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Hody. To je „národný“  sviatok nás Bošá-

čanov. Cez hody chce byť každý doma. Doma 
z dovolenky, z práce, z uponáhľaného kolotoča 
všedných dní. Na hody sa z ďalekej cudziny či z 
neďalekého mesta vracajú domov všetci tuláci.

Pred každým domom sa zametá, gazdinky 
umývajú okná a blýskajú svoju domácnosť a 
chlapi šomrú a radšej sa niekde vytratia, aby ná-

hodou nezavadzali pri upratovacom ošiali.  Veľ-

ké upratovanie a prípravy na hodové podujatia 
prebiehajú  aj v kostole, pretože vďaka nášmu 
kostolu a jeho zasväteniu Nanebovstúpeniu 
Panny Márie slávime v Bošáci hody.  Po ulici 
rozvoniavajú hodové dobroty, z ihriska sa ozý-

vajú známe kolotočové hity a detský smiech. 
Pre nás na obecnom úrade  v predhodovom 

týždni vrcholia prípravy, doťahujeme posledné 
detaily, aby všetko počas hodových dní prebie-

halo tak ako má. Podľa Vašej pozitívnej odozvy, 
sa nám to aj celkom darí. Patrí sa však pozna-

menať, že to nie je len o nás zamestnancoch. Už 
pár rokov sa môžeme spoľahnúť na stabilnú ho-

dovú partiu spomedzi Vás občanov, ktorí nevá-

hajú a odložia svoje  osobné záujmy bokom, aby 
hodovali celkom inak ako väčšina obyvateľov 
našej obce. Ich hody sú celkom iné, plné napätia, 
príprav a zdravého adrenalínu, či všetko dopad-

ne tak ako sme si naplánovali. S odhodlaním a 

nasadením všetkých síl niekoľko dní  usilovne 
pracujú, s úsmevom na tvári a srdcom na dlani. 
To sú naši dobrovoľníci. Srdečne Vám všetkým 
ďakujeme, pretože bez Vás, by hodové  slávnos-

ti nebolo možné svojpomocne v takom rozsahu 
pripraviť. Veľmi nás teší, že každým rokom je 
nás viac a hlavne, že na organizácii majú chuť  
spolupracovať a pomáhať aj mladí ľudia.

“Jedným 

z najhlbších 

tajomstiev života 
je poznanie,

že zmysel 
má iba to, 

čo robíme 
pre iných.”

Lewis Caroll
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Milí spoluobčania,
čas neúprosne letí a opäť tu máme 

komunálne voľby, kde si budeme voliť 
starostu a poslancov obecného zastupi-
teľstva. Treba podotknúť, že som Vašim 
starostom druhé volebné obdobie, za čo 
som Vám vďačný. Nechcem sa vracať 
do toho prvého, ale v krátkosti zrekapi-
tulovať posledné štyri roky.

Moje druhé volebné obdobie v pozí-
cii starostu obce začalo budovaním zber-
ného dvora, na ktorý sme tak dlho čakali. 
Veľa sa o ňom už v minulosti napísalo, a 
tak sa nebudem viac rozpisovať. 

Z dotácie od Environmentálneho 
fondu sme vymenili okná a dvere na 
budove obecného úradu. Nebola to len 
estetická záležitosť. Výmenou starých 
rozpadávajúcich okien sa odstránili veľ-

ké úniky tepla, čím sme výrazne ušetrili 
aj na spotrebe plynu v budove. 

Rozšírili sme aj vozový park, kto-

rý je veľmi dôležitý pre poskytovanie 
kvalitných služieb občanom a uľahčuje 
nám prácu v obci. K Ivecu s hydraulic-

kou rukou, ktoré bolo súčasťou projek-

tu  vybudovania zberného dvora, sme 
tiež z dotácie zakúpili vozidlo Multicar 
s lisovacou nadstavbou. Pomocou tejto 
techniky si sami odvážame komunálny 
odpad zo Zabudišovej a okrajových čas-

tí obce, kde nám túto službu nezabezpe-

čujú Technické služby NM n/V. Zároveň 
toto vozidlo využívame pri zbere triede-

ného odpadu v obci. Odstránili sme veľ-

koobjemové kontajneri po obci a večný 
problém s ich vyvážaním, ktoré nadmer-
ne zaťažovalo obecný rozpočet. Minulý 
rok sme na Multicaru zakúpili posýpaciu 
nadstavbu na zimnú údržbu a zaobstarali 
snehovú radlicu. Týmto sme zvýšili ďal-
šiu využiteľnosť vozidla.

 Na Mikuláša v roku 2015 dostali 
naši hasiči  úplne nové zásahové vozidlo 
Iveco Daily. Som rád, že zatiaľ ho vyu-

žívame len na cvičenie a ukážky deťom 
a nebolo potrebné ho využiť pri veľkom 
hasičskom zásahu.

 V priebehu roka 2015 sa obec po-

dieľala na  rekonštrukcii 100 ročnej su-

šiarne na Zabudišovej, ktorá je vo vlast-
níctve rodiny Maruškovej. Teší ma, že 
sušiareň sa aktívne používa a sušenie 
ovocia tradičným spôsobom sa opäť vrá-

tilo do našej obce.
Podarilo sa nám odstrániť rozpadnu-

tú budovu starej pošty a pripraviť poze-

mok na nové využitie. Z menších prác 
spomeniem nové zábradlie na potôčiku 
pri škôlke, nové zrkadlá v križovatkách,  
nové dopravné značenia a premiestnenie 
zástavky. Osadili sme nové závory nad 
tehelňou a tiež na starej ceste na Zabudi-
šovú. Osadením potrubia na miesto od-

vodňovacieho kanála na tréningovej plo-

che na ihrisku sme vytvorili jednu veľkú 
neprerušovanú plochu, ktorú využívajú 
futbalisti a hasiči pri svojich tréningoch.

Na prelome rokov 2015 a 2016 
sme vďaka projektu Obnova verejného 
osvetlenia v obci Bošáca financovaného 
z Ministerstva hospodárstva SR a Európ-

skeho fondu regionálneho rozvoja  zre-

konštruovali verejné osvetlenie v celej 
obci ako aj na Zabudišovej, Rolincovej, 
v poli a nad cintorínom. Boli vymenené 
a doplnené šetriace LED svietidlá, osa-

dené nové rozvádzače a tiež natiahnuté 
nové zaizolované vedenie po celej obci. 
Postupne sme sami z vlastných zdrojov 
doplnili ďalšie stĺpy a svetlá.

Na obecnom úrade sme pre verejnosť 
osadili kompletnú katastrálnu mapu, 
ktorá je aktívne dodnes využívaná ob-

čanmi i ďalšími majiteľmi pozemkov 
v Bošáci. Premiestnili sme hniezdo bo-

cianov a čakáme, kedy sa u nás znova 
usadia. Máme veľkú radosť, že detí nám 
v obci stále pribúda, možno aj vďaka na-

šim bocianom.
V polovici roka 2016 sme opäť vyu-

žili možnosť dotácie a zakúpili zameta-

cie vozidlo Hako. Svoje využitie si našlo 
a pomáha nám  pri upratovaní verejných 
priestranstiev. Len pripomeniem, že 
nemá nahradiť upratovanie pred kaž-

dým domom, to ostáva na každom z nás 
a ďakujem všetkým občanom, ktorí tak 
robia. Aj na toto vozidlo by sme chceli 
do budúcna zakúpiť zariadenia na zimnú 
údržbu a zintenzívniť jeho využitie. 

Dňa 16. júla 2016 v sobotu sme ofici-
álne otvorili brány zberného dvora. Pri-
pomínam iba, že priviesť na zberný dvor 
vyseparovaný odpad  môžete každú stre-

du od 14:00 do 18.00 a každú sobotu od 
8:00 do 12:00 hod.

V priebehu roka sme vynovili aj det-
ský kútik. Zhotovili sme zrkadlovú ste-

nu, čím sme potešili všetky malé taneč-

nice a tiež dámy, ktoré pravidelne chodia 
do detského kútika cvičiť.  

Začiatkom roka 2017 sme sa po 
dlhšej dobe vybláznili na „prírodnom“ 
klzisku. Počasie prialo a tak si korčuľo-

vania užili malí aj veľkí počas niekoľ-

kých týždňov.  Veľké poďakovanie patrí 
všetkým organizátorom. 

Minulý rok sme z dotácie VUB na-

dácie a tiež aj z vlastných zdrojov vy-

budovali novú pumptrackovú dráhu pre 
cyklo nadšencov. Počas jej otvorenia 
sme úspešne zorganizovali aj prvú sú-

ťaž. Dráha je vyhľadávaná nielen naši-
mi občanmi, ale navštevujú ju cyklisti 
zo širokého okolia. Tento rok sme dráhu 
vylepšili zhotovením asfaltových zákrut 
a usporiadali ďalší ročník súťaže.

 Neodmysliteľnou súčasťou jesene 
a jari sa stalo vysádzanie nových ovoc-

ných stromov. Aj teraz na jeseň budeme 
vysádzať a žiadame každého, kto má 
záujem o ovocný stromček, nech sa na-

hlási na obecnom úrade. Výsadba a pri-
deľovanie stromčekov bude prebiehať v 
prvej polovici novembra.

 Podarili sa nám aj rekonštrukčné 
práce v škole. Z dotácie Ministerstva 
školstva SR a vlastných zdrojov sme 
zrekonštruovali telocvičňu, kde sme 
opravili strechu, zaizolovali špáry v 
sklobetóne a vymenili podlahu. Strechu 
nad sociálnymi zariadeniami sme opra-

vili z vlastných zdrojov. Ďalej sa nám 
podarilo z dotácie vymeniť poškodené 
podlahy v učebniach.

V máji minulého roku sme začali s 
dlho očakávanou výstavbou chodníka 
okolo kostola smerom k bytovkám. Svo-

je uplatnenie si našiel nie len pre obča-

nov bývajúcich v okolí, ale aj pre ma-

mičky na prechádzky s kočíkmi. Ešte k 
nemu dorobíme osvetlenie prechodov a 
odvodníme zátopovú časť. 

Z dotácie Lesov SR sme opravili 
miestne komunikácie na Zabudišovej. Z 
vlastných financií sme opravili cestu na 
Rolincovú, za čo patrí vďaka organizá-

torovi brigády p. Benešovi a občanom a 
osadníkom Rolincovej. Z dotácie Minis-

terstva vnútra SR  sme osadili kamery na 
vstupoch do obce, čím sme zvýšili bez-

pečnosť občanov. 
V priebehu rokov sme získali od 

MVSR osobné vozidlo Kia, zakúpili 
sme hasičom zo Zabudišovej  novšiu 
Aviu,  zaobstarali novú mulčovaciu ko-

sačku Sherpa s pohonom na všetky kole-

sá pre uľahčenie údržby sadov a futba-

listom kúpili novú traktorovú kosačku. 

z Bošáce
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Prajeme im a veríme,  že ich potiahne 
späť do vyššej súťaže.

Intenzívne sa zaoberáme riešením 
novej lokality pre výstavbu Pod Stráňa-

mi. Realizujeme stále výkup pozemkov 
a zaoberáme sa samotným projektom in-

žinierskych sietí.
Zaujímavým a zároveň užitočným 

je projekt kompostérov do domácností. 
Každá domácnosť v Bošáci ktorá požia-

da, dostane zdarma plastový 1050 litro-

vý kompostér. Tento projekt sme robili 
pod hlavičkou Mikroregiónu Bošáčka a 
kompostéry dostanú nielen domácnosti 
v Bošáci, ale aj domácnosti v ostatných 
obciach Bošáckej doliny. O priebehu 
Vás budeme včas informovať.

 Netreba zabudnúť, že do-

končujeme revitalizáciu futbalo-

vého ihriska, ktorá obnáša nový 
závlahový systém a striedačky. 
Tu patrí poďakovanie Jozefovi 
Mihalovi, Mariánovi Kopunco-

vi ako aj ďalším, ktorí priložili 
ruku k dielu, nakoľko k dotácií a 
vlastným zdrojom sme časť robi-
li svojpomocne.

Tak ako to chodí v živote ľudí, 
je to aj v živote obce. Nie všetko 
sa podarí a urobí. Žiaľ pri pro-

jektoch z dotácii sme odkázaní 
aj na rozhodnutia nadriadených 
orgánov. Obec nemá kapacity, 
aby všetky projekty financovala z 
vlastných zdrojov, a tak ak chce-

me obec stále rozvíjať, musíme 
sledovať výzvy a následne nájsť 
ľudí, ktorí nám pomôžu projekt 
s dotáciou zrealizovať alebo mu-

síme byť vytrvalý a projekt ro-

bíme sami a čakáme. Príkladom 
projektu, ktorý sme robili sami 
a oplatilo sa čakať je rozšírenie 
škôlky. Dvakrát nám schválili 
dotáciu, ale dostali sme nesplni-
teľné podmienky a tak sme ich 
museli odmietnuť. Aj po tretí krát 
nám dali zamietavé stanovisko. Požiadal 
som zastupiteľstvo, aby sme rozšírenie 
zrealizovali z vlastných zdrojov, čo za-

stupiteľstvo aj schválilo. Následne sme 
dostali list, kde nás žiadajú, aby sme 
potvrdili záujem o dotáciu, nakoľko pre-

sunuli na škôlky ďalšie financie a teda 
prehodnotia rozhodnutie na schválené. 
Momentálne čakáme na písomné roz-

hodnutie o schválení, po ktorom podpí-
šeme zmluvu o nenávratnom finančnom 
príspevku. Zrealizovaním projektu roz-

šírenia škôlky s dotáciou obec ušetrí mi-

nimálne 150-tisíc eur. 
Osobne mňa najviac mrzí, že sme ne-

postavili bytovky. Či pre seniorov, ako 
aj pre mladých. Žiaľ nemáme žiadny vy-

hovujúci priestor, kde by sme ich mohli 
okamžite začať stavať. Projektových 
štúdií na novú bytovku máme na úrade 
niekoľko. Preto som vložil všetku ener-
giu do výkupu pozemkov, čo však nejde 
tak ľahko a rýchlo ako som dúfal. No 
sľubujem, že dokiaľ budem zdraví, nič 
ma neodradí. „Cieľ“ je na dohľad. 

Ďalšou nesplnenou aktivitou je opra-

va chodníkov po obci. Dali sme pred-

nosť šetreniu a výkupu pozemkov pre 
novú výstavbu. Rád by som bol, aby sme 

každoročne vyčlenili istý obnos financií 
a postupne zrekonštruovali chodníky v 
celej obci. Samozrejme je toho viac čo 
by som chcel, aby bolo hotové, ale to je 
výzva, plán do ďalšieho obdobia. 

Projekty, ktoré budeme určite rea-

lizovať z dotácií, sú rekonštrukcie ha-

sičských zbrojníc na Zabudišovej a v 
Bošáci a výstavba zastrešeného pódia za 
sokolovňou s revitalizáciou plôch. Pod-

písal som zmluvy a oba hasičské zbory 
dostanú v priebehu jesene kompletne 
vybavený protipovodňový vozík. Ako 

som už spomínal, budeme rozširovať 
materskú škôlku z dotácie, alebo z vlast-
ných zdrojov. 

A čo ďalšie nás čaká? Pripravujeme 
sa na novú územno - plánovaciu doku-

mentáciu. Rokujeme o žiadosti na nový 
traktor, na jar podáme žiadosť na za-

teplenie KD Zabudišová, ďalej riešime 
žiadosť na pokračovanie rekonštrukcie 
telocvične, kde máme v pláne komplet-
ne zrekonštruovať sociálne zariadenia a 
výmenu sklobetónu za stenu s izoláciou. 
Samozrejme budeme sa usilovať o roz-

šírenie zberného dvora a dovybavenie 
technikou. Plánujeme pripraviť projekt 
rozšírenia vodovodu pre domácnosti v 

poli a podať žiadosť o dotáciu. 
Mnohí sa pýtate, ako to je s 

znovuotvorením zubnej ambulan-

cie v našej obci. Pán doktor Ze-

hetner má záujem u nás ordinovať, 
avšak nebolo možné v jeho silách 
zariaďovať dve ambulancie naraz. 
Neustále sme spolu v kontakte a si-
tuáciu riešime. Ďalšou vecou, ktorá 
Vás veľmi zaujíma, je otvorenie le-

kárne. Už teraz Vám môžem potvr-
diť, že budeme mať novú lekáreň, 
nakoľko Jednota odpredala časť 
budovy novému majiteľovi, kde 
sme boli nápomocní v rámci našich 
kompetencií. Nový majiteľ v prie-

behu roka priestory zrekonštruuje 
a otvorí lekáreň. Obec predbežne 
prisľúbila pridelenie bytu v prípade 
potreby novému lekárnikovi. 

Nuž práce a plánov máme po-

žehnane, až sa môže zdať, že len 
rozprávame a nič sa nerobí. Avšak 
opak je pravdou, inak by na riad-

koch vyššie nebolo o čom písať.
Tak a teraz sa presuňme ku 

kultúrnym a spoločenským akci-
ám. Rok začíname a končíme Sil-
vestrovskou zábavou s ohňostro-

jom. Pokračujeme futbalovými 
turnajmi: trojkráľový, žiaci, prí-

pravka, dorastenci. Nasleduje Trojkrá-

ľový ekumenický koncert, Bošácke 
Baveničky, fašiangová veselica, veľko-

nočné podujatie, stavanie mája, oslavy 
Dňa matiek,  MDD, účasť na Slováckej 
jaternici,  divadelné dosky,  príchod Mi-
kuláša a vianočné podujatie v múzeu, v 
priebehu roka rôzne výstavy, prednášky, 
koncerty a ďalšie akcie, turistické po-

chody a podujatia na Zabudišovej, či 
varenie obecného lekváru, tak dôležité-

ho pre prezentáciu obce, pri ktorom sa 
tiež vždy skvelo zabavíme. Veľká vďaka 

z Bošáce
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všetkým varičkám a varičom. Najdôle-

žitejším podujatím roka sú naše krásne 
a stále krajšie hody. Som rád, že sme 
začali robiť obecný ples, ktorý má svoju 
kvalitu a čaká nás už tretí ročník. Počas 
tohto volebného obdobia sme oslávili 
aj významné jubileá našich organizácií. 
V roku 2016 to bolo 90.výročie zalo-

ženia DHZ Bošáca a v tomto roku 110. 
výročie našej dychovej hudby. Pri tejto 
príležitosti sme vydali novú knihu Dy-

chová hudba v Bošáci. Potešilo ma oži-
venie detského kútika a ďakujem Janke 
Helíkovej za iniciatívu. Verím, že sa 
bude v spoločných aktivitách v kútiku 
pokračovať. 

Stále vydávame náš obecný časopis 
Prameň, informujeme Vás cez webovú 
stránku ako aj cez sociálnu sieť Face-

book. Po novom budeme všetky hláse-

nia v rozhlase zasielať aj vo forme SMS 
na mobil občanom, ktorí o to požiadajú. 
Neustále prezentujeme obec na rôznych 

výstavách (Region Tour, Agrokomplex), 
súťažiach a anketách (Strom roka, De-

dina roka), ako aj v televízií a rozhlase. 
Možno to znie, že sa chválim, ale chvá-

lim sa Vami všetkými, ktorí sa na tom 
spolupodieľate. Vždy keď k nám príde 
do obce návšteva alebo ja zavítam nie-

kam, hovorím, akých dobrých a šikov-

ných občanov máme v Bošáci. Som na 
Vás hrdý! Áno, dalo by sa toho urobiť 
aj viac, preto čakáme podnety a námety 
od Vás občanov a veríme, že sa aj pridá-

te medzi nás. Nemusí to byť ku každej 
akcii, vymyslite novú alebo sa pridajte 
k tej, ktorá Vám je k srdcu najbližšia. 
Vždy budem hovoriť a myslím, že mi 
dáte za pravdu, že každú akciu či už bu-

dovateľskú alebo spoločenskú, ktorú si 
urobíme sami a dáme do nej kus svojej 
práce a teda i kus seba, nedokáže uro-

biť žiadna firma. To srdiečko v tom a ten 
blahodarný pocit potešenia, zadosťuči-
nenia, že sme si to sami zhotovili, nekú-

pime za žiadne eurofondy či dotácie.
Záverom by som chcel poďakovať 

svojej partnerke a deťom za trpezlivosť 
a tolerantnosť,  rodičom a blízkej rodine 
za pomoc. Kolegyniam na úrade a kole-

gom na prevádzke patrí poďakovanie za 
šikovnosť a pracovitosť. Kolegyni a ko-

legom starostom z Bošáckej doliny ďa-

kujem za spoluprácu. Nuž a samozrejme 
poďakovanie patrí všetkým Vám, ktorí 
sa zapájate a pomáhate pri všetkých tých 
akciách, ktoré realizujeme a organizuje-

me. A že toho nie je málo. Potešením pre 
nás môže byť fakt, že sme vzorom pre 
iné obce. Dôkazom, že sme šikovní, je 
pre mňa aj druhé miesto v prestížnej sú-

ťaži Dedina roka, ktoré si veľmi vážim.
Na záver Vám všetkým prajem krás-

nu jeseň, veľa zdravia, šťastia, lásky, 
trpezlivosti, úsmev a šťastnú ruku pri 
voľbách 10. novembra 2018.

Váš starosta Mgr. Daniel Juráček

D Ô L E Ž I T É 
INFORMÁCIE 
PRE VOLIČOV

V sobotu dňa 10. novembra 2018 sa uskutočnia ko-

munálne voľby. Právo voliť majú občania Slovenskej 
republiky a cudzinci s trvalým pobytom v Bošáci. Vo-

lebnou miestnosťou je zasadacia miestnosť Obecného 
úradu v Bošáci. Začiatok hlasovania je o 7:00 hod. 
a koniec o 22:00 hod. Dovoľujeme si Vás upozorniť, 
že pri vstupe do volebnej miestnosti ste povinný pred-

ložiť občiansky preukaz, alebo v prípade cudzincov 
doklad o pobyte cudzinca. V prípade, že sa nepreu-

kážete dokladom totožnosti, nebude Vám umožnené 
voliť. Zároveň občania, ktorí sa zo zdravotných dô-

vodov nemôžu osobne dostaviť do volebnej miestnos-

ti, majú možnosť požiadať o voľbu prostredníctvom 
prenosnej volebnej schránky. Ak máte záujem využiť 
túto možnosť, nahláste sa prosím najneskôr v deň ko-

nania volieb do 15:00 hod na tel. č. 0327781129. 

Obecný úrad Bošáca

Kandidátom 
na starostu 

a poslancov OZ obce 
Bošáca sme položili 
rovnaké otázky…

Meno a priezvisko:
Vek:
Rodinný stav:
Bydlisko:
Štúdium a vzdelanie:
Povolanie:
Zamestnávateľ:

1: Záujmy, záľuby/max. 50 slov/:

2: Ako si predstavujem svoju prácu ako starosta/
poslanec, čo by som chcel dosiahnuť/max.150 
slov/:

3: Prečo si myslíte, že by mal volič voliť práve 
vás?/max. 100 slov/



Meno a priezvisko: 
Mgr. Daniela Záhorová
Vek: 40
Rodinný stav: vydatá
Bydlisko: Bošáca 411
Štúdium a vzdelanie: vysokoškolské vzdela-

nie druhého stupňa
Povolanie: učiteľka pre prvý stupeň základ-

nej školy
Zamestnávateľ: Základná škola s materskou 
školou Ľudovíta Vladimíra Riznera Bošáca

1. Šport – volejbal, bicyklovanie, turistika 
a prechádzka s rodinou do prírody.
Kultúra – návšteva divadelného predstavenia 
či kina; umelecké výstavy v galérii alebo hu-

dobný koncert; dobrá kniha. 
Flexibilná – som človek ľahko prispôsobi-
teľný novým podmienkam; pružne reagujem 
pri riešení problémov.
Komunikatívna – som priateľský, otvorený človek; jednanie (prá-

ca) s ľuďmi je pre mňa prvoradé. 

2. Predovšetkým chcem komunikovať  s občanmi úprimne, bez 
klamstiev a zavádzania. Pracovať tak, aby aj ten najmenší problém 
som vyriešila a nepodceňovala, či nezosmiešňovala pripomienky 
a potreby občanov. Podporovať a rozvíjať chcem všetky organi-
zácie, ktoré sa v obci nachádzajú. Zanietených občanov pre repre-

zentáciu obce budem podporovať po všetkých stránkach a nápady 

občanov si nebudem privlastňovať ale nao-

pak, budem povzbudzovať ostatných šikov-

ných ľudí pre ďalšie nápady. Chcem obnoviť 
spoluprácu zo strany obce smerom k základ-

nej škole, snažiť sa rozšíriť a zveľaďovať 
objekty slúžiace pre mladých ľudí i pre ma-

mičky s deťmi. Rozvíjať služby občanom je 
prvoradá záležitosť. V rámci možností chcem 
do obce vrátiť lekáreň, zubára a rozšíriť, zve-

ľadiť či vylepšiť priestory materskej školy, 
ktoré sú už dlhý čas nevyhovujúce. Chcem 
podporovať súkromných podnikateľov, ktorí 
v obci podnikajú a využívať ich služby pre 
občanov. Spolupráca medzi okolitými ob-

cami je už prirodzená záležitosť a preto ju 
chcem ďalej podporovať a rozvíjať.

3. Sľubovať je ľahké, ťažšie je sľuby plniť. 
Počas môjho doterajšieho pôsobenia ako ria-

diteľky ZŠ s MŠ som nezostávala len pri sľuboch, ale všetky vízie, 
ktoré som si ako riaditeľka školy predsavzala, som splnila a taktiež 
v rámci možností som urobila aj veľa práce najviac, na čo som pat-
rične hrdá. Som si vedomá, že práca starostu je zodpovedná a  bez 
vôle poslancov neurobí takmer nič. Z toho dôvodu musí vedieť 
komunikovať a spájať ľudí pre rozumné a potrebné veci pre všet-
kých občanov. Myslím, že vlastnosti komunikácie a manažovanie 
mi nechýbajú a preto si dokážem prácu STAROSTKY OBCE v pl-
nej miere predstaviť.

Meno a priezvisko: 
Mgr. Daniel Juráček
Vek: 43
Rodinný stav: slobodný
Bydlisko: Bošáca 201
Štúdium a vzdelanie: Vysoká škola ekonó-

mie a manažmentu verejnej správa Bratisla-

va

Povolanie: starosta
Zamestnávateľ: Obec Bošáca

1. šport (futbal, volejbal, hokej), knihy, príro-

da, divadlo, stále „starostovanie“ 

2. Prácu starostu si predstavujem ako služ-

bu všetkým občanom, službu obci. Pomáhať 
všetkým bez rozdielu. Obec nestačí len spra-

vovať, ale aj aktívne rozvíjať po všetkých 
stránkach. Prispôsobovať sa novým trendom, 
technológiám, spôsobu komunikácie. Tak ako je nutné v obci bu-

dovať cesty, bytovky, chodníky, škôlku a iné, je potrebné v obci 
budovať medzi občanmi silnú súdržnosť, tolerantnosť, ochotu po-

máhať, pracovitosť, skrátka aby sme boli na seba, na našu dedinku 
hrdí. Chcel by som dosiahnuť, alebo skôr naučiť  ľudí starať sa 
o veci verejné, aby pochopili, že je v ich záujme vedieť, čo sa v ich 
okolí deje, ako sa spravuje obec, že obec sme my všetci, že je na-

šou povinnosťou starať sa o ňu, zveľaďovať ju a chrániť ju.

3. Pretože sa snažím vždy každému pomôcť, 
viem čo chcem, viem ako to urobiť, hovorím 
pravdu i keď to niekedy nie je príjemné, viem 
si priznať chybu a ospravedlniť sa, som čest-
ný, férový, pracovitý, zodpovedný a úprim-

ný.

PREDSTAVUJEME KANDIDÁTOV na starostu obce Bošáca



Meno a priezvisko:
Mgr. Lucia Benková
Vek: 37
Rodinný stav: slobodná
Bydlisko: Bošáca 604
Štúdium a vzdelanie: Pedagogická fakulta – 
Univerzita Konštantína Filozofa Nitra
Povolanie: asistent učiteľa, vychovávateľka 
ŠKD
Zamestnávateľ: Základná škola s materskou 
školou Ľudovíta Vladimíra Riznera Bošáca

1: Záujmy, záľuby: volejbal, futbal, florbal, 
hudba, práca s deťmi

2: Spolupracovať a komunikovať o všetkých 
záležitostiach týkajúcich sa dediny. Dedinu 
treba zveľaďovať viacej, hlavne od začiatku 
dediny až po koniec.

3: Chcela by som aby sa opravili chodníky v celej dedine, zaviesť 
plyn v lokalite Pod Stráňami, riadna výstavba domov a bytoviek, 
pretože nám ľudia utekajú do okolitých dedín. Spolupracovať viac 
s okolitými dedinami, alebo aj s dedinami z väčšej vzdialenosti. 
Požiadať majiteľov domov aby sa starali o svoje chátrajúce domy 
alebo ich predali. Zabezpečiť do našej dediny zubára a otvorenie 
lekárne. 

Meno a priezvisko: 
Bc. Martin Adámať
Vek: 28 rokov
Rodinný stav: slobodný
Bydlisko: 913 07, Bošáca 37
Štúdium a vzdelanie: Základná škola s mater-
skou školou v Bošáci, Bilingválne slovensko 
-španielske gymnázium v Novom Meste nad 
Váhom, Vysoké učení technické v Brne, Fa-

kulta stavebná, obor geodézia a kartografia, 
aktívna znalosť jazyka anglického a španiel-
skeho
Povolanie: študent 5. ročníka VUT v Brne v 
obore geodézia a kartografia
Zamestnávateľ: GEO-KOD s.r.o., Žitná 21, 
831 06, Bratislava
1: šport, hudba, moderné technológie, pria-

telia

2: Na základe svojich pracovných skúseností (viac ako 3 roky pra-

xe v oblasti stavebnej geodézie a stavieb) a štúdia, by som chcel 
pre obec pracovať v oblasti rozvoja výstavby a infraštruktúry obce, 
riešení pozemkov, resp. pozemkových úprav v katastrálnom území 
obce. Taktiež by som rád inicioval rekonštrukcie a modernizácie 
verejných priestorov. Aktívne sa chcem zúčastňovať na akciách 
vedených pod hlavičkou obce a hlavne na zasadnutiach obecného 
zastupiteľstva.
3: Myslím, že občania obce ma poznajú hlavne z verejných akcií, 
na ktorých sa snažím vždy zúčastňovať a reprezentovať obec. Tak-

tiež sa zúčastňujem na športových a kultúr-
nych akciách, na ktorých by som sa chcel aj 
naďalej aktívne podieľať.
Zvolením za poslanca by som rád prispel k 
širšiemu rozvoju obce svojimi nadobudnu-

tými znalosťami a vedomosťami zo štúdia a 
praxe.

PREDSTAVUJEME KANDIDÁTOV na poslancov OZ obce Bošáca
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Meno a priezvisko: 
Ján Brezovák
Vek: 66 rokov
Rodinný stav: ženatý
Bydlisko: Bošáca 173
Štúdium a vzdelanie: ÚSO
Povolanie: dôchodca (stolár)
Zamestnávateľ: -

1: Mám rád divadlo a folklór. Som členom 
divadelného súboru Rozmarín v Bošáci, 
v ktorom sa venujeme nielen divadelným 
hrám a folklóru, ale pomáhame aj Obecnému 
úradu pri rôznych aktivitách. Vo voľnom čase 
rád pracujem v záhrade a venujem sa rodine.  

2: Ako poslanec by som chcel dosiahnuť 
rozšírenie kapacity materskej škôlky, zre-

konštruovať sokolovňu a jej dvor na účely 
rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí, opraviť poškodené 
chodníky a podporiť výstavbu pre mladé rodiny. Budem robiť všet-
ko pre to, aby sa nám tieto aktivity podarili a žili sme v našej obci 
stále v kvalitnejších podmienkach.  

3: Nakoľko sa už 8 rokov pravidelne zúčastňujem ako občan obec-

ných zastupiteľstiev, mám prehľad o dianí v našej obci. Aktívne 
navrhujem rôzne zlepšenia a vytrvale ich pripomínam, aby sa aj 
realizovali. Za kľúčovú úlohu poslanca považujem práve záujem 
o dianie v obci, nielen sedenie a rokovanie na zastupiteľstvách, ale 

aj aktivitu mimo nich. Chcem v tejto činnos-

ti aktívne pokračovať ako poslanec, pretože 
verím, že realizáciu nápadov viac ovplyvním 
a urýchlim. Ako dôchodca mám na to dosta-

tok času. Za veľmi dôležité považujem aj 
dobrú vzájomnú spoluprácu poslancov a sta-

rostu.  

Meno a priezvisko: 
PaedDr. Daniel Bradáč
Vek: 42
Rodinný stav: ženatý
Bydlisko: Bošáca 233
Štúdium a vzdelanie: Fakulta prírodných 
vied, Univerzita Mateja Bela  Banská Bys-

trica
Povolanie: stredoškolský pedagóg, zástupca 
riaditeľa školy
Zamestnávateľ: Gymnázium M.R. Štefánika, 
Športová 41, Nové Mesto nad Váhom

1: rodina, šport, turistika, cestovanie, kultúra, 
práca na záhrade

2: Chcem pokračovať pri organizácii už za-

behnutých a tradičných kultúrnych podujatí 
v obci Bošáca. Mojim cieľom je posunúť tie 
najvýznamnejšie podujatia – hody, Vianoce na námestie. Chcel by 
som, aby sa zrealizovala rekonštrukcia budovy Sokolovne, ktorá 
by sa využívala na menšie kultúrne podujatia, schôdze, rodinné 
akcie a taktiež priestoru za Sokolovňou, kde niekoľko rokov lo-

bujem za výstavbu kultúrno-oddychovej zóny v podobe výstavby 
amfiteátra, kde by sa organizovali hodové slávnosti, ale aj kon-

certy na letné víkendové odpoludnia. Samozrejme rád podporím 
skvalitnenie života v obci Bošáca v podobe rekonštrukcie a úpravy 
poškodených chodníkov, verejných priestranstiev, či budov. Bol by 
som rád, keby sa nám podarilo zlepšiť starostlivosť o životné pro-

stredie, aby sme spoločne  dbali  na dôslednú 
separáciu odpadov, nevytvárali v obci čierne 
skládky a žili v čistom prostredí. 

3: Ako dlhoročný poslanec obecného za-

stupiteľstva sa opätovne uchádzam o Vašu 
dôveru. Už niekoľko rokov sa pravidelne 
podieľam na organizácii rôznych podujatí 
v obci Bošáca, či Bošáckej doliny. Usilujem 
sa o zviditeľnenie našej obce a skvalitnenie 
života v nej pre nás všetkých. Roky na tieto 
aktivity obetujem množstvo svojho voľného 
času a som pripravený v aktivitách s radosťou 
pokračovať.  
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Meno a priezvisko: 
Katarína Imrichová
Vek: 29
Rodinný stav: slobodná
Bydlisko: Bošáca 134
Štúdium a vzdelanie: Univerzita Sv. Cyrila 
a Metoda Trnava, Fakulta masmediálnej ko-

minkácie - vysokoškolské vzdelanie prvého 
stupňa
Povolanie: disponent odbytovej logistiky 
(predajca) – administratívny pracovník
Zamestnávateľ: Hella Slovakia Signal Ligh-

ting s.r.o.

1: rodina, hudba, divadlo, hrady a zámky, 
kultúra, kino, knihy, varenie, móda

2: Moje rozhodnutie stať sa opäť poslanky-

ňou OZ v Bošáci je veľmi jednoznačné. V 
mojom záujme je najmä pokračovať v tom, čo sme začali, máme 
na pláne a hlavne všetky rozbehnuté aktivity doviesť do zdarné-

ho konca. Bošáca je obec, ktorá sa neustále vyvíja a napreduje. 
Chcem byť toho súčasťou a poskytnúť aj iný pohľad na konkrétnu 
vec. Mojím záujmom je taktiež podporiť každý dobrý návrh, ktorý 
vytvorí v našej obci lepšie podmienky na život a ľudia budú hrdí 
na to, že sú súčasťou tejto komunity, tejto obce práve tak, ako ja.

3: Pred štyrmi rokmi mi dali ľudia dôveru a zvolili ma za poslan-

kyňu OZ v Bošáci. Nesmierne si to vážim a som im za to vďač-

ná. Vždy som sa snažila pristupovať k tejto 
poslaneckej práci zodpovedne a v záujme 
ľudí. V tejto ceste chcem pokračovať a priná-

šať pozitívne výstupy nielen na obecné zastu-

piteľstvá, ale aj na stretnutia s občanmi, kul-
túrne udalosti a pracovno-zábavné stretnutia, 
o ktoré v našej obci nie je núdza. Myslím si, 
že za tých pár rokov sme spoločne vyriešili 
viacero menších, ale aj väčších problémov. 
Naše spoločné rozhodnutia posúvajú našu 
obec dopredu a vytvárajú pre ľudí dôstojné 
podmienky na život. Verím, že svojou posla-

neckou prácou ľudí nesklamem a spoločne 
budeme budovať našu obec.

Meno a priezvisko:  
Adela Bujnová
Vek: 40
Rodinný stav:  vydatá
Bydlisko: Bošáca 335
Štúdium a vzdelanie: Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická Stará Turá, maturita v 
odbore technické  a informačné služby
Povolanie: poštmajster na pošte Trenčianske 
Bohuslavice
Zamestnávateľ: Slovenská pošta a.s. Banská 
Bystrica

1:  Najviac voľného času venujem svojej 
rodine a starostlivosti o domácnosť. Rada si 
prečítam  dobrú knihu, predovšetkým histo-

rické romány. Mojou  vášňou je pečenie a va-

renie  pre rodinu a priateľov. Ak mám trochu 
viac času rada zájdem aj do kina na dobrý 
film. Môj voľný čas vypĺňa aj práca na rôznych obecných poduja-

tiach, v čom ma podporuje celá moja rodina. 

2: Ako poslankyňa  sa chcem angažovať predovšetkým v  kultúrnej 
a občianskej sfére.  Ako členke kultúrnej komisie a DS Rozma-

rín je môjmu srdcu najbližšia práve kultúra a komunitný život, do 
ktorého sa roky zapájam.  Chcem naďalej pokračovať v akciách 
a podujatiach, ktoré počas roka pripravujeme a ich počet rozšíriť 
a spestriť.  Ako matke  mi  však nie je ľahostajné ani školstvo, 
športové aktivity a kultúrne vyžitie našich detí. Ako občianka cí-

tim zodpovednosť za prostredie, v ktorom s 
rodinou žijem. Chcela by som  zlepšiť infraš-

truktúru, životné prostredie a sociálnu vyba-

venosť obce pre mladých, aj skôr narodených  
spoluobčanov. Tu vidím rezervy, ktoré by 
sme mohli vyplniť spoločnými silami. Pevne 
dúfam, že sa nám to podarí zrealizovať! Do-

kazujeme to na akciách, ktoré si vieme spo-

ločne vymyslieť,  zorganizovať a zapája sa do 
nich stále viac ľudí.  Každý občan obce môže 
byť súčasť tímu, ktorý posunie obec dopredu. 
Spolu vytvoríme súdržnú komunitu, ktorú 
krôčik po krôčiku budeme zveľaďovať. 

3:Riadim sa heslom: „Človek dokáže všet-
ko, len musí chcieť.“ Vo funkcii poslankyne 
určite zužitkujem svoju svedomitosť,  spo-

ľahlivosť a komunikatívnosť.  Som úprimná 
a čestná, ochotná pomôcť pri riešení prob-

lémov. Viem, že ako poslankyňa obecného zastupiteľstva budem 
vedieť prispieť svojou dobrovoľníckou činnosťou, obetovaním 
voľného času a aktívnym prístupom k tomu, aby v Bošáci zmizli 
veci, ktoré nám život znepríjemňujú a naopak pripraviť projekty, 
ktoré ho zlepšia. Verím, že môžem prispieť k tomu, aby bola  z 
Bošáce  prosperujúca, silná, sebestačná  obec, kde sa nám spoločne 
bude dobre žiť.  

voľby
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Meno a priezvisko: 
Marián Kopunec
Vek: 60 rokov
Rodinný stav: ženatý
Bydlisko: Bošáca 124
Štúdium a vzdelanie: Stredná priemyselná 
škola strojárska
Povolanie: živnostník
Zamestnávateľ: SZČO

1: šport, film, vedomostné súťaže

2:Poslancom obecného zastupiteľstva som už 
štyri roky. Naďalej by som chcel riešiť prob-

lémy a potreby občanov s kolegami z obecné-

ho zastupiteľstva a so starostom obce. 

3: Nakoľko pracujem v stavebnej komisii rád 
by som aj ďalej realizoval užitočné projekty, 
ktorými by sa zveľadila naša obec. 

Meno a priezvisko: 
Ján Kaššovic
Vek: 51
Rodinný stav: ženatý
Bydlisko: Bošáca 35
Štúdium a vzdelanie: stredné odborné vzde-

lanie
Povolanie: mäsiar-údenár
Zamestnávateľ: SZČO

1: šport, príroda, chovateľ exotického vtáctva

2: Predovšetkým chcem pracovať v prospech 
občanov, počúvať hlas ľudu, schvaľovať ro-

zumné nápady zastupiteľstva. Pritiahnuť do 
našej obce mladých ľudí a taktiež, aby mla-

dí ľudia z našej obce neutekali. Podporovať 
ľudí k záujmu o dianie okolo seba.

3: Myslím si, že by ma občania mali voliť kvôli tomu, že som  
pravdovravný a úprimný. Chcem, aby táto obec mojimi činmi na-

predovala a posúvala sa vpred. 

voľby
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Meno a priezvisko:
Pavol Martiška
Vek: 44
Rodinný stav: Ženatý
Bydlisko: Bošáca 31
Štúdium a vzdelanie: Stredoškolské s matu-

ritou 
Povolanie: Vodič
Zamestnávateľ: DYNAJET s.r.o.

1: Rodina, Hasiči Bošáca

2: Podporovať dobré projekty pre našu obec, 
ako rozšírenie Materskej Škôlky, kanalizáciu 
ktorá by bola prínosom pre našu obec a hlav-

ne naše vodné stoky. Vybudovanie plošiny 
do Kultúrneho Domu pre imobilných ľudí aj 
pre našich seniorov ktorý sa len veľmi ťažko 
môžu zúčastniť dákeho podujatia.   

3: Mali by sme podľa svojho svedomia i vedomia voliť tých, o kto-

rých vieme, že sú čestní, spravodliví, pracovití a ktorí majú pred-

poklady, že svojou prácou v Obci budú prínosom pre dobro a blaho 
ľudí. Dôležité je ísť voliť, vybrať si, či nechať si poradiť od ľudí, 
ktorým v názoroch dôverujeme, aby sme neúčasťou nedali priestor 
tej úplne najhoršej možnosti.

Meno a priezvisko: 
Róbert Kusenda
Vek: 40 rokov 
Rodinný stav: rozvedený
Bydlisko: Bošáca 290
Štúdium a vzdelanie: SOU poľnohospodár-
ske

Povolanie: vodič
Zamestnávateľ: AVE MOTO

1: šport(silový trojboj), záhrada a práce okolo 
domu

2: Ako poslanec by som chcel prispieť k tomu, 
aby sa naša obec postupne rozvíjala cieľave-

domým a rozumným spoločným rozhodova-

ním obecného zastupiteľstva a starostu obce. 
Keďže sa aktívne zapájam do organizácie 
rôznych obecných podujatí, budem sa sna-

žiť ako poslanec iniciovať, aby sa k nám pridali aj ďalší občania. 
Chcel by som tiež, aby sa zrekonštruovali detské ihriská, chodníky 
a verejné budovy.  Najmä sokolovňa, ktorá by sa dala využívať na 
rôzne podujatia. Potrebné je aj rozšírenie zberného dvora, s prí-
padným presťahovaním obecnej prevádzkarne, čím by sa vytvorili 
lepšie podmienky pre pracovníkov a tým aj lepšie a dostupnejšie 
služby pre občanov. Chcel by som, aby sa stanovili pevné termíny 
zberu záhradného odpadu a zahrnuli sa do kalendára zberu v obci. 
S tým súvisí aj zamestnávanie schopných a pracovitých sezónnych 
zamestnancov, ktorí by sa starali napr. o verejnú zeleň. 

3: Som občanom tejto obce od narodenia 
a chcem, aby sa v našej obci dobre a kvalitne 
žilo. Myslím si, že občania by sa mali viac 
zaujímať o veci verejné. Ja už tak robím ako 
dobrovoľník. Ako poslanec sa chcem naďa-

lej  aktívne podieľať na organizovaní rôznych 
podujatí a tiež aktívne pristupovať k zvere-

ným úlohám, ktoré mi budú ako poslancovi 
prináležať. Za dôležité považujem efektívnu 
komunikáciu medzi poslancami, starostom 
a zamestnancami obce, aby sme cieľavedome 
spoločne prispeli k rozvoju obce. 

voľby
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Meno a priezvisko: 
Pavol Mizerák
Vek: 42
Rodinný stav: rozvedený
Bydlisko: Bošáca
Štúdium a vzdelanie: stredoškolské
Povolanie: SZČO
Zamestnávateľ:
1: šport, práca
2: Moja činnosť ako poslanca obecného za-

stupiteľstva tak ako to bolo aj doteraz bude 
hlavne snaha byť svojimi skúsenosťami čo 
najviac nápomocný starostovi v realizácii 
jeho nápadov, plánov a tým čo najviac pri-
spievať k rozvoju našej obce.

3:V Bošáci som prežil celý svoj doterajší ži-
vot zároveň tu aj podnikám a trávim tu veľmi 
veľa času a záleží mi na ďalšom rozvoji a na-

predovaní našej obce.
 

Meno a priezvisko: 
Bc. Jozef Mihala
Vek: 46
Rodinný stav: rozvedený
Bydlisko: Bošáca 268, 913 07  Bošáca
Štúdium  a vzdelanie:  Základná  škola  v 
Bošáci  (1978  –  1986),  Stredná  priemy-

selná  škola  Nové  Mesto    nad  Váhom, 
automatizačná technika (1986 – 1990), Tr-
navská univerzita, Pedagogická fakulta (2005 
– 2008), Majster odbornej výchovy
Povolanie:  Obchodný  manager,  pracujem  
v súkromnej  firme,  ktorá  sa  zaoberá  pro-

jektovaním,  dodávkou a montážou vzducho-

techniky a klimatizácie
Zamestnávateľ: AIRMARKET, s.r.o., Jánoší-
kova 2773/4A, 915 01 Nové Mesto nad Vá-

hom

1: Syn, rodina, priatelia, kamaráti, práca v záhrade, šport, hudba, 
TV, varenie. Dlhodobo  sa  venujem  futbalu  a  práci  v OŠK  
Bošáca.  Trinástu  sezónu  trénujem  družstvo  dorastencov  OŠK 
Bošáca, od roku 2007  som členom Výkonného výboru, pracujem 
ako tajomník združenia.  Práca pre náš OŠK  a futbal mi zapĺňa 
mnoho času z môjho osobného voľna, ale robím to rád, lebo to 
robím s ľuďmi a pre ľudí, ktorých mám rád.

2: Práca poslanca v sebe zahŕňa dve úrovne. Ak chce byť občan 
dobrý poslanec, jedna bez druhej nemá význam. Tá prvá je de-

finovaná hlavne zákonom č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v platnom znení a tá druhá 
je, ako je poslanec aktívny v komisii, v ktorej 
pracuje, aký je jeho prínos pre obec a obča-

nov pri rozvoji obce a organizovaní rôznych 
podujatí obcou, prípadne spoločenskými or-
ganizáciami. Chcem sa držať obidvoch, dbať 
najmä o to, aby neboli porušované všeobecne 
záväzné právne predpisy, aby obec hospodá-

rila efektívne, nezmyselne sa nezadlžovala 
a zároveň sa rozvíjala pozitívnym smerom, 
popritom sa aktívne zapájať do spoločenské-

ho diania v obci. Mojim hlavným krédom je 
spolupráca! Nato, aby sme sa pohli ďalej a 
boli úspešní, musíme spolupracovať a to na 
všetkých úrovniach, hľadať spôsoby, ako 
niečo urobiť, nie výhovorky, ako sa to urobiť 
nedá, len tak sa bude naša dedinka rozvíjať.

3: O post poslanca OZ sa uchádzam tretí krát a myslím si, že Bošá-

čania ma poznajú dosť dobre nato, aby som im musel niečo sľu-

bovať len preto, aby mi dali svoj hlas. Práca poslanca v obecnom 
zastupiteľstve je poslanie, nie zárobková činnosť, preto jediné, čo 
sľúbiť viem je to, že sa budem aj naďalej aktívne zapájať do diania 
v našej dedinke,  či  už  v komisii  OZ,  na  zasadnutiach  OZ,  pri  
akciách  organizovaných  obcou,  alebo  spoločenskými organizá-

ciami, minimálne tak, ako doteraz a byť nápomocný pre každého, 
kto ma o to požiada.

voľby
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Meno a priezvisko:
Pavol Sartoris
Vek: 35
Rodinný stav: ženatý
Bydlisko: 913 07 Bošáca 409
Štúdium a vzdelanie: Stredná priemyselná 
škola NMnV, Technik v strojárstve – stredo-

školské s maturitou
Povolanie: podnikateľ
Zamestnávateľ: STORAGE, s. r. o.

1: Hokej, futbal, floorbal, cyklistika, turisti-
ka, cestovanie, rodina

2: Podporiť bývanie pre mladé rodiny, pod-

pora športu a záujmových krúžkov v obci 
(futbal, hasiči...), riešiť možnosti odkanalizo-

vania obce, dohliadať na transparentnosť pro-

jektov, aktívne sa zapájať na rôznych poduja-

tiach, hájiť a podporovať záujmy občanov obce

3: Som mladý ambiciózny a nezaujatý voči občanom obce keďže 
som sa sem prisťahoval pred 5 rokmi. Bošáca mi prirástla k srdcu 
a právom ju nazývam svojim domovom, preto chcem aby si tu ľu-

dia spolunažívali ako ľudia, aby sa obec zveľaďovala a zlepšovali 
sa podmienky pre život v nej. 

Meno a priezvisko: 
Mgr. Jana Pőštenyiová
Vek: 46
Rodinný stav: vydatá
Bydlisko: Bošáca 353
Vzdelanie: Vysokoškolské, Univerzita Jána 
Amosa Komenského Praha, odbor Andrago-

gika, ukončené titulom magister
Povolanie: Vedúca sociálno - zdravotníckeho 
úseku v DSS Zemianske Podhradie

1: 

2: Ako poslanec sa chcem zamerať hlavne 
na sociálnu oblasť v našej obci a tak zúžitko-

vať dlhodobé skúsenosti v tejto sfére. 

3: 

voľby
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Meno a priezvisko: 
Lýdia Zámečníková
Vek: 56 rokov
Rodinný stav: vydatá
Bydlisko: Bošáca 256
Štúdium a vzdelanie: stredoškolské s matu-

ritou
Povolanie: vedúca pošty Bošáca
Zamestnávateľ: Slovenská pošta, a.s., Ban-

ská Bystrica

1:  spev, divadlo, rodina

2: Poslankyňou obecného zastupiteľstva som 
už 8 rokov a v tejto práci by som rada pokra-

čovala. Naďalej sa chcem zaujímať o prob-

lémy obyvateľov našej obce a pomáhať im 
v ich riešení. Spoločnou snahou poslancov 
a starostu obce  sa chcem snažiť o to, aby sa 
v našej obci dobre a kvalitne žilo. Chcela by som, aby  obec bola 
krajšou nielen pre nás, ktorí tu žijeme, ale zaujímavá aj pre náv-

števníkov a turistov. 

3: Ako poslankyňa mám skúsenosti z minulých volebných  obdo-

bí. Pracujem v Komisii školstva, kultúry, športu, obchodu, služieb 
a cestovného ruchu a tiež v Komisii pre ochranu verejného poriad-

ku. Prácu poslanca beriem zodpovedne a rada budem v nej pokra-

čovať. Zhodnotiť  moju prácu ako poslanca musia  práve voliči a je 
to len na ich rozhodnutí.  

Meno a priezvisko:
Drahomír Záhora
Vek: 40
Rodinný stav: ženatý
Bydlisko: Bošáca 133, 913 07 Bošáca
Štúdium a vzdelanie: úplne stredoškolské 
s maturitou, Stredná odborná škola stavebná 
– odbor pozemné staviteľstvo
Povolanie: strojník stavebných strojov, 
predák
Zamestnávateľ: Kameňolomy s.r.o. CRH, 
Nové mesto nad Váhom

1: dobrovoľný hasič

2: Ako poslanec sa budem snažiť byť predo-

všetkým nápomocný občanom pri riešení ich  
problémov v obci. Budem podporovať ďalšiu 
výstavbu nájomných bytov a s tým spojenú 
infraštruktúru, rozšírenie Materskej školy, navrhnem opravu chod-

níkov v Bošáci. Samozrejmosťou bude moja podpora pri organi-
zovaní kultúrnych a spoločenských akcií. V oblasti regionálneho 
rozvoja budem podporovať obec v získavaní ďalších finančných 
prostriedkov na rozvoj turizmu a športu.

3: Ak Vašou voľbou podporíte moje zvolenie za poslanca obecné-

ho zastupiteľstva budem sa podieľať na: zveľaďovaní obce v pro-

spech obyvateľov, rozvoji dobrovoľných činností a aktivít zame-

raných na voľnočasové vyžitie obyvateľov obce, spolupráci pri 

rôznych aktivitách, akciách organizovaných 
či už obcou, miestnymi podnikateľmi alebo 
rôznymi občianskymi združeniami. V ďal-
ších oblastiach sa budem podieľať na plne-

ní všetkých dôležitých úloh obce. Ďakujem 
za každý Váš hlas. 

voľby
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Každý z Vás, kto má nápad na vylepšenie hodov, chce sa za-

pojiť do ich plánovania, príprav a realizácie je v našej partii víta-

ný. Viac hláv, viac rozumu, viac nápadov a možností. Jedny hody 
skončia a už o pár mesiacov sa rozbieha kolotoč s prípravami na 
tie ďalšie. My sa spoločne ešte obhliadneme za tými poslednými. 

V stredu 15. augusta, na sviatok Nanebovzatia Panny Márie 
sa konala prvá z hodových sviatostí v našom kostole. Kultúrnym 
programom sme začali hodovať v piatok 17. augusta predstave-

ním bábkového divadielka Lienka s rozprávkou O pyšnej Dorot-
ke, po ktorej si najmenší mohli ešte zašantili na diskotéke plnej 
úsmevných pesničiek. Hodová sobota patrila našim družobným 
obciam. 

Na obed prišla výprava z Černovíc, pre ktorú sme pripravili 
v kultúrnom dome chutný obed. Popoludní nasledoval spoločný 
program na námestí, kde vystúpili dychová hudba Bošáčanka a 
Černovická dechovka. Na koncert prišiel kapelu a občanov po-

zdraviť aj predseda TSK Ing. Jaroslav Baška, ktorý odovzdal 
dychovej hudbe a kapelníkovi Mgr. Miroslavovi Žákovicovi pa-

mätné listy pri príležitosti výročia kapely a tiež nášmu starostovi 
Mgr. Danielovi Juráčkovi symbolický poukaz o podpore Bošác-

kych hodov z rozpočtu TSK. 

Na futbalovom ihrisku sa od rána konali futbalové zápasy. 
Najskôr si svoju zápasovú premiéru odohrali najmenší z najmen-

ších – naši noví prípravkári/detičky vo veku 5-9 r./, potom na-

stúpili na ihrisko dorastenci a všetko sobotné dianie na ihrisku 
vygradovalo tradičným zápasom starých pánov Bošáca – Lim-

bach. Víťazstvo si užili domáci futbaloví veteráni. Mimochodom, 
tento rok je to už neuveriteľných 50 rokov od prvého vzájomného 
zápasu. Krásna tradícia. Sobotu sme spoločne s našimi hosťami 
zakončili hodovou veselicou s hudobnou skupinou Trios, ktorá 
vytvorila príjemnú atmosféru.

Nedeľu otvorila slávnostná hodová svätá omša, po ktorej naši 
hostia z Černovíc  mali možnosť spoznať aj históriu a architek-

túru kostola. 
Pri našom múzeu od skorých ranných hodín prebiehali prípra-

vy popoludňajšieho podujatia. Po ceste voňala smažené cibuľa 
ako ten pravý základ do nášho hodového gulášu, ktorý už tradične 
pripravujú Ján Helík a Braňo Vajda s pomocníkmi. Druhá pracov-

ná skupina na čele s naším skvelým kolegom Rasťom Kusendom 
pripravovala technické zázemie – priestor pre účinkujúcich, náv-

števníkov, remeselníkov. Vybavili sme sa aj proti horúčave, ktorá 

už niekoľko týždňov sužovala ľudí, a postavili sme stany, aby 
mohli všetci v pohodlí sledovať kultúrny program, či občerstviť 
sa pripravovanými dobrotami. Predpoludním prišla na rad aj žen-

ská pracovná skupina, ktorá začala pripravovať hodové dobroty 
– beneše, lokše, guľky a šúľance, ktoré majú každý rok veľký 
úspech. Ulička pri pálenici sa začala zapĺňať remeselníkmi, ktorí 
ponúkali pestrú zmes remeselných výrobkov a na svoje miesto 
dorazili aj výčapníci a ostatní pomocníci. 

Kultúrny program otvoril starosta obce Mgr. Daniel Juráček. 
Nasledoval program Farnosti Bošáca, ktorý nám všetkým priblí-
žil históriu nášho kostola. Ďalej svoje spevácke a tanečné umenie 
postupne predviedli skvelá speváčka Oľga Baričičová s priateľ-

mi, známe sestry Matákové s kapelou, FS Kasanka z Moravské-

ho Lieskového, FS Dúbrava z Březovej a Moštenskí pajtáši so 
svojimi harmonikami. Ozvučenie kultúrneho programu výborne 
zabezpečili Evka a Marián Mikulcoví, za čo im patrí veľké po-

ďakovanie.
Počas programu sme vyhodnotili aj súťaž „O najlepší hodový 

koláč“. Rád Bošáckej varešky získali Andrea Bahníková, Anna 
Krivá a Janka Lobíková. Vyžrebovali sme prvý krát aj hodovú 
tombolu s atraktívnymi cenami, za ktoré touto cestou ďakujeme 
našim hlavným sponzorom: PD Bošáca, Comtec, Ferno Slovakia, 
Penzión Žákovic  a Bošácka pálenica.  Počas celého popoludnia 
tu bola aj možnosť odviesť sa obcou na konskom záprahu vede-

nom ochotným Vojtom Vráblikom. 
Na futbalovom ihrisku odohrali svoje zápasy dopoludnia 

mladší žiaci, ktorí remizovali so Záblatím a popoludní uzavreli 
futbalové hodové zápolenie muži víťazstvom nad Brezovou pod 
Bradlom. 

Počas celých hodov boli otvorené aj sprievodné výstavy. 
V priestoroch obecného úradu to bola panelová výstava ankety 
Európsky strom roka 2018, v ktorej sa na 6. mieste umiestnila 
aj jabloň z Bošáce. Zároveň tu svoje fotografie na výstave pod 
názvom „Čarovná príroda“ prezentoval aj fotograf Martin Baba-

rík. V infocentre na námestí bola inštalovaná výstava o bošáckom 
rodákovi Jánovi Setvákovi – letcovi a maliarovi. 

V pondelok sme hody zakončili na futbalovom ihrisku na tra-

dičných hodencoch s kukuricou, topeničkami a dobrou náladou. 
Tu treba povedať, že svoj sľub z minulosti splnil a finančne ho-

dence podporil Peter „Easy“ Helík, za čo mu patrí veľké poďako-

vanie. S poslednou jazdou na kolotoči sa skončili aj naše hodové 
slávnosti. 

Na nás všetkých na úrade však čakal ďalší týždeň plný poho-

dového upratovania. 
Ešte raz srdečne ďakujeme Vám všetkým, ktorí sa na hodo-

vých prípravách aktívne podieľate. Už teraz môžeme sľúbiť, že 
Bošácke hody v roku 2019 budú iné. Budú sa organizovať na no-

vom mieste, na námestí a v priestore za sokolovňou, kde vďaka 
našej podporenej žiadosti z Fondu malých projektov cezhraničnej 
spolupráce SR - ČR vznikne nový centrálny spoločenský priestor 
s pódiom. Hody tak vďaka novému priestoru,  budú mať nové 
možnosti a budeme môcť pripraviť hodovú slávnosť tak, aby sme 
programom urobili radosť všetkým od detí, cez mládež, mladých 
ľudí až po seniorov. Veríme, že sa nám to podarí aj s Vašou po-

mocou. 
Bošácke hody 2018 sa konali  s finančnou podporou Tren-

čianskeho samosprávneho kraja a s finančnou podporou Nadácie 
ZSE. Ďakujeme za podporu.

Tatiana Helíková, Obecný úrad Bošáca

pokračovanie zo strany 1…

Bošácke hody
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Slovácka jaternica 
tak trochu inak

Tento rok bola tradičná Slovácka jaternica na Březovej obo-

hatená o program Európskeho pikniku(Evropské setkání - „Pro 
viditeľnejší Evropu“) v rámci grantovej schémy Europe for Ci-
tizens. Vďaka tomuto projektu sa na Březovej stretli obce nielen 
zo Slovenska a Českej republiky, ale aj z Nemecka, Maďarska, 
Talianska, Rumunska, Srbska, Chorvátska, Slovinska a Anglicka. 
Podujatie začalo už v piatok 31. augusta oficiálnym programom. 
Všetci sme sa stretli pri obecnom úrade v Březovej a slávnost-
ným pochodom sme sa presunuli do športovej haly na oficiálny 
program. V sobotu 1. septembra prebiehala tradičná „jaternica“. 
Zabíjačkové výrobky doplnili rôzne národné jedlá a nápoje zú-

častnených krajín, na ktorých si mohli pochutiť návštevníci tohto 
podujatia. Napriek veľmi daždivému a búrkovému počasiu vládla 
na podujatí výborná nálada aj vďaka mnohým speváckym a hu-

dobným vystúpeniam. My sme sa ako po ostatné roky zúčastni-
li s dvoma družstvami - Obec Bošáca s mäsiarskym družstvom 
a Bošácke ženy so sladkými dobrotami. Ocenení sme boli za 
najlepšiu jaternicu a dievčatá za bošácke beneše. Okrem našich 
výrobkov sme ponúkali na ochutnávku aj výrobky Poľnohospo-

dárskeho družstva Bošáca a samozrejme nesmeli chýbať ani te-

kuté poklady z Bošáckej pálenice. Ďakujeme všetkým, ktorí sa 
zapojili do prípravy a realizácie našich stánkov, našim kuchár-
skym majstrom, Obci Březová na čele so starostom Jožkom Tre-

chom za pozvanie, výbornú organizáciu podujatia a starostlivosť. 
Za spoluprácu patrí poďakovanie Bošáckej pálenici a Poľnohos-

podárskemu družstvu Bošáca. Za reprezentáciu a obohatenie kul-
túrneho programu ďakujeme členom DS Rozmarín.

Obecný úrad Bošáca 

V. Slávnosti 
pod rozhľadňou Hájnica

V nedeľu 30. septembra 2018 sme sa stretli pod rozhľadňou 
na vrchu Hájnica, aby sme spoločne oslávili výročie jej otvore-

nia. Po príhovore starostov obcí Bošáckej doliny sme sa všetci 
spoločne pomodlili a poďakovali za úrodu na ekumenickej po-

božnosti, ktorú viedli pani farárka Janka Drottnerová a pán fa-

rár Richard Jankovič. Guláš pre nás tento rok pripravili občania 
z Haluzíc - Branislav Križan, Martina Jamborová, Žofia Hrančo-

vá a Slavomír Ježko s rodinami. Čapovali nám Michal Hovorka, 
sestry Evka a Gabika Kopuncové. Zahrala nám dychová hudba  
Bošáčanka s kapelníkom Miroslavom Žákovicom.

Ďakujeme všetkým organizátorom, účinkujúcim, návštevní-
kom a deťom so šarkanmi. Počasie nám prialo. Už teraz sa tešíme 
o rok  a veríme že bude rovnako krásne.

Mgr. Daniel Juráček 

Leto s Bošáčankou
Letné mesiace sú pre dychovú hudbu Bošáčanka spojené aj 

s koncertnou činnosťou.  Tento rok opäť koncertovala kapela 
tradične v Piešťanoch v hudobnom pavilóne mestského parku. 
Na Bošácke hody si strihla duet spoločne s našimi hosťami 
z Černovíc a tak v hodovú sobotu spoločne na námestí vystú-

pila DH Bošáčanka a Černovická dechovka. Svojim vystúpe-

ním obohatila kapela aj Novomestský jarmok, kde bola účast-
níkom XXI. Festivalu dychových hudieb. Letné koncertovanie 
uzatvorili členovia dychovky v Častkovciach na tradičných 
hodoch. 

Dychová hudba si stále zachováva svojich priaznivcov 
nielen staršej generácie. Čaro ľudových piesní a dychových 
nástrojov začínajú objavovať aj mladí ľudia. Veríme, že tak 
ako aj v iných obciach, aj v Bošáci zostane tradícia dychovky 
zachovaná aj do budúcnosti. 

Obecný úrad Bošáca

zo života obce
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DS Rozmarín 
opäť 

na Slávnostiach vína

Už po tretíkrát sme sa my členovia di-
vadelného súboru Rozmarín vybrali na 
Slávnosti vína do Uherského Hradišťa na 
pozvanie starostu Březovej Jožka Trechu. 
Slávnosti sú to teda parádne a nezostávajú 
nič dlžné svojmu menu. Tisícky litrov kvalit-
ného vína, výborných burčiakov, množstvo 
ľudí v uliciach starého mesta. Vône všako-

vakých „jarmočných“ jedál sa valia ulicou 
pomedzi tisícky krojovaných postáv, ktoré 
prišli sem na slávnosť z celého okolia mesta 
vyparádení ako najlepšie vedia. To je doslo-

va pastva pre oči milovníkov tradícií a fol-
klóru. Žiadne veľké výstrihy páni nečakajte. 
Ale predsa len sa môžete tešiť na odhalené 
nôžky v mohutných nádherných vrstvených 
sukniach tak typických pre Moravské Slo-

vácko. Dámy nezúfajte, aj fešných mladých 
mužov v kroji a širákom na hlave je tam 
viac než dosť. Stačí sa tam len o rok vybrať 
a sami sa presvedčíte.

Také sú slávnosti vína. Celé na pev-

ných základoch vinárskej a folklórnej tra-

dície, plné pestrých farieb, lahodných chutí 
a omamných vôní.

V tomto množstve ľudí sme sa nestratili 
ani my a reprezentovali Obec Bošáca v kro-

jovanom sprievode i svojim speváckym vy-

stúpením vo dvore miestneho múzea. 
Ďakujeme Obci Březová, že sme mohli 

byť opäť súčasťou tejto nádhernej slávnosti.

za DS Rozmarín Tatiana Helíková

Ul ic e  a  d o my  v  Bošá c i

1. Dolný koniec Ma-

lej Strany v 50-tych ro-

koch 20. storočia pred 
jej vyústením na hlav-

nú cestu smerujúcu do 
Trenčianskych Bohusla-

víc. Väčšina domov na-

chádzajúcich sa na zá-

bere už dnes nestojí. 
Zľava vidieť časť domu 
Janegov, za ktorým na-

sledujú domy Tinkov, 
Holendov a Krivých. Je-

dinými ešte dnes stoja-

cimi budovami je úplne 
vzadu budova bývalej 
váhy, donedávna kader-
níctvo a pred ním z pra-

vej strany stojaci dom, 
v ktorom v medzivojno-

vom období bol obchod 
i krčma, neskôr v dome 
bývala rodina Kusendo-

vá. Vedľa sprava vidieť 
dnes už tiež nejestvujúci 
Sochéch dom.

2. Dom Adama Štr-
bu v Bošáci, ktorý  stál 
oproti budove súčasné-

ho obecného úradu. Aj 
tento dom by sme márne 

dnes hľadali. Fotografia zachytáva budovu v 80-tych 
rokoch, krátko pred zbúraním. Adam Štrba bol krajčí-
rom. Na danom mieste sa nachádza nový dom, v kto-

rom býva rodina Hrivnáková. V tomto novom dome 
bola v 90-tych rokoch drogéria.

3. I tento dom na fotografii z roku 1965 ustúpil no-

vej výstavbe. V dome býval Ján Krajčovic. Dnes tu 
stojí nový dom rodiny Švorčíkovej.

PaedDr. Daniel Bradáč
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Nestáva sa na Slovensku často, aby sa 
pred masovým hrobom vojakov Červenej 
armády, stretli zástupcovia cirkví, miest-
nych samospráv, členovia SZPB, spolu 
s množstvom miestnych občanov a pred-

staviteľom veľvyslanectva Ruskej federá-

cie. Hlavne, keď termín stretnutia 
nebol pri zaužívanom výročí pri-
pomínania si vojnových hrôz.

V nedeľu 16.9.2018 sa spojili 
dva dôvody na stretnutie občanov, 
ktorí vzdali úctu vojakom Červe-

nej a Rumunskej kráľovskej armá-

dy, padlým v tomto kraji: obnove-

nie masového hrobu v osade Grúň 
a sviatok Pravoslávnej cirkvi, kedy 
táto spomína na vojakov, padlých 
v poli za vieru a vlasť.

Vojakov oboch armád padlo, 
počas bojov na tomto malom 
kúsku Slovenska, krátko pred kon-

com vojny, viac ako 600. V dvoch 
masových hroboch na území tejto obce leží 
približne 400 červenoarmejcov. Miesto po-

sledného odpočinku ďalších sovietskych 
a rumunských vojakov je na Slavíne, alebo 
vo Zvolene. 

Teraz sa tieto hroby podarilo obnoviť. 
V minulom roku na miestnom cintoríne a 
tohto roku v osade Grúň. Poďakovanie a 
rešpekt patrí všetkým, čo sa o tieto skutky 
zaslúžili. Ich terajší stav je už dôstojný obe-

tiam vojakov v nich spočívajúcich. Hlavne 
pomník na Grúni, dominanta regiónu, te-

raz návštevníkom kraja reprezentuje nielen 
jeho históriu, ale i to, aký vzťah k nej majú 
jeho obyvatelia. Osobitne je na mieste dať 
na vedomie, že jeho rekonštrukcia bola 
vykonaná z prostriedkov Ruskej federácie 
a  tiež prístup starostu obce Nová Bošáca, 
ktorý zabezpečil v rekordnom čase všetky 
potrebné povolenia, dokumenty a odborný 
dohľad.

Tak, ako i v predchádzajúcich rokoch, 
sa  zúčastnili tejto akcie kluby vojenskej 
histórie. „Západ“ z Boleráza a „Duklian-

sky priesmyk“ z Trenčína. Vzorne vykona-

li čestnú stráž a salvu na počesť padlých. 
Prezentovali dobovú výzbroj a výstroj 
vojakov, ktorých pamiatku sme si pripo-

mínali.

Občianska časť spomienky
V tejto časti, položením vencov, kvetov 

a so sklonenými hlavami si uctili pamiatku 
padlých starostovia okolitých obcí, spolu 
s viceprimátorom Nového Mesta nad Vá-

hom JUDr. Fraňom, 1. tajomníkom Veľvy-

slanectva Ruskej federácie p. Nikolajom 
Ryžovom, členmi a predstaviteľmi Obl. 
organizácie SZPB Nové Mesto nad Vá-

hom a Trenčín, členmi klubu Arbat Trenčín 
a Ruskej asociácie Berega Trenčín.

Pozvanie dostalo i veľvyslanectvo Ru-

munskej republiky, nakoľko sa ale veľvy-

slankyňa ospravedlnila, účastníkom bola 
prednesená jej odpoveď na pozvanie.

Naše stretnutie bolo o pamäti, piete, 
úcte a tolerancii. Dosvedčuje to skutoč-

nosť, že sme si spoločne pripomenuli pa-

miatku na týchto vojakov spôsobom, ktorý 
rešpektuje duchovné a kultúrne tradície 
krajín, odkiaľ pochádzali a to už tretím ro-

kom.
Nepoznám ani iné slová na pomenova-

nie postoja našich miestnych kňazov kato-

líckej a evanjelickej cirkvi k tejto veci. I 
oni sa zúčastnili. Každý iným spôsobom. 
Symbolicky i osobne. 

Predniesol som pozdrav účastníkom 
pietneho zhromaždenia od kňaza miestnej 
katolíckej farnosti, pána farára Jankoviča, 
v ktorom pripomenul, že i katolícka cirkev 
si modlitbami pripomína nevinné obete 
vojen a že sa rád pripája k prosbe k Bohu o 
pokoj duší padlých vojakov. 

Za miestny cirkevný zbor evanjelickej 
cirkvi a.v., vystúpila s pozdravom pani fa-

rárka Drottnerová, v príhovore dojímavo 
rozpovedala vojnový príbeh, ktorý priblí-
žil zúčastneným, že ani v čase najväčšieho 
ohrozenia nádej nezomiera a s pomocou 
Božou sa dá nebezpečenstvo prekonať. 
Vyzvala, aby sa ani v budúcnosti nezabú-

dalo na pamiatku obetí a tých, čo bojovali 
proti zlu.

V príhovore k účastníkom som pripo-

menul i počiny obyvateľov Zabudišovej, 

miestnej časti obce Bošáca - osadenie krí-
ža na mieste zostrelu rumunského lietad-

la v Polome pri Dúžniku, kde zahynuli 4 
letci, informačnej tabule a dnes už tradič-

né pochody a spomienkové stretnutia, pri 
výročí tejto tragédie, za účasti starostky 

susednej obce Ivanovce. Rok od 
roku sa úroveň tejto občianskej 
iniciatívy zvyšuje. Vzácne je to, 
že to je výlučne aktivita miest-
nych občanov. Neľutujú svoj čas 
a finančné prostriedky na vec, 
ktorú považujú za správnu.

Odovzdanie ocenení 
Oblastný organizácia SZPB 

Nové Mesto nad Váhom, v súvis-

losti s realizáciou rekonštrukcie 
hrobu vojakov Červenej armády, 
ocenila Ďakovnými listami tých, 
čo sa o jej realizáciu zaslúžili. 
Ocenenia odovzdali predseda 
p. Hulínek a podpredseda p. Kriš-

tofík. 
Za Veľvyslanectvo Ruskej federácie  

prevzal p. Ryžov ocenenie za pomoc pri 
obnove masového hrobu sovietskych voja-

kov  a za spoluprácu so SZPB. Ocenenia 
prevzali tiež starosta obce Nová Bošáca 
a tajomník miestnej organizácie SZPB. 

Duchovná časť
Stretnutie malo i svoju duchovnú časť. 

Jerej Marek Kundis, duchovný správca 
pravoslávnych cirkevných obcí Brezová 
pod Bradlom a Piešťany, slúžil malú pany-

chídu za duše padlých vojakov, za účasti 
pravoslávnych veriacich z Brezovej pod 
Bradlom a Piešťan, ktorí spievali spoločne 
s kňazom.

Na počesť padlých rumunských voja-

kov predniesol i modlitbu za pokoj duší 
v ich rodnom jazyku.

V príhovore oslovil prítomných a po-

ďakoval za možnosť pomodliť sa, spolu 
so svojimi veriacimi, za duše pravosláv-

nych vojakov, ktorý v našom kraji padli. 
Pripomenul, že tieto hroby majú pripomí-
nať veriacim ľuďom potrebu modliť sa za 
záchranu duší a pokojný odpočinok našich 
osloboditeľov. Vyzval, aby pre ostatných 
boli  mementom a silným odkazom pre 
všeobecnú snahu o mier a pokoj, aby sa už 
viac nikdy neopakovali hrôzy vojny. 

Po jeho príhovore bola piesňou „Več-

naja pamjať“ ukončená tá formálnejšia 
časť Spomienky.

Niekoľko slov na záver...
Po ukončení tejto časti mali  účastníci 

Panychída za vojakov padlých pri oslobodzovaní Slovenska
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možnosť vypočuť si i krátky výklad o prie-

behu bojov v našom kraji na konci vojny. 
O účasti a obetiach oboch armád, ktorých 
vojakov sme si pripomínali. Tejto úlohy sa 
veľmi zodpovedne zhostil pplk v.v. MUDr. 
Miroslav Malay, PhD, z organizácie SZPB 
Trenčín. Sprostredkoval miestnym oby-

vateľom informácie, ktoré boli zaujímavé 
a nové i pre tých, čo sa vojenskou histó-

riou zaoberajú dlhú dobu. Jeho odbornú 
prezentáciu, s pripomenutím historických 
faktov a súvislostí, považujem za veľký 
prínos.

Považujem za dôležité, že takto po-

ňatá „Spomienka“, stretnutie občanov 
a veriacich rôznych cirkví, umocnená bo-

hoslužbou, upútala pozornosť verejnosti 

a zúčastnilo sa jej mnoho ľudí. Miestnych 
i z väčšej vzdialenosti. To, že takéto pod-

ujatie oslovuje ľudí i zo širšieho okolia 
a nie je to iba miestna záležitosť, názorne 
preukazuje skutočnosť, že sa jej zúčastnili 
a na realizácii sa podieľali tiež i členovia 
SZPB z Trenčína a občania Trenčianskych 
Stankoviec, ktorí vystúpili s protivojnovou 
básňou a  spevom za sprievodu harmoniky 
počas občianskej časti.

Stretol som sa s mnohými  pozitívnymi 
reakciami účastníkov  a niektorí neskrýva-

li ani dojatie. Viacerí sa vyjadrovali v tom 
zmysle, že sa takéhoto stretnutia zúčastnia 
i v budúcnosti. Na základe týchto reakcii 
teda dúfam, že podujatie sa nám podarilo 
uskutočniť dôstojne a prinieslo účastní-

kom i duchovný zážitok. K tomu sa ale 
môžu vyjadriť iba tí, čo sa ho zúčastnili 
a sledovali jeho priebeh. 

Na záver si dovoľujem uviesť slová 
1. tajomníka Ruského veľvyslanectva, p. 
Nikolaja Sergejeviča Ryžova, adresované 
všetkým, čo sa podieľali na jej realizácii: 

„Je pre mňa hlbokým zážitkom po-

čuť, pri pietnom akte na pamiatku padlých 
vojakov, slovo Božie. Je potrebné ďalej 
odovzdávať posolstvo Isusa Christa, pre-

tože je to prirodzené pre každého veriace-

ho človeka.“

Mitánek Marián
foto Mária Kosová

„Prvým krokom na ceste k šťastiu je 
učenie sa.“ DALAJLAMA

Čas letí ako voda a opäť tu máme nový 
školský rok 2018/2019. 

Školský rok 2018/2019 sme otvorili 
za účastí všetkých žiakov, pedagogických 
a nepedagogických pracovníkov ako i za 
účasti pánov starostov Mgr. Daniela Ju-

ráčka a Miroslava Zámečníka, Ing. Bibány 
Naďovej a hostí. Osobitne sme privítali 
našich „prváčikov“ a tiež „končiacich žia-

kov“ a zaželali sme im v ich štúdiu hlavne 
pevné zdravie a veľké úspechy.

Okrem akcií, o ktorých Vás informu-

jú vaše deti, či vnúčence, sa Vás snažíme 
informovať o úspechoch, akciách a iných 
aktivitách pomocou našich stránok - inter-
netovej stránky www.zsbosacalvr.edupa-

ge.org alebo facebooku. Touto cestou sa 
snažíme priblížiť život Vašich detí v škole 
alebo škôlke.

V tomto školskom roku našu školu 
navštevuje 220 žiakov. Od septembra na-

stali v základnej škole rôzne personálne 
zmeny, ale napriek tomu veríme, že ten-

to školský rok bude taktiež úspešný ako 
predchádzajúci.

Pedagogickí pracovníci v ZŠ
1.A 14 žiakov (z toho 2 žiaci študujúci 

mimo SR) tr. učiteľ Mgr. Ľudmila Matejí-
ková , 1.B 13 žiakov tr. učiteľ Mgr. Slávka 
Ondrášková , 2. A 18 žiakov tr. učiteľ Mgr. 
Alena Kuželíková, 2. B 19 žiakov (z toho 
2 žiaci študujúci mimo SR) tr. učiteľ Mgr. 
Danka Mitanová, 3. A 13 žiakov tr. učiteľ 
Mgr. Gabriela Ondrášiková, 3. B 13 žia-

kov tr. učiteľ Mgr. Katarína Godálová, 4. r.  
24 žiakov tr. učiteľ Mgr. Silvia Dzuráková

5. r.  28 žiakov (z toho 1 žiak študujúci 
mimo SR) tr. učiteľ Mgr. Ľubica Hojsíko-

vá 6. r.  23 žiakov tr. učiteľ Mgr. Zuzana 
Liptáková, 7. r.  19 žiakov tr. učiteľ Mgr. 
Zuzana Kukučová, 8. r.  20 žiakov (z toho 
2 žiaci študujúci mimo SR) tr. učiteľ Ing. 
Danka Holičková, 9. r.  16 žiakov tr. učiteľ 
PaedDr. Ing. Zuzana Nagyová

a 33 detí v materskej škole.
Ďalší pedagogickí a nepedagogickí 

zamestnanci: Mgr. Zdenka Karlíková – 
učiteľka, Anna Prieložná - vychovávateľ-

ka, Mgr. Lucia Benková - asistent učiteľa/
vychovávateľka, Mgr. Lenka Stehlíková 
– asitent učiteľa/vychovávateľka, vedúca 
školskej jedálne Alena Kosová, kuchárky 
- Eva Krivá, Miroslava Beňová, Anna Ko-

chanová, Monika Dubničková, upratovač-

ky - Marcela Olašová, Janka Černá, Emí-
lia Helíková, školník/kurič Martin Dzurák, 
ekonómka Ing. Zuzana Hunčíková.

Pedagogickí a nepedagogickí pra-
covníci v MŠ: zástupkyňa pre materskú 
školu Bc. Lenka Berníková, učiteľky: 
Emília Smítková, Mgr. Zuzana Helíková, 
Eliška Zemaníková, Mgr. Lenka Kyseli-
cová, kuchárka Zuzana Staňáková, uprato-

vačka Zita Kaššovicová.
Aj tento rok máme bohatý na rôzne 

akcie výchovno-vzdelávacieho charakteru 
a taktiež  Vás chceme oboznámiť o tom, že 
naša škola aj v tomto roku poskytuje žia-

kom krúžky, v ktorých deti rozvíjajú svoje 
schopnosti, vedomosti a záujmy. 

V tomto školskom roku v priestoroch 
našej školy i mimo nej prebiehajú nasle-

dovné krúžky: 
Stolný tenis 

(vedúci krúžku: Mgr. Zdenka Karlíková)
Hudobno-spevácky
(vedúca krúžku Mgr. Katarína Godálová)
Športovo – futbalový krúžok 
(vedúca krúžku Mgr. Katarína Kusendová)
Počítačový krúžok (vedúca krúžku Paed-

Dr. Ing. Zuzana Nagyová)
Turistický krúžok 
(vedúca krúžku Ing. Danka Holičková)
Tanečný 
(vedúca krúžku Mgr. Slávka Ondrášková)
Gymnastický krúžok 
(vedúca krúžku Žofia Hrančová)
Športový krúžok pre deti 1.-2. ročníka 
(vedúca krúžku Mgr. Gabriela Ondráši-
ková)
Športový krúžok pre deti 3.-4. ročníka 
(vedúca krúžku Mgr. Gabriela Ondráši-
ková)
Športový krúžok pre deti 2. stupňa 
(vedúca krúžku Mgr. Gabriela Ondráši-
ková)
Výtvarný krúžok 
(vedúci krúžku: Mgr. Danka Mitanová)
Príprava na monitor a anglická konverzá-

cia (vedúci krúžku: PaedDr. Ing. Zuzana 
Nagyová)
Cyklokrúžok (vedúci kúžku: Juraj Moško)

Spolu nás čakajú ďalšie dni snaženia, 
driny a prekonávania ťažkostí, ale verím, 
že to bude viac radosti z práce a zábavy. 

Moje prianie pre všetkých: „Zmeň to, 
čo sa dá zmeniť, prijmi to, čo sa nedá zme-

niť a vzdiaľ sa od toho, čo sa nedá prijať.“ 
(Denis Waitley – americký spisovateľ)

 Mgr. Daniela Záhorová,
 riaditeľka školy

Vážení rodičia, milí žiaci a priatelia školy!
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Posledný septembrový víkend sme v spolupráci so ZO SZZ 
Bošáca usporiadali jesennú výstavu „Z bošáckych záhrad a sa-

dov“ v Kultúrnom dome v Bošáci. Môžeme len skonštatovať, že 
opäť sa bolo na čo pozrieť, pretože napriek veľmi horúcemu let-
nému počasiu a nedostatku vody, sa našim obyvateľom podarilo 
dopestovať pekné ovocie i zelenina. Počas výstavy prebiehali aj 
rôzne sprievodné akcie. Vyskúšali sme navariť jablkovo – slivko-

vo – broskyňový lekvár. Skúška to bola naozaj dobrá, pretože vý-

sledná chuť nás milo prekvapila a lekvár je skutočne veľmi zaují-
mavý a opäť sme spoznali ďalšiu výbornú chuťovú kombináciu. 

Pre deti sme pripravili vyrezávanie svetlonosov v spolupráci s 
Martinom Adámaťom a tiež aj výtvarné aktivity na ovocnú tému. 
Troška nás mrzí, že túto možnosť nevyužili rodičia s deťmi a do 
tejto aktivity sa nezapojili. A pritom stačili tak málo, iba prísť do 
kultúrneho domu. 

Pre všetkých návštevníkov bola opäť po roku otvorená aj vín-

na pivnica, kde vytrvalo a s radosťou po celý čas výstavy šenkára 
robil Janko Brezovák. Spoločne s Danielom Bradáčom a Janko 
Kraiselom z jabĺčok nalisovali aj výborný jablkový mušt, ktorý 
skutočne všetkým chutil.

Na zahryznutie  k vínku či muštu sme ponúkali zeleninové 
nátierky a jesenné koláče z dielne našej najúspešnejšej držiteľky 
Rádu Bošáckej varešky – Adelky Bujnovej. Aj tento raz sa jej 
mimoriadne vydarili.

Na videoprezentácii sa všetci návštevníci dozvedeli ako 
správne kompostovať záhradný biologický odpad   a v izbe sta-

rých materí ochutnávali výborné lekváre a džemy. 
V pondelok navštívili výstavu aj deti a žiaci zo Základnej ško-

ly s materskou školou Ľ. V. Riznera Bošáca. 
Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa do výstavy zapojili a podelili 

sa s ostatnými s radosťou z dopestovanej úrody, návštevníkom 
a všetkým organizátorom. 

Obecný úrad Bošáca  

Jesenná výstava plná chuťových zážitkov
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Nočná turistika 
na Hájnicu

V sobotu 28. júla sme v počte 16 turistov, (z toho dvaja Za-

budišovania) absolvovali ďalší ročník Nočnej túry na Hájnicu. 
Vybrali sme sa tradične cez tzv. Vŕšky, krátko sme navštívili 
Haluzický kostolík a odtiaľ sme vyšli na spomínanú Hájnicu. 
Tu sme spoločne založili oheň a opekačka mohla začať. Po 
chutnom občerstvení sme zotrvali do zotmenia v dobrej nálade, 
ktorej napomohli aj nádherné tropické počasie a pekný západ 
slnka. Keďže večerná hodina pokročila a niektorí turisti prišli 
na Hájnicu aj prenocovať, nastal čas stavania stanov a lúčenia. 
Veríme, že sa všetkým turistom páčilo a prežili s nami krásny 
večer a niektorí určite i krásne ráno s peknými výhľadmi, ktoré 
Hájnica ponúka. Mrzí nás, že sa dovolenková sezóna odrazila 
na menšej účasti, ale môžeme povedať, že aj v tejto komornej 
atmosfére sme si turistiku spoločne užili. 

Hasičská súťaž
o pohár starostov 
Bošáckej doliny

V nedeľu 2.9.2018 sa uskutočnila na Zabudišovej tradičná 
pohárová súťaž v hasičskom športe O pohár starostov Bošác-

kej doliny. Pre nepriaznivé počasie, ktoré bolo predpovedané 

na víkend pred týždňom, sme preložili poriadanie súťaže na 
2.9.2018, čo sa aj oplatilo, i keď v sobotu a v noci na nedeľu 
riadne napršalo, no nedeľa bola bez dažďa a väčšinou slneč-

ná. Zúčastnilo sa 8 družstiev dospelých a 2 družstvá mladých 
hasičov. Časomieru a vodu zabezpečili hasiči z Bošáce, za čo 
im patrí poďakovanie, celú organizáciu súťaže a občerstvenie 
zabezpečili dobrovoľní hasiči zo Zabudišovej. Celému kolektí-
vu patrí veľké poďakovanie za prevedenú prácu, taktiež chcem 
poďakovať Andrejovi Surovčíkovi za perfektné zabezpečenie 
ozvučenia, Jozefovi Kačicovi za napojenie sa na elektrinu, Dra-

homírovi Záhorovi za dopravu materiálu, starostovi Bošáce 
Mgr. Danielovi Juráčkovi za nezištnú materiálovú a finančnú 
pomoc pri organizácii, starostovi Novej Bošáce Ing. Jánovi 
Žuchovi a Jaroslavovi Vráblikovi z Predpolomy za poskytnutie 
stanových prístreškov a veliteľovi našich hasičov Danielovi Zá-

mečníkovi za perfektnú koordináciu celého podujatia. V našich 
podmienkach nie je jednoduché organizovať takéto podujatie, 
pretože sme si museli všetok materiál povoziť na miesto ko-

nania a po ukončení zasa všetko odviesť späť, preto sme len 
priamo príprave venovali viacerí 2 dni zo svojho voľného času. 
Víťazom v kategórii mladí hasiči sa stalo Zemianske Podhradie 
pred Bošácou, v kategórii dospelých zvíťazila Bošáca I., pred 
Zem. Podhradím I. a Bošácou II.. Naši hasiči skočili na cel-
kovom 6. mieste, keď sa im niektoré veci nepodarili tak, ako 
chceli. Som rád, že medzi nás prišiel aj okresný či krajský pred-

seda dobrovoľných hasičov Bc. Jozef Smolinský. Verím, že sa 
všetkým účastníkom tohto podujatia, ktorých bolo neúrekom, u 
nás páčilo, pochutili si na výbornom guláši, cigánskej pečien-

ke, zapili to vychladeným pivom a kofolou a odchádzali večer 
domov s pocitom pekne prežitého dňa. Tak o 5 rokov dovidenia 
opäť u nás. 

text: Ing. Jaroslav Struhár (Predseda DHZ Zabudišová)
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PREDHODOVÉ
ZABUDIŠOVSKÉ
SLÁVNOSTI

V nedeľu 9. septembra sa uskutočnil v poradí 3. ročník “Za-

budišovských predhodových slávnostní.” Na úvod zazneli spo-

ločná pieseň “Keď sa Slovák” a báseň J. Struhára. Miesta sa 
začali pomaly zapĺňať a tak sme za prítomnosti starostu Mgr. 
D. Juráčka prešli k slávnostnému otvoreniu slávnostní. Prvým 
vystupujúcim bola Ľudová kapela Huncúti z Drietomy, ktorá 
úspešne navodila už od začiatku veselú atmosféru. O zážitku 
z ich vystúpenia svedčia aj nadšené komentáre hodujúcich. 
Nadšenému potlesku sa tešili aj harmonikári, ktorí sa tu zišli 
z celej Bošáckej doliny a okolia. Chceme poďakovať ako “na-

šim” hudobníkom J. Zacharovi, Ľ. Zámečníkovi s vnukom, tak 
aj cezpoľným harmonikárom, ktorí sem prišli pod vedením J. 
Žabčíka, a taktiež i harmonikárom z Nového Mesta n/V. Po ve-

selom úvode navodili komornejšiu atmosféru Frkulice - ženský 
spevácky súbor, ktorým taktiež ďakujeme za vystúpenie. Po-

myselným zlatým klincom večera bol Detský folklórny súbor 
Čakanka pod vedením A. Tobiášovej. Svoje tanečné umenie 
ukázali aj za účasti detí a mládežníkov zo Zabudišovej, ktorí 
sú súčasťou súboru. Počas programu sme opäť so smútkom za-

spomínali na obyvateľov, ktorí nás počas roka navždy opustili, 
ale odmenili sme aj dve novonarodené detičky zo Zabudišovej. 
Veľká vďaka okrem spomínaných účinkujúcich patrí naozaj 
všetkým, ktorí pomáhali pri realizácii predhodových slávností. 
Či už sú to “naše” žienky, ktoré pomáhali pri výrobe slivkových 

gulí, ktoré zabezpečili všetky potrebné suroviny, výborné kolá-

čiky, ovocie, zákusky a oškvarkové pagáčiky... Až po tím dob-

rovoľníkov, vrátane hasičov zo Zabudišovej, ktorí celý víkend 
pomáhali pri úvodných prípravách, neskôr vo výčape, v stán-

koch i pri upratovaní, či ozvučení programu. Mimochodom, 
tento rok bol o slivkové gule i klobásky mimoriadny záujem. 
Deti si okrem trampolíny a nafukovacieho hradu mohli tento 
rok vyskúšať výrobu keramiky na hrnčiarskom kruhu a nechý-

balo ani vozenie na koníkoch od r. Potočnej, všetkým samo-

zrejme ďakujeme. Spolu s bohatým výberom stánkov (reme-

selných i s občerstvením) toto všetko dotváralo peknú hodovú 
atmosféru. V neposlednom rade patrí veľká vďaka za finančnú 
i materiálnu podporu obci Bošáca a pánovi starostovi Mgr. Da-

nielovi Juráčkovi, ktorému okrem iného ďakujeme za strávený 
čas na našich hodoch. Dúfame, že si každý našiel na treťom roč-

níku Predhodových slávností to svoje a o rok sa opäť stretneme 
na tejto peknej akcii. 

Stretnutie rodákov 
na Dúžniku

29. septembra sa konal piaty ročník stretnutia rodákov v 
zaniknutých osadách Dúžniky a Barošová. Zo Zabudišovej sa 
za slnečného počasia na turistiku vybralo 30 turistov. Na vr-
cholovom mieste nás už čakali viacerí rodáci a po zvítaní sme 
sa spoločne vydali k osade Barošová. Následne sme sa vybra-

li k poslednému zachovanému domu v osade Dúžniky, kde 
sme si pochutili na výbornej kapustnici, guláši, koláčikoch a 
nechýbalo ani pivo a kofola. Za celkové zabezpečenie a chutné 
občerstvenie opäť ďakujeme aktívnym obyvateľom a dobro-

voľníkom z Melčickej a Ivanovskej doliny na čele s pánom J. 
Jaškom. Dúfame, že sa opäť o rok stretneme pri dobrom jedle, 
či  harmonike a zaspomíname na život v týchto osadách v ča-

soch minulých. 
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Vážení spoluobčania,
neviem čím to je, ale mám pocit, že 

ten čas letí akosi rýchlejšie. Keď som bol 
študentom,  školský rok sa vliekol a zda-

lo sa mi, že je stále v nedohľadne jeho 
koniec. Dnes ani nestačím sledovať všet-
ko to dianie okolo seba a odrazu konšta-

tujem, čo všetko chcem ešte urobiť a už 
mi nezostáva čas. Tie ďalšie štyri roky 
starostovania ubehli veľmi rýchlo, rých-

lejšie ako tie pred tým a nie všetky pred-

savzatia, s ktorými som išiel do volieb 
sa aj podarilo na 100% splniť. Nastal 
čas bilancovania. Hodnotiť moju prácu 
si netrúfam, aj keď som presvedčený, 
že sa snažím odovzdávať pre našu obec 
maximum a žijem s ňou. Mnoho krát to 
už je aj na úkor mojej rodiny.  Možno to 
moji neprajníci vidia inak, ale verím, že 
väčšina z Vás vidí a chce vidieť, čo sa v 
našej obci udialo, zrealizovalo a plánuje 
do budúcnosti. Mrzí ma, že veľa infor-
mácií bolo zámerne, možno sa mýlim, 
podávaných v skreslenej forme. Dôvod 
týchto dezinformácií nechcem pochopiť 
a ani sa o to nebudem snažiť. Pre mňa 
je podstatnejšie to, čo  sa  nám  podarilo 
v našej obci zrealizovať v prospech Vás 
všetkých, čo by sme chceli a potrebova-

li.  Tu by som sa vrátil o štyri roky späť 
a pripomenul môj  leták, s ktorým som 
Vás oslovil a poprosil o Vašu podporu 
vo voľbách do samosprávy v roku 2014. 
V letáčiku som mal tieto predsavzatia:

1. získať financie a realizovať opravu 
odvodňovacieho kanála vo Vrzalove
2. skolaudovať a spustiť  do prevádzky 
po etapách obecný vodovod
3. dokončiť výstavbu Hasičského domu
4. zrekonštruovať v KD kuchyňu, vy-

kurovanie a sociálne zariadenia
5. získať pozemok na výstavbu obecnej 
bytovky
6. postupne podľa finančnej situácie za-

čať s rekonštrukciou chodníkov a miest-
nych komunikácií

Začnime teda bilancovať moje druhé 
volebné obdobie na poste starostu obce.

1. Odvodňovací kanál Vrzalov: 

Žiaľ tento bod môjho programu sa mi 
zatiaľ nepodarilo zrealizovať. Mal som 
rôzne sedenia s projektantmi, aj sme 
našli vhodné riešenia, len problém bol 
nájsť výzvu a samozrejme byť aj úspeš-

ný  a získať NFP. Momentálne teraz sa 
pripravujú nové výzvy a verím, že sa 
nám podarí aj tento projekt dotiahnuť 
do úspešného konca.

2. Skolaudovať a spustiť do pre-

vádzky obecný vodovod: Tento bod 
programu sa nám podarilo zrealizovať. 
Vodovod bol skolaudovaný a právoplat-
nosť nadobudlo kolaudačné rozhodnu-

tie dňa 21.7. 2015 a vodojem dňa 2. 9. 
2015.  Vodovod bol pre mňa obrovskou 
výzvou. Veď sa v našej obci začal bu-

dovať v roku 1976 a až v roku 2015 sa 
stal funkčným pre našich občanov. Cesta 
to bola tŕnistá. Nie raz som strácal ná-

dej aj ja, že sa nám podarí ho uviesť do 
prevádzky. A oplatilo sa veriť a bojovať 
so všetkými tými problémami, ktorých 
nebolo málo. Odmena pre mňa je, že už 
viac ľudí mi vyslovilo úprimné ďakujem 
za to, že vodovod je funkčný. Pomo-

hol už viacerým, ktorí zostali bez vody 
v týchto extrémnych horúčavách, ktoré 
sa za posledné roky vyskytujú v letných 
mesiacoch.  

3. Dokončiť výstavbu hasičského 
domu. Tento bod sa nám podarilo tak isto 
splniť. Dokonca pribudlo aj prestrešenie 
terasy medzi hasičským a poľovníckym 
domom. Pribudla spevnená plocha pred  
budovami a terasou a zostáva nám po-

sledný  krok  a to urobiť  podbitie a fa-

sádu budovy. Túto stavbu ocenili nielen 
naši občania , ale aj občania z  iných obcí 
nielen z Bošáckej doliny. Môžeme byť 
na tento areál právom hrdí.

4. Zrekonštruovať v KD kuchyňu, 
vykurovanie a sociálne zariadenia: Tu 
sme zakúpili do kuchyne novú trojpec na 
pečenie, smažku, chladničku na zákusky, 
profesionálnu myčku na umývanie riadu, 
nové nerezové hrnce, šefingy na ohrev 
jedál, 20 l kanvicu na varenie kávy, čaju. 
Do sály sa zakúpili nové stoly a stoličky. 
Zrekonštruovali sme vykurovanie KD, 
osadili nové radiátory, rozvody potru-

bia, zakúpili nový kondenzačný plynový 
kotol a osamostatnili vykurovanie KD 
od obecného úradu a požiarnej zbrojni-
ce. V rámci rekonštrukcie kúrenia v KD 
sa zrekonštruovalo aj ústredné kúrenie 
v budove obecného úradu a požiarnej 
zbrojnice. Touto rekonštrukciou sa zní-
žila spotreba zemného plynu o viac ako 
tretinu. Jediné čo sme nezrealizovali je 

rekonštrukcia sociálnych zariadení. Tu 
sme podali prvý krát žiadosť o nenávrat-
ný finančný príspevok v roku 2016. Vý-

zva však bola zrušená. V roku 2017 bola 
opäť zverejnená výzva PPA  z Programu 
rozvoja vidieka SR 2014-2020 opatrenie 
číslo 7-Základné služby  a obnova dedín 
vo vidieckych oblastiach podopatrenie 
7.4 aktivita 1. Opäť sme zareagovali a  
dňa 27.11.2017 bola nanovo podaná žia-

dosť o nenávratný finančný príspevok. 
Žiaľ, dodnes ešte nebola výzva vyhod-

notená. Možno sa pýtate prečo to píšem? 
My máme vypracovanú projektovú do-

kumentáciu od roku 2015 a týka sa nie-

len rekonštrukcie sociálnych zariadení. 
V projekte je zapracované zateplenie 
obvodových múrov, nová fasáda, vy-

budovanie chodníka okolo KD, oddy-

chovej zóny s detským ihriskom. Toto 
je hlavný dôvod prečo stále čakáme s 
rekonštrukciou hlavne sociálnych zaria-

dení. Pokiaľ nebudeme úspešní v tomto 
kole, tak potom už začneme riešiť KD z 
našich prostriedkov. Je pravda, že naše 
sociálne vybavenie v KD už svoju dobu 
prežilo, ale musíme ešte  počkať ako 
skončí vyhodnotenie tohto kola výzvy. 
Veď tu je na tento projekt aj vysúťažený 
dodávateľ stavebných prác. Trpezlivosť 
ruže prináša. Verím, že sa nám to podarí 
zrealizovať a KD bude vyzerať nádher-
ne.

5. Získať pozemok na výstav-

bu bytového domu: Odpoveď je ÁNO 
máme pozemok. Odkúpili sme parcelu 
číslo 434/6 od TSK. Aj tu sa vyskytli ne-

očakávané problémy ohľadom výstav-

by     bytového domu (BD) pri územnom 
konaní. KPÚ TN (Krajský pamiatkový 
úrad Trenčín), ako som už písal v pred-

chádzajúcom čísle nám výstavbu najskôr 
zamietol. Našťastie sme našli kompro-

mis a dnes už máme vydané právoplat-
né územné rozhodnutie a momentálne 
pracujem na  podkladoch potrebných k 
vydaniu stavebného povolenia. Musíme 
ešte zabezpečiť archeologický prieskum  
a prekládku telefónnych stĺpov.  Takže 
vidím reálnu šancu, že s výstavbou by-

tového  domu sa začne v budúcom roku. 
Samozrejme pokaľ nás niečo nečakané 
neprekvapí.

6. Postupne začať s rekonštruk-

ciou miestnych komunikácií (MK) a 
chodníkov: Splnené čiastočne. Opravila 
sa MK smerom na cintorín a  v osade 
Zbehová. Vykúpili sme pozemky, ktoré 
sa nachádzali pod MK na Zbehovej a 
Zem. Podhradí v lokalite Niva od poto-

zo Zemianskeho Podhradia
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ka. Momentálne sa dokončuje projekto-

vá dokumentácia na rekonštrukciu MK 
v lokalite Vrzalov smerom na vodojem a 
smerom na Skalicu, Suchý potok a dvor 
obecného úradu. Podľa dostupných in-

formácií má byť zverejnená výzva na re-

konštrukciu MK a chodníkov. Samozrej-
me by sme chceli reagovať a požiadať o 
NFP. Uvidíme. Ďalší projekt s názvom 
„Výstavba chodníka v súbehu s cestou 
III/1223 v obci Zemianske Podhradie“ 
už má vydané právoplatné územné roz-

hodnutie. Tu stačí už len vydať stavebné 
povolenie a hľadať spôsob prefinanco-

vania. Samozrejme súčasťou projektu je 
aj dažďová kanalizácia. Jedná sa o úsek 
od Suchého potoka po potraviny COOP 
Jednota - pravá strana smerom na Novú 
Bošácu. Vybudoval sa nový chodník 
vedľa hasičského ihriska, ktorý už slúži 
našim občanom. Samozrejme stavba už 
je aj skolaudovaná.

Okrem týchto hlavných bodov:
 -začali sme s budovaním pódia na 

hasičskom ihrisku
-získali sme dotáciu na rekonštrukciu 

strechy obecnej budovy pod názvom Re-

gentíkovec
-osadili sme merač rýchlosti na hor-

nom konci dediny smerom od N. Bošáce
-máme vypracovanú PD na prestre-

šenie terasy na futbalovom ihrisku. Tu 
by sme chceli v spolupráci      s futba-

listami zrealizovať výstavbu ďalšieho 
detského ihriska

-máme odsúhlasenú dotáciu na vybu-

dovanie detského ihriska  na  obecnom 
pozemku, ktorý sa nachádza za  mater-
skou školou a bude slúžiť deťom, ktoré 
ju navštevujú

-schválili nám žiadosť o pridelenie 
protipovodňového vozíka a dotáciu na 
rekonštrukciu požiarnej     zbrojnice.

-v spolupráci SSC sa nám konečne 
podarilo presadiť výmenu zvodidiel po-

pri hlavnej.
-v rámci Mikroregiónu Bošáčka nám  

schválili žiadosť o NFP na nákup kom-

postérov do každej domácnosti. Veľkú 
zásluhu na tom má môj kolega starosta 
z Bošáce Daniel Juráček, za čo mu isto 
patrí veľké ďakujem. Touto vetou  by 
som ukončil moje bilancovanie starosto-

vania za tieto štyri roky.
A čo by som chcel zrealizovať v ďal-

šom volebnom období?
 Veľa, veľmi veľa vecí, mi leží 

na srdci. Samozrejme bez Vašej podpory 
milí spoluobčania, spolupráce a dôvery 
nielen Vás, ale aj obecného zastupiteľ-

stva  toho sám veľa nedokážem. Toto je 
práca,  kde musia všetci spolupracovať a 
mať záujem o veci, ktoré sa dejú v obci,  
alebo o to, čo chceme zrealizovať v pro-

spech nás všetkých.  Bez dôvery, snahy 
spolupracovať, úprimnosti, sebaobeto-

vania a podpory sa pracuje veľmi zle. 
Verím, že všetky tieto ciele, ktorými sa 
Vám  zaväzujem na ďalšie štyri roky sa 
nám spoločne podaria zrealizovať a spl-
niť. Pozerám sa na veci reálne a viem, 
že je obrovský problém s prefinancova-

ním projektov. Výziev je veľmi veľa, ale 
na druhej strane skutočne schválených, 
veľmi  málo. Sú to len zavádzajúce in-

formácie médií, že o čo si kto zažiada, to 
i dostane. Nie je to tak.  Zostáva mi len 
veriť, že sa šťastie  raz usmeje aj na nás 
vo väčšom merítku.

Moje predsavzatia do ďalšieho vo-

lebného obdobia na roky 2018- 2022 sú:
1. Zrealizovať rozšírenie vodovo-

du od lokality Suchý potok smerom na 
horný koniec obce.  Stavebné povolenie 
už máme, len čakáme na potvrdenie prá-

voplatnosti. Finančné krytie prisľúbené 
od vedenia TVK a.s. Trenčín a možnosť 
cez MAS - ZOBTMaMB (Miestna akčná 
skupina- „Združenie obcí Bielokarpat-
sko - trenčianského regiónu a mikrore-

giónu Bošáčka“ Bližšie informácie náj-
dete na našej webovej stránke (https://
www.zemianske-podhradie.sk/images/
stories/MAS/MAS_informacie_pre_ob-

canov.pdf )
2. Zrealizovať prístavbu KD pod-

ľa projektovej dokumentácie (PD), už 
vydané právoplatné stavebné povole-

nie. Jedná sa o prístavbu, ktorá nahradí  
plechovú  garáž a zväčší sa obstavaný 
priestor  na celú šírku KD.

3. Pokiaľ by sme neuspeli v žia-

dosti o NFP už v hore  spomínanej vý-

zve, to je druhý projekt týkajúci sa KD, 
tak by som chcel zrekonštruovať rozvo-

dy vody, elektriny a sociálnych zariade-

ní.
4. Samozrejme pokračovať v prí-

prave PD na rekonštrukciu MK a chod-

níkov + realizovať rekonštrukciu tam, 
kde už sú občania napojení na obecný 
vodovod.

5. Zrealizovať výstavbu obecných 
nájomných bytov na zakúpenej parcele 
číslo 436/4

6. Zrekonštruovať ďalšie vetvy 
verejné osvetlenia

7. Venovať sa prípravným prácam 
ohľadom vybudovania kanalizácie. Prvý 
krok už máme za sebou. Máme vypraco-

vanú štúdiu na základe, ktorej môžeme 
hľadať riešenia a možnosti spracovania 
PD a   následne prefinancovania stavby. 
Toto je beh na dlhé trate.

8. Urobiť vonkajšiu fasádu mater-
skej školy.

9. Opäť iniciovať stretnutia ohľa-

dom osadenia zvodidiel v zákrute Zbe-

hová. Podľa mňa je to veľmi nebezpečný 
úsek.

10. Pokračovať  v rokovaniach o 
možnosti odkúpenia pozemkov v lokali-
te Sedlištia a zabezpečení vypracovania 
štúdie pre budúcu individuálnu výstavbu 
rodinných domov, spojenú s výstavbou 
potrebnej infraštruktúry.  

Samozrejme všetky tieto ciele závi-
sia hlavne od možnosti prefinacovania 
jednotlivých zámerov a spolupráce kom-

petentných úradov, poslancov verzus 
starostu, trpezlivosti  a podpory Vás milí 
spoluobčania.

Dňa 10.11.2018 sa uskutočnia ko-

munálne voľby do orgánov samosprávy. 
Bol by som rád, aby ste sa zúčastnili v 
čo najväčšom počte a podporili svojich 
kandidátov a tým dali najavo, že nám 
všetkým nie je ľahostajný rozvoj našej 
obce.

 Miroslav Zámečník
starosta obce Zemianske Podhradie

V Ý Z V A
Žiadame občanov vlastniacich 

pozemky, na ktorých sa nachádzajú 
ovocné, okrasné dreviny zasahujúce 
svojim vzrastom do miestnych ko-

munikácií, aby po zbere úrody vyko-

nali orez týchto konárov, ktoré brá-

nia bezpečnému výhľadu a prejazdu 
vozidiel Integrovaného záchranné-

ho systému (IZS). Tento oznam sa 
vzťahuje aj na pozemky mimo zasta-

vaného územia obce. Pokiaľ nebude 
orez vykonaný majiteľom do konca 
30.11. 2018, bude vykonaný členmi 
DHZ obce Zemianske Podhradie. 
Ďakujem za pochopenie a spoluprá-

cu.

Obecný úrad 
Zemianske Podhradie

zo Zemianskeho Podhradia



Meno a priezvisko:
Ing. Rastislav Dzurák, PhD.
Vek: 48
Rodinný stav: ženatý
Bydlisko: Zemianske Podhradie 222
Štúdium a vzdelanie:  VVLŠ Košice - pilot, 
Žilinská univerzita - letecká technika; vy-

sokoškolské III stupeň
Povolanie:   elektrotechnik
Zamestnávateľ:  súkromný podnikateľ

1: letectvo, elektrotechnika, turistika

2: stabilizovať mladých ľudí v obci, vybu-

dovať bytový dom, sprístupniť pozemky 
na individuálnu bytovú výstavbu, zveľa-

diť obec – rekonštrukcia kultúrneho domu, 
okolia kultúrneho domu, podporovať kul-
túrne akcie v obci ...

3: mojim predpokladom je vzdelanie, cie-

ľavedomosť, vytrvalosť  pri uskutočňovaní 
stanovených cieľov ...

Meno a priezvisko: 
Matúš Katrinec 
Vek: 24
Rodinný stav: slobodný
Bydlisko: Zemianske Podhradie 50  
Štúdium a vzdelanie: Stredoškolské s ma-

turitou a výučným listom 
Povolanie: Technik 
Zamestnávateľ: ZF GROUP - TRW Auto-

motive s.r.o.

1: šport , varenie , cestovanie 

2: Aby boli všetci v dedine šťastní a spo-

kojní. 

3: Ako nezávislý kandidát sa budem rozho-

dovať podľa svojho najlepšieho vedomia a 
svedomia v prospech obyvateľov Zemian-

skeho Podhradia, aby sme boli hrdými ob-

čanmi našej malebnej dedinky. 

Meno a priezvisko:
Šimon Katrinec 
Vek: 26 rokov
Rodinný stav: Ženatý
Bydlisko: Zemianske Podhradie 50
Štúdium a vzdelanie: Stredoškolské s ma-

turitou, odbor: technické a informačné 
služby v strojárstve
Povolanie: Predák
Zamestnávateľ: TRW ZF Nové Mesto nad  
Váhom

1: Šport, kultúra
 

2: Svoju prácu ako poslanca si predstavu-

jem v prvom rade zodpovedne, osobne si 
myslím, že dobrý poslanec ako zástupca 
občanov, sa má snažiť presadzovať ich po-

žiadavky, pokiaľ sú oprávnené a splniteľné. 

Dobrý poslanec musí vedieť, čo občania 
potrebujú, a preto sa a nimi musí pravidel-
ne  stretávať.
 

3: Svoju prácu ako poslanec budem vy-

konávať tak, aby som sa mohol pozrieť 
každému občanovi do očí a zodpovedať 
sa mu z vykonanej práce. Cieľom mojej 
poslaneckej práce bude neustále zlepšovať, 
zjednodušovať, zdokonaľovať život a rie-

šiť problémy občanov v našom krásnom 
Zemianskom Podhradí.
 

 

PREDSTAVUJEME KANDIDÁTOV
na poslancov OZ obce Zemianske Podhradie
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Meno a priezvisko:  
Štefan Kusenda Ing.
Vek:  51
Rodinný stav: ženatý
Bydlisko: Zemianske Podhradie 58
Vzdelanie a štúdium : vysokoškolské, 
Technická univerzita vo Zvolene – Požiar-
na ochrana
Povolanie: Hasič – odborný inšpektor
Zamestnávateľ: Hasičský a záchranný zbor 
SR

1: Dobrovoľná požiarna ochrana, motoriz-

mus, šport, turistika, záhrada

2: obhajovať záujmy občanov a obce, spo-

lupracovať so  starostom obce, využiť od-

bornosť a skúsenosti, podpora a presadzo-

vanie návrhov v prospech občana a obce

3:  Je na zvážení občanov komu dajú svoj  
hlas. Myslím, že za posledné roky som bol 
dostatočne nápomocný pre občana ako aj  
pre Obecný úrad dobrovoľne. Nie všetci  
máme rovnaké videnie a názory, no spoloč-

nou cestou a správnym názorom dokážeme 
vytvoriť skvelú budúcnosť.

Meno a priezvisko:  
Michaela Kusendová
Vek: 27
Rodinný stav:  vydatá
Bydlisko: Zemianske Podhradie 58
Vzdelanie a štúdium :    stredoškolské s 
maturitou, pracovník marketingu, SOŠ po-

travinárska

Povolanie: zásobovač - vodič 
Zamestnávateľ:  Stravovanie Harvis  Nové 
Mesto n. V

1: deti, záhrada, motorizmus, hasičský 
šport, šport

2: spolupracovať so  starostom  obce, pra-

covať v prospech občana ako aj obce a byť 
jedným článkom spojenia medzi občanom 
a obecným úradom 

3: Pracujem a som nápomocná pri dianí v 
obci a rada by som pokračovala ako posla-

nec, s možnosťou tlmočiť názor občana 
v pretavenie v skutočnosť.

Meno a priezvisko: 
Dana Peterková
Vek: 49
Rodinný stav: vydatá
Bydlisko: Zemianske Podhradie
Štúdium a vzdelanie: vysokoškolské II. 
stupňa
Povolanie: riaditeľka Centra sociálnych 
služieb Nová Bošáca
Zamestnávateľ:  Trenčiansky samosprávny 
kraj 

1: kultúra, cestovanie, hudba, verejné dia-

nie

2: Vo svojej práci sa denne stretám s prob-

lémami ľudí, ktoré si vždy vypočujem a 
snažím sa ich napraviť. Preto budem pozor-
ne počúvať pripomienky a návrhy občanov 

našej obce, ktoré sa budem snažiť napĺňať.

3: Poznám úskalia práce vo verejnej sprá-

ve, keďže pracujem v Centre sociálnych 
služieb , kde sa mi podarilo presadiť veľa 
pozitívnych zmien. Aj z toho dôvodu by 
som sa chcela  podeliť o svoje skúsenosti a 
pričiniť sa o dianie okolo nás.

voľby
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Meno a priezvisko: 
Jaroslav Vido
Vek: 60
Rodinný stav: ženatý
Bydlisko: Zemianske Podhradie 80
Štúdium a vzdelanie: učňovská škola
Povolanie: podnikateľ
Zamestnávateľ: SZČO

1: Moje hobby je cestovanie, rád spozná-

vam kultúru iných krajín, spoločne s mojou 
manželkou. Voľné chvíle trávim v kruhu 
svojej rodiny, hlavne s mojimi vnučkami 
a vnukom.

2: Verím, že spoločnými silami dosiahneme 
krajší vzhľad našej obce. Podporíme opra-

vy ciest, výstavbu chodníkov a nájomných 
bytov. 

3:Prečo voliť práve mňa? Skromne si mys-

lím, že vzhľadom k veku mám dostatok 
skúseností a objektívny pohľad na budúc-

nosť.

Meno a priezvisko: 
Bohumil  Zámečník
Vek: 45
Rodinný stav: ženatý
Bydlisko: Zemianske Podhradie 271
Štúdium a vzdelanie: SOUP Mechanizátor 
rastlinnej výroby
Povolanie: vodič
Zamestnávateľ:  PD Bošáca

1: hasiči, turistika

2: Chcem sa  spolupodieľať  na zveľaďo-

vaní obce ako vybudovanie chodníkov,  
opravy miestnych  komunikácií, rozšírenie 
vodovodu , rekonštrukcii kultúrneho domu 
a Hasičskej zbrojnice.

3: 

Meno a priezvisko: 
Dávid Zámečník
Vek: 22
Rodinný stav: slobodný
Bydlisko: Zemianske Podhradie 266
Štúdium a vzdelanie: Študent vysokej školy 
manažmentu v Trenčíne  
Povolanie:
Zamestnávateľ:

1: Vo voľnom čase sa na profesionálnej úrov-

ni venujem silovému trojboju kde medzi moje 
najväčšie úspechy patrí 2 miesto na majstrov-

stvách Slovenska. Aktuálne sa pripravujem na 
reprezentáciu našej krajiny na majstrovstvách 
sveta ktoré sa budú tento rok konať na Sloven-

sku.

2: Prácu ako poslanec si predstavujem v pred-

kladaní návrhov obecnému zastupiteľstvu, 

zúčastňovaní sa na všetkých obecných zastu-

piteľstvách a jeho orgánov. Dodržiavať štatút 
obce, rokovací poriadok a obhajovať záujmy 
občanov a obce. Nakoľko sú všetky projekty, 
ktoré by som chcel v obci zrealizovať finančne 
limitované netreba mať veľké oči. Ako posla-

nec by som chcel dosiahnuť predovšetkým 
rekonštrukciu kultúrneho domu ako aj  domu 
smútku, ktorý sa nachádza v havarijnom stave, 
dotiahnutie vodovodu na horný koniec obce 
a zavedenie nového a úspornejšieho osvetle-

nia ako aj vybudovanie kanalizácie a opravy 
miestnej komunikácie.
3: Do volieb vstupujem ako nezávislí kandidát 
a ako nezávislí kandidát sa chcem prezentovať 
aj v prípade zvolenia. Chcem byť poslancom, 
ktorý bude zastávať záujmy všetkých občanov 
a združení ktoré v našej obci máme.  Myslím 
si,  že by som mohol priniesť do obce nové ná-

pady a pozitívny prístup.  

voľby
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Meno a priezvisko: 
Dominik Zámečník
Vek: 24
Rodinný stav: Slobodný
Bydlisko: Zemianske Podhradie č.175
Štúdium a vzdelanie: SOŠ Bzinská 11 , 
manažér , kontrolór v automobilovom prie-

mysle
Maturita+ výučný list
Povolanie: Quality Product Assurance Pre-

production / Výrobný kontrolór 
Zamestnávateľ: Hella Slovakia Front-Ligh-

ting s.r.o

1:  Aktívne sa venujem športom.  

2: Ako poslanec by som chcel dosiahnuť 
a budem za tým stáť, aby sa dorobil vodo-

vod v celej obci, rekonštrukcia KD , rekon-

štrukcia domu smútku, výmena pouličného 
osvetlenia a mnoho ďalších veci ktoré budú 
prospešné pre našu obec a našich občanov .  

3: Žijem v obci od narodenia a chcem byť 
prospešný pre našu obec . Vidím pozitív-

ne zmeny v našej obci a chcem sa tiež aj 
ja osobne zapojiť k rozvíjaniu našej obce 
a zlepšovať kvalitu života našich občanov.

Meno a priezvisko:
Jana  Zámečníková
Vek: 42
Rodinný stav: vydatá
Bydlisko: Zemianske Podhradie 271
Štúdium a vzdelanie: DOŠ  obchod-podni-
kanie

Povolanie: operátorka výroby
Zamestnávateľ:  Silgan Metal Packaging

1: Hasiči, príroda

2: Chcem sa  spolupodieľať  na zveľaďova-

ní obce  a dokončiť rozpracované projekty.

3: 

Meno a priezvisko:
Vek:
Rodinný stav:
Bydlisko:
Štúdium a vzdelanie:
Povolanie:
Zamestnávateľ:

1: Záujmy, záľuby/max. 50 slov/:

2: Ako si predstavujem svoju prácu ako starosta/
poslanec, čo by som chcel dosiahnuť/max.150 slov/:

3: Prečo si myslíte, že by mal volič voliť práve vás?/
max. 100 slov/

Kandidátom na poslancov OZ obce Zemianske 
Podhradie  sme položili rovnaké otázky…

voľby



28

Kvapka krvi Bošáckej  
doliny 18. ročník

Darcovia krvi sa opäť stretli 20. augusta 2018 v kultúrnom dome 
v Zemianskom Podhradí na odbere krvi mobilnou jednotkou  NTS v 
Trenčíne, ktorý zorganizoval miestny spolok SČK Bošáca. Krv darova-

lo 28 darcov z toho boli 2 prvodarcovia.  Darovanie krvi je skutočným 
„darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľudom chorým 
a po úrazoch. 

Darovanie krvi sa dostalo do povedomia ľudí zo širokého okolia 
i domácich. V tento deň neváhajú prísť odovzdať to najcennejšie čo 
majú – svoju krv. Za to im patrí veľké poďakovanie od všetkých, ktorí 
z rôznych  príčin nemôžu darovať krv, no najmä od tých, ktorých život 
doslova závisí od každej darovanej kvapky.

OcÚ Zem. Podhradie

MŠ Zemianske Podhradie 

K septembru neodmysliteľne patrí aj začiatok školského 
roka. Ešte sme len na začiatku, no už sa nám podarilo zreali-
zovať zopár aktivít - navštívili nás záchranárske psíky, prešli 
sme sa po parku kaštieľa, v ktorom sme pozorovali vzácne 
stromy, nazbierali si prírodniny, z ktorých budeme tvoriť 
rôzne jesenné dekorácie.  Na Šarkaniádu sa tešia všetky deti 
našej MŠ Zemianske Podhradie. Je to krásna  športová ak-

cia, na ktorej si môžu či už deti alebo dospelí zabehať s vet-
rom opreteky. Inak tomu nebolo ani tento rok. Naše šarkany 
vzlietli nad futbalové ihrisko v krásne a slnečné septembrové 
popoludnie. Aj tento rok nám počasie prialo. Sme veľmi radi, 
že sme  sa zišli v hojnom počte a dali sme tak prednosť spo-

ločnému stretnutiu, hre pred televíziou či počítačom.
Počas školského roka nás ešte čaká mnoho rôznych akcií, 

či už v spolupráci s rodičmi, našou obcou, základnou školou 
alebo s okolitými MŠ. 

Veríme, že sa nám podarí uskutočniť všetko podľa plánu 
k spokojnosti detí i dospelých.

Mgr. Daniela Madilová

Slovácka jaternica – 
po európsky

V tomto roku bola Slovácka jaternica súčasťou projektu Evropské 
setkáni  pod názvom „Pro viditelnejší Evropu“ za účasti zástupcov  
zo Slovenska,  Maďarska, Nemecka, Chorvátska, Srbska, Slovin-

ska, Anglicka, Rumunska, Talianska a hosťujúceho Česka. Poduja-

tie začalo už v piatok 31. 8. 2018 oficiálnym zahájením stretnutia s 
delegátmi, ktorí zastupovali svoje krajiny a pozvanými zástupcami 
s okolitých obcí. Sprievod vytvorený zo zástupcov delegovaných 
krajín a obcí za doprovodu hudby smeroval od obecného úradu až 
po futbalový štadión, kde starosta obce Březová všetkých privítal a 
pozval ich na seminár do priestorov športovej haly. Hostia podujatia 
si v športovej hale mohli pozrieť výstavu exponátov, ktoré sú pre jednotlivé obce, regióny charakteristické, alebo diela ktoré sú pre nich 
typické a výnimočné. Našu obec reprezentovali diela výtvarníka, grafika a publicistu Miroslava Ďuržu, maľby našej občianky Emy 
Kašparovej a ručné háčkované práce Evy Kopuncovej.

Tradičná súťaž vo varení zabíjačkových špecialít sa konala v sobotu 1. septembra. Bola obohatená o národné jedlá a nápoje zú-

častnených krajín. Našu obec na tomto podujatí reprezentovalo družstvo v zložení  Vladimír Ochodnický, Peter Uko, Peter Hulvák, 
Dalibor Kosa, Ingrid Kosová, Dalibor Daniš, Matúš Katrinec, starosta obce Miroslav Zámečník s manželkou  Miroslavou.  Atmosféru 
podujatia spríjemnili vystúpenia folklórnych súborov.  Rok ubehne ako voda a my už sa tešíme na ďalší ročník, ktorý bude v roku 2019 
v Trenčianskych Bohuslaviciach.

OcÚ Zem. Podhradie

zo života v obci
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Činnosť DHZ 
za  uplynulé 
dva mesiace
Zásobovanie vodou počas  sucha.

Počas dlhotrvajúceho suchého bezdaž-

divého počasia postihlo našich občanom 
trápenie s pitnou vodou, nakoľko v ich  

studniach nebolo dostatok životapotrebnej 
tekutiny. Hľadali pomoc u starostu, no pri-
pojenie na verejný vodovod nebolo možné 
vykonať zo dňa na deň. Dňa 19. a 20. au-

gusta bol DHZO vyzvaný na zásobovanie  
pitnou vodou, kde sme sa pokúšali o na-

pustenie studní. Nakoľko bolo v dvoch prí-
padoch podložie štrkového  pôvodu, voda 
sa strácala. V kamennej studni bolo na-

púšťanie vyhovujúce a majiteľ spokojný. 
Počet žiadostí na obecnom úrade stúpal, 
tak sme sa rozhodli o dovoz pitnej vody do 
vopred pripravených nádob, no k realizá-

cií nedošlo, nakoľko sa počasie umúdrilo a 
po výdatných  dažďoch  studne opäť nažili 
vodou.
Pomoc pri poriadaní športovej  akcie.

29.august patril všetkým deťom z 
Bošácej doliny a možno aj  iným, kde sa 
stretli na prvom  ročníku nazvanom Špor-

tové hry spájajú deti bošáckej doliny. 
Ako hasiči sme pomáhali organizáto-

rom nie len na stanovisku, kde sme 
mali svoju techniku, na  ktorej si deti 
mohli vyskúšať hasenie – striekanie z 
cisternového vozidla alebo s džbero-

vými striekačkami na terč, ale aj pri 
zabezpečení bufetu, vozenie  detí od 
kaštieľa či príprave alebo ukončení 
akcie na našom  cvičisku.
Hasičská súťaž DHZ O putovný 
pohár starostov obcí

Sobotňajšie odpoludnie dňa 2. 9. patrilo  
hasičom z Bošáckej doliny, kde si  zmerali 
sily v požiarnom  útoku na čas, poriada-

ného DHZ Zabudišová. Z našej organizá-

cie sa zúčastnili dve  družstvá dospelých a 
jedno družstvo mladých hasičov hry Pla-

meň.  Mladý hasiči plný elánu si odniesli 
zo  súťaže pohár za I. miesto a v kategórií 
muži si prevzalo jedno družstvo cenu za II. 
miesto a druhý kolektív obsadil 8.miesto. 
Ďakujeme za reprezentáciu nášho Dobro-

voľného hasičského  zboru ako aj  obce, 
gratulujeme k dosiahnutému umiestneniu 
a držíme palce v nasledujúcom ročníku !
Čistenie kanalizácie v obci.

Počas výdatných dažďov v polovici 
septembra zaskočila neodtekajúca obča-

nov v okolí škôlky a na hornom konci pri  
otoči. Členovia DHZ vykonali v dňoch 
21.a 23. septembra čistenie spomenutej 
kanalizácie, kde pri kostole po štyroch ho-

dinách bol odtok plne funkčný. Horšie to 
bolo na hornom konci, kde bolo potrebné 
odkopať nános cca 70 cm splavniny a na-

koľko v miestach kde bolo treba  kopať je 
vedenie telekomunikácií práce sme muse-

li odložiť do  vytýčenia kabeláže. Hlavný 
odtok do koryta Bošáčky prečistil p. Vido 
Jaroslav so svojou technikou s pomocou 
našich  členov DHZ. Ďakujem zúčastne-

ným na brigádach menovite: Michal Zá-

mečník, Bohumil Zámečník, Pavol Rydzí, 
Jaroslav Václav, Miroslav Zámečník – sta-

rosta obce, Pavel Bujna, Vladimír Chren-

ko, a verím pokiaľ nám to počasie dopraje, 
že práce dokončíme. 

DHZ ZP

Vykurovacie obdobie je spre-

vádzané aj zvýšeným nebezpe-

čenstvom vzniku požiarov. Tieto 
môžu vzniknúť od samotných 
systémov vykurovania aj od ich 
nesprávnej obsluhy.

Podľa štatistiky požiarovosti 
najčastejšími príčinami požiarov 
sú:

nevyhovujúci technický stav 
komínov,

nesprávna inštalácia a obslu-

ha vykurovacích telies, 
nedovolená manipulácia s 

otvoreným ohňom a horľavými 
kvapalinami, 

ponechanie detí bez dozoru, 
dkladanie žeravého popola 

na nebezpečných miestach a do 
horľavých nádob. 

Vykurovacie obdobie považu-

jeme za jedno z najrizikovejších, 
pričom najväčší počet požiarov 

vzniká práve v súkromnom sek-

tore: v rodinných domoch, v by-

tových domoch a v priestoroch s 
nimi súvisiacich a preto: 

neprekurujte vykurovacie te-

lesá, neskladujte a nesušte v ich 
blízkosti horľavé materiály,

nepoužívajte k rozkurovaniu 
horľavé kvapaliny, najmä benzín, 
petrolej a pod.,

inštaláciu vykurovacích telies 
zverte odborníkom pri plnom reš-

pektovaní pokynov výrobcu,
dbajte na to, aby vykurova-

cie telesá – šporáky, pece a pod. 
boli umiestnené na nehorľavej 
podložke a odborne zaústené do 
komínových prieduchov,

veľké požiarne nebezpečen-

stvo vytvárajú drevené udiarne, 
preto údeniu 

venujte zvýšenú pozornosť,
vzhľadom na prechod viace-

rých domácnosti na vykurovanie 
drevom venujte

 zvýšenú pozornosť stavu 
komínov, komínových dvierok a 
dymovodov 

Upozorňujeme  najmä na tie-

to skutočnosti: Pre inštaláciu a 
prevádzkovanie palivového spot-
rebiča, elektrotepelného spot-
rebiča a zariadenia ústredného 
vykurovania a pri výstavbe a po-

užívaní komína a dymovodu, pre 
lehoty ich čistenia a vykonávania 
kontrol platí vyhláška MV SR 
č.401/2007 Z. z. o technických 
podmienkach a požiadavkách na 
protipožiarnu bezpečnosť pri in-

štalácii a prevádzkovaní palivo-

vého spotrebiča, elektrotepelného 
spotrebiča a zariadenia ústredné-

ho vykurovania a pri výstavbe a 
používaní komína a dymovodu a 
o lehotách ich čistenia a  vykoná-

vania kontrol.
Pred pripojením spotrebiča na 

komín, zámenou lokálneho spot-
rebiča palív na ústredný alebo 
etážový zdroj tepla, zmenou dru-

hu paliva a po stavebných úpra-

vách na telese komína je potrebné 
zabezpečiť odborné preskúšanie 
komínov osobami s odbornou 
spôsobilosťou. Komín sa musí 
udržiavať v dobrom technickom 
stave a o vykonaní preskúšania 

komína sa na účely kontroly vy-

dáva potvrdenie.
Majte na pamäti že: Čas ve-

novaný dodržiavaniu pravidiel 
bezpečnej manipulácie so spot-
rebičmi sa vám mnohonásobne 
vyplatí. Preventívne kontroly 
a opatrenia vám ochránia zdravie 
a majetok pred požiarmi. 

V prípade hroziaceho nebez-

pečenstva sa snažte konať vždy 
s rozvahou a bez paniky. Najprv 
chráňte život a zdravie, až potom 
majetok. 

V prípade, že nemôžete po-

žiar uhasiť vlastnými silami, čo 
najskôr volajte Hasičský a zá-

chranný zbor  na t. č. 150 alebo na 
linku tiesňového volania č. 112.

Len dôsledným dodržiavaním 
týchto rád predídete možnému 
vzniku požiarov vo Vašich domo-

voch. Hasiči sú ochotní poradiť 
Vám v otázkach, ktoré Vám robia 
problémy a prajú Vám spokojné 
prežitie vykurovacieho obdobia 
bez obáv z požiarov.

Vykurovacie 
obdobie

hasiči
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PRÍPRAVKA FK 1972 ZEMIANSKE PODHRADIE
Po prázdninách začala pre naše deti nová časť futbalo-

vej sezóny s obmenou hráčov. Z dôvodu vekového limitu pre 
prípravku U11 začala pre naše dievčatá Vanesu Vidovú, Emu 
Zámečníkovú a Tamaru Rýdzu nová etapa futbalového živo-

ta. Dievčatá prestúpili do Bošáce, kde hrajú za mladších žia-

kov v kategórii U13. Prajeme im veľa úspechov a ďakujeme 
za vzornú reprezentáciu Zemianskeho Podhradia. Do našej 
prípravky sme získali nových perspektívnych hráčov Štefana 
Daranského, Tobiasa Bližniaka, Maja Matejoviča a Adrianu 
Macejkovú. Týmto by som rád dodal, že miesta v prípravke 
sú voľné pre každého, kto chce hrať futbal. Trénujeme každý  
utorok a piatok o 17:30 hod. na futbalovom ihrisku v Zemian-

skom Podhradí. Takže kto má záujem môže prísť. Deti sú 
veľmi šikovné. Do futbalovej prípravky dobre zapadli, zod-

povedne pristupujú k tréningom a zápasom.
Túto časť sezóny k dnešnému dňu deti odohrali 4 futba-

lové turnaje. Deťom sa zatiaľ darilo. Týmto ich chcem po-

chváliť za vytrvalosť a snahu trénovať. Vďaka ich radosti z futbalu ich neopúšťa nadšenie a futbalová prípravka týmto napĺňa cieľ 
a zmysel detského futbalu. Ďakujem všetkým, čo sa aktívne zapájajú do tréningov, či turnajov a podporujú moju myšlienku, aby deti 
v Zemianskom Podhradí športovali a radovali sa z futbalu.

Miroslav Bližniak, tréner

Dediny 
Bošáckej doliny 
opäť spojené

Rok uplynul ako voda. Leto sa chýli-
lo ku koncu a mnohí z Vás očakávali či 
aj tento rok leto vyprevadíme krásnym 
gestom spájaním našich dedín. Keďže 
podujatie Športové hry spájajú dediny 
Bošáckej doliny v minulom roku zožalo 
úspech a krásna myšlienka pritiahnuť čo 
najviac rodín, detí a občanov celej Bošác-

kej doliny sa podarila naplniť, pustili sme 
sa do práce i tento rok. Plánovaný termín 
25.8. 2018 sme však pre nepriazeň poča-

sia museli presunúť na sviatočný deň 29. 
8. 2018. V tento deň sa hasičské ihrisko 
v Zemianskom Podhradí premenilo na 
športovo-zábavný areál.

                Snažili sme sa pripraviť čosi 
nové, originálne, aby sme zaujali rôzne 
vekové kategórie a ponúkli naozaj skvelú 
zábavu. 

 Deti čakalo zábavné súťaženie 
na stanovištiach, v ktorých sme zachovali 
tie najobľúbenejšie z minulého roka. Tak 
si mohli deti vyskúšať zhadzovanie ple-

chovíc vodou z hasičských džberoviek, 

zabehnúť si o preteky na fúrikovej dráhe 
s vylepšenými fúrikmi o policajné „húkač-

ky“; svoje sily si zmerať aj na prekážkovej 
dráhe, ktorá sa delila na náročnejšiu a jed-

noduchšiu, určenú pre najmenšie detičky; 
prejsť si sedemmílové kroky na drevených 
chodúľoch. Vylepšili sme stanovište s pa-

intbollovou streľbou, tu sa totiž súťažilo 
v streľbe na konkrétne terče s meraním 
času, na základe čoho sme aj vyhlásili a 
odmenili malého víťaza. Pozmenený mu-

sel byť aj labyrint, aby tak mohli deti zno-

vu trošku poblúdiť ale aj nájsť si sladkú 
odmenu ukrytú v labyrinte. Úplne novými 
boli pre našich súťažiacich hod vodnými 
balónikmi na terče, kde zažili kopec sran-

dy a streľba z katapultu, kde sme taktiež 
našli a odmenili víťazku. 

Súčasťou podujatia boli aj rôzne zá-

bavné atrakcie určené rôznym vekovým 
kategóriám: najdlhší skákací hrad na Slo-

vensku či vodný futbal, ktoré boli neustále 
obsadené. Nechýbalo ani fotenie pri krás-

nej kvetinovej stene či detský kútik a pre 
oddych premietanie v kinokútiku. 

Množstvo jedla, pitia a zábavy sme 
doplnili príjemným interaktívnym progra-

mom, ten otvorili Tancujúce tigríky s ta-

nečnými choreografiami, ku ktorým sa 
pridali aj naši najmenší diváci. Potom sme 
privítali skupinu Rytmika s ich bubnovou 
šou, ktorej orchester mohli tvoriť diváci 
akéhokoľvek veku. Po chvíľke ostýchania 
sa ku malým bubeníkom pridali aj dospelí. 

S radosťou môžeme zhodnotiť, že Váš 
záujem bol znovu veľký. Športové stano-

vištia navštívilo 250 detí z čoho sa veľmi 
tešíme. Taktiež sme radi, že napriek ne-

priazni počasia v pôvodnom termíne, ste 
si všetci našli čas a prišli podporiť peknú 
myšlienku. Tak ako sme chceli, toto pod-

ujatie sa stáva tradíciou, ktorú sa pokúsi-
me udržiavať každý rok. Už teraz sa  máte 
načo tešiť. 

Na záver sa chcem poďakovať staros-

tovi Zemianskeho Podhradia Miroslavovi 
Zámečníkovi za to, že podporil myšlienku 
a umožnil ju zrealizovať. Katke Dugovej, 
ktorá stojí za celou organizáciou podujatia. 
Celému tímu ľudí, je ich naozaj neúrekom, 
za to, že ako dobrovoľníci napomáhali, kde 
bolo treba.  Vďaka taktiež všetkým spon-

zorom, ktorí prispeli finančne či akýmkoľ-

vek iným spôsobom. 
Mgr. Jana Helíková

zo života v obci
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Obecný rozhlas formou SMS
V rámci skvalitnenia služieb Obecného úradu v Bošáci, sme sa po otestovaní 

viacerých systémov rozhodli zriadiť službu SMS rozhlas. Všetky správy, ktoré budú 
vyhlásené v obecnom rozhlase, dostanete automaticky ako SMS správu do Vášho 
mobilného telefónu zdarma. Stačí ak prídete na Obecný úrad a vypíšete „Žiadosť o 
zavedenie SMS rozhlasu“, kde vypíšete svoje meno, priezvisko, adresu a telefónne 
číslo, na ktoré Vám budú zasielané SMS správy a podpíšete súhlas so spracovaním 
týchto údajov. Môžete tak urobiť kedykoľvek počas úradných hodín. Tešíme sa na 
Vašu návštevu.

Obecný úrad Bošáca

IV. Bošácke divadelné dosky
  17. NOVEMBER 2018, KD BOŠÁCA

13:00  Nikolaj Vasilievič Gogoľ: Ženba
  Divadelný súbor Matice slovenskej Trenč. Stankovce
15:00  Žaneta Potočková: Drápačky na dedine
  Kálnická studienka, Kálnica
16:30  Ferko Urbánek: Strašidlo
  Divadelní ochotníci Podolie, Podolie
18:30  DS Rozmarín: Večer pri lekvári
  Divadelný súbor Rozmarín, Bošáca

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE OBČANOV

Návrat lekárne 
do obce

Otázka, ktorá trápi veľa občanov a aj 
nás na obecnom úrade, je opätovné otvo-

renie lekárne. Máme pre Vás všetkých po-

tešujúcu správu. Priestory bývalej lekárne 
budú mať v týchto dňoch nového maji-
teľa a po ich rekonštrukcii, bude lekáreň 
v Bošáci opäť spustená do prevádzky. 

Obecný úrad Bošáca

AKCIE V BOŠÁCI
17.11.2018 
Bošácke divadelné dosky
– festival amatérskych divadiel
25.11.2018
Tajomstvo medového  pečenia
8.12.2018
Stretnutie s Mikulášom
10.12.2018
Kvapka krvi Bošáckej doliny
15.12.2018 Beseda o cestovaní 
s Petrom Beckom Ondrejovičom
16.12.2018
Vianoce v múzeu
31.12.2018
Silvestrovská zábava (OŠK Bošáca)

“Medová nedeľa” 

sa bude už tradične konať  
v KD v Zemianskom Pod-

hradí dňa 9.12.2018, začia-

tok o 14,00 hod. 
Všetci ste srdečne vítaní 

a tešíme sa na Vašu účasť. 

OcÚ Z. Podhradie

MOŽNOSTI VÝVOZU FEKÁLIÍ
KONTAKTY
Poľnohospodárske družstvo Bošáca
objem fekálu 8m³   cena za vývoz 42.-€
kontakt: 032/2851811

Obec Trenčianske Bohuslavice
objem fekálu 11m³   cena za vývoz 54.-€ 
kontakt: 032/7782233

Trenčianske vodárne a kanalizácie
objem fekálu 10m³   cena za vývoz 60.-€ 
kontakt: 032/6572809 

Mozola Igor, Nové Mesto n/V
objem fekálu 12m³   cena za vývoz 65.-€
kontakt: 0905528676

AQUA-Kubiš s.r.o., Nové Mesto n/V 
objem fekálu 11 m³   cena za vývoz 73.-€ 
kontakt: 032 / 771 0379

informácie



Naši jubilanti

Manželstvo uzavreli

Katarína Medvecká a Adrián Ženžlák
Marek Brezovák a Petra Foltánová

Stanislav Šenkarčin a Linda Ikášová

Narodili sa
Kochan Martin

Moravčík Lukáš
Klára Mikušková, Zem. Podhradie
Terézia Kraváriková, Zem. Podhradie
Jakub Staňo, Zem. Podhradie

Navždy 
nás opustili
Katarína Adámaťová
Mária Juriková, Zem. Podhradie
Jela Novotná, Zem. Podhradie
Pavlina Janušíková, Zem. Podhradie

Vydáva obec Bošáca. Náklad: 800 ks. Preberať články z Prameňa je možné len so súhlasom redakcie 
a autorov článkov. Časopis zostavili: Obecný úrad Bošáca a Obecný úrad Zem. Podhradie. Jazyková 
úprava: bez jazykovej úpravy. Grafická úprava: Jan Karlík.
V časopise uverejňujeme aj autorské články s názormi, ktoré nemusia byť totožné s názorom redakcie.

60 rokov

Terézia Pospíšilová, Zem. Podhradie
Anna Krivá, Zem. Podhradie
Ján Lieskovský, Zem. Podhradie

65 rokov

Kubo Adam
Matejovič Ladislav
Adamaťová Eva
Helík Ján
Jašková Anna
Jaško Ján
Eva Kosová, Zem. Podhradie

70 rokov

Záhorová Jana

Sedmák Silvester
Brezovák Ľudovít
Beráková Božena
Bušo Jozef
Ján Václav, Zem. Podhradie
Pavol Václav, Zem. Podhradie

80 rokov

Heranová Mária

92 rokov

Holičková Mária

93 rokov

Janegová Anna

Život 
Život je ako hruda zeme, 
zablatí vyleštené topánky, 
však zrno chleba v zemi drieme, 
zlatisté ako z dobrej rozprávky. 

Život je ako chladná voda, 
pričasto zmýva radosť z dní. 
Keď sa do služby ti poddá, 
nosíš ju k ústam na dlani. 

Život je ako víchor divý, 
odfúkne ľuďom mnohé vzácnosti. 
Vánok však často robí divy, 
s nežnosťou ofukuje bolesti. 

Život je ako dravý plameň, 
rád mnohé mení na popol. 
V ohni sa rodí lásky plameň, 
nik bez nej žiť by nemohol. 

Vilma Holická

zdroj foto: Černuška – potulné prírodné kvetinárstvo


