daniel 
Juráček

za kultúrou v Bošáci

Na IV. Obecnom 
plese sa hostia 

výborne 
zabavili

Spomienky 
na vianočnú náladu

Tradične na 4. adventnú nedeľu sme sa stretli na našom malom 
vianočnom podujatí, tentokrát na námestí pri vianočnom stromčeku. 
O predvianočnú náladu sa postarali svojimi vystúpeniami členovia 
DS Rozmarín/skupina Bosák/, ĽH Polun a ĽH Turanček. Výbornú 
zabíjačkovú kašu navarili Braňo Vajda a jeho pomocníci, repové 
lokše pripravili dievčatá pod vedením Majky Švorčíkovej. Na 
zahriatie sme pre všetkých ponúkli varené vínko, bošácke hriate 

a vianočný punč. 
Do súťaže o NAJ vianočné pečivo a medovník sa 
opäť zapojili šikovné gazdinky a porota ocenila tie 
najlepšie maškrty Rádom Bošáckej varešky. Nedá sa 
na tomto mieste nespomenúť Jožka Mihalu, ktorý sa 
zapojil do tejto súťaže a získal ocenenie poroty za 
snahu. Upiekol viac druhom vianočných koláčov pre 
seba, syna i pre návštevy. Jožko si super, čím viac 
budeš vypekať, tým to bude lepšie. Raz predbehneš 
aj nás ženy. Snahou a odhodlaním si už zvíťazil. 
Od výrobcov remeselných výrobkov, či rôznych 
ručných prác, si návštevníci mali možnosť zakúpiť 
darčeky pre seba i svojich blízkych. Ďakujeme 
všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii 
podujatia a Vám návštevníkom za účasť.

Obecný úrad Bošáca

SLOVENSKO SPIEVA
KOLEDY – aj v Bošáci

V decembri sme usporiadali viacero podujatí v súvis-
losti s vianočnými sviatkami. Milou aktivitou, ktorá spája 
ľudí i generácie bolo a je podujatie Slovensko spieva ko-
ledy. Po prvý krát sme sa do tohto projektu zapojili aj my 
v Bošáci. 11. decembra 2019 o 18:00 hod. sme sa stretli 
pod vianočným stromčekom na našom námestí a podpo-
rili myšlienku projektu „V jeden deň, jednu hodinu, si na 
celom Slovensku zaspievame 5 známych kolied.“ Pridali 
sme sa k ľuďom na Slovensku i v Českej republike a spie-
vali koledy ako jedna veľká rodina. Čaro predvianočnej 
akcie prekonalo aj hranice a spojilo opäť naše dva štáty. 

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a zapojili sa do tejto 
peknej myšlienky. 
Veríme, že tento 
krásny projekt 
bude pokračo-
vať aj tento rok 
a a radi sa opäť 
zapojíme.

Obecný úrad 
Bošáca

Spoločné privítanie 
nového roka 2020

Na Silvestra sme sa o polnoci stretli na našom námestí, 
aby sme symbolicky privítali nový rok a rozlúčili sa s tým 
odchádzajúcim. Pre všetkých, ktorí za nami prišli, sme pri-
pravili varené vínko, vaječný likér a teplý pomarančový 
čaj. Nechýbal ani obecný novoročný ohňostroj, ktorý tak 
ako po minulé roky, aj tento rok, pre nás všetkých spon-
zorsky zabezpečil p. Ivan Kozáček. Srdečne ďakujeme. 
Poďakovanie patrí tiež poslancom Jožkovi Mihalovi, Lyd-

ke Zámečníko-
vej, Martinovi 
A d á m a ť o v i , 
starostovi Da-
nielovi Juráč-
kovi a pracov-
níčkam OcÚ 
Táni Helíko-
vej a Zuzane 
Polákovej za 
prípravu nápo-
jov. Ďakujeme 
všetkým za 
účasť a príjem-
nú atmosféru. 

Obecný 
úrad Bošáca

ODIŠIEL NÁM KAMARÁT
Začiatok februára bol pre 

nás divadelníkov veľmi smut-
ný. Po dlhej a ťažkej chorobe 
nás 2. februára 2020 opustil 
náš kamarát Slavomír Zámeč-
ník. Aj v období, keď ho trápi-
lo zdravie však s nami absol-
voval veľa spoločných chvíľ. 
Doprevádzal nás hrou na svo-
jej heligónke v divadle, počas 
speváckych vystúpení v Bošá-
ci i mimo obce. Odhodlal sa 
s nami viackrát aj na niekoľ-
kokilometrový pochod folklo-
ristov počas Slávností vína 
v Uherskom Hradišti, kde sme 

boli reprezentovať obec. V hudbe nepoznal slovo nedá sa, toto 
neviem zahrať. Stačilo vypočutie pesničky z CDčka, alebo krátka 
spevná ukážka a už v svojej hlave hľadal tie správne noty a hral. 
V časoch, kedy aktívne hrával na trúbke, nemal vďaka skvelej 
precíznej hre v Bošáckej doline i širokom okolí konkurenta. Jeho 
srdcovkou bola dychovka, mal rád starú klasiku, zbožňoval  tan-
go, ale často spomínal aj na časy, keď na trúbke hrával s kama-
rátmi jive či ča-ču. Dokázal oceniť aj novú modernejšiu tvorbu 
a rád si vypočul aj majstrovské umenie Kollárovcov.  

So svojou heligónkou nechýbal pri varení lekváru či na výsta-
ve ovocia a zeleniny alebo pri výrobe jaterníc. A keď začal hrať 
svoje prostonárodné pesničky, vtedy milovali kvôli zábavnému 
textu ľudové pesničky aj tí najmladší spomedzi nás. 

V rámci stretnutí dôchodcov v našej Bošáckej doline spolu 
s ďalšími kamarátmi spríjemňovali piesňami chvíle svojim roves-
níkom v kultúrnom dome, v prírode i na autobusových zájazdoch.

Slavko bol neodmysliteľnou súčasťou pochovávania basy 
v našej obci. Spolu s mladými na svojej trúbke zvládol dokonalo 
zahrať smútočný pochod, s veľkou noblesou, tak ako to vedel iba 
on. A pri nácviku chalanov aj riadne cepoval. Všetko muselo byť 
dokonalé. Hra, ale aj pohyb tela a rovnaký krok.  

Napriek ťažkému ochoreniu bol stále plný humoru a len tak 
pri bežnom rozhovore Vám znenazdajky podsunul nejakú anekdo-
tu, vtip alebo vtipnú rýmovačku. Aby sa odreagoval, nahovorili 
sme ho aj na účinkovanie v Bošáckych baveničkách. Myslím, že 
káčer v jeho podaní, zostane už legendárny a na „bošácke kači-
ce“ sa i vďaka nemu nezabudne. 

Ja osobne si budem vždy pamätať jeho cit pre hudbu, dobré 
srdce, úsmev a zmysel pre humor. Dobre vedel, že mám veľmi 
rada horčicu, a keď sme spolu sedeli pri stole pri rôznych prí-
ležitostiach a k párkom či klobáske bola na stole horčica, vždy 
nezabudol svojim vtipným spôsobom aj pred ostatnými pozname-
nať, aby som ju všetku nezjedla. V spomienkach mnohých zostane 
ako ten usmievavý a dobrý šofér autobusu, ktorý bol na ľudí vždy 
milý a svedomito pristupoval k svojej práci. Pre nás v divadle 
zostane v spomienke vďaka mnohým spoločných chvíľam, ktoré 
sme spolu prežili.  Česť Vašej pamiatke Slavko.

za DS Rozmarín
Tatiana Helíková

za kultúrou v Bošáci
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Potravinová sebestačnosť Slovenska 
je veľmi nízka. Mnohé prázdne objekty 
okolo ciest, či zabudnuté a schované bu-
dovy pred zvyškom sveta kedysi slúži-
li pre rôzne potravinárske spracovanie. 
Poľnohospodárske družstvá, ktoré kedysi 
patrili neodmysliteľne k dedinskému pro-
strediu a mali bohatú produkciu postupne 
zanikli. Dnes ich dobre fungujúcich nájde-
me v našej krajine neporovnateľne menej 
ako pred dvadsiatimi rokmi, nehovoriac 
o dávnejšom období. Mnohé úrodné po-
lia okolo ciest nahradili veľké a moderné 
priemyselné firmy a logistické centrá. Pra-
covať v poľnohospodárstve, obrábať pôdu 
a pestovať plodiny sa veľmi v dnešnom 
modernom svete nenosí. Svedčia o tom 
opustené záhumienky a zatrávnené záhra-
dy, kde máme pre uponáhľanú dobu mnohí 
problém nájsť si vlastne čas na pokosenie 
trávnika.

Teraz v čase koronavírusu si možno 
mnohí z nás uvedomia, že pracovať v zá-
hrade je náročné, pre niekoho je to relax, 
ale zároveň nám táto práca prináša aj plo-
dy v podobe vlastnej zeleniny, ovocia ale-
bo obilnín. Vďaka záhrade a jej produktom 
dokážu byť domácnosti aspoň čiastočne 
potravinovo sebestačné. Skúste sa k tejto 
činnosti vrátiť a byť troška sebestační.

O potravinovú sebestačnosť v našej 
Bošáckej doline sa v PD Bošáca postupne 
snažíme už dlhšie obdobie. Vďaka chovu 
zvierat a činnosti bitúnku Vám prinášame 
kvalitné čerstvé mäso a široký sortiment 
mäsových výrobkov. Chov nosníc nám 
zabezpečuje pravidelný prísun čerstvých 

vajíčok a vďaka dojniciam máme denne 
čerstvé mlieko. Dokážeme pre Vás vy-
pestovať hlivu ustricovú, ktorá má nielen 
chuťové, ale aj zdravotné prednosti. Na 
našich poliach pestujeme tradičné obilni-

ny, cukrovú repu, repku, kukuricu a ne-
smieme zabúdať na lucernu a starostlivosť 
o trvalé trávnaté porasty, ktoré sú dôležité 
pre živočíšnu výrobu. Na jeseň sme sa od-
hodlali začať pestovať aj zeleninu. Začali 
sme výsadbou cesnaku, ktorému sa dnes 
celkom dobre darí. V uplynulých týždňoch 
k cesnaku pribudla cibuľa, ktorú sme vďa-
ka sadzaču a našim brigádnikom úspešne 
zasadili. Postupne by sme chceli pridať 
aj ďalšie druhy zeleniny pestovanej na 
poliach Bošáckej doliny. Všetko má však 
svoj čas a postupne sa budeme snažiť naše 
ciele napĺňať. 

Vďaka našej aktívnej a bohatej činnos-
ti sme vytvorili mnohé stabilné pracovné 
miesta pre miestnych obyvateľov a ďal-
šie s rozvojom pracovných aktivít vytvá-
rame. Sme najväčším zamestnávateľom 
v Bošáckej doline a vďaka širokej produk-
cii a aktívnemu odbytu výrobkov svojim 
zamestnancom ponúkame istotu aj v tých-
to ťažkých časoch. Aj touto cestou by som 
im chcel vysloviť poďakovanie za prácu, 
ktorú denne odvádzajú pre PD Bošáca. Vy-
soko oceňujem Váš zodpovedný prístup.

Ďakujem aj všetkým zákazníkom. 
Som nesmierne rád, že ste s nami spokojní 
a s radosťou chodíte nakupovať do našich 
dvoch predajní v areáli PD Bošáca a v No-
vom Meste n/V. Chcem Vás ubezpečiť, že 
robíme a budeme robiť všetko pre to, aby 
sme Vám zabezpečili denne potraviny v čo 
najvyššej kvalite aj v tomto ťažkom obdo-
bí, samozrejme všetko v pomere k našim 
výrobným kapacitám. Všetkým Vám pra-
jem pevné zdravie.

Ing. Vladimír Králik
predseda PD Bošáca  

Cenník vývozu žúmp 
PD Bošáca platný 
od 1.4.2020

Pre Obce Bošáca, vrátane  miest-
nej časti Zabudišová, Zem. Podhradie, 
Haluzice a Trenčianske Bohuslavice 
platí cena za jeden otoč/9t 48.-€. Pre 
ostatné obce v okolí Bošáckej doliny 
do 10 km je cena 60.-€ vrátane DPH. 

Ing. Vladimír Králik
predseda PD Bošáca

PD Bošáca je tu pre Vás aj v ťažkých časoch

Peter Ondrejovič. Cestovateľ, dobrod-
ruh, horolezec, skvelý fotograf a rozprávač. 
Človek, ktorý vždy túžil poznať nepozna-
né. Ale aj vynikajúci kamarát. Vždy keď sa 
stretneme, je pozitívne naladený, ide z neho 
taká obyčajná človečina a úžasná energia.

Becko, tak ho volajú mnohí kamaráti. 
A pod týmto menom ho poznajú aj fanúšiko-
via adrenalínového cestovania. Už samotná 
prezývka napovedá, že pochádza z neďale-
kého Beckova, kde vďaka impozantnej skale 
beckovského hradu našiel cestu k aktívnemu 
horolezectvu. To sa mu neskôr stalo i osud-
ným. Preliezol významné prvovýstupy v Tat-
rách a Dolomitoch, bol členom republikové-
ho reprezentačného družstva a jeho výkony 
v stredných veľhorách boli  ocenené 5x ako 
„Najlepší výstup roka“. Výzvou pre neho 
boli aj andské šesť-tisícovky.  Rok 1993 zna-
menal pre Petra koniec medzi aktívnymi ho-
rolezcami. Dôvodom bol hrôzostrašný pád, 
z ktorého vyviazol s pochrámanou nohou, 
v ktorej následkom úrazu stratil ohybnosť 
a citlivosť.

To ho však nezastavilo v jeho túžbe za 
poznaním. Preorientoval sa úspešne na 
expedičné cestovanie, kde dosiahol mnohé 
významné úspechy, ktoré sú tak rozsiahle, 
že by sme museli urobiť tento článok na 
viacnásobné pokračovanie. Začal spolu-
pracovať s úspešným filmárom a režisérom 
Pavlom Barabášom (mimochodom jeho 
korene siahajú do Bošáckej doliny). Z tejto 
spolupráce vznikli teraz už legendárne filmy  
ako „Amazonia Vertical“, „Omo – cesta do 
praveku“, či najnovší film „Tieň jaguára“. 
Svoje cestovateľské zážitky a skúsenosti zu-

žitkoval vo svojej cestovnej kancelárii Ana-
konda tour, kde ponúka klientom osvedčené 
zážitky za poznaním v exotických krajinách. 
Na cestách s klientmi i po divočine ho netra-
dične sprevádzajú francúzske barle a jeho 
nepostrádateľné kroksy. Lezie, splavuje 
divoké rieky, lieta na paraglajdingovom 
padáku. Možno mu toto všetko bolo pred-
určené osudom. Dôkazom toho je aj meno, 
ktoré dostal pri narodení a ktoré ho doko-
nale vystihuje. Meno Peter  totiž pochádza 
z gréckeho Petros, čo znamená pevný ako 
skala. Ja len k tomu dodávam, že s veľkým 
srdcom a s pokorou k prírode. Nechajme 
však rozprávať Petra.

Moja zima v Južnej Amerike 
Aj táto posledná  akože „zima“ bola pre 

mňa pomerne intenzívna. Najmä cez našu 
európsku zimu sa snažím organizovať svo-
je pracovné zájazdy pre rekreantov, ktorým 
organizujem exotické poznávacie zájazdy. 
Ak vydá čas a peniaze, naplánujem z času 
načas aj niečo pre seba, a to sú výpravy do 
divočiny. To je taká pridaná hodnota toho, 
čo ma najviac baví. Z takých výjazdov sú aj 
tie expedície s kamarátmi a niektoré z nich 
boli dokonca sfilmované. Vďaka ním som 
sa trocha dostal do povedomia bošáckej aj 
slovenskej verejnosti. Avšak mojou pove-
dzme pracovnou náplňou, sú práve pozná-
vacie zájazdy.

Už koncom novembra mi začala takáto 
,,zimná sezóna“ rozplánovaná na 4 výjazdy. 
Prvá partia 9 kamarátov bola do kontro-
verznej Venezuely.  Je to krajina, ktorá je zo 
všetkých „latino“ amerických krajín moja 
najobľúbenejšia, stále núkajúca priestor na 
nové objavy. Tam sa vraciam  aj napriek 
inde nepoznaným problémom už 28 rokov.  
Turistov vodím samozrejme aj do iných 8 
krajín Latinskej Ameriky, ktoré na rozdiel 
od spomínanej Venezuely, majú už stabilné 
demokratické režimy.  Venezuela je naopak 
v súčasnosti totalitnou diktatúrou. Mne,  
ako človeku zrodeného v socialistickom 
režime, mi v rôznych smeroch pripomína 
politický a hospodársky úpadok nášho vte-
dajšieho režimu. 

Žiaľ, nie len časy dávno minulé. Nedáv-
no  preukázané prepojenia vládnucej strany 
s hospodárskou mafiou, korupciou a zly-
hávaním práva, nás načas priblížilo tejto 
banánovej republike. Vo  Venezuele je  ale 
všetko  mnohonásobne vypuknutejšie. 

My turisti, tam však neprichádzame 
riešiť ich problémy, ale chceme len a len 
zažiť  jedinečné miesta ich  výnimočnej 
krajiny. Najväčším problémom pre nás 
ako cestovateľov  je extrémna koncentrá-
cia policajných a vojenských kontrol pri 
pozemných cestách.  Tie, pod  zámienkou 

trebárs pašovania drog a tovarov, prebie-
hajú  na každom kroku,  často  opakovane 
aj po pár kilometroch.  Pamätám si takéto 
ponižovania ešte za čias nášho socializ-
mu, len pri každom prechode hraníc.  Išlo 
sa hoc len do Maďarska, ak sme boli na 
nákupoch nedostatkového tovaru. Káva, 
handry, črevá na klobásy... Za 30 rokov 
demokracie je nám už takéto buzerovanie 
dnes absolútne cudzie.  Je ponižujúce, ak 
nám prehrabávajú osobné veci a hoc sme 
čistí, jak slovo Božie, ešte od nás očakáva-
jú  určité výpalné, že sa akože moc nesna-
žili. Často si ho „uniformy“ od cestujúcich 
vynucujú. Pre mňa ako vedúceho skupiny 
to vyžaduje obrovské nasadenie ubrániť sa 
takýmto požiadavkám, lebo oni vedia, že 
my doláre máme.  Som v tom styku už po-
merne vytrénovaný.  Doláre potrebné na re-
alizáciu zájazdu mávam preto po tisíckach 
a ešte doma ich zatváram do paštekových 
konzerv alebo rôzne inak blafujem. Obme-
dzenci v uniformách  ťažko chápu, že nie-
kto prejde pol zemegule, aby spoznal ich 
krajinu a nie je  zlatokop alebo obchodník. 
Občas som ja na nich vytiahol vymyslené 
veci s ministerstvom turizmu a vodením 
ruských turistov. Oháňal som sa kontaktmi 
tam hore na ich ministerstve a vymyslenou 
spoluprácou s Rusmi. Rusi podporujú vše-
možne ich nedemokratický  režim a preto 
som si zohnal  šiltovku RUSSIA, aby som 
vyzeral dôveryhodnejšie. Tak som občas 
našťastie len slovne, pričlenil  Eslovaquiu 
(Slovensko) ako  jednu časť Russie.  Aj to 
funguje. Nikto nás tam nepozná.

Je to občas hra nervov, trochu aj hra 
o šikovnosti jedných a zastrašení tých  
druhých. Obľúbenou mojou taktikou býva, 
že im v mojej  vlastnej fotoknihe predsta-
vujem ich  krajinu, ktorú kvôli ich zchu-
dobnelosti nemôžu oni sami spoznávať. Ak 
sú ochotní si knihu pozrieť, máme zväčša 
vyhraté.  Z farebných obrázkov pochopia, 
že sme naozaj ,,blázni“, čo cestujú za ho-
rami, pralesmi a vodopádmi. Tam ich jem-
ne podpichnem, že pamätám časy, keď do 
Venezuely cestovalo státisíce turistov a mi-
lióny Venezuelcov cestovali všade po ich 
krajine.  S takýmito kontrolami som sa na-
učil pomerne dobre komunikovať a odvrá-
tiť ich pozornosť a zľahčiť situáciu.  Toto 
už dobre zaberá, ale ešte  vždy pomáhajú 
vychvalovačky krás ich „seňorít“. Ješitnosť 
dvere otvára. Často na záver kontroly, aby 
sme v zlom nespomínali, sme sa potom 
vzájomne  odfotili a zaželali nám šťastnú 
cestu. Minimálny plat policajtov a vojakov 
je totiž menej ako 8€/mesiac. To je aj tam  
cena dvoch obedov. Preto si radi prilepšujú 
práve takýmto výpalníctvom.  Sú predsa zle 
platení a dobre ozbrojení. Režim každej to-

Túžil poznať 
nepoznané

zaujímavostiz Bošáce
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 GENERÁL ŠTEFAN JURECH
75-te výročie popravy slovenských generálov 
Armáda prvej Slovenskej republiky 

v rokoch 1939 až 1945 mala siedmich ge-
nerálov. Ján Golian nebol generálom slo-
venskej armády, mal hodnosť pplk. gšt., 
ale po začiatku Slovenského národného 
povstania bol ako veliteľ 1. čs. armády na 
Slovensku povýšený do hodnosti čs. bri-
gádneho generála.

Gen. Viest sa už od roku 1939 zapo-
jil do odboja proti Nemecku a nacizmu. 
Postupne sa pripájali i gen. Jurech, Malár 
a Minister národnej obrany Čatloš. Títo 
pripravovali svoj plán na štátny prevrat 
a prechod Slovenska na stranu Spojencov.

Generáli Ján Golian, Rudolf Michal 
Viest, Augustín Malár a náš rodák Štefan 
Jurech boli po odhalení ich podielu na 
príprave štátneho prevratu a po porážke 
povstania zajatí a podrobení tvrdým vý-
sluchom. Prekonali mnohé útrapy a po 
viacerých prevozoch po táboroch Tre-
tej ríše skončili v koncentračnom tábore 
Flossenbürg.

Všetkým, ktorý majú záujem o pod-
robnosti, dávam do pozornosti prácu Po-
pravení  slovenskí  generáli od Jaroslava 
Kozelku, uverejnenú v Slovenských ná-
rodných novinách. Je verejne dostupná 
na internete. Dovoľujem si uviesť časť 
z tejto práce, ktorá odhaľuje posledné dni 
slovenských generálov a medzi nimi náš-
ho rodáka:

“Vo Flossenbürgu slovenskí generáli 

prežili ako odsúdenci na smrť už iba nie-
koľko týždňov. Posledné dni ich života 
boli poznačené zvrátenosťou nacistické-
ho režimu a týraním. Trpeli surovým za-
obchádzaním zo strany dozorcov, ako aj 
nedostatkom stravy. 

Podľa svedectva francúzskeho dôstoj-
níka plk. A. Motteta boli generáli spoloč-
ne s ďalšími väzňami z ciel č. 36 a 38 po-
pravení v zákutí dvora v druhej polovici 
marca 1945. 

Svedectvo, ktoré podal plk. A. Mot-
tet predovšetkým o gen. Š. Jurechovi, sa 
vzťahuje aj na ostatných popravených 

generálov, keďže ku všetkým nacistic-
kí trýznitelia pristupovali rovnako bez-
ohľadne.

Týranie zo strany dozorcov nepresta-
lo ani krátko pred popravou slovenských 
generálov. Päť dní pred popravou všet-
kým odsúdeným vzali šatstvo, nechali ich 
v chladnom počasí úplne nahých a presta-
li im dávať stravu. 

Z cely A. Motteta bolo vidieť priamo 
na celý dvor, kde sa popravy vykonávali. 
Tak mal francúzsky zajatec možnosť vi-
dieť na vlastné oči krvavé exekúcie nie-
len slovenských generálov, ale aj  ďalších 
slovenských a českých účastníkov SNP. 

Čs. štátne orgány po druhej sv. vojne 
dokázali len približne určiť dátumy po-
práv slovenských generálov. Krátko po 
ich poprave, 23. 4. 1945, bol koncentrač-
ný tábor Flossenbürg oslobodený americ-
kou armádou.”

V marci 2020 uplynulo 75 rokov od 
popravy štyroch slovenských generálov 
v koncentračnom tábore Flossenbürg. 
Obec Bošáca si toto výročie pripomenula 
položením venca k buste gen. Jurecha na 
našom námestí, ktoré nesie jeho meno.

Podrobnosti o živote nášho rodáka 
Štefana Jurecha nájdete, spolu s bohatým 
fotografickým archívom, na stránke inter-
netu: jurech.sk.

Mitánek Marián

V nedeľu 23. februára sa niekoľko 
z nás - obyvateľov Bošáckej doliny, 
zúčastnilo Pietneho aktu v Cetune, 
pri príležitosti 75-teho výročia 
Cetunského boja. Tak ako každoročne, 
aj teraz na túto akciu prišlo veľa 
desiatok obyvateľov z blízkeho 
i vzdialenejšieho okolia. 

Úctu k obetiam boja z 27.2.1945 
prejavili položením vencov nielen 
predstavitelia našej štátnej správy 
a samospráv. Osobne sa zúčastnili 
i veľvyslanec Francúzska a zástupca 
veľvyslanectva Ruskej federácie.

Boj v osade Cetuna si vyžiadal 
životy 16-tich príslušníkov partizánskej 
skupiny Hurban, vrátane jej veliteľa 
Miloša Uhra a jeho zástupcu Antona 
Jakubíka. Medzi padlými partizánmi 
bol i rodák zo Zemianskeho Podhradia 
Pavol Jarábek.

Pavol Jarábek pochádzal 
z nemajetnej rodiny, ktorá žila 
v Zemianskom Podhradí v časti zvanej 
Vrzalov. Bol príslušníkom evanjelickej 
cirkvi a. v. Keď dostal počas vojny 
povolávací rozkaz na nástup do armády 
Slovenského štátu, tento neuposlúchol 

a odišiel do hôr k partizánom. Stal 
sa príslušníkom Uhrovej skupiny 
a zúčastnil sa i boja v osade Cetuna, 
ktorý sa mu stal osudný.

Podľa rozprávania jeho 
spolubojovníka Poláka, mali spoločnú 
pozíciu v jednej zo stodôl a v priebehu 
boja tento približujúcu sa skupinu k ich 
postaveniu považoval za “svojich”. 
Vydal sa za nimi, ale vysvitlo, 
že ide o Nemcov v maskovacích 
prevlečníkoch. Zajali ho a na mieste 
bol dobitý pažbami pušiek.

Pochovaný je spoločne so svojimi 
spolubojovníkmi na vrchu Roh pri 
Lubine. Česť jeho pamiatke.

Mitánek Marián

Spomienka na Pavla Jarábka

tality je založení na ozbrojených zložkách 
a im danom pocite moci. Doteraz som ni-
kdy nezaplatil ani cent do uniformovaného 
vrecka. 

Zakiaľ takýto pešiaci obťažujú len po-
spolitý ľud, vysokí armádni generáli majú 
svoje benefity nadstavené o mnoho vyššie. 
Ide o spoluprácu s drogovými mafiami za-
bezpečujúcimi transport prášku vo veľkom 
z Kolumbie do Karibskej oblasti a ďalej.  
Hlavné zisky z bezohľadnej ťažby zlata 
v pralesoch zostávajú rovnako na účtoch ar-
mádnych špičiek a politikov vládnucej ľa-
vice. Zlatokopecké syndikáty  riadené ko-
lumbijskou mafiou sú samozrejme taktiež 
prepojené na vládnuce špičky a armády. 

Vo Venezuele sú už 21 rokov pri moci 
ľavičiarski Chavisti. Ich vodca Hugo Cha-
véz populistickou demagógiou sa uchopil 
moci. Krajina predtým bývala potravinovo 
sebestačná. V prvom rade, ale mala nesku-
točné príjmy z vývozu ropy a ocele. Po-
stupne sa im podarilo krajinu ekonomicky 
a morálne zruinovať. Zaberanie veľkých 
fariem, zoštátňovanie mnohých odvetví. 
Omnoho viac ako naši komunisti zdevas-
tovali našu krajinu za dvojnásobný čas.  
Najväčšie oceliarne v Južnej Amerike Si-
dor zamestnávali až 14 tisíc zamestnancov. 
Dnes komplet zruinované. Dosadzovaním 
politických nominantov do vedúcich po-
zícií a extrémnou korupciou, sa z kedysi 
výkladnej skrine Latinskej Ameriky  stala 
krajina v núdzi a chudobe. Potravinovo je 
krajina do veľkej miery závislá od dovozov. 
Bežní ľudia pri mimoriadnej inflácii a níz-
kych príjmoch ledva naškrabú na základ-
né potraviny. Prevažne obézni Venezuelci 
dnes výrazne zoštíhleli. 

Napriek tomu, že v krajine nezúri nijaká 
vojna,  ušlo v posledných rokoch z Venezu-
ely  takmer 5 miliónov občanov. Prevažne 
tých mladých progresívnych a vzdelaných. 
Ľahko sa im však uteká, nikto po nich na 
hranici nestrieľa, tak ako sa to dialo v kra-
jinách našej železnej opony. V Latinskej 
Amerike majú hranice otvorené a prevaž-
ná väčšina krajín hovorí španielsky. Stretal 
som venezuelských emigrantov od Panamy 
až po studený juh kontinentu v Patagónii. 
Toto sú fakty, ktoré človek v tejto prekrás-
nej krajine voľky - nevoľky vníma.

Aby som však prehodil na pozitívnejšiu 
nôtu, tak  je tu aj niečo absolútne radost-
nejšie. Je to fakt, že sme v Delte rieky Ori-
noco, prišli raz na miesto, kde  bolo práve 
uhryznuté indiánske dievča jedovatým ha-
dom krovinárom. Okamžite sme spustili  
záchranku, podali antihistaminiká a vyslali 
náš motorový čln s pacientkou a jej rodičmi 
a peniazmi na úplatky do 5 hodín vzdiale-
ného mesta za pomocou. 14 ročné dievča 

nielen že prežilo, ale obišlo dokonca bez 
ujmy, čo býva v takýchto prípadoch mini-
málne strata končatiny.  Verte, pocit k ne-
zaplateniu. 

Po novom roku som mal aj iný zájazd 
vo Venezuele s ornitológmi a potom ďalší 
v Patagónii - hovorí sa tomu  aj ,,koniec 
sveta“, tam na ďalekom  juhu Čile a Ar-
gentíny. Obe krajiny sú dnes  fungujúce 
demokracie a majú  silné ekonomiky na 
rozdiel od prepadajúcej sa Venezuely. Od-
razil sa tu poriadok a rešpekt zavedený ešte 
za ich diktátorov ako bol u nás zatracovaný 
Augusto Pinochet. Tohto generála, v našich 
socialistických krajinách veľmi odsudzova-
ného,  chovajú Čilania v úcte a vďake za zá-
chranu svojej krajiny. Takého by Venezuela 
naskutku dnes potrebovala. Tento zájazd 
v závere pokračuje aj končí  v Brazílii. Je 
to krajina s neskutočným potenciálom. Po-
travinová superveľmoc. Bohužiaľ na úkor 
zakladania fariem na obrovských plochách 
vypálených pralesov.  Vizuálne krásna bra-
zílska vlajka má v sebe nápis ,,Poriadok 
a pokrok“. Neverili by ste, ako v mnohých 
smeroch,  toto krédo Brazília napĺňa.  

Posledný môj zimný brazílsko - vene-
zuelský zájazd nás  už zachytil s nástupom 
celosvetových  opatrení s pandémiou Co-
rony.  Na úvod v Brazílii sme nemali  ešte 
pocit ohrozenia na minimálne zasiahnutom 
kontinente, ale prišlo to aj tam. Krátko po 
príchode do Venezuely, sme už stihli len 
prvú tretinu programu.  Začali  striktné 
nariadenia spojené s obmedzením pohy-
bu po krajine. Nútených 6 dní v penzióne 
na východe krajiny, bolo docestované. Na 
plné obrátky  sme  intenzívne vybavovali  
návrat do Caracasu a následne odlet do Eu-
rópy. Predtým ešte  pomerne náročné bolo  
zariadiť  špeciálne povolenie na 750 km 
tranzit po zemi plnej desiatok kontrolných 
miest - teda uniforiem, o ktorých som písal 
vyššie. Cez polku Venezuely do hlavného 
mesta k medzinárodnému letisku. Aby toho 
nebolo málo,  vo Venezuele je extrémny ne-
dostatok pohonných hmôt. Benzín aj nafta 
sú síce stále zadarmo, ale bežne sa čaká tri 
dni v rade na natankovanie do nádrže. Kra-

jina s najväčšími zásobami ropy na svete 
nemá dnes už prevádzky schopné rafiné-
rie.  Aj to je dôsledok socialistickej vlády 
momentálneho prezidenta Madura. Benzín 
Maduro musí dovážať od úhlavného riva-
la - od USA. Len pre informáciu, cesta nás 
vyšla  550 USD na tých 750km a to sme 
boli radi.  S pomocou Brazílskej ambasády 
SR a angažovanosti ďalších ľudí, sme už 
vopred zariaďovali odlet. Podarilo sa nám 
dostať  na palubu špeciálneho lietadla od-
vážajúceho občanov EÚ do Madridu. 

Stihli  sme  jedny z posledných  385 
sedadiel. Ďalšie lietadlo už nepoletí možno 
celé mesiace.

V EÚ už  cez  celkom prázdne letiská 
v Madride, cez Mníchov do Swechatu a do-
mov.Na hranici sme predpisovo presadli do 
pripraveného auta a doviezli sa do Brati-
slavy a mňa už hodili spolucestujúci až do 
Beckova. 

Doma ma už čakala naša stará chalúp-
ka, kde som nebýval od svojich 16-tich ro-
kov. Takže trochu chladné  teplo  domova. 
Trochu zima,  ktorá človeka sfajnovelého 
z trópov  správne  zocelí. Najmä v mrazi-
vé večery, lebo dosah WiFi máme v záhra-
de len po čerešňu.  Rodina len na dohľad, 
ale  furt lepšie, ako karanténa v Gabčíkove.  
A zas tam by bolo iste lepšie  ako byť za-
seknutý na inom kontinente.  Mnohí také 
šťastie nemali. 

Neskôr testy, našťastie  s negatívnym 
výsledkom. Pripadám si trochu ako dô-
chodca. Pokoj a pohoda domova a čas na 
spustu vecí, na ktoré som nikdy predtým 
čas nemal. 

Aj na zamýšľanie. Čo si myslím o tom-
to koronavíruse sám?

Vedel som, že je to otázka času, kedy 
niečo takéto ako celosvetová pandémia sa 
objaví. Vieme, že súčasné  prehustené po-
pulácie ľudí sú čím ďalej menej a menej 
obranyschopné.  Je to v závislosti od per-
manentného a často zbytočného dopovania 
sa antibiotikami  a inými chémiami ob-
siahnutými nielen v liekoch, ale  prevažne 
v strave a nápojoch. Oslabení z nebývalého 
konzumu, z blahobytu a nezdravých návy-
kov, z mála pohybu a fyzických aktivít. Prí-
liš jednoduchá dostupnosť všetkého mož-
ného s málo vynaloženým úsilím. 

Ľudstvo mimo postupných a celkom 
zásadných zmien klímy dostalo výraznú 
výstrahu pred svojim barbarským prístu-
pom k Matke Zemi. Môžeme len dúfať, že 
sa z toho aj poučíme.  Koronavírus preto 
vnímam ako zdvihnutý prst, varovanie. 
,,Ľudia, zastavte sa, pozrite sa ako konáte, 
ako žijete, urobte zmeny!

úvod napísala Tatiana Helíková
Peter Becko Ondrejovič
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Na stene Kultúrneho domu 
v Zemianskom Podhradí je už 
od roku 1968 umiestnená pa-
mätná doska s nápisom: 

Na večnú pamäť Jurajovi 
Rydzimu zastrelenému pri 
hrdinskej vzbure v Kragujev-
ci dňa 2. júna 1918.

Aké udalosti a súvislosti 
pripomína táto doska, dnes už 
mladá generácia možno ani ne-
tuší. Je to akosi mimo jej záuj-
mu a podľa nich má súčasnosť 
úplne iné problémy ako viac 
ako 100 rokov staré udalosti.

Pokúsme si pripomenúť 
dobu, kedy o samostatnom 
Slovensku nikto ani nesníval 
a Československá republika 
žila iba v srdciach tisícok legio-
nárov, čo za jej vznik prelievali 
krv na bojiskách Veľkej vojny. 
Táto vojna sa dotkla doslova 
každej rodiny v našej doline 
a počty vojakov odvedených do 
bojov sú veľmi vysoké. Taktiež 
počet našich padlých je oveľa 
vyšší ako z 2. svetovej vojny.

Rakúsko - Uhorská mo-
narchia spolu s Nemeckým ci-
sárstvom vstúpila v roku 1914 
do vojny s veľkým nadšením, 
s očakávaním krátkeho trvania 
bojov a skorého víťazstva. Od-
vedení vojaci sa lúčili s rodina-
mi so slovami: “O pár týždňov 
sa vrátime”.

Naši predkovia spravidla 
rukovali do Trenčína k 71. 
pešiemu pluku, zvanému 
“Drotársky”, 15. honvéd-
skemu pechotnému pluku /
vlastibranecký/ a k domob-
rane.  Z Trenčína išli na front 
v podstate tri pluky - 71. spo-
ločnej armády, 15. vlastibra-
necký a 15. domobranecký. Tie 
domobranecké pluky pôvodne 
nemali ísť na front, ale situácia 
si to neskôr vyžiadala. 

Po výcviku boli už v 14-
tom a 15-tom roku nasadení do 
bojov na vtedajšom severnom 
bojisku, na Ruskej fronte, v sú-
časnom Poľsku a na východ-
nom Slovensku. Mnoho z nich 
sa dostalo do ruského zajatia 
a tam boli zaradení na práce 
po statkoch a do rodín, odkiaľ 
narukovali vojaci do cárskej 
armády. O postoji časti našich 
chlapov k vojne a vernosti cisá-
rovi najlepšie vypovedajú slová 
jedného z tých, čo sa vrátili: 
“Vys... som sa ja na Cisára 
Pána a keď bola možnosť, 

vzdal som sa Rusovi.”
Z očakávanej krátkej ví-

ťaznej vojny sa stal dlhý kon-
flikt, ktorý vysal zo starého 
mocnárstva pomyslený “špik”. 

Hospodárstvo upadlo, nastal 
celkový rozvrat pomerov, ne-
dostatok základných potrieb 
a často i hlad. Naplno sa pre-
javili nespokojnosť a rozpory 
medzi vrchnosťou a robotným 
ľudom. Taktiež sa prebúdza-
lo národné povedomie medzi 
všetkými národmi monarchie. 
Postupom času už málokto mal 
v úmysle nasadzovať krk za 
“cisára pána a jeho rodinu” 
a zomrieť “pre slávu cisárske-
ho domu”.  Úmerne k tomu, 
ale stúpali represie a krutosť 
úradov.

Ako vojna pokračovala, 
ocitli sa trenčianske pluky na 
mnohých bojiskách a preto 
hroby našich predkov je mož-
no nájsť po celej Európe. Naši 
praotcovia, ktorým sa poda-
rilo prežiť, spomínali zážitky 
z frontu, ktoré deti počúvali 
s otvorenými ústami. Niektoré 
z nich sa v rodinách zachovali 
do dnes. Spomienky na bolesť 
ranených, smrť kamarátov, de-
lostrelecké granáty, plyn, útoky 
proti guľometom, zimu, vši, 
choroby ako cholera a týfus… 
Domov sa vracali invalidi 
s ťažkými zraneniami, niekto-
rí s chýbajúcimi končatinami. 
Nosili v sebe guľky a črepiny, 
ktoré im zarástli do tela. Je 

známy prípad vojaka z Bošáce, 
ktorému vyhnisala z nohy guľ-
ka z pušky až po štyridsiatich 
rokoch. Keď prezeráme zozna-
my padlých, je vidieť, že zostat-

ky našich predkov sú rozosiate 
na Balkáne, v Poľsku, Talian-
sku, Rusku, Francúzsku a tiež 
na východe Slovenska. 

Nemám v úmysle pripomí-
nať celú históriu prvej sveto-
vej vojny. Bolo by to na knihu. 
Vráťme sa k našim chlapom, čo 
sa dostali na začiatku vojny do 
ruského zajatia. Bol medzi nimi 
i Juraj Rydzi zo Zemianskeho 
Podhradia.

Cárske Rusko sa postu-
pom vojny začalo rozkladať 
z vnútra. Vojensky, hospodár-
sky i spoločensky. Nie je dnes 
pochýb, že o to sa tiež pričinili 
i spravodajské služby nemecké-
ho cisára. Potrebovali sa zbaviť 
jedného z protivníkov a vojsko 
použiť vo Francúzsku. Došlo 
k revolúciám, cár prišiel o moc 
a po prevzatí moci boľševikmi, 
Rusko vyjednávalo o prímerí. 
3. marca 1918 bol uzavretý mier 
medzi Ruskom a Ústrednými 
mocnosťami. 

Zo zajatcov sa stali slobod-
ní ľudia, ktorí sa mali vrátiť 
domov. Ale čo znamenal pre 
nich návrat domov? Nástup do 
cisárskej armády a naspäť do 
bojov na frontové línie. 

Naviac v tom čase už 
v Rusku pôsobili Českoslo-
venské légie. Tieto pozostávali 

z dobrovoľníkov,  zajatcov po-
chádzajúcich z Čiech, Moravy 
a Slovenska. Išlo o dobre orga-
nizovanú a uvedomelú ozbro-
jenú silu, bojujúcu za vznik 
samostatného Československé-
ho štátu, ktorá si vybudovala 
veľký rešpekt. Légie agitovali 
medzi zajatcami a snažili sa 
získať čo najviac vojakov. Legi-
onári sa však podľa vtedajších 
rakúsko - uhorských zákonov 
dopustili vlastizrady a v prípa-
de zajatia boli popravovaní.

Agitáciu medzi zajatcami 
robili tiež boľševici do Červe-
nej gardy, snažili sa získať skú-
sených vojakov. V Rusku za-
čala občianska vojna a vznikol 
všeobecný chaos. Za takýchto 
podmienok sa rozhodovali naši 
chlapi o tom, aký bude ich ďal-
ší osud. Juraj Rydzi bol medzi 
tými, čo sa rozhodli pre návrat. 
Aké boli jeho motívy a očaká-
vania, o tom sa môžeme iba do-
mýšľať. 

Velenie rakúsko - uhorskej 
armády malo v úmysle čo naj-
skôr nasadiť takto získaných 
vojakov na taliansky front. 
Bolo si však vedomé toho, že 
títo navrátilci boli dlho mimo 
ich kontroly a môžu byť riziko-
vým faktorom. Podrobovali ich 
opakovaným výsluchom, aby 
odhalili legionárskych a boľše-
vických agentov. Vybudovali 
systém “prevýchovných tábo-
rov”, kde boli podrobení tvrdej 
disciplíne až šikane, aby im 
“z hláv vybili hlúposti a na-
učili ich, kde je ich miesto”.  
Snažili sa získať spomedzi nich 
špiclov - udavačov.

Jeden z takýchto “prevý-
chovných táborov” bol i v srb-
skom Kragujevci. Tam sa 
v kasárňach sústredilo 2400 
príslušníkov 71. trenčianske-
ho pešieho pluku - navrátilcov 
z Ruska. Medzi nimi bol aj Juraj 
Rydzi. Dôstojníci boli arogant-
ní a krutí, používali na vojakov 
tvrdý dril a telesné tresty i za 
malicherné priestupky. Postup-
ne dostávali dovolenky k rodi-
nám. Tam boli svedkami toho, 
v akej biede žijú ich príbuzní. 
Doma nenašli na kostoloch zvo-
ny, v maštaliach chýbali kone - 
všetko vzala armáda. Chýbali 
tam základné veci - potraviny 
a oblečenie. Ich rodiny často 
hladovali. Vládla všeobecná 

Posolstvo
pamätnej dosky
 Juraja Rydzeho

dražoba, strach a nespokojnosť.
Postupne sa dozvedeli, že 

navrátilci zo zajatia z iných 
plukov dostali až 3 mesiace 
dovolenky a oni iba mesiac. Za 
smiešne ceny, asi za 1/10 hod-
noty, im odobrali výstroj, ktorú 
si doniesli z Ruska a ich nové 
uniformy boli z podradného 
materiálu. Strava bola taká “že 
by to pes nežral”. 

Zostavili z nich 7 stotín, 
ktoré mali 10. júna 1918 odísť 
na taliansky front. Tam sa ani 
jednému nechcelo. Všetky tieto 
okolnosti spolu vytvorili atmo-
sféru, kedy stačila malá iskra a 
nespokojnosť vojakov vybuchla 
naplno.

Kragujevská vzbura
Vzbura vypukla 2. júna 

1918 večer. Zapojili sa do nej 
skoro všetci vojaci určení na 
odchod na front a tiež niekoľ-
ko nováčikov. Odhadovaný 
počet zúčastnených je okolo 
700 vojakov. Na vypuknutí sa 
podieľal i alkohol, ktorý vojaci 
vypili na vychádzke po nafaso-
vaní žoldu. Stačila maličkosť: 
hádka jedného vojaka s velite-
ľom izby po návrate.

Vzbúrenci vylámali skrine s 
puškami a nábojmi. Celkovo sa 
zmocnili asi 500 pušiek a nie-
koľkých guľometov. Prepadli 
železničnú stanicu a prerušili 
telefonické spojenie. Podarilo 
sa im zničiť štábne dokumenty 
a zoznamy mužstva, ale nepo-
darilo sa im získať muničný 
sklad a tak bolo o ich neúspe-
chu  rozhodnuté.

Veliteľ práporu pplk. Marx 
zburcoval v posádke dragúnov 
a delostrelecké batérie. Hodinu 
a pol po polnoci už bol vyčiste-
ný stred mesta a začal útok na 
kasárne. Vzbúrenci sa napokon 
pre nedostatok streliva vzdali. 
Negatívne na nich zapôsobila 
najmä delostrelecká paľba. O 
piatej hodine 3. júna 1918 boli 
kasárne obsadené a vzbura po-
tlačená. 

Následky vzbury
V radoch vzbúrencov boli 

dvaja mŕtvi a šiesti ťažko zra-
není. Na následky zranení ča-
som zomreli ďalší štyria vzbú-
renci. Na druhej strane bolo pár 
ranených, z toho jeden dôstoj-
ník. 

Ráno 3. júna muselo nastú-

piť 3 000 mužov na dvor kasár-
ní. Boli vyzvaní, aby sa dobro-
voľne prihlásili tí, ktorí vzburu 
začali, ako aj tí, ktorí by vedeli 
informovať vyšetrujúcich. Vy-
hrážali sa zastrelením každého 
desiateho vojaka. Došlo i k vý-
beru - rozpočítavaniu desatiny, 
určenej na popravu. K decimá-
cii nakoniec nedošlo. Pri nástu-
pe bol pri pokuse o útek zastre-
lený ďalší vojak, patriaci medzi 
určených na smrť.

Stanný súd 8. júna 1918 z 81 
obvinených odsúdil mnohých 
na dlhoročné tresty väzenia a 
štyridsiatich štyroch sloven-
ských vojakov na trest smrti. 
Termín popravy bol určený na 
ten istý deň na 14. hodinu.

Poprava
Poprava bola na Stanovl-

janskom poli - starej vojenskej 
strelnici, asi kilometer od mes-
ta.

Z náhradného práporu 71. 
pluku sa nikto neprihlásil do 
popravnej čaty. Z práporu G. 
1. bosensko-hercegovinského 
pluku hádzaním kocky vybrali 
80 mužov, ktorí dostali bohatý 
prídel stravy a alkoholu. Títo 
vykonali popravu. Vojenský 
kaplán spovedal a bosniaci 
strieľali. Polovica mierila na 
hlavy, polovica na hrude. Stá-
valo sa, že niekedy museli strie-
ľať viac krát.

Po poprave vojenský lekár 
každému zisťoval pulz, potom 
ich povyzliekali a povyzúvali. 
Blúzy, baganče a nohavice sa 
po vypraní opätovne dali do 
používania. 

Popravených naložili na 
vozy a odviezli k vykopanej 
jame. Pre sucho a krátkosť času 
na prípravu bola hlboká len 
pol metra. Bolo horúco a už na 
druhý deň bola zem popukaná a 
šíril sa zápach. Ďalšie ráno na-
šli niekoľko mŕtvych vyhraba-
ných a ich telá roztrhané - vy-
hrabali ich zdivočené psy.

Juraj Rydzi
Juraj Rydzi bol jeden z 

dvoch vzbúrencov zastrelených 
priamo počas vzbury. V zázna-
moch má uvedenú poddôstoj-
nícku hodnosť, ostatní pod-
dôstojníci, odsúdení účastníci 
vzbury, boli rozsudkom súdu 
zdegradovaní.

Pán Peter Pavlík z Trenčína, 

ktorý sa dlhodobo venuje skú-
maniu okolností vzbury v Kra-
gujevci, vyslovuje názor: 

“Na základe niekoľkých 
indícii je možné domnievať sa, 
že Juraja zastrelil podplukov-
ník Marx. Počas útoku zasa-
hujúcich jednotiek na kasárne 
podplukovník Marx osobne za-
strelil veliteľa jednej skupiny 
vzbúrencov, ktorá sa im posta-
vila do cesty (Hronský, s. 91). 

Ak je táto historka pravdi-
vá, bol by zodpovedný za smrť 
desiatnika Rýdzeho, prípadne 
za vojakov Olešnaníka či Sý-
koru. Vzhľadom na hodnosť, 
frontové aj zajatecké skúse-
nosti, je možné predpokladať, 
že veliteľom tejto skupiny bol 
Juraj Rydzi “

Informácie podľa Knihy 
zomrelých 71. pešieho pluku, 
zväzok VI., fol. 140 a ďalších 
dobových dokumentov:

Georg /(Juraj) Rizy, narode-
ný 21.9.1881, Nemesváralja (Z. 
Podhradie), evanjelik a. v., že-
natý, roľník, záložný desiatnik, 
príslušník 71. pešieho pluku, 2. 
pochodová stotina
zomrel: 2.6.1918 v srbských pe-

chotných kasárňach 
príčina smrti: priestrel hlavy 
počas vzbury
pochovaný: 4.6.1918 na vojen-
skom cintoríne v Kragujevci 
adresa: Z. Podhradie č. 18
otec: Štefan, matka: Katarína 
Kozic,
bratia: Štefan nar. 8.12.1869 
a Ján nar. 27.1.1873, zomrel 
13.1.1951. Obaja na adrese Z. 

Podhradie, dom č. 29.  
Vo všetkých prípadoch mal 

otec zapísané priezvisko vo for-
me Ryzí. Forma písania priez-
viska sa menila postupne podľa 
úprav gramatiky až na dnešnú 
formu Rýdzi.

Vojenský útvar, ktorý dnes 
sídli na mieste pôvodných ka-
sární 71. pešieho pluku, nesie 
hrdý názov: Brigáda Kragu-
jevských hrdinov. V týchto 
priestoroch je pomník s me-
nami 44 popravených vojakov. 
Meno Juraja Rydziho ako aj 
ďalších obetí vzbury, medzi 
nimi nie sú. Je na mieste v 
tomto smere iniciovať nápravu, 
aby boli dôstojným spôsobom 
pripomínané všetky obete tejto 
tragédie.

Niekoľko slov na záver
Týmto príspevkom sa sna-

žím pripomenúť prostredníc-
tvom osoby nášho rodáka, 
tragickú dobu Veľkej vojny a 
naznačiť, v akých podmienkach 
žili naši predkovia. Udalosti 1. 
svetovej vojny sa podpísali na 
osudoch všetkých obyvateľov 
našej doliny. Nebolo snáď ro-
diny, ktorá by do nej neposlala 
svojho syna alebo otca. Niekto-
ré i viacerých. A všetkých sa 
dotkla núdza vojnových čias. 

Medzi vojakmi, čo naruko-
vali do tejto vojny, boli i tí naši 
rodáci, čo vstúpili do Česko-
slovenských légii a bojovali za 
vznik samostatného Českoslo-
venska na frontoch vo Francúz-
sku a Taliansku. Sú medzi nimi 
tiež legionári, čo prežili boje v 
Rusku a zúčastnili sa tzv. Sibír-
skej anabázy, kedy sa vracali 
domov okolo celého sveta.

Počas Bošáckych hodov 
máme v úmysle pripraviť vý-
stavu, ktorá pripomenie Veľ-
kú vojnu, snahy o vytvorenie 
Československej republiky, 
M. R. Štefánika a samozrejme 
našich predkov, ktorí sa týchto 
udalostí zúčastnili. Budú prí-
stupné zoznamy legionárov z 
nášho okolia a tiež i čiastočné 
zoznamy padlých. Dúfam, že 
súčasná situácia v súvislosti s 
opatreniami proti šíreniu víru-
sového ochorenia nám umožní 
realizovať tento zámer. 

Marián Mitánek

Pomnik v Kragujevci

históriahistória
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Bošáca mala pred 100 rokmi podstatne viac 
obyvateľov ako v súčasnosti. V roku 1940 žilo v obci 
4409 obyvateľov, pravda aj s Novou Bošácou, ktorá 
v tom čase ako bošácke kopanice, patrila k Bošáci. 
Nová Bošáca sa osamostatnila v roku 1950. Ale aj 
v samotnej Bošáci bývalo podstatne viac ľudí. Podľa 
odhadov žilo v centre obce, bez kopaníc, teda aj 
bez Zabudišovej  a Rolincovej, približne polovica 
obyvateľov. Je to asi o 900 ľudí viac, ako žije dnes. 
Môžete si položiť otázku: „Kde sa pomestili?“ V tom 
čase bolo bežné, že v jednom dvore bývalo aj niekoľko 
rodín, ktoré mali spoločný dvor a vstupnú bránu. 
Aj daná fotografia zachytáva spoločný gazdovský 
dvor v Bošáci na križovatke v Šimarovciach. Sprava 
býval Juraj Helík, zľava Martin Helík.
Po druhej svetovej vojne, keď sa v 60-tych rokoch 
začalo spriemyselňovanie Slovenska a budovanie 
sídlisk v mestách, nastal odliv obyvateľstva z obce.

Na zábere z roku 1965 vidieť dom s klenutou bránou 
Jána Pevného, ktorý stál neďaleko kultúrneho 
domu. Ján Pevný bol známy obuvník - šuster. Dom 
bol zbúraný začiatkom 90-tych rokov 20. storočia. 
V pozadí vidieť dom vtedajšieho učiteľa Juraja Figuru. 
Ten stojí dodnes.

Zemianske Podhradie zo začiatku 20. storočia. 
Vľavo si možno všimnúť architektonicky zaujímavú  
budovu pôvodne Pijáčkovej, neskôr Kraussovej 
kúrie, ktorá sa nám, bohužiaľ, nezachovala. V 80-
tych rokoch bola asanovaná. Posledným majiteľom 
bol židovský statkár Vojtech Krauss. K stavbe patrili 
aj rozsiahle maštale, ktoré stihol podobný osud ako 
kúriu, krátko po nej. Pijáček a následne Krauss 
vlastnili aj salaš, ktorý sa nachádzal nad Zemianskym 
Podhradím. Po II. svetovej vojne majetok 
znárodnili a istý čas tu malo svoje sídlo 
miestne družstvo. Na mieste pôvodnej 
kúrie v súčasnosti stojí panelová bytovka. 
Vedľa v pozadí bol hospodársky dvor, 
nazývaný aj „Horný dvor“, ktorý patril ku 
kaštieľu Ostrolúckych. Keďže začiatkom 
20. storočia bo správcom a neskoršie 
prenajímateľom Ostrolúckych majetku 
František Regentík, zať Ľudovíta 
Vladimíra Riznera, ktorý na danom dvore 
aj býval, tak starší ľudia poznajú túto časť 
obce ako „Regentíkov dvor“. V 20. storočí 
boli hospodárske budovy prebudované na 
školu, neskôr pohostinstvo, kultúrny dom 
a obecný úrad.

PaedDr. Daniel Bradáč

Historickým objektívom

Mohlo to byť niekedy okolo 
roku 1988, vtedy sme ja a moji 
rovesníci, začínali hrávať futbal 
za žiakov v Bošáci, kde on prá-
ve vtedy trénoval. Tu sa začínajú 
moje spomienky na Jožka Ju-
ráčka, ktorý nás na konci marca 
tohto roku opustil vo veku nedo-
žitých 76 rokov.

Ujec, to bolo naše oslovenie. 
Nie tréner, ako sa dnes oslovu-
je človek, ktorý sedí na lavičke 
a udeľuje pokyny hráčom. Tré-
ning bol takmer vždy taký, že si 
pozrel, kto je prítomný, rozdelil 
hráčov na dva tímy. On sa zapojil 
tiež. Hrali sme futbal za každého 
počasia a hralo sa dovtedy, po-
kiaľ jeho tím nevyhral. Podobné 
spomienky má iste aj generácia 
chalanov, ktorí boli rovesníci jeho 
starších synov Romana a Rada. 

Bol športovec telom aj dušou, po-
kiaľ viem, tak v mladosti hrával 

okrem futbalu aj volejbal. Legen-
dárne sú jeho metódy pri príprave 

svojich synov na futbalovú karié-
ru.

Vedel nás motivovať napr. tak, 
že hráč, ktorý išiel sám na bránku, 
zakričal: „nedáá“. Veru veľa krát 
tak bolo a potom sme sa snaži-
li oveľa viac. Venoval sa nám aj 
v doraste, hrali sme v oboch ka-
tegóriách okresnú súťaž, cestova-
li sme autobusom po dedinách za 
súperom. On si takmer vždy bral 
so sebou prútený kôš a v ňom 
poštové holuby, aby ich vypustil. 
Tu niekde ovplyvnil asi aj mňa 
a začal som chovať poštové ho-
luby. Vlastne sme začali traja. Pa-
mätám na cesty na bicykloch do 
Nového Mesta n./Váhom, každú 
sobotu s holubmi na zadnom ko-
lese a potom v nedeľu večer zase 
s hodinami. Takto sme chodili do 
roku 1993 tiež za každého poča-

Na pretekovú sezónu 2019 sme 
sa všetci členovia pripravovali, 
hádam ešte svedomitejšie ako po-
minulé roky a verili, že aj tento 
rok dosiahneme minimálne také 
úspechy, ako rok predtým, ale ako 
sa hovorí: človek mieni a Pán Boh 
mení. Viacerí naši členovia mali 
vlani závažné zdravotné problémy 
a to malo čiastočný dopad aj na ko-
nečné výsledky v Oblasti Trenčín.

Ale i tak naša základná orga-
nizácia zaznamenala v roku 2019 
nasledovné úspechy a ocenenia: 
v pretekoch starých holubov 4 x 
1.cena v preteku, v mláďatách 2 x 
1. cena v rámci celej OZ. Ako sa už 
pomaly stáva zvykom, náš člen p. Peráček 
Ľubomír sa stal 2 x po sebe, teda obhájil 
titul, Generálny majster OZ Trenčín a zá-
roveň bol vicemajster REGIÓNU POVA-
ŽIE.

Jeho holuby dosiahli v rámci celého 
Slovenska viaceré výnimočné úspechy, 
kde sa jeho 4 zverenci zúčastnili na Ce-
loštátnej výstave v Trenčíne a dvaja, ako 
víťazi boli na Stredoeurópskej výstave 
v Brne. Aj ostatní členovia mali čiastočné 
úspechy, čo sa ukázalo na výstave v Hor-
nej Súči, kde sme vystavovali 38 ks ho-
lubov a doniesli sme 33 cien, z toho len 
p. Peráček 22. Tieto jeho výborné úspechy 
nedali konkurencii spávať a tak na posled-

ný pretek mal doma antidopingovú kontro-
lu, ktorá zároveň videla aj samotný prílet 
holubov z preteku z Nemecka. Odobraté 
vzorky boli v špecializovanom laboratóriu 
v Belgicku a výsledok bol negatívny, teda 
dosiahnuté úspechy sú iba pričinením cho-

vateľa samotného a jeho svedomi-
tej starostlivosti a príprave holubov 
na preteky.

V roku 2019 sme dokončili 
rekonštrukciu klubovne, tentoraz 
v interiéri, urobili sme kompletnú 
výmenu elektrickej siete, vyspra-
vili a vymaľovali miestnosti, dali 
nový nábytok. Touto cestou by sme 
sa chceli poďakovať firme Rasťa 
Dzuráka za odvedenú odbornú prá-
cu, tiež Obecnému Úradu Bošáca 
za finančnú pomoc pri spomínanej 
rekonštrukcii. Tiež chceme poďa-
kovať Čaba Baru, kde mávame vý-
ročné schôdze a niekedy aj oslavy 

životných jubileí našich členov. Zúčastnili 
sme sa cez zimu aj na všetkých okolitých 
výstavách, v Hluku, v Hornej Súči, v Tren-
číne a nakoniec sme poriadali autobusový 
zájazd do Brna na tento rok najväčšiu vý-
stavu, tu chceme tiež poďakovať Danielo-
vi a Adriánovi Ženžlákovým za bezproblé-
movú spoluprácu.

Aktuálne sa už pripravujeme na sezónu 
2020, ale vzhľadom na situáciu, ktorá je 
teraz všade, nevieme, či a ako bude ten-
to rok organizovanie pretekov poštových 
holubov prebiehať. Dúfame, že sa situácia 
dovtedy stabilizuje.

za kolektív ZOCHPH BOŠÁČKA  
tajomník  Martin Dzurák

JOŽKO JURÁČEK,
moje spomienky na neho

Vyhodnotenie pretekovej sezóny 2019 v ZO CHPH BOŠÁČKA

organizácie v Bošácihistória



16 17

sia. Potom sme založili organizá-
ciu u nás v Bošáci, práve preto, 
aby sme nemuseli takto cestovať. 
V tom čase to bol práve on, kto 
dosahoval so svojimi holubmi 
najväčšie úspechy. Dodnes viem 
vymenovať čísla jeho najlepších 
holubov. Po preteku prišiel s líst-
kom s časmi doletu jeho holubov 
a vždy mal skôr ako my ostatní. 
Okrem holubov sa zaujímal tiež 
o poľné vtáctvo. Vedel, kde je 
hniezdo také alebo onaké, mal 
prehľad o chovateľstve ako ta-
kom. Musel mať doma nejakú 
sojku a učil ju rozprávať, vo vo-
liére mal vtáctvo okrasné, poľné, 
bažanty, hrdličky stehlíkov, hýle 
a iné. Človek, ktorý má takto rád 
prírodu a zvieratá, nemôže byt 
zlým človekom. Mal zmysel pre 
humor, robili sme srandu vždy, 
keď sa dalo. Pamätám, ako mi 
hovoril o úrode zemiakov.  V ob-
chode kúpil najväčšie aké boli 
a zakopal ich doma v záhradke. 
A potom sa smial: „to si mal vi-
dieť tie pohľady susedov, keď sa 
pozerali, čo to zo zeme vyberám“.

Neodmysliteľnou súčasťou 
jeho života bol bicykel. Každý 
deň narobil kilometrov a nielen 
po našej doline.  Hovoril, že aj 
Edy Merkx by mal s ním problém. 
Jeho kondícia bola vždy impo-
zantná. Bol som s ním niekoľko 
krát na hríboch. To boli zážitky, 
mal radosť s každého nájdeného 
a ten jeho drobný smiech. Dával 
prezývky všetkým a všetkému, 
vedel sa pristaviť pri každom 
a porozprávať sa buď o športe ale-
bo o chovateľstve. Chodil k nám 
aj niekoľko krát za deň a vždy 
sme sa mali o čom rozprávať. Ra-
doval sa z úspechov svojich vnú-
čat. Prišiel mi povedať, kde práve 
hrali  a ako dopadli. Jeden z jeho 
vnukov sa rozhodol, že bude po-
kračovať v chove holubov. Som 
rád, že bude pokračovateľ v rodi-
ne Juráčkovej aj v tomto smere. 
Za našu organizáciu chovateľov 
poštových holubov v Bošáci mô-
žem povedať, že na neho nikdy 
nezabudneme a bude nám ho 
pripomínať množstvo fotografií, 
ktoré máme v klubovni. Budete 
nám tam ale celkom isto chýbať.

Martin Dzurák

Dňa 6. marca 2020 sa uskutočnilo tradičné 
hubárske stretnutie v Kultúrnom dome v Bošá-
ci. Spomínalo sa na úlovky a zážitky z roku 
2019. Účastníci sa venovali viacerým témam, 
okrem iného aj veľkému nárastu cudzích hubá-
rov v našej doline. Máme tu veľmi dobré loka-
lity a pestrosť húb.

Veď už aj Jozef Ľudovít Holuby v neuve-
rejnenom rukopise „Seznam húb okolo Ze-
mianskeho Podhradia mňou aj inými dosial 
v Trenčianskej stolice objavených“ opisuje 638 
húb nájdených v rokoch 1876 – 1884. V tomto 
rukopise píše aj o hľuzovkách. „Zvláštny hub-
kári pomocou psov v dubových horách hľadajú 
v Lieskovejskej a Bošáckej doline jelenie huby 
(hľuzovky). Pred válkou platili židia priekupci 
za starý funt jeleních húb (hľuzoviek) 4 ko-

runy, ktorí ich s veľkých rabachom zase predá-
vali Viedenským obchodníkom s delikatesami. 
Počul som, že vdaktorom roku aj 2 metrické 
centy jeleních húb dodali do Viedne.“ Ako 
kedysi vyzerali hľuzovkári - hubkári, ktorí sa 
živili vyhľadávaním a predajom týchto húb, 
Vám napovie aj priložená kresba. 

Na stretnutí sme sa dozvedeli, že u nás 
bola vo februári objavená nová hľuzovka Tu-
ber duyophilum, ktorá ešte nikde na Slovensku 
nebola nájdená. Hľuzovky sú veľmi vzácne 
huby, ktoré sú vyhľadávanou delikatesou v lu-
xusných reštauráciách. Viac o hľuzovkám sa 
dozviete v nasledujúcom čísle časopisu Pra-
meň. Všetkým hubárom prajeme všetko dobré 
a veľa húb v sezóne 2020.

Martin Socha 

Cestovateľská téma si našla svojich priaznivcov

V piatok 7. februára sme mali tú česť privítať u nás v KD Bošáca opäť veľkého rozpráva-
ča cestovateľa dobrodruha, ale predovšetkým skvelého skromného človeka so srdcom na dla-

ni - Petra Becka Ondrejoviča. Podelil sa s nami 
opäť o zážitky z Kolumbie, Panamy, Venezuely 
i zo splavovania divokej rieky Soča v Slovinsku. 
Predstavil nám to naj zo zájazdu Patagónia, vodo-
pády Iguazú a Rio, ktorý každoročne organizuje vo 
svojej cestovke pre odvážnych klientov. Besedy sa 
zúčastnilo približne 70 ľudí a sme veľmi radi, že 
cestovateľská téma si našla svojich stálych priaz-
nivcov. Ak Vás láka dobrodružstvo, určite Becka 
kontaktujte www.anakondatour.sk, budete nadše-
ní. Peter srdečná vďaka a tešíme sa opäť na ďalšie 
stretnutie.

Tatiana Helíková, Obecný úrad Bošáca

OBJAVILI NOVÚ HĽUZOVKU
Dňa 10. apríla 1960 sa zišlo na vte-

dajšom MNV v Bošáci 30 zapálených 
ovocinárov, ktorí založili miestny spolok 
- základnú organizáciu Slovenského zvä-
zu záhradkárov v Bošáci. Tejto skutoč-
nosti však predchádzala bohatá história 
v oblasti ovocinárstva.

Bošácka dolina je vklinená do Bie-
lych Karpát s dominujúcim najvyšším 
vrchom Veľký Lopeník s nadmorskou 
výškou 912 m. Podstatná časť Bošáckej 
doliny je orientovaná na severozápad, 
kde svahy exponované na juhovýchod sú 
veľmi priaznivé na pestovanie aj nároč-
ných druhov na teplo. Od prvého osídle-
nia tejto doliny sa tu uchytilo pestovanie 
ovocia najmä na chránených svahoch, 
ale aj  v úrodných údoliach,  bezprostred-
ne pri roľníckych usadlostiach v tzv. hu-
mnách. Ovocie tu našlo svoju priaznivú 
domovinu, preto tu aj v minulosti vznik-
lo veľa krajových sort náhodným kríže-
ním, hlavne u jabloní, hrušiek a sliviek. 
Známy rodák, ovocinár Vojtech Bunda 
zámerným krížením vyšľachtil niekoľ-
ko druhov jabloní. Produkcia ovocia sa 
v 19. storočí vystupňovala do značných 
rozmerov. Už v roku 1864 sa vyviezlo 
z Bošáce do Pešti na jeseň 1200 meríc 
jabĺk a na jar 800 meríc. V roku 1860 bol 
založený v Bošáci Kupecký spolok pre 
obchodovanie. Veľkým šíriteľom osve-
ty o pestovaní ovocia v Bošáckej doline 
bol rechtor a bibliograf Ľudovít Vladimír 
Rizner, ktorý v tejto oblasti šíril odborné 
poznatky v rokoch na prelome 19. a 20. 
storočia, poriadaním prednášok, kurzov 
a zverejňovaním množstva odborných 
článkov v časopise Obzor.

Na podstatne vyššiu organizovanosť 
ovocinárstva a záhradníctva sa táto čin-
nosť vypracovala od roku 1929, keď bola 
v Bošáci založená Slovenská ovocinár-
ska spoločnosť, ktorú v tom čase založi-
li Ján Bunda - mlynár, Miroslav Hatala 
- učiteľ a roľníci - Adam Mičkovic, Ján 
Kusenda a Viktor Kunda z Haluzíc. Zá-
sluhou tejto organizácie sa ovocinárstvo 
i pestovanie všetkých základných kultúr 
v obci dostalo na vyššiu odbornú úro-
veň, cez osvetu, prednáškami, kurzami, 
odoberaním časopisu Slovenské ovoci-
nárstvo. Zavádzal sa do pestovania nový 
sortiment s kvalitnejšími odrodami všet-

kých ovocných druhov. Organizovalo sa 
preštepovanie menej kvalitných odrôd, 
rez stromov, výživa, obrábanie pôdy, 
konzervovanie ovocia a zeleniny. Odbyt 
a predaj hlavne jabĺk, hrušiek a sliviek 
zabezpečovali v tom čase súkromní ob-
chodníci - Ján Tinka, Štefan Tinka, Juraj 
Ondrášek, Karol Mihala a ďalší. Zvlášt-
ne, až výsostné postavenie v Bošáckej 
doline majú slivky a slivkoviny, predo-
všetkým zásluhou chýrnej Bošáckej sli-
vovice, ktorá sa svojou kvalitou preslávi-
la po celom svete. Od 16. storočia, kedy 
sa začala destilácia slivkových kvasov, 
sa postupne zvyšovala aj výroba Bošác-
kej slivovice.  Aj v minulosti boli úrody 
sliviek kolísavé, bohaté úrody sa striedali 
s neúrodami.

Slovenská ovocinárska spoločnosť 
bola činná do roku 1950. V rokoch 1950-
1960 bola zaznamenaná stagnácia v ovo-
cinárskej a záhradníckej organizovanosti 
v našej obci.

V roku 1957 bol založený Českoslo-
venský ovocinársky zväz. Na túto sku-
točnosť zareagovali bošácki ovocinári, 
keď dňa 10.4.1960 v popoludňajších 
hodinách na vtedajšom MNV v Bošáci 
založili základnú organizáciu ČSOZZ. 
Boli to zakladajúci členovia - Donko 
Pavel, Tinka Ján, Ochodnický Štefan, 
Kozáček Juraj, Kozáček Štefan, Dol-
ník Pavol, Mažár Jozef, Kaššovic Pa-
vol, Habšuda Štefan, Brezovák ľudovít, 
Adamovic Ján, Ondrášek Juraj, Kadlec 
Štefan, Kopka Štefan, Kaššovic Pavel, 
Černý Pavel, Kaššovic Ján, Juráček Ján, 
Jurák Ján, Bogár Alojz, Nabieral Ján, Ju-
rech Štefan, Zámečník Pavel, Kaššovic 
Jozef, Paučin Štefan, Hatala Miroslav, 
Janega Pavol, Kaššovic Jozef, Kozáček 
Ján a Trúsik Ján.

Organizácia si vytýčila program: 
povznesenie ovocinárstva, pestovanie 
viniča, zeleniny a skrášľovanie prídomo-
vých záhrad a verejných priestranstiev. 
Z pôvodných 30  zakladajúcich členov 
organizácie sa v roku 1970 rozrástla na 
230 členov, čím sa stala v obci najpočet-
nejšou záujmovou organizáciou. V obci 
sa ročne vykúpilo 500 - 800 ton ovocia 
a zeleniny v hodnote 3-8 mil. Kčs. Ešte 
v roku 1973 bolo v obci vykúpené 700 
ton sliviek. 

 V ďalších rokoch došlo k poklesu 
odbytu. Z dôvodu zhoršeného odbytu 
niektorých tradičných ovocných druhov 
sa zaviedlo v r. 1971 pestovanie uhoriek 
nakladačiek, čo bolo v rámci SZZ zalo-
žené ako prvé na Slovensku. Problémy 
s prebytkami ako aj zlý odbyt menej 
kvalitného ovocia viedli členov základ-
nej organizácie v roku 1970 k zakúpeniu 
elektrickej sušiarne s kapacitou 250 - 300 
kg. Pôvodná Obecná bošácka pálenica 
bola v schátralom stave a bolo potrebné 
vybudovať novú. V spolupráci s MNV 
a JRD organizácia naplánovala vybudo-
vanie spracovateľského centra. Výstavba 
areálu začala v roku 1972 a v roku 1985 
bol areál slávnostne otvorený a uvedený 
do užívania. V ďalšom období sa areál 
rozčlenil - na prevádzku pálenice, ktorú 
prevzalo JRD Bošáca, sušiareň, lisovňu, 
3 nákupné sklady a spoločenské miest-
nosti prevzala ZO SZZ. V takomto roz-
delení objekt prešiel aj do vlastníctva 
právnických vzťahov. Na výstavbe čle-
novia odpracovali 28.960 brigádnických 
hodín, v hodnote cca 289.600 Kčs. V sú-
časnej dobe sú priestory patriace ZO SZZ 
v prenájme. 

V roku 1985 pri otvorení areálu bola 
začatá družba so ZO ČSZ Nivnica, ktorá 
pretrváva do dnešných dní. 

V súčasnej dobe má naša základná or-
ganizácia 64 členov. Činnosť je zamera-
ná hlavne na organizovanie poznávacích 
zájazdov, ktoré odporúča republikový 
výbor SZZ, odovzdávanie si skúseností 
navzájom, na spoluprácu pri organizova-
ní výstav ovocia a zeleniny v obci. O ak-
tuálnom dianí v organizácií v súčasnosti 
priebežne informujeme aj v obecnom ča-
sopise PRAMEŇ.

Vážení priatelia záhradkári, vážme si 
našu zem, ktorá nám dáva život. Vážme 
si každý novovysadený strom. Vážme 
si našich predkov, ktorí nám túto orga-
nizáciu založili.  Vážme si jeden druhé-
ho a pomáhajme si navzájom v našich 
záhradkách tak  ako to robievali aj naši 
predkovia v minulosti.

z materiálov Ing. Pavla Dolníka spra-
covala 

Viera Kozicová, predseda ZO SZZ

60. výročie založenia ZO SZ záhradkárov v Bošáci

organizácie v Bošáciorganizácie v Bošáci
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Ján Jurák, 
učiteľ, spisovateľ, 
autor divadelných 
hier, vydavateľ

Narodil sa 5.3.1930 v Bošáci, 
v krásnom Podjavorinskom kraji, 
ktorý sa hrdí nielen bohatými his-
torickými, kultúrnymi tradíciami, 
udalosťami  a významnými osob-
nosťami, ale aj známou Bošáckou 
slivovicou, ktorá je vraj najlepšia 
na svete, ako sám povedal. Do ľu-
dovej školy chodil v Z. Podhradí, 
vyštudoval Pedagogické gymná-
zium v Trnave. Ako učiteľ začínal 
v Beluši /okr. Púchov/, kde po 
vojne/1952-1954/pokračoval, po-
tom v r. 1957 v Lednických Rov-
niach, v r. 1959 ho preložili do 
Hornej Breznice /okr. Púchov/, 
v r. 1963  do Hornej Marikovej /
okr. P. Bystrica/ a v r. 1965 išiel 
učiť do Pružiny /okr. P. Bystrica/. 

Keď mu náhle zomrel otec, dal sa 
preložiť do rodnej obce Bošáca. 
Tu dokončil aj diaľkové štúdium 
na Pedag. fakulte v B. Bystrici. 
V Bošáci učil (18 rokov aj ako  
zástupca riaditeľa) až do svojho 
odchodu do dôchodku v roku 
1990. Celý život sa venoval diva-
delnej činnosti. Zomrel 29.9.2015 
v Bošáci.

Keď chodil do školy, už vtedy 
recitoval na oslavách a rôznych 
súťažiach a ako desaťročný prvý 
raz vystúpil ako ochotník v det-
skej div. hre. Odvtedy vystupoval 

v mnohých hrách pre deti i do-
spelých. Niekoľko rokov robil 
v obci popri zamestnaní osveto-
vého pracovníka, v tejto funkcii 
organizoval veľkú rekonštrukciu 
kultúrneho domu. Jeho zvykom 
bolo každoročne nacvičiť - až na 
výnimky – div. hru s deťmi i s do-
spelými. Pri nácviku Dohňanské-
ho hry Na konci Bošáci, kde je 
veľa folklóru, privoňal i k tomuto 
druhu ľudovej tvorivosti. V po-
sledných rokoch svojej činnosti 
nacvičoval hlavne div. hry, ktoré 
podľa želania členov súboru písal 
sám. Napísal množstvo div. hier 
pre deti a dospelých, rozhlasové 
hry, estrádne pásma. Napísal ich 
asi štyridsať, nacvičil ich okolo 
dvadsať, uplatňuje v nich svoje 
veľké rozprávačské umenie, ako 
boli napr.: Srdce (2006), Céder 
a Limba (2009), Kto je hlava, kto 
je krk (2009) a ďalšie. Do hier 
vsúval rôzne ľudové piesne a zvy-
ky, dokonca napísal vlastné texty 
na ľudové melódie. Mnohé hry 
začal uverejňovať. Na dôchodku 

sa venoval divadlu, písaniu a vy-
davateľskej činnosti. V roku 2006 
založil vydavateľstvo KARUJ 
v Bošáci, v ktorom vydával svoje 
aj iné práce. Jeho vydavateľstvo 
propagovalo diela  regionálnych 
autorov. Písal a vydával aj kni-
hy o významných osobnostiach 
nášho kraja ako je J. Ľ. Holuby, 
Ľ. V. Rizner, Ľudmila Riznerová 
- Podavorinská, Eduard Šándorfi 
- Škrabánek a ďalší, ktorých ži-
vot a tvorbu spracoval vo svojich 
dielach Osobnosti Podjavoriny, 
Po Holubyho chodníkoch, Uta-
jená krása; Teta Ľudmila; Úsmev 
lieči; Obrazy zo života; Národo-
pisný náhrdelník  I.,II. atď.  Od r. 
2003 bol aj členom Spolku slo-
venských spisovateľov. Založil 
v obci niekoľko spolkov a organi-
zácii. O jeho činorodej kultúrnej 
práci v Bošáci si povieme nabu-
dúce. Za jeho bohatú tvorivú čin-
nosť v Bošáci mu Miestny odbor 
MS chce odhaliť pamätnú tabuľu 
v spolupráci s obcou. 

Ž. Hrančová, MOMS Bošáca

Rok 2019 bol ro-
kom 100. výročia oži-
votvorenie Matice slo-
venskej, 9 miestnych 
odborov MS na Sloven-
sku si pripomínalo 100.
výročie svojho založe-
nia. Jedným z nich bol 
aj MO MS v Trenčíne. 
To bol jeden z dôvodov 
pozvať si do priesto-
rov knižnice v Bošáci 
11.12.2019 dlhoročnú 
predsedníčku MO MS 
v Trenčíne Janku Polá-
kovú. Ako povedala, pozvanie prijala veľmi 
rada, pretože tu žili a tvorili osobnosti hrdé na 
svojich predkov a svoju domovinu. Naša doli-
na je spojená s mnohými osobnosťami, ktoré 
zanechali nezmazateľné stopy v našich kul-
túrnych dejinách. A spomienkové pásmo ako 
dlhoročná knihovníčka uviedla tým, že ju za-
ujala kniha Sedem dní od Ivana Machalu, ro-
dáka zo Zem. Podhradia, venovaná jedinečnej 
osobnosti našich dejín Ľ. V. Riznerovi, ktorý 
bol vnímaný ako strýko Ľ. Podjavorinskej 
- bol jej prvým kritikom a podporovateľom 
v písaní. Ľ. V. Rizner je však nezabudnuteľný 

tvorca slovenskej kultúrnej práce, vynikajúci 
slovenský bibliograf, vedec, pedagóg a spi-
sovateľ. Právom je považovaný za zaklada-
teľa modernej slovenskej bibliografie. Osob-
ne ocenila publikáciu Pestré všeličo – výber 
z prác Ľ. V. Riznera, ktorú zostavil Mgr. Ján 
Jurák ešte pri príležitosti jeho 165.výročia na-
rodenia. Medzi osobnosti tohto kraja zaradila 
aj Drahoslava Machalu, spisovateľa, publi-
cistu, redaktora, autora televíznych scenárov 
a inscenácií, ktorý najväčšie úspechy dosia-
hol knihou Reportér Hemingway. Napísal ju 
so svojim bratom Ivanom Machalom. Poctou 
slovenským spisovateľom je kniha Majstri 

slova. (MOMS Bošáca a MOMS N.Mesto 
n/V. v spolupráci s D. Machalovou pripravili 
Spomienkové pásmo o D. Machalovi s od-
halením jeho Pamätnej tabule na rodnom 
dome v Z. Podhradí - 2.10.2019; 5.10.2019 
a 16.11.2019). Pripomenula aj smutnú storoč-
nicu, tragické úmrtie M. R. Štefánika, ktorý 
bol vynikajúci astronóm, uznávaný vedec, 
odvážny pilot, nositeľ myšlienky česko - slo-
venských légii. To všetko dalo podnet k tomu, 

Spomienkové pásmo významných osobností v roku 2019

že do 27. ročníka Literárnej súťa-
že Jozefa Braneckého „Studňa sa 
s dažďom zhovára“ bola zarade-
ná aj téma Ja sa prebijem, lebo sa 
prebiť chcem. Zo zaslaných prác 
bol vydaný zborník. J. Poláková 
spomenula knihu spisovateľa Ja-
roslava Rezníka Oči plné oblohy, 
venované mladosti M. R. Štefá-
nika.  

Slovami Ľudmily Podja-
vorinskej z jej korešpondencie 
z roku 1942 začala Jana Poláko-
vá príhovor o jej živote a tvorbe 
a zdôraznila, že prvá vniesla do 
slov. literatúry, tvrdý, zdravý  
podjavorinský ľud. Stalo sa prvý 
raz, že žene spisovateľke vyš-
la zbierka poézie. Bola aj prvou 
ženou spisovateľkou, ktorej bol 
v roku 1947 udelený titul Národ-
ná umelkyňa. Na záver sme si vy-
počuli jej obľúbenú báseň, ktorá 
podľa nej vystihuje osobnosť spi-
sovateľky Ľudmily Podjavorin-
skej - Bohémska. Autorka záro-
veň urobila malú výstavku z kníh 
osobností, ktoré prednášala. 

Ďalším liter. „rozprávkovým“ 
pásmom bolo zorganizovanie 
podujatia v spolupráci s občian-
skym združením Ratolesť Halu-
zice pre MŠ v Bošáci a MŠ Zem. 
Podhradí 11.12.2019 a pre Les-
ný klub Halúzka v Haluziciach 
(lesnú škôlku) 19.12.2019 pod 
názvom „Rozprávková babička“ 
s pásmom rozprávok a pesničiek 
v prednese babičky Márie Pogá-
nyovej, členky MOMS D. Stre-
da (o Cupinôžke; o Rukavičke; 
o Kozliatkach).

Novozaložená Folklórna spe-
vácka skupina Bosak z Bošáce/
kolektívny člen MOMS Bošáca/ 
sa spevom vianočných kolied 
na námestí v Bošáci 11.12.2019 
zapojila do akcie Slovensko 
spieva koledy, 22.12.2019 na 
Vianočných trhoch obce v Bošá-
ci pásmom vianoč. pesničiek 
a 28.12.2019 spievala celý deň 
vian. koledy po domoch v obci 
Bošáca, Z. Podhradie a Haluzice.

Ďakujeme za spoluprácu 
OcÚ Bošáca, ZO JDS Bošáca, 
MS SČK Bošáca, Obecnej kniž-
nici Bošáca, Ratolesť, o.z. Halu-
zice pri podujatiach.

Žofia  Hrančová

Činnosť Obecnej knižnice
Bošáca za rok 2019

Knižnica mala k 31.12.2019 80 čitateľov, z toho 30 čitateľov do 15 rokov. V roku 2019 do knižnice 
pribudlo 42 kníh, z toho 9 kníh sme dostali darom. Týmto sa chcem všetkým darcom poďakovať. 33 kníh 
bolo zakúpených Obcou Bošáca  a z peňazí získaných predajom kníh na burze. K 31.12.2019 sa v kniž-
nici nachádzalo 10 217 kníh – z toho: 2 096 kníh odbornej literatúry pre dospelých, 4 991 kníh krásnej 
literatúry pre dospelých, 479 kníh odbornej literatúry pre mládež a 2 651 kníh krásnej literatúry pre deti.

Najlepšími čitateľmi podľa počtu prečítaných kníh za uplynulý rok boli u dospelých Kopuncová Jan-
ka 93ks, Kopuncová Eva zo ZP 67ks, Kuchtová Viera 56ks, Janušíková Eva 55ks, Hošťáková Alžbeta 47 
ks a Zahradský Ľubomír 45ks. Medzi čitateľmi do 15 rokov najviac kníh prečítali: Adamát Jerguš18 ks, 
Uko Timotej 15 ks, Potočná Hanka10 ks, Radoš David 8 ks, Václavová Veronika 7 ks. Medzi čitateľmi 
máme aj škôlkarov. Súrodencom Adamkovi a Aničke Sochovej mamička prečítala 29 kníh.

Najčítanejší spisovatelia z beletrie sú: Zagorka Marija Jurič vypožičaných 32 kníh, Steel Danielle 
29 kníh, Lindseyová Johana 25 kníh, Bickmorová Barbara 23 kníh, Keleová – Vasilková Táňa 21 kníh. 
Z náučnej literatúry sú obľúbené knihy z obdobia 2. svetovej vojny. Medzi  literatúrou pre mládež sú to: 
Rowlingová J.K. – Harry Potter (všetky diely vypožičané 2x),  Mária Rázusová Martáková  vypožičaných  
5 kníh, Brezina Thomas vypožičané 4 knihy.Z náučnej literatúry pre mládež sú populárne encyklopédie 
o zvieratách.

Počas celého roka  2019 bolo v knižnici 1 143 výpožičiek. Knižnicu spolu navštívilo 403 čitateľov, 
z toho 118 čitateľov do 15 rokov.Okrem výpožičiek kníh, sa počas roka v knižnici konajú aj rôzne podu-
jatia. V uplynulom roku to bolo 5 podujatí pre verejnosť, na ktorých sa zúčastnilo 197 účastníkov. Boli to 
nasledovné akcie: Výstava – Naše huby a stretnutie hubárov, Exkurzia žiakov MŠ, Výstava prác žiakov 
MŠ, Literárne pásmo ku Dňu matiek so spisovateľkami Máriou Pomajbovou a Jozefínou Hrkotovou – 
Hladkou a Spomienka na významné osobnosti našej histórie. 

Pri tejto príležitosti chcem upozorniť, že v našej knižnici sa nachádza cudzojazyčná literatúra v jazyku 
anglickom, nemeckom, francúzskom a ruskom. Sú to rozprávky, romány a učebnice. V knižnici sa tiež 
nachádzajú vysokoškolské skriptá.

Činnosť Obecnej knižnice
Zemianske Podhradie za rok 2019

Knižnica mala k 31.12.2019  22 čitateľov, z toho 9 čitateľov do 15 rokov. V roku 2019 do knižnice 
pribudlo 53 kníh, ktoré sme dostali darom. Týmto sa chcem všetkým darcom poďakovať. K 31.12.2019 sa 
v knižnici nachádzalo 3 626 kníh – z toho: 394 kníh odbornej literatúry pre dospelých, 1 734 kníh krásnej 
literatúry pre dospelých, 152 kníh odbornej literatúry pre mládež, 1 346 kníh krásnej literatúry pre deti.

Najlepšími čitateľmi podľa počtu prečítaných kníh medzi dospelými boli: Kopuncová Eva 47 ks, 
Sadloňová Monika 24 ks, Juráčková Alica 12 ks a Brdo Miroslav10 ks. Medzi mládežou najviac kníh 
prečítali Bližniak Timotej a Maximilán -  9ks. Ostatní čitatelia 1 a 2 prečítané knihy.                 

Najčítanejší spisovatelia boli v beletrii: Dewerauxová Jude vypožičaných 19 kníh, Lindseyová Johan-
na 15 kníh a Keleová – Vasilková Táňa 8 kníh. Z literatúry pre mládež sú obľúbené rozprávky a encyklo-
pédie o zvieratkách. 

Počas roka bolo v knižnici 406 výpožičiek a knižnicu navštívilo 141 čitateľov. Usporiadali sme aj 2 
podujatia pre verejnosť, na ktorých sa zúčastnilo 124 účastníkov. Boli to nasledovné akcie: Výstava prác 
detí MŠ pod názvom Svet očami detí – 90 návštevníkov a Exkurzia žiakov MŠ – 34 detí.

Ing. Radošová Ľudmila

organizácie v Bošáciorganizácie v Bošáci

Okrem práci v knižnici sa pani Radošová podujala aj na tvorbu knihy. Som rád, že sa rozhodla byť 
súčasťou tvorby knihy o Zabudišovej, ktorú začal zostavovať a zostavuje pán Ing. Dušan Ochodnicky 
CSc. Ďakujem im za čas a prácu na knihe a prosím občanov o spoluprácu ak vlastnia fotografie, alebo 
budú ochotný aj slovne opísať fotku, príbeh, udalosť zo Zabudišovej.

        Mgr. Daniel Juráček
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Rozsvietenie
vianočnej 
jedličky

V nedeľu 22. decembra sme opäť roz-
svietili vianočnú jedličku v Zabudišovej. 
V tento decembrový podvečer sa pri ha-
sičskej zbrojnici tak stretli obyvatelia zo 
Zabudišovej i cezpoľní a pri punči, koláči-
koch či úvodnom programe plnom kolied 
a vinšov sme spoločne mohli nasať trochu 
z prichádzajúceho vianočného obdobia. 
Veľká vďaka patrí všetkým rodinkám, kto-
ré sa zapojili a nacvičili s nami program. 
Taktiež ďakujeme každému, kto prišiel 
svojou prítomnosťou podporiť toto milé 
predvianočné podujatie, ktoré sa už poma-
ly stáva tradíciou. Chceme poďakovať aj 
p. starostovi Mgr. Juráčkovi za príhovor 
a tekutý príspevok k pohosteniu :) Veríme, 
že sa na „Otoči“ v predvianočnom čase 
všetci stretneme aj o rok.

Stolnotenisový
turnaj

26. januára  sa v Kultúrnom dome 
v Zabudišovej konal ďalší ročník stolno-
tenisového turnaja. Zasúťažiť si prišlo 16 
nadšených hráčov a hráčiek zo Zabudišo-
vej a okolia, či Nového Mesta n/V. Nechý-
balo ani chutné občerstvenie a odmeny 
pre víťazov. Ďakujem všetkým, ktorí sa 
zúčastnili. Veríme, že sa okrem súťaženia 
aj dobre zabávali. 

Zabudišovský
fašánek

V sobotu 22. februára od rána veselá 
chasa pod vedením organizátora J. Kar-
líka navštívila s tradičným fašiangovým 
programom asi 24 domácností. Domáci 
nás pohostili výbornými fašiangovými 
dobrotami a za to sme ich pozvali na ve-
černú zábavu do kultúrneho domu. Dobrá 
nálada nikoho neopúšťala ani neskoro po-
poludní a od 18:00 sa plynulo pokračovalo 
v zábave, kde nám hrala ĽH Petra Obu-
cha. Vďaka organizátorom, muzikantom, 

rodinám, ktoré nás 
prijali vo svojich 
príbytkoch. Všet-
kým, ktorí pomáha-
li s pohostením, či 
Obci Bošáca, ktorá 
podporila toto pek-
né podujatie. Už 
teraz sa tešíme na 
ďalší fašánek. 

Text a foto: o.z. 
Naša Zabudišová 

Goralova 
bežka

V sobotu dňa 
25.1.2020  sa zúčast-
nilo 14 priaznivcov 
zimných športov zo 
Zabudišovej na 12. 
ročníku lyžiarskeho 
pochodu Goralova 
bežka v Rabčiciach 
na Hornej Orave pod 
majestátnou Babou 
horou. Z hmlistej Za-
budišovej sme prišli 
do slnkom zaliatych 
a snehom pokrytých 
Rabčíc. Po zápise do 
zoznamu účastníkov 
v miestnej základnej 
škole za asistencie 
švárnych heligonká-
rok,  úhrady zápisné-
ho a po prípitku sme 
sa vybrali desiati na 
bežkách  a štyria pešo 
na nádhernú novú 20 
km trasu s perfekt-
nými výhľadmi oko-
lo dediny aj pozdĺž 
poľskej hranice až ku Hviezdoslavovej hájovni 
a odtiaľ nasledoval úžasný zjazd do cieľa ku 
novučičkému kultúrnemu domu. Tam nás opäť 
čakali krojované speváčky a hlavne výborná 
kapustnica, varené víno, káva, pre obedom 
samozrejme aperitív z našich destilovaných 
kopaničiarskych ovocných produktov, ktorými 
sme ako obvykle počastovali aj obetavý ženský 
personál z kuchyne, pretože pripraviť občer-
stvenie pre 300 účastníkov nie je maličkosť. Už 
teraz sa tešíme na 13. ročník, pretože bol pre 
nás zážitok obdivovať počas prechodu slnkom 
zaliate Vysoké Tatry, Babiu horu, Piľsko a sa-
motnú dedinu v údolí. S bežkárskym pozdra-
vom SKOL,                                  Jaro Struhár

Kalendárny rok 2019 bol z celosve-
tového hľadiska najteplejším rokom 
v histórii meteorologických pozorovaní.  
Zimné obdobie 2018/2019 bolo u nás 
charakteristické skorým začiatkom zimy 
už v decembri 2018, ktorá pokračova-
la počas celého januára 2019 studeným 
počasím aj so súvislou snehovou po-
krývkou až do dátumu 17.2.2019, keď 
pravé zimné počasie skončilo a dá sa 
povedať,  že  týmto okamžikom nastúpi-
la jar s dennými teplotami väčšinou nad 
bodom mrazu. Čo sa týka zrážok v roku 
2019, na zrážkomernej stanici Bošáca - 
Zabudišová bolo nameraných 803,6 mm 
zrážok, čo je skoro o 9 mm viac, než je 
dlhoročný priemer 795 mm. Pre porov-
nanie uvádzam, že zrážkomerná stanica 
Nová Bošáca mala za rok 2019 až 944,2 
mm zrážok, kým zrážkomerná stanica 
Nové Mesto nad Váhom len 501 mm 
zrážok.  Podľa viacročných porovnaní 
platí pravidlo, že čím bližšie k hlavnému 
hrebeňu Bielych Karpát, tým je viac zrá-
žok, čo je logický jav hlavne pri letnej  
búrkovej činnosti. Z jednotlivých mesia-
cov najviac zrážok spadlo v januári 2019 
a to 117,1 mm, všetko v tuhom skupen-
stve, ešte viac v máji 2019 a to až 162 
mm. Jarné obdobie pritom začalo veľmi 
suchým počasím, keď za mesiace marec 
a apríl 2019 spadlo spolu  len 72,8 mm 
zrážok, no chvalabohu potom prišiel spo-
mínaný máj, ktorý bol veľmi bohatý na 
zrážky. Tzv. meteorologické leto bolo už 
tretí rok veľmi suché, keď za mesiace jún 
až august 2019 spadlo len 129,7 mm zrá-
žok, čo spôsobilo aj v katastri obce Bošá-

ca extrémne sucho. Letá v rokoch 2017 
a 2018 boli ešte suchšie s rovnakými 
úhrnmi zrážok v množstve 125 mm, pri-
čom dlhoročný priemer letných zrážok 
je u nás  217 mm, kým do roku 2011 to 
bolo až 243 mm. Odvtedy má množstvo 
letných zrážok klesajúcu tendenciu, čo 
je veľmi negatívny jav pre poľnohospo-
dárstvo a ovocinárstvo. Letný deficit zrá-
žok v roku 2019 sa podarilo zlikvidovať 
počas jesenných mesiacov september 
až november 2019, keď spadlo spolu až 
201,7 mm zrážok a v mesiaci december 
2019 s úhrnom zrážok  91,7 mm. Zimné 
obdobie 2019/2020 bolo charakteristic-
ké veľmi teplým počasím a so súvislou 
snehovou pokrývkou len 37 dní, kým 
v zime 2018/2019 bola súvislá snehová 
pokrývka až 70 dní.  V zime 2019/2020 
napadalo len 41 cm nového snehu, kým 
v zime 2018/2019 to bolo až 151 cm 
nového snehu. Čo sa týka celkových 
zrážok v zimnom období,  za  meteoro-
logicky zimné obdobie  2019/2020 bolo 
nameraných 213,4 mm zrážok, v zime 
2018/2019 to bolo až 240,4 mm zrážok. 
Zima 2019/2020 bola charakteristická 
aj veľmi veterným počasím, následkom 
čoho  vznikli najmä v lesných porastoch 
medzi Zabudišovou a Kykulou  veľké 
škody  na popadaných veľkých stro-
moch. Uvedený úsek je v súčasnosti na 
mnohých miestach zatarasený  bukmi, 
ktoré víchrica vyvalila aj s koreňmi.  Už 
len treba veriť, že rok 2020 bude  bez 
teplotných, veterných či zrážkových ex-
trémov. 

Ing. Jaroslav Struhár 

Boli sme na 
Štefanskej 
turistike

Dňa 26.12.2019 sa zúčastnilo 110 
vyznávačov vianočnej turistiky zo širo-
kého okolia  na jubilejnom 35. ročníku 
tradičného Štefanského turistického po-
chodu  zo Zabudišovej na Mikulčin Vrch 
a Veľký Lopeník.  Na štarte   na  Barine  
nás privítalo po pravidelnom vianočnom 
oteplení skôr jesenné než zimné počasie, 
no od  výšky  cca 700 m n.m. sme po 
nočnom snežení mohli uvidieť aj sneh, 
ktorého bolo najviac na hrebeni Veľkého 
Lopeníka.  Po príchode na Moravu sme 
sa rozišli občerstviť sa do štyroch rôz-
nych horských chát v okolí Mikulčinho 
Vrchu a po doplnení energie sme pokra-
čovali  ďalej rôznymi cestami. Niektorí 
účastníci sa vrátili späť po tej istej trase 
na Zabudišovú a celkovo prešli 20 km,  
ďalší pokračovali na Veľký Lopeník  
a potom cez osadu Grúň do Novej Bošá-
ce na autobusové spoje alebo následne 
cez Španie späť na Zabudišovú, kde 
uzavreli 30 km okruh. Posledná skupi-
na zišla cez Bošáčky do Predpolomy, 
kde ich čakal po 15 km dlhej túre odvoz 
domov. Verím, že na nasledujúcom 36. 
ročníku nás konečne privíta pravá zima, 
ktorá už viac rokov absentuje. Turistike 
zdar, 

Ing. Jaroslav Struhár 

Horúce leto a teplá zima

zo Zabudišovejzo Zabudišovej
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Vážení spoluobčania,
prvý krát sa Vám prihováram v tomto 

roku v našom časopise Prameň. Nie je toho 
veľa, o čom by som Vám napísal, nakoľko 
som všetky naše aktivity opísal v posled-
nom čísle, ktoré vyšlo pred Vianocami. 
Zima síce nebola nejaká drsná, ale staveb-
né práce museli byť aj tak na pár mesia-
cov prerušené. Momentálne sa už pracuje 
aj keď to nie je úplne jednoduché v tejto 
dobe. Ale nie o tom Vám chcem písať.

 Všetci sme registrovali niekedy v de-
cembri výskyt akéhosi vírusu niekde 
v Číne. Nik z nás tomu asi nevenoval až 
tak dôležitý význam, nakoľko Čína je od 
nás ďaleko a nás sa to predsa netýka. A od-
razu čo sa to stalo? Stačilo pár desiatok dní 
a náš život sa obrátil o 360 stupňov. To, 
čo bolo úplne normálne v našom bežnom 
živote, sa zrazu zo dňa na deň stalo ne-
možným. Život akoby zastal. Možno je to 
zdvihnutý prst pre nás všetkých, aby sme 
sa zamysleli nad tým, ako žijeme, aké hod-
noty uznávame a čo je pre nás najdôleži-
tejšie. Nosenie rúška sa stalo povinnosťou, 
návšteva potravín, len v určenom čase. 
Fabriky začali zatvárať svoje brány, začalo 
sa hovoriť o hromadnom prepúšťaní, rece-
sií a kolapse ekonomiky nie len u nás, ale 
v celosvetovom meradle. Ono to asi nie je 
až taká jednoduchá situácia, a preto by sme 
sa mali všetci správať zodpovedne a svoj-
im konaním by sme mali prispieť k úspeš-
nému zvládnutiu tejto pandémie. Myslím 
si, že ku všetkým opatreniam treba pri-
stupovať zodpovedne. Áno všetkým nám 
prekážajú nariadené opatrenia, ale žiaľ ne-
zmeníme to. Musíme to len vydržať, ako 
sa vraví „trpezlivosť ruže prináša“.

Možno nám táto situácia pomôže spa-
mätať sa a začať sa správať zodpovedne nie 
len ako človek k človeku, ale aj k samotnej 
prírode, životnému prostrediu a všetkému 
živému okolo nás. Na čo sú nám dnes 
peniaze….? Prestali lietať lietadlá, ob-
medzila sa doprava a v televíznych sprá-
vach sa začali objavovať  informácie ako 
sa vyčistila atmosféra, aké krásne zábery 
sú dnes urobené z družíc na našu Zem, po 
koľkých rokoch sa vyčistila voda v Benát-

kach a iné. Čo dokáže urobiť jeden malý 
neviditeľný vírus. Zmenil fungovanie 
všetkého. Zmenil možno k pozitívnemu 
aj naše myslenie? Uvidíme. Začali sme 
si uvedomovať, že nie sme tiež nesmrteľ-
ní a stačí ozaj málo na tých pomyselných 
vážkach života a odrazu sme ohrozený 
druh. Na internete som čítal celkom peknú 
úvahu od neznámeho autora, nie celú si ju 
pamätám, ale utkvelo mi v pamäti zopár 

viet. Skúsme sa nad tými jeho slovami za-
myslieť. Citujem: „Ľudstvo dostalo takú 
„chorobu“, akú si želalo. Želali sme si, aby 
sme nemuseli chodiť pravidelne do práce, 
teraz nemôžeme - a tak by sme radi cho-
dili, vadilo nám, že si chodíme vinšovať, 
teraz nemôžeme  -  radi by sme chodili, va-
dilo nám, že musíme chodiť do školy, teraz 
nemôžeme –  radi by sme chodili, vadilo 
nám, že k nám prišiel niekto na návštevu, 

teraz keď nemôže - radi by sme niekoho 
uvítali, vadilo nám, že musíme chodiť do 
kostola, teraz keď  nemôžeme -  radi by 
sme chodili atď.„

 Zaujímavá úvaha a myslím, že aj prav-
divá. Verím, že nás táto pandémia menom 
„COVID 19“ opäť  zjednotí. Že sa ľudia 
začnú k sebe správať opäť oveľa ohľadu-
plnejšie, priateľskejšie, vrúcnejšie, úprim-
nejšie. Budú si vážiť jeden druhého, prácu 
všetkých - predavačiek, pekárov, poľno-
hospodárov, lekárov, sestričiek, učiteľov, 
vodičov, poštárok a mnohých ďalších, bez 
ktorých by sme boli úplne stratení. Až te-
raz sme si uvedomili, akí sú všetci pre náš 
bezstarostný život dôležitý a ako by sme 
zo dňa na deň bez ich obetavej práce zosta-
li úplne bezmocní a v beznádeji ako ďalej. 
Hovorí sa „Za všetkým zlým hľadaj niečo 
dobré.“ a ja som našiel. Vidím veľa pozi-
tívnej energie v nás ľuďoch. Ľudia zo dňa 
na deň zostali k sebe solidárnejší, ochotní 
pomôcť. Denne počúvame správy, ako si 
pomáhajú bez nároku na odmenu. A to je 
to krásne, čo má človek ukryté v sebe, že 
v prípade núdze vie pomôcť jeden druhé-
mu, zomknúť sa ako jeden celok a bojovať 
jeden za druhého, za lepší život, za lepšiu 
budúcnosť. Tak ako celé Slovensko spoji-
lo nešťastie pri výbuchu bytového domu 
v Prešove, či diagnóza Spinálnej svalovej 
atrofie (SMA - Spinal muscular atrophy) - 
vrodeného ochorenia, pri ktorom dochádza 
k postupnému ubúdaniu svalstva, a teda 
schopnosti sa pohybovať štyroch malých 
detí, ktorých rodičia sa snažia získať verej-
nými zbierkami  neuveriteľnú sumu 2 000 
000 € na jednu injekciu, tak aj táto pandé-
mia - coronavírus nás opäť spojila. Buď-
me ako tie Svätoplukove zapletené prúty 
ohybní, súdržní a pevní.

Preto Vám všetkým prajem hlavne to 
pevné zdravie, aby sme toto hektické obdo-
bie prežili bez ujmy a aby nám to prinieslo 
poučenie do ďalšieho žitia v budúcnosti 
a nielen nám, ale aj celému svetu. Aby táto 
pandémia  a s ňou spojené nariadené opat-
renia skončili v čo najkratšom čase a náš 
život sa vrátil do starých zabehnutých ko-
ľají, ale s vedomím, že tie koľaje budú ako 
nové a oveľa súdržnejšie. Tak ako to bolo 
kedysi, že ľudia nemali veľké majetky, ale 
ich  bohatstvom bola mnoho početná rodi-
na, veľké šľachetné srdce otvorené nie len  
pre svojich blízkych, ale aj  cudzích ľudí, 
ktorí potrebovali pomoc.

Vydržme a teším sa na stretnutie s Vami 
pri najbližšej spoločenskej akcii.

starosta obce  Miroslav Zámečník

zo Zemianskeho  Podhradia

V roku 2019 si slovenskí včelári pripo-
menuli založenie Zemského ústredia včelár-
skych spolkov na Slovensku. Predsedom sa 
stal všestranne vzdelaný národovec Dr. Ján 
Gašperík (1876-1949). Už v roku 1927 vyšli 
tlačou jeho Pamätnosti včelárstva slovenské-
ho. Bol to zborník včelárskej literatúry od 
pradávnej doby po rok 1817. Napriek tomu, 
že texty boli vytlačené v maďarskom, ne-
meckom, latinskom, poľskom jazyku, patria 
k vzácnemu dedičstvu včelárskej literatúry 
našich predkov. Medzi zozbieranými člán-
kami sú aj texty, ktoré uverejnil o včelárstve 
v Bošáckej doline, Jozef Ľudovít Holuby 
v Slovenských pohľadoch. Boli to najmä Ma-
gické recepty z Bošáckej doliny (1883), Voda 
a vosk v poverách a čaroch slovenského ľudu 
(1892). Históriu si treba vážiť, ľudia, ktorí sa 
zaslúžili o rozvoj včelárstva si zaslúžia našu 
úctu.

Včely sa chovali v kláštoroch, pri pan-
ských sídlach, brtníci vyberali med lesným 
včelám. Med bol do vynájdenia cukru z cuk-
rovej repy jediným sladidlom, včelí vosk su-
rovinou na výrobu sviečok. Podmienky na 
chov včiel boli priaznivé aj v Bošáckej doli-
ne. V záhradách pri sedliackych domoch stáli 
slamené košnice a dlabáky, v ktorých sídlili 
včely.

Prvé včelárske spolky na Slovensku vzni-
kali v roku 1919 po vzniku Československej 
republiky. V Bošáci to bolo v roku 1942. Až 
v roku 1963 bola založená včelárska organi-
zácia pre celú Bošácku dolinu pod názvom 
Základná organizácia Slovenského zväzu 
včelárov v Bošáci. Oslovenie priateľ, ktoré sa 
zaužívalo medzi včelármi sa používa dodnes. 
Chovatelia nahradili slamené úle úľmi s ro-
zoberateľným dielom, ktoré si svojpomoc-
ne „stĺkali“ podľa publikovaných nákresov. 
Vydávali sa odborné knihy, časopis Včelár 
uverejňoval odborné články a skúsenosti vče-

lárov. Naše včely mali dostatok ovocných 
stromov v sadoch, plodiny na záhumienkach, 
veľké plochy ručne kosených lúk, množstvo 
nektárodajných a peľodajných krovín po sva-
hoch a pasienkoch. Šesťdesiate a sedemdesia-
te roky minulého storočia patrili u včelárov 
k tým najúrodnejším. O náš kvalitný med bol 
záujem najmä v zahraničí.

S obavami sme sledovali správy o blížia-
cej sa pohrome, ktorá sa šírila na Slovensko 
z východu. Klieštik včelí -  varroa destructor 
sa roku 1985 objavil v Trenčianskych Bo-
huslaviciach a za rok prešiel celou Bošáckou 
dolinou. Druhý závažným ochorením včiel je 
mor včelieho plodu. Pri tomto ochorení príde 
včelár nielen o včely, ale musia sa spáliť úle 
a všetky včelárske pomôcky. Na takú vatru je 
smutný pohľad.

     Záujem o včelárenie na Slovensku stú-
pa, aj v našej základnej organizácii pribúdajú 
noví členovia. Záujemcovia majú možnosť 
absolvovať odborný včelársky kurz na Stred-
nej odbornej škole v Banskej Bystrici - pod 
Bánošom. Ústav včelárstva v Liptovskom 
Hrádku sa venuje odbornému výskumu, po-
radenskej činnosti, vzdelávaniu včelárov 
a škodlivosti pesticídov pre včely. Základné 
organizácie majú vyškolených odborných 
asistentov veterinárneho lekára, ktorí celoroč-

ne sledujú zdravotný stav včel-
stiev. Do chovu včiel vstupuje 
najmodernejšia technika elek-
tronika. Máme moderné úle, 
pomôcky a výsledky výskumu 
aplikujú včelári v praxi.

Naše včelstvá sú čím ďa-
lej početne slabšie následkom 
chorôb, pesticídov a nedostat-
kom celoročnej paše. Úspeš-
nosť včelárenia sa nehodnotí 
v podobe medných výnosov, 
ale hlavným úspechom včelára 
je prežitie včielok. K zlepše-
niu včelej paše musia prispieť 
včelár, farmári, ovocinári 
a záhradkári. Včelári sa riadia 

heslom „Zasaď strom, poteš včelu“. Cením si 
výsadbu obecných ovocných sadov v Bošáci 
a Zemianskom Podhradí.

Pri 100. výročí založenia včelárskych 
spolkov terajší predseda SZV Ing. Milan 
Rusnák prisľúbil: „Ani jeden včelár neodí-
de z tohto sveta bez toho, aby tu nezanechal 
svojho nasledovníka“. Kto včelárom prisľúbi, 
že prežijú včely? Na Zemi žijú milióny rokov, 
prežijú dôsledky klimatických zmien, chorôb 
a množstva postrekov?

Mgr. Dušan Dugáček

Zamyslenie pri 100. výročí

Včela v umení – autor 
B. Dugáčková

Finalizácia prác – KD

Už iba osadiť detské ihrisko, oplotenie, 
sadbové úpravy

Nová strecha Regentíkovec

Prehliadka včelstiev
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Fašiangový karneval
Už oddávna fašiangové tradície, spojené so sprievodmi mas-

kovaných ľudí, boli akýmsi prechodom medzi Vianocami a Veľ-
konočnými sviatkami. Počas fašiangov sa dodnes táto tradícia 
zachováva - organizujú sa zábavy, zabíjačky...

V našej materskej škole sme zavŕšili fašiangy karnevalom. 
Tento rok to bol už 13. ročník, ktorý sme v spolupráci s rodičmi 

usporiadali „vo veľkom“ aj s príbuznými detí v KD Zemianske 
Podhradie. Zišlo sa nás mnoho – malých aj veľkých, v maskách 
aj bez masiek. Zábava bola veselá vďaka skvelému šašovi, kto-
rý sa s deťmi aj dospelými bavil do večerných hodín. Ani tento 
rok nechýbala chutná torta s ohňostrojom a výborné koláče od ši-
kovných mamičiek, skvelá hudba. Ďakujeme všetkým za pomoc, 
spoluprácu. Sme veľmi radi, že sa nám opäť podarilo spoločne 
s rodičmi detí zorganizovať skvelú akciu a zakončiť tak obdobie 
veselosti, ktoré vystriedalo obdobie pôstu…

Návšteva knižnice
Marec je jarným mesiacom, ale aj mesiacom knihy. Knihy sú 

našou súčasťou. Majú v sebe ukryté mnohé múdrosti, vedecké 
objavy, zaujímavosti, ale tiež pre deti obľúbené rozprávky. V sú-
časnosti nám knihy vo veľkej miere nahrádzajú rôzne informač-
né technológie, z ktorých sa dozvedáme oveľa rýchlejšie väčšie 
množstvo informácií, no napriek tomu určite mnohí z nás radšej 
siahajú po „dobrej“ knihe. Aj v našej MŠ má svoje miesto kniž-
nica, v ktorej si deti nájdu svoju obľúbenú knihu – rozprávkovú, 
rôzne encyklopédie, leporelá…

Knižnica vo všeobecnosti je regionálnou, kultúrnou, infor-
mačnou, ale aj vzdelávacou inštitúciou. My sme v marci navští-
vili Knižnicu v Bošáci. Tu nám Ing. Ľudmila Radošová trpezlivo 
vysvetlila, v čom spočíva práca knihovníčky, ako sa stará o po-
nuku kníh, zoraďuje ich, zabezpečuje výpožičky. Odpovedala 
nám na zvedavé otázky - aké knihy sa v knižnici nachádzajú, či 
sú knihy potrebné, ako sa s nimi zaobchádza a tiež kto sa môže 
stať čitateľom. Mali sme možnosť niektoré knihy aj poprezerať 
a prečítali sme si aj poučný príbeh. Deťom sa veľmi páčili nielen 
rozprávkové knižky, niektorí siahli aj po náučnej literatúre. Verí-
me, že knihy v knižnici si nájdu svojich ďalších nových a nielen 
malých čitateľov.

Poďakovanie
Ďakujeme p. Jan-

kovi Dzurákovi zo Ze-
mianskeho Podhradia, 
ktorý nám bez nároku 
na odmenu počas jar-
ných prázdnin vymu-
roval a obložil v MŠ 
Zemianske Podhradie 
sprchový kút. 

Naše poďakovanie 
patrí aj ostatným, ktorí 
nám pomohli s dokon-
čením prác. 

Tvoríme s rodičmi 
 
Veľká noc nie je len o oblievaní a šibačke, pretože skrýva 

oveľa hlbší význam...Veľká noc sa považuje za najväčšie sviatky 
roka a v rôznych regiónoch prevládajú zaužívané zvyky a tradí-
cie. Niektoré poznáme už od detských čias, pretože sú skrátka 
súčasťou našej Veľkej noci odjakživa. Niečo sa mení, niečo sa 
prenáša z generácie na generáciu. V súčasnosti však ľudové zvy-
ky nielen v mestách, ale už aj v mnohých dedinách žiaľ pomaly 
vymierajú, a preto sa snažíme s deťmi v MŠ o tradíciách –nielen 
tých veľkonočných, ale počas celého roka rozprávať a pripomí-
nať ich skutočný význam. 

  V súvislosti s Veľkou nocou máme v pláne spoločne s rodič-
mi zorganizovať „Veľkonočné tvorivé dielne“, no súčasná mimo-
riadna situácia na Slovensku nám to pravdepodobne  nedovolí. 
Zostáva len na rodičoch, aby si doma s deťmi vyrábali rôzne jarné 
dekorácie, maľovali vajíčka, plietli korbáče...

Veríme, že si aj naďalej budeme zvyky a tradície nášho kraja 
zachovávať a prehlbovať u detí národné povedomie o obci, regió-
ne, ktorý je ich domovom.

články napísala 
Mgr. Daniela Madilová, riaditeľka MŠ ZP

organizácie v Zemianskom  Podhradí

V našej obci sa ustanovila nová organizácia chovateľov. 
Naša Základná organizácia slovenského zväzu chovateľov 
vznikla po krátkom stretnutí piatich dlhoročných organizova-
ných chovateľov králikov, ktorí boli organizovaní v Bošáci. 
Prizvali sme si na pomoc aj starostu obce Zemianske Podhra-
die. Po krátkych diskusiách sme na základe stanov  SZCH roz-
hodli, že sme schopní, aby takáto organizácia vznikla. Po ďal-
ších stretnutiach sme dospeli k založeniu našej organizácie dňa 
20. 3. 2016. Dnes má Základná organizácia SZCH Zemianske 
Podhradie 16 aktívnych členov. Podmienky pre chov sú v tejto 
dobe ťažšie a ťažšie. Možno aj preto máme väčšinu chovate-
ľov už starších, ale máme aj mladších nástupcov, čo nás veľmi 
teší. To, že sme životaschopná organizácia je dôkaz, že sme na 
tretí rok od založenia usporiadali svoju prvú obvodnú výsta-
vu králikov, hydiny, holubov dňa  28. - 29. 9. 2019. Výstava 
sa uskutočnila na hasičskom ihrisku v Zemianskom Podhradí. 
Tieto priestory nám zapožičali (obec, hasiči a budovu poľov-
níci). Na tejto výstave vystavili naši chovatelia 31 králikov, 10 
voliér hydiny. Výstavu oboslali  aj vystavovatelia iných orga-
nizácii kraja. Našu výzvu na oboslanie výstavy prijali aj pria-
telia chovatelia z Hluku. Našim chovateľom bolo udelených 7 
čestných cien, ale aj víťazné ceny. Návšteva výstavy predčila 
naše očakávania, boli sme milo prekvapení. Pretože nechceme 
zaspať na vavrínoch, už sme si naplánovali ďalšiu výstavu na 
tento rok. Až sa  všetko vydarí, mala by sa uskutoč-
niť 3. - 4. 10. 2020. Na výročnej členskej schôdzi 
sme odhlasovali brigádu pre obec, ktorá by sa mala 
uskutočniť v mesiaci apríl 2020.

     Na záver chcem ešte vyzvať potenciálnych 
chovateľov, aby sa nebáli a prihlásili sa do našej 
organizácie.

Anton Krivý, Rebeka Krivá

NOVÁ ORGANIZÁCIA
V OBCI
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Výročná schôdza 
Dňa 4.1 sa konala výročná členská 

schôdza DHZ Zemianke Podhradie  kto-
rej poslaním bolo objektívne zhodnotenie 
činnosti  za uplynulý rok a príprava čin-
nosti na tento rok 2020. Ďakujeme našim 

členkám a členom za vysokú účasť ako 
aj naším hosťom – Ing Rastislav Dzurák 
Phd. zástupca starostu obce, Ing Vladimír 
Králik predseda PD, Ivan Krúpa okresný  
veliteľ  a predseda SDH Březová Richard 
Jurásek s členmi výboru.

Zásah s AED
Dňa 12.1.2020 sme boli vyžiadaný  

KOS ZZS  Trenčín  k technickému zása-
hu - zdravotná pomoc s AED v našej obci. 
Traja členovia DHZO Zemianske Pod-
hradie po  vyzdvihnutí AED na hasičskej 
zbrojnici  pokračovali  na ohlásené miesto 
udalosti rodinný dom č. 171. Po príchode 
na miesto zásahu bolo zistené, že  postih-
nutého resuscituje suseda. Prístroj AED  
po nalepení elektród odporučil výboj, kto-
rý bol podaný a ďalej sme sa riadili pokyn-
mi AED a postihnutého sme resuscitovali. 
Pred druhou analýzou sa dostavila posád-
ka ZZS a naša činnosť bola ukončená.

Technické zásahy
Začiatkom februára sme vykonali dva 

technické zásahy, kedy bolo potrebné 3.2. 
orezať strom prerastený cez elektrické 
vedenie, čo spôsobovalo skrat a výpadky 
dodávky elektrickej energie. V spolupráci 
so ZSE sme strom odstránili a dodávka 
bola po krátkej dobe obnovená. Na druhý 
deň 4.2. sme zasahovali v časti Zbehová, 

kde bola po hustom daždi zaplavená cesta 
smerom na Novú Bošácu. Čiastočne sme 
očistili prepusť pod cestu a provizórne vy-
značili okraj cesty, aby nedošlo ku skĺznu-
tiu vozidla mimo cestu.

19.2. došlo k zdravotným problémom 
u vodiča osobného vozidla pred  predajňou 
PD Bošáca. V areáli PD bol oslovený ve-
liteľ DHZ p. B. Zámečník, ktorý s ďalšími 
dvoma členmi a pracovníkmi PD poskytli 
prvú predlekársku  pomoc a vytiahli pa-
cienta z vozidla. Na miesto udalosti prišla 
súčasne aj OL MUDr. Raclavská a spoloč-
ne zdiagnostikovali stav pacienta. Po prí-
chode sanitky bol postihnutý odovzdaný 
do starostlivosti ZZS. AED nebol použitý.

Hasičský a  záchranný zbor apeluje 
na občanov!!

Marec býva pre hasičov mesiacom so 
zvýšeným výskytom požiarov v prírod-
nom prostredí, ktoré vznikajú vypaľova-
ním porastov, drevín a biologického odpa-
du. Každý rok počas tohto obdobia zápasia 
so spaľovaním suchej trávy, lístia a vetví 
zo stromov.

V roku 2019 zaznamenali hasiči až 
1677 požiarov, ktoré vznikli dôsledkom 
takéhoto vypaľovania, čo je oproti roku 
2018 nárast až o 71% ! 

Ak sa z dôvodu opatrení pre vírus CO-
VID – 19 nachádzate momentálne doma 
a jarné počasie vás láka von robiť poria-
dok na dvore a záhrade, nepoužívajte na 
to oheň‼

Čím menej budú musieť hasiči zasa-
hovať pri výjazdoch takéhoto charakteru, 
tým viac ich budeme chrániť. V neposled-
nom rade - plošné vypaľovanie tráv a po-
rastov môže skončiť pokutou vo výške 331 
eur, pre podnikateľov sa suma môže vy-
šplhať až do výšky 16 596 eur. Nikto však 
v momentálnej situácii nechce rozdávať, 
ani dostávať pokuty.       

Preventivár DHZ Lobíková Katarína

DHZ 
Zemianske 
Podhradie

Súťaž mladých hasičov v Senici

Prvá hasičská súťaž našich najmladších 
členov skončila veľmi dobre. Staršie diev-
čatá obsadili 7.miesto, mladšie 21., čo je 
zásluha aj ich trénerov a samozrejme v pr-

vom rade disciplíny. Ďakujeme im za re-
prezentáciu obce, DHZ a trpezlivosť počas 
súťaže, nakoľko 57 družstiev je fakt veľa. 
Už sa tešíme na výsledky jarného kola hry 
Plameň!    Gratulujeme dievčatám a Jakub-
kovi. Bolo úžasné Vás sledovať a to nie iba 
pri meraní síl. Ste slušní a súdržní. Nech to 
vydrží čo najdlhšie a tešíme sa na ďalšie 
súťaže. RODIČIA, MÔŽETE BYŤ HRDÍ 
NA TÝCHTO BOJOVNÍKOV AKO SME 
AJ MY!!!   Gratulujeme Vám: tréneri Jan-
ka Zámečníková a Tadeáš Kusenda a bo-
jovníci Kristínka a Barborka Madilová, 
Lívia Pospíšilovaá, Rebecca Dovinová, 
Tereza Vidová, Sofia Sedmáková, Van-
da Vidová, Vaneska Václavová, Viktoria 
Gavalcovaá, Jakub Vido, že ste predviedli 
pekný výkon, ukázali ste čo ste sa naučili 
a veľmi dobre sa umiestnili pri tak veľkej 

konkurencii. Vôbec nebolo poznať, že ste 
tam boli prvý krát v tomto zložení !                 

Veliteľ DHZ  Bohumil Zámečník

Pozvánka na blížiace sa podujatia
30.5. 2020 Okresná súťaž mladých ha-

sičov Plameň (miesto ešte nemáme upres-
nené)

30.5. 2020 Medzinárodný deň detí 
v areáli kaštieľa a hasičského ihriska, po-
tom budeme pokračovať  nočnou súťažou 
DHZ 

13.6. 2020 Krajská súťaž Plameň 
v Opatovej 

20.6. Okresná súťaž DHZ v Bzince pod 
Javorinou  

30.8. 2020 Oslava 90. Výročia založe-
nia nášho hasičského zboru

Samozrejme budeme sa riadiť pokynmi 
o združovaní a organizovaní akcií podľa 
vyjadrenia Úradu verejného zdravotníctva. 
Prajeme všetkým občanom pevné zdravie 
a choroba, ktorá zachvátila všetky konti-
nenty nech našu krásnu dolinu obchádza.

Stránku pripravil Kusenda Štefan, 
predseda DHZ 

G R A T U L Á C I A 
A POĎAKOVANIE

Touto cestou vyjadrujeme úprimne po-
ďakovanie pánovi Jánovi  Václavovi, kto-
rý minulý rok v kruhu svojich najbližších 
a priateľov oslávil významné okrúhle ži-
votné jubileum 90 rokov a strávil úctyhod-
ných 70 rokov práce v našom hasičskom 
zbore.

Jeho obdivuhodná duševná sviežosť, 
optimizmus a neutíchajúci záujem o dianie 
v oblasti hasičstva sú aj pre nás mladších 
povzbudením. Od roku 1958 robil veliteľa 
zboru až do roku 1989. 

V roku 1992 dosiahol hodnosť tech-
nika. Za svoju zaslúžilú/svedomitú prácu 
v zbore získal odznak vzorného požiarni-
ka II.stupňa. Počas práce absolvoval kurzy 
veliteľov a preventivárov. 

V roku 1979 bol ocenený čestným vy-
znamenaním za zásluhy a príkladnú prácu. 
V roku 1989 bol ocenený za vernosť. Zís-
kal čestné uznanie za mimoriadne zásluhy 
a ďakovný list  pri životnom jubileu. Pán 
Václav, chceme sa Vám v mene všetkých 
členov, poďakovať za všetko, čo ste nás 
naučili, čím ste nás povzbudili, či napo-
menuli. Slov, ktorými Vám chceme záro-
veň zaželať, aby ste boli našim „učiteľom 
života“ ešte veľmi dlho, je veľmi veľa.

Dlho nie preto, že by sme pomaly 
chápali, ale dlho preto, lebo sme si istý, 
že máte pre nás ešte mnoho dobrých rád, 
múdrostí a životných skúseností, ktoré 
si nechcete nechať len pre seba. Ešte raz 
Vám za všetko ďakujeme a gratulujeme 
k životnému jubileu!

hasiči

Posledná rozlúčka
Dňa 15.1. 2020 sme sa zúčastnili 

pre nás netradičným spôsobom  na 
pohrebe nášho 
člena Ľubomíra 
Dovinu. Vyho-
veli sme pria-
niu najbližších 
a rozlúčka bola 
bez zvuku sirén 
a modrej armá-
dy. Nadrotník  
Ľubomír Dovi-
na  bol členom 
Dobrovoľného Hasičského Zboru 
od roku 1985. Zapájal sa do akcií po-
riadaných v rámci zboru, bol aktívny 
športovec a súťažiaci pokiaľ mu to 
zdravie dovoľovalo. Získal medailu 
za vernosť, bol ocenený viacerými 
diplomami a ďakovným listom. Bol 
nápomocný a podporoval náš zbor aj 
vo chvíľach, keď mu síl ubúdalo. 

ČESŤ JEHO PAMIATKE!
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Prišiel ten očakávaní deň, 
sobota 7. marec, kedy som sa 
v Bošáci podieľal na organi-
zovaní Stolnotenisového tur-
naja O putovný pohár starostov 
Bošáckej doliny. Turnaj zahájili 
starostka Trenč. Bohuslavíc p. 
Darina Jurigová, ktorej patrí po-
ďakovanie za zapožičanie stolov, 
starosta Zem. Podhradia p. Miro-
slav Zámečník a za všetkých sa 
prihovoril starosta Bošáce Mgr. 
Daniel Juráček.

Turnaj sa obnovil pred pia-
timi rokmi, keď starosta Bošáce 
Daniel Juráček s veľkým nad-
šením privítal túto myšlienku 
a osobne sa pričinil o zrealizo-
vanie. Dokonca pozval na turnaj 
najlepšieho hráča SR Ľubomíra 
Pišteja, ktorý spolu  s ďalším re-
prezentantom SR Martinom Pal-
čekom  nám vo svojej hre pred-
viedli, aký je stolný tenis krásny.

Je na škodu veci, že v Bošáci 
sa tento šport akosi vytratil. Pri-
tom tu bolo vždy veľa nadšencov, 
ktorí si radi zahrali stolný tenis. 
Veď športová hala v Bošáci je 
priam ideálna na tento šport. Keď 
si zaspomínam, aké to bolo krás-
ne, keď sme v našej Sokolovni 
trávili dlhé hodiny hraním pin-
gpongu a čakali, až prišiel na nás 
rad. Toľko nás tam bývalo. A veru 

hrali všetci, starí, mladí – no tí 
museli na sebe popracovať, aby 
si mohli zahrať so staršími hráč-
mi. Bošáca hrávala okresnú súťaž 
v stolnom tenise, dokonca po-

stúpila aj do kraja, ale bohužiaľ, 
potom sme sa rozpadli. Nebolo 
dosť hráčov. Chvíľu sa hrávalo 
aj v Novej Bošáci. Momentálne 
našu dolinu reprezentujú Trenč. 

Bohuslavice, ktoré hrajú IV. ligu. 
Vráťme sa však k nášmu tur-

naju. Zaregistrovalo sa nám 10 
dospelých hráčov a v kategórii 
mládež a ženy 7 hráčov. Po zápa-
soch bola výsledková listina s na-
sledovným konečným poradím. 
Medzi dospelými: Toman Pa-
vol, Dedík Michal, Benko Rado, 
Breznický Vladimír, Čierny 
Ivan a Hoferka Jaroslav. Mládež 
a ženy: Karlík Ján, Vráblik Ma-
rek, Bitarovská Dagmar, Malíček 
Alex, Karlík Rastislav, Koreň 
Filip, Kucková Marianna. Cenu 
útechy získal Fraňo Milan. 

Chcel by som sa poďakovať 
starostovi Danielovi Juráčkovi, 
pracovníčke OcÚ Bošáca Táni 
Helíkovej za objednanie pekných 
cien a Jozefovi Mihalovi a Vladi-
mírovi Kopuncovi, ktorí sa stara-
li o občerstvenie. Poďakovanie 
patrí aj sponzorom na čele s fir-
mou Intersport.

Touto cestou chcem osloviť 
všetkých záujemcov o tento krás-
ny šport, nájdime si čas pre seba, 
naše deti, vnúčence a poďme si 
zahrať. Verím, že zo strany vede-
nia obce a školy nájdeme pocho-
penie a hlavne podporu, aby tento 
pekný šport v Bošáci opäť ožil.

Vladimír Breznický 

Dňa 8.2.2020 sa v telocvični ZŠ 
v Bošáci konal už VI. ročník turnaja prí-
praviek U11 a II ročník turnaja U13 v spo-
lupráci OŠK Bošáca a spoločnosťou RE/
MAX NaMax.

Štyri družstvá v každej kategórii odo-
hrali turnaj spôsobom každý s každým, 
každý v trvaní 2x15 minút, takže deti odo-
hrali solídnu minutáž.

V oboch kategóriách zaslúžene zvíťazi-
li hráči zo Strání (ČR), mali vekovo najvy-
rovnanejšie družstvá a hrali v optimálnom 
počte pre zápasy v hale. Až na jeden však 
boli všetky zápasy vyrovnané a preto aj di-
váci videli zaujímavé a hodnotné súboje. 
Veľkým pozitívom bola férová hra, s mini-
mom faulov, s absolútnym rešpektom voči 
skvele pískajúcemu rozhodcovi Michalovi 
Ševčíkovi. V družstvách hralo spolu až 10 
hráčov, ktorí v tejto sezóne reprezento-
vali Oblastný futbalový zväz Trenčín, na 
ich hre bolo vidno väčšiu skúsenosť, ale 

aj výkony viacerých ďalších sa k nim pri-
bližovali. Všetci traja „výberoví“ brankári 
ukázali, že sú vo výberoch oprávnene, na 
opačnej strane aj hráči v poli predviedli 
často akcie na jeden dotyk a s absolútnou 
presnosťou dokázali dať gól „do prázd-
nej“. Vidno, že aj v malých obciach sa dá 
robiť s mládežou kvalitná práca. Potešiteľ-
né je, že polovicu zo spomínaných tvorili 
hráči nášho OŠK.

V príjemnej a žičlivej atmosfére tur-
naj prebehol bez zranení, deti opäť utužili 
svoje medzidedinské priateľstvá a spolu sa 

tešia na ďalší ročník týchto halových tur-
najov!

Výsledkový servis:
U13: Bošáca - Mor.Lieskové 3:1, 

Bošáca - Strání 2:4, Bošáca - Hrádok 2:2, 
Mor. Lieskove - Hrádok 2:2, Mor. Liesko-
vé - Straní 1:3, Hrádok - Strání 2:6. Pora-
die: 1. Strání 2. Bošáca 3. Hrádok 4. Mor. 
Lieskové.

U11:Bošáca - Mor. Lieskové 1:0, 
Bošáca - Strání 0:8, Bošáca - Opatová 1:1, 
Mor. Lieskove - Opatová 2:1, Mor. Lies-
kové - Strání 2:4, Opatová - Strání 1:0. 
Poradie: 1. Strání 2. Opatová 3. Bošáca 4. 
Mor.Lieskové.

Miroslav Švehla

Stolnotenisový turnaj O putovný pohár starostov Bošáckej doliny

RE/MAX 
NaMax Cup 2020

Halový futbalový turnaj Prípraviek 
U11 a Mladších žiakov U13

FOTO vpravo:
     1. Mladší žiaci ReMax
     2. Prípravka turnaj ReMax

šport

FOTO zvrchu:
     1. Mladší žiaci v Moravskom Písku
     2. OŠK Bošáca dorast turnaj Bošáca

OŠK BOŠÁCA
Naši „reprezentanti“

Tradične v zimnom období sa 
konajú rôzne halové futbalové 
turnaje, ktoré buď organizujú 
kluby, obce  alebo futbalové 
školy. My v OŠK sa snažíme, 
aby sa ich čo najviac zúčast-
ňovali hlavne naši mládežníci 
a tak rozvíjali svoje futbalové 
znalosti i v zimnom období. 
O týchto turnajoch píšem na 
inom mieste. V tomto článku by 
som sa chcel venovať hráčom, 
ktorí sa zúčastnili turnajov orga-
nizovaných Západoslovenským 
futbalovým zväzom a naši hráči 
boli vo výbere ObFZ Trenčín. 
Teda našim „reprezentantom“.

Prípravka U11:  Matej Zámeč-
ník - brankár:
Matej bol vo výbere ObFZ Tren-
čín ako brankár. Absolvoval 
všetky „repre“ zrazy a dostal sa 
do konečnej nominácie výberu. 

Najskôr na kvalifikačný a potom 
aj na finálový turnaj, ktorý sa 
konal 8.12.2019 v Galante.Tur-
naj pre ObFZ Trenčín dopadol 
výborne, keď ho vyhrali a Ma-
tej v bráne neraz podržal svo-
je mužstvo a nemalou mierou 
prispel k prvému miestu. Matej 
svojimi výkonmi natoľko upútal 
organizátorov a ostatných tréne-
rov, že bol vyhlásený za najlep-
šieho brankára turnaja! Skvelý 
úspech! Gratulujeme!

Mladší žiaci U13: Gabriel Za-
mec, Filip Koreň a Šimon Pa-
pala
O kategóriu vyššie sme mali vo 
výbere až trojnásobné zastúpe-
nie, nekompromisných obran-
cov Gabka a Fifa a do útoku 
Čabu. Prípravných zrazov sa 
zúčastňoval i Damián Frindrich, 
ale ten sa do konečnej nominá-
cie nakoniec nedostal. Finálový 
turnaj sa konal 15.12.2019 v Po-
važskej Bystrici a tu sme mali 
silné zastúpenie i v hľadisku, 
keď rodičia detí aj mládežníc-
ki tréneri z OŠK Ivan Markech 
a Jozef Mihala povzbudzovali 
čo im hrdlo stačilo, ale najväč-
šou hviezdou v hľadisku bol 

Miro Švehla s našim povestným 
bubnom OŠK, ktorého silu už 
spoznala aj Považskobystrická 
hala. Takže OŠK reprezentovalo 
i na fanúšikovskom poli a mu-
sím povedať, že atmosféra bola 
vynikajúca a Trenčín mal najlep-
ší fanklub. Tak ako sa snažili fa-
núšikovia na tribúne, tak aj naši 
chlapci na palubovke odvádzali 
maximum, nakoniec ich výkony 
dopomohli výberu ObFZ Tren-
čín k tretiemu miestu a tak aj vý-
ber MŽ získal pre ObFZ Trenčín 
medaily, tentoraz bronzové.

Starší dorast U19: Lukáš Hricko, 
Patrik Masár 
Do výberu ObFZ Trenčín sa na-
koniec dostali traja naši hráči, 
ale na turnaji hrali len dvaja. 
Treba podotknúť, že dorastenci 
mali len jeden prípravný zraz.  
Hralo sa  v špičkovej hale STC 
v Púchove, na umelom trávniku 
a tento počin ZsFZ by som vy-
zdvihol. Výberu ObFZ Trenčín 
sa ale veľmi nedarilo, hlavne vý-
sledkovo i keď potenciál na lepší 
výsledok určite mali. Ale poď-
me k našim chalanom, tí patrili 
k tomu lepšiemu, čo vo výbere 
bolo a robili dobré meno OŠK, 
v zápasoch boli ťahúňmi a tréne-
ri sa na nich spoliehali v zlomo-
vých častiach zápasu. 

Záverom:
Tento článok má názov „Naši 
reprezentanti“ a v prvom rade 
je venovaný hráčom, ktorí sa 
do výberov dostali. Ale tu tre-
ba vyzdvihnúť hlavne prácu ich 
trénerov, ktorí nemalou mierou 
prispievajú k ich rozvoju a na-
predovaniu vo futbalovej abece-
de až tak, že ich výkony upútajú 
natoľko, aby sa do tých výberov 
dostali a patrili tam k najlepším. 
A samozrejme netreba zabudnúť 
na ich spoluhráčov, ktorí im všet-
ci fandia a bez ktorých by taktiež 
nedosiahli na tieto méty. A mož-
no nabudúce budú vo výbere oni, 
všetko majú vo svojich rukách, 
nohách a hlavách. Len treba poc-
tivo trénovať. My v OŠK Bošáca 
urobíme preto všetko.

Bc. Jozef Mihala 
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OŠK BOŠÁCA/FK 1972 Z. Podhradie mladší žiaci U13 
Halový turnaj PYROSLOVAKIA CUP 2020 v Melčiciach - Lieskovom

Dňa 4.1.2020 sa naši mladší žiaci zúčastnili futbalového turnaja mladších žiakov 
Pyroslovakia cup, ktorý sa konal v športovej hale v Melčiciach - Lieskovom. Bol to 
už 8. ročník a opäť sa potvrdila jeho vysoká kvalita, preto sme radi, že sa ho mohli 
zúčastniť i naši hráči a hráčky.
Turnaja sa zúčastnili okrem našich mužstvá zo Spartaka Myjava, Opatovej n.V., 
Hornej Poruby, Lednických Rovní a domáceho FK Melčice - Lieskové/Ivanovce.
Spestrením turnaja a hlavné veľký zážitok pre deti, bolo exhibičné stretnutie 
ligových hráčov a aj reprezentantov Slovenska vo futbale Jakuba Paura z MŠK 
Žilina, Adriána Chovana zo Zlatých Moraviec, Lukáša Skovajsu, Denisa Chudého 

a Jakuba Kadáka z AS Trenčín, Erika Prekopa obliekajúci dres Hradca Králové, 
mládežníckeho agenta pre stredné Slovensko p .Štefana Víga, zástupcu agentúry 
p. Richarda Csonta a mládežníckych hráčov MŠK Žilina U19 Marián Tandara, 
U17 Dominik Šnaidera a U15 Timotej Hranica, ktorých preverilo každé zúčastnené 
družstvo turnaja.
Víťazstvo ostalo doma, keď domáce FK Melčice - Lieskové/Ivanovce prešlo 
turnajom bez straty „kvetinky“. Na druhom mieste skončil Spartak Myjava a tretie 
miesto obsadili Lednické Rovne.  Naše deti hrali odvážne, bojovne, len škoda 
nepremenených šancí v každom zápase, mohlo to byť aj 2.miesto, lebo o poradí 
na 2. až 5. mieste rozhodovali malé detaily, niekedy kúsok šťastia na jednej alebo 
smoly na strane druhej. My sme nakoniec obsadili 4. miesto, tesne za „stupňom 
víťazov a tak sa nám ušli pomyselné „zemiakové medaily“. Jedno ocenenie sme 
predsa len získali a to individuálne. Ako už tradične, najlepšou hráčkou turnaja 
spomedzi dievčat, bola vyhlásená naša Vanesa Vidová.
Výsledky našich:
1. OŠK/FK1972 – Opatová n/V 1:0 Gól našich: Vidová 
2. OŠK/FK1972 – Lednické Rovne 1:2 Gól našich: Vidová
3. OŠK/FK1972 – Myjava 1:1 Gól našich: Kusendová
4. OŠK/FK1972 – Mel. Liesk./Ivan. 0:1   
5. OŠK/FK1972 – Horná Poruba 2:2   Góly našich: Papala, Vidová
Konečné poradie:
Por. Družstvo Z V R P skóre body
1. Ivanovce 5 5 0 0 20:2 15
2. Spartak Myjava 5 3 1 1 7:5 10
3. Lednické Rovne 5 2 1 2 6:7 7
4. OŠK/FK1972 5 1 2 2 5:6 5
5. Opatová n. Váh. 5 1 1 3 6:9 4
6. Horná Poruba 5 0 1 4 2:19 1
Zostava OŠK Bošáca/FK1972 Zemianske Podhradie:
Matej Záhora, Šimon Papala, Gabriel Zamec, Vanesa Vidovoá, Ema Zámečníková, 
Nikola Kusendová, Filip Koreň, Filip Lobík, Adrián Kozic, tréner Ivan Markech, 
vedúci mužstva Miroslav Švehla                                                        

Bc. Jozef Mihala

11. ročník halového futbalového turnaja 
dorastencov U19 O pohár starostu obce 
Bošáca
Dňa 15.02.2020 OŠK Bošáca zorganizoval pre vekovú kategóriu U19 
už jedenásty ročník Halového futbalového turnaja dorastencov U19, 
nad ktorým má každoročne záštitu starosta Obce Bošáca a podľa 
vyjadrenia zúčastnených, bol tento ročník jeden z najkvalitnejších, 
zásluhou všetkých zúčastnených mužstiev, výborného rozhodcu ako 
aj organizátorov. Turnaja sa zúčastnili družstvá z Bošáce (5. liga 
ZsFZ), Záblatia - Drietomy (5. liga ZsFZ), Trenčianskej Turnej (4. 
liga ZsFZ) a Ľuborče - Nemšovej(4. liga ZsFZ). 
Turnaj sa hral systémom každý s každým, jeden zápas trval 30 minút. 
Kvalita pozvaných družstiev sľubovala veľmi dobré zápasy, čo sa 
napokon potvrdilo a mužstvá predvádzali pekný, rýchly, tvrdý, ale 
férový futbal, ktorý sa prítomným divákom veľmi páčil. Jednotlivé 
zápasy mali výbornú úroveň a pre hráčov bol tento turnaj určite 

príjemným spestrením zimnej prípravy. Víťaznú trofej získalo 
družstvo zo združeného družstva dorastu Ľuborče -Nemšovej, ktoré 
prešlo turnajom ako nôž maslom. V každom zápase nad svojim 
súperom jasne dominovali a jednoznačne ovládli tento turnaj. Druhí 
skončili domáci, keď prehrali len s víťazom turnaja, tretí skončili 
chlapci z Trenčianskej Turnej a bez bodu na štvrtom mieste skončili 
dorastenci zo Záblatia - Drietomy.
Rozhodcom turnaja bol p. Michal Ševčík z Trenčianskych Bohuslavíc, 
ktorý svojim profesionálnym prístupom a kvalitným výkonom 
v každom zápase výrazne napomohol ku kvalite tohto turnaja.
Zároveň je potrebné vyzdvihnúť zúčastnené družstvá, ich hráčov, 
trénerov, vedúcich, ktoré veľmi dobre reprezentovali svoje kluby, či 
už vystupovaním, správaním na palubovke, ako aj predvedenou hrou.
 Starosta Obce Bošáca Mgr. Daniel Juráček, predseda VV OŠK 
Bošáca Vladimír Kopunec a tajomník OŠK Bošáca a zároveň tréner 
domáceho mužstva Bc. Jozef Mihala najskôr odovzdali individuálne 
ceny určené pre tých „naj“ na turnaji. Najlepším brankárom bol 
vyhlásený Šimon Mikolášek z Trenčianskej Turnej, najlepším 

OŠK BOŠÁCA/FK 1972 
Z.Podhradie mladší žiaci U13
Turnaj v ČR dopadol pre našich MŽ výborne

V sobotu 7.3.2020 sa naše združené družstvo mladších 
žiakov zúčastnilo na halovom turnaji v Moravskom 
Písku, ktorý organizovali FC KORYČANY. Keďže 
sa na poslednú chvíľu niektoré družstvá odhlásili, 
usporiadateľ vytvoril tri vlastné družstvá. Celkovo sa 
turnaja zúčastnilo 5 družstiev.
Naši chlapci a dievčatá výborne reprezentovali, keď 
našli premožiteľa len v jednom zápase, keď tesne 
prehrali s neskorším víťazom turnaja. Ostatné zápasy 
s prehľadom vyhrali a na turnaji zanechali výborný 
dojem.  Najlepším strelcom turnaja sa stal náš Šimon 
Papala, keď strelil do súperových sietí 7 gólov.
Výsledky:
1. OŠK/FK1972 – Brankovice 6:1   Góly 
našich: Papala 3,Vidová 2, Frindrich
2. OŠK/FK1972 – Koryčany oranžoví 7:0   Góly 
našich: Papala 3, Frindrich 2,Zamec, Koreň
3. OŠK/FK1972 – Koryčany zelení 1:3   Gól   
našich: Koreň
4. OŠK/FK1972 – Koryčany modrí 5:0   Góly 
našich: Vidová 2, Papala, Zamec, Frindrich

Konečné poradie:
Por. Družstvo Z V R P skóre body
1.   Koryč. zel. 4 4 0 0 22:5 12
2. OŠK/FK1972 4 3 0 1 17:4 9
3. Koryč. oranž. 4 2 0 2 8:15 6
4. Brankovice 4 1 0 3   9:10 3
5. Koryč. modrí 4 0 0 4   1:25 0

Zostava OŠK Bošáca/FK1972 Zemianske Podhradie:
Matej Záhora, Šimon Papala, Gabriel Zamec, Vanesa 
Vidovoá, Ema Zámečníková, Filip Koreň, Filip Lobík, 
Damián Frindrich, Adrián Kozic, Hugo Kusenda, tréner 
Ivan Markech, vedúci mužstva Miroslav Švehla

Bc. Jozef Mihala                                                                                 

strelcom turnaja bol Richard Pagáč z víťazného 
tímu Ľuborče - Nemšovej, ktorý strelil 10 gólov 
a zároveň bol vyhlásený aj ako najlepší hráč turnaja. 
Potom už prišlo na rad oceňovanie jednotlivých 
mužstiev podľa poradia, po ktorom sa hráči, tréneri, 
funkcionári a diváci rozišli spokojní domov a sľúbili 
si, že sa opäť o rok stretnú na 12. ročníku tohto 
kvalitného turnaja.  
Výsledky:
1. Bošáca – Ľub.-Nemš. 1:8, Góly Bošáca: Marták  
2. Zábl.-Driet. – Tr.Turná 4:8,   
3. Tr. Turná – Bošáca 3:5, Góly Bošáca: Jakubík-2, 
Masár-2, Lobík M.
4. Zábl.-Driet. – Ľub.-Nemš. 1:11
5. Bošáca – Driet.-Zábl. 5:2, Góly: Jakubík, Kusenda, 
Masár, Lobík M., Maňák 
6. Ľuborča-Nemšová – Trenčianska Turná 6:0   
Konečné poradie: 
Por.Družstvo Z V R P skóre body
1. Ľ.Nemš. 3 3 0 0 25:2 9
2. Bošáca 3 2 0 1 11:13 6
3. Tr. Turná 3 1 0 2 11:15 3
4. Zábl.-Driet. 3 0 0 1   7:24 0
Zostava OŠK Bošáca:
Adam Kusenda, Peter Jakubík, Matúš Kusenda, 
Patrik Masár, Andrej Dubec, Lukáš Hricko, Adam 
Lobík, Matej Lobík, Marek Maňák, Stanislav 
Marták, Jaroslav Herínek, Adam Benko, Matúš Bača

Bc. Jozef Mihala                                                                                                              

Dorastenci 
OŠK Bošáca 
víťazom Futbalového tur-
naja U19 v Partizánskom 
IV. ročníka Memoriálu 
Emila Mrázika

Dňa 25.1.2020 sa dorastenci 
OŠK Bošáca zúčastnili Turnaja 
dorastencov U19 a to IV. ročníka 
,,Memoriálu Emila Mrázika“, kto-
rý sa konal v Športovej hale v Par-
tizánskom. Organizoval ho klub 
ŠK Slovan Šimonovany pod zášti-
tou primá tora mesta Partizánske. 

Turnaja sa zúčastnilo 10 do-
rasteneckých mužstiev hrajúcich 
v rôznych súťažiach riadených 
ZsFZ.

Dorastenci OŠK Bošáca boli 
zaradení do veľmi ťažkej skupiny 
„B“, v ktorej sa postupne stretli 
s TJ Slovan Krušovce (V. liga 
D U19 Stred ZsFZ), s TJ Slovan  
Bojná  (V. liga D U19 Stred ZsFZ), 
s MFK Topvar Topoľčany (III. liga 
SD U19 ZsFZ) a MFC Spartak Bá-
novce nad Bebravou (III. liga SD 
U19 ZsFZ). V skupine získali tri 
body za víťazstvo s Bojnou 2:0, 
ale mohlo byť ich viac, nebyť ne-
šťastných prehier o gól s Krušov-
cami a s Bánovcami n/B, keď góly 
dostali v posledných sekundách 
zápasov pri oslabení o jedného 
hráča. 

Do štvrťfinále nakoniec po-
stúpili vďaka lepšiemu skóre zo 
štvrtého miesta a proti nim nastú-
pili domáci, ktorí boli vzhľadom 
na dovtedajšie výsledky miernym 
favoritom.

V tomto zápase, ako aj v ďal-
šom priebehu sa potvrdilo, že 
play-off je iná súťaž. Poučení 
z predchádzajúcich stretnutí naši 
hráči zlepšili disciplínu a trpezli-
vou hrou ovládli dianie na ihris-
ku. Domácich sme prakticky do 
ničoho nepustili a nebyť dobrých 
zákrokov ich brankára, mohli sme 
rozhodnúť zápas v riadnom hra-
com čase. Zápas sa skončil bez-
gólovou remízou  a prišli na rad 
penalty. Z každého mužstva po 
troch hráčoch. Za naše mužstvo 
ich premenili Patrik Lobík a Patrik 
Masár, za domácich len jeden hráč 
a tak sme postúpili do semifinále, 
kde nás čakali hráči Topoľčian, 
ktorým sme chceli odplatiť prehru 
0:3 zo základnej skupiny.

Semifinále sa hralo takticky, 
nikto nechcel urobiť zbytočnú 
chybu, Topoľčany mali optickú 
prevahu, ale veľké šance nema-
li. My sme trpezlivo čakali na tú 
našu. Tá aj prišla, po perfektnej 
prihrávke ostal pred brankárom 
osamotený Patrik Lobík a otvoril 
skóre tohto zápasu. Topoľčany 
vrhli všetky sily do útoku a snažili 
sa o vyrovnanie. Naši hráči prí-
kladne bojovali a nedovolili hrá-
čom Topoľčian skórovať. Naopak, 
tesne pred koncom vypichol loptu 
brankárovi Patrik Masár a zvýšil 
na 2:0, čím pečatil náš postup do 
finále, ktorý čakal málokto. Tam 
nás čakalo družstvo z Bánoviec, 
s ktorým sme nešťastne prehrali 
zápas v skupine a vedeli sme, že 
šanca na víťazstvo je veľká.

Finále sa hralo napriek pokro-
čilému času a aj vzhľadom na to, 
že to bol už siedmy zápas v poradí 
(hralo sa 1x 18min.) vo vysokom 
tempe. Opäť mali herne navrch 
hráči Bánoviec, ale skvelými zá-
krokmi nás držal nad vodou Adam 

Kusenda v bráne ako aj bojovnosť 
všetkých hráčov. My sme mali 
šance len z protiútokov a brankára 
sme zamestnali najmä nebezpeč-
nými  strelami z diaľky. Zápas na-
koniec skončil remízou 0:0 a o ví-
ťazovi museli rozhodnúť penalty. 
Tentokrát ich malo byť 5 na každej 
strane. Po sérii piatich penált bolo 
skóre 4:4, keď poslednú penaltu 
premenil Patrik Masár  a muselo 
sa kopať do rozhodnutia. Na pe-
naltu išiel opäť Paťo – premenil, 
hráč Bánoviec – premenil, opäť 
Paťo – premenil, hráč Bánoviec – 
nepremenil, resp. Adam Kusenda 
chytil! Sme Víťazi turnaja!!!  

Skvelý turnaj, v ktorom sme 
zažili ako mužstvo snáď každú 
emóciu. Sklamanie, pocit krivdy, 
hnev, radosť, šťastie, napätie a na-
koniec eufóriu z víťazstva! Naj-
viac ma teší, že sme sa dokázali 
vyrovnať každému súperovi, ve-
deli sme zahrať takticky a hlavne 
sme ho zvládli po kondičnej strán-
ke na výbornú. 

Poďakovať treba organizáto-
rom, ktorí dali dohromady výbor-
né mužstvá, keď každý zápas bol 
vyrovnaný, dramatický a vždy na 
vysokej úrovni.

Celkové poradie IV. roční-
ka Memoriálu Emila Mrázika: 
1.miesto - OŠK Bošáca, 2.miesto 
- MFC Spartak Bánovce n/B, 
3.miesto - MFK Topvar Topoľča-
ny U19, 4.miesto - Atletico No-
vejsa U19, 5.miesto - ŠK Slovan 
Šimonovany, 6.miesto - TJ Druž-
stevník Jacovce, 7.miesto - MFK 
Topvar Topoľčany U17, 8.miesto - 
TJ Slovan Krušovce, 9.miesto - TJ 
Slovan Bojná, 10.miesto - TJ So-
kol Biskupice. Najlepší brankár : 
Alex Čulák ( MFK Topvar Topoľ-
čany U19 ), najlepší hráč : Adam 
Horvát ( Atletico Novejsa U19 ), 
najlepší strelec : Šimon Kováč 
(MFK Topvar Topoľčany U17).

Výsledky OŠK Bošáca - SKU-
PINA“B“:1. Bošáca – Krušovce 
1:2, g. Masár, 2. Bojná – Bošáca 
0:2, g. Lobík P., Masár, 3. Topoľ-
čany U19 – Bošáca 3:0, 4. Bošáca 
– Bánovce 1:2, g. Lobík M.

Štvrťfinále: Šimonovany – 
Bošáca 0:0, na pen. 1:2, g. Lobík 
P., Masár, Semifinále:Topoľčany 
U19 – Bošáca 0:2, g. Lobík P., Ma-
sár, Finále:Bánovce n/B – Bošáca 
0:0, na pen. 5:6, g. Maňák, Lobík 
M., Dubec., Masár, Masár, Masár.

Bc. Jozef Mihala

Prvé miesto v Partizánskom
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Narodili sa
Dominik Capák

Mathias Kadlečik
Miroslav Imrich

Matej Hanták

Vanesa Husárová

Manželstvo uzavreli
Michal Gášpar a Zuzana Malíčková
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Vladimír Kochan
Mária Šimová
Slavomír Zámečník
Mgr. Janka Paučinová
Mária Holičková
Vlasta Geržová

Melánia Krivá
Jozef Juráček
Dušan Hulínek

Ľuboš Dovina
Agneša Vojtková

Navždy nás opustili

60 rokov
RNDr. Miroslav Fürsten
Anna Adámaťová

Miroslav Figura
Vladimír Ochodnický
Janka Berová

65 rokov
Rastislav Adámať
Daniela Jašková
Ľudmila Bradáčová
Peter Helík
Juliana Margalová
Vladimír Pisca
Pavol Jaško

Pavel Mitana

70 rokov
Ing. Vladimír Fraňo 
Štefan Herák

75 rokov
Jozef Socha
Magdaléna Zámečníková

Jozef Haviernik

80 rokov
Ján Mihala

85 rokov
Ján Madila
Jaroslav Křenek

Agneša Vojtková
Anna Dedíková
Mária Poláčková 

90 rokov
Matej Benko

Emília Kadlecová

92 rokov
Aurélia Paučinová


