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Prišla zima a bolo ju vidieť a cítiť v zá-

hradách, na vŕškoch, na poliach. Všade. Spolu 
s ňou v tichom očakávaní sa priblížili i Via-

noce. Vianoce pokojné, skromné a šťastné. 
Voňali ihličím, chutili kapustnicou, rybami 
a všelijakými dobrotami. Zaznievali v kole-

dách, vinšoch a piesňach.
Gazdinky pripra-

vovali na vianočný 
stôl všetko, čo patrí 
na štedrý večer na 
slávnostnú večeru: 
med, cesnak, koláči-
ky, orechy, jablká, no 
hlavne nemali chýbať 
vianočné oblátky. 
Deti sa už nevedia 
dočkať toho krásne-

ho okamihu, keď si 
spoločne zasadnú k 
slávnostne prestreté-

mu stolu a od Ježiška 
dostanú darčeky.

Vianoce – sviatky na ktoré sa najviac te-

šia deti a mladšia generácia, avšak sú to aj 
sviatky spomienok a nostalgie i tej najstaršej 
generácie. Nakoľko patrím do tejto druhej 
skupiny, budem sa viacej venovať jej. 

dokončenie na str. 6

Kúzlo Vianoc nikdy 

nekončí a jeho 
najväčšími darmi sú 
rodina a priatelia. 
Želáme vám veľa 
krásnych chvíľ 

v príjemnej atmosfére 
Vianoc. 

Nech Vám vianočné 
sviatky prinesú 
radosť v duši, 

v očiach spokojnosť 
a v srdci lásku.

Šťastné vykročenie 
do nového roka 

Vám všetkým prajú 
samosprávy obcí 

Bošáca a Zemianske  
Podhradie.
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S VÔŇOU IHLIČIA A MEDU

OBEC BOŠÁCA
VÁS POZÝVA NA
III. Obecný ples 
19.1.2019/19:00 v KD Bošáca

PROGRAM:
Do tanca hrá skupina TRITON
Ples otvoria tanečníci Marián Dorušinec 
a Tamara Rozembergová
Orientálne tanečnice SHAMS
Cimbalová muzika PAJTÁŠ
Prekvapenie
Bohatá tombola

Predpredaj vstupeniek:
OcÚ Bošáca, 032/7781130,   
bosaca@bosaca.sk, www.bosaca.sk

Cena: 19,- €

V cene je zahrnuté: 
vstupné, prípitok, večera, káva, slané pečivo 
a dezert.
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Milí spoluobčania,
dovoľte mi, aby som sa Vám prihovo-

ril ako staro nový starosta. Chcem sa čo 
najsrdečnejšie poďakovať všetkým, kto-

rí mi v komunálnych voľbách odovzdali 
svoj hlas a dôveru na ďalšie štyri roky. 
Svojím rozhodnutím ste ukázali charak-

ter, silu a vyspelosť našej obce. Som rád, 
že sa potvrdila moja viera v to, že v Bošá-

ci žijú dobrí a čestní ľudia, ktorým záleží 
na tom, akým smerom sa  bude naša obec 
uberať, ako bude vyzerať. Urobím maxi-
mum, aby som Vás nesklamal a ukázal, 
že ste sa rozhodli správne. Aj naďalej bu-

dem našu obec spravovať zodpovedne, 
odborne, transparente, férovo, úprimne a 
hlavne s radosťou. Gratulujem všetkým 
zvoleným poslancom a verím, že nad-

viažeme na výbornú tímovú prácu pred-

chádzajúceho zastupiteľstva. Chcem sa 
týmto poďakovať poslancom, ktorí ďalej 
nepokračujú, ale odviedli kus záslužnej 
práce. Ďakujem. Poďakovať chcem tiež 
všetkým občanom, ktorí sa aktívne zapá-

jajú do rozvoja obce počas celého roka. 
Verím, že sa budú aj naďalej zapájať a 
prajem si, aby sa k nám pridali aj ďalší 
spoluobčania. Predovšetkým však ďaku-

jem mojej partnerke Magdalénke a deťom 
za trpezlivosť, podporu a pomoc. Rodi-
čom za kapustnicu, bratovi Martinovi za 
kultúrnu vložku, ale aj celej rodine za 
podporu. Ďakujem tiež všetkým podpo-

rovateľom a kamarátom za podporu pred 
voľbami a kandidujúcim poslancom za 
pomoc pri organizovaní predvolebných 
stretnutí. Ako som hovoril pred voľba-

mi:  „Všetci spolu bez rozdielu, nech sa 
naplní táto veta pri rozvoji našej obce a 
pieseň Spolu od Adama Ďuricu nech nás 
povzbudzuje pri práci. Ešte raz ďakujem 
za prejavenú dôveru“.

Som rád, že k volebným urnám si pri-
šlo splniť svoju občiansku povinnosť väč-

šina z Vás. Aj to svedčí o našej vyspelosti 
a o tom, že nám záleží na veciach verej-
ných. V nasledujúcich riadkoch vyberám 
z textu z príhovoru na ustanovujúcom za-

sadnutí obecného zastupiteľstva.
Dovoľte mi, aby som ako staro nový 

starosta obce Bošáca poďakoval všetkým 
bývalým poslancom, za ich prácu v pro-

spech obce. Verím, že i naďalej sa budú 
zapájať do života v obci. Vážení poslanci 
obecného zastupiteľstva, gratulujem Vám 
k Vášmu zvoleniu. Verím, že Vaše roz-

hodnutie stať sa poslancami bolo myslené 
vážne a že si každý uvedomuje, že prá-

ca poslanca je viac poslaním ako prácou. 
Prajem si, aby sme spoločne vytvorili 
tím, na ktorý budú občania hrdí, tak ako 
tomu bolo ostatné štyri roky. Ako starosta 
obce Bošáca, Vás prosím a žiadam, aby 
sme zabudli na osobné spory, na straníc-

ke, náboženské a iné delenia a sústredili 
sa na rozvoj obce a na prácu pre občanov. 
Je dôležité posunúť sa ďalej a tak rozví-
jať našu obec. Čaká nás veľa práce a už 
dnes vieme, že budeme budovať zakryté 
pódium za sokolovňou a revitalizovať 
priestor za ňou, rekonštruovať hasičské 
zbrojnice v Bošáci ako aj na Zabudišovej 

a čo je najdôležitejšie rozširovať mater-
skú školu. Na toto všetko sme získali do-

tácie v sume cca 250 tis eur.
Pred voľbami sme buď spoločne oslo-

vovali občanov, alebo v inej skupine, ale-

bo samostatne, no každopádne naše plá-

ny sa zhodovali vo viacerých oblastiach. 
Či už to je v oblasti sociálnej, kultúrnej, 
športovej, v oblasti ochrany životného 
prostredia, ako aj v iných ďalších. Poďme 
prosím spoločne naplniť naše predsavza-

tia a plány. V konečnom dôsledku bude-

me zveľaďovať naše vlastné okolie. Sám 
za seba môžem sľúbiť, že podporím a po-

môžem uskutočniť každý projekt, ktorý 
bude v prospech občanov. Samozrejme 
túto výzvu smerujem aj k občanom, i keď 
vieme, že naši spoluobčania sa zapájajú 
do rozvoja obce, no cieľom je pritiahnuť 
aj ďalších. Znova pripomeniem, že nie 
som tu len ja starosta a poslanci, ktorí 

majú rozvíjať obec, ale ako hovorí zákon 
o obecnom zriadení, na rozvoji obce sa 
majú podieľať všetci občania.

A čo ďalej v obci? Ako som už spome-

nul vyššie, čaká nás veľa práce v podobe 
nového pódia za sokolovňou, rekonštruk-

cie hasičských zbrojníc a hlavne rozšírení 
materskej školy. Samozrejme najdôleži-
tejšou činnosťou sú práce na novej lokali-
te na bývanie. Okrem týchto prác budeme 
robiť aj ďalšie menšie aktivity. Dokonču-

jeme bezbariérový prístup do kultúrneho 
domu a posilňovňu. Podali sme žiadosť 
o dotáciu na nový traktor. Pripravujeme 
žiadosť na zateplenie KD Zabudišová, 
opravu strechy na múzeu a iné. Čakáme 
na vyjadrenie prehodnotenia podanej žia-

dosti na vybudovanie nových tried v zák-

ladnej škole. Nudiť sa určite nebudeme.
Prichádza zima a s ňou aj sneh. Pro-

sím všetkých, aby svoje autá parkovali 
vo dvore, respektíve mimo komunikácie, 
nakoľko každoročne je problém pri odhŕ-
ňaní a posýpaní.

I keď sú pred nami sviatky pokoja, 
musím upozorniť všetkých, že našu obec 
navštevujú rôzne indivíduá pod zámien-

kou predaja, alebo ponuky. Prosím buďte 
obozretní a pozorní! V žiadnom prípade si 
nikoho nepúšťajte do domácnosti. Prosím 
Vás všetkých, ak uvidíte takéto podozri-
vé osoby pohybovať sa po obci, okamžite 
kontaktujte mňa na 0903 248 615, alebo 
volajte priamo políciu na 158. Nahlás-

te pohyb podozrivých osôb a požiadajte 
o vyslanie hliadky. Ak nájdete odvahu, 
slušne upozornite dané osoby že u nás 
nie sú žiadaní a že kontaktujete starostu 
a políciu. Svojim činom pomôžete, aby 
nikoho neokradli.

Nuž ale poďme k veselším informá-

ciám. Chcel by som Vás všetkých po-

zvať na Silvestrovskú zábavu, polnočný 
ohňostroj, Ekumenický koncert, trojkrá-

ľový turnaj vo futbale a samozrejme na 
tretí Obecný ples.

Záverom Vám chcem všetkým ešte 
raz poďakovať za dôveru vo voľbách. 
Ďakujem všetkým dobrovoľníkom, ktorí 
sa zapájajú do fungovania a rozvoja obce.

Na záver Vám prajem krásne a po-

kojné Vianočné sviatky a do nového roka 
2019 Vám prajem veľa zdravia, šťastia, 
lásky, trpezlivosti, chuti do života, vzá-

jomného porozumenia, rodinnej pohody a 
úsmev na každý deň a pre každého.

     

  Váš starosta
Mgr. Daniel Juráček

z Bošáce
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Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na 
hlasovaní: 788
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 
788
Počet platných hlasovacích lístkov 
odovzdaných pre voľby do obecného 
zastupiteľstva: 771
Počet platných hlasovacích lístkov 
odovzdaných pre voľby starostu obce: 
770
Za starostu obce Bošáca bol zvolený 

Mgr. Daniel Juráček s počtom hlasov 
588.
Neúspešná kandidátka na starostu 

obce Mgr. Daniela Záhorová získala 
182 hlasov.
Za poslancov do obecného zastupi-

teľstva obce Bošáca boli zvolení:

Bc. Jozef Mihala, 506 hlasov
PaedDr. Daniel Bradáč, 495 hlasov
Lýdia Zámečníková, 485 hlasov
Bc. Martin Adámať, 378 hlasov
Adela Bujnová, 367 hlasov
Ján Brezovák, 350 hlasov
Róbert Kusenda,314 hlasov
Mgr. Jana Pöštenyiová, 308 hlasov
Ján Kaššovic, 295 hlasov
Neúspešní kandidáti na poslancov:
Marián Kopunec,271 hlasov
Drahomír Záhora,257 hlasov
Mgr. Lucia Benková,226 hlasov
Bc. Katarína Imrichová,213 hlasov
Pavol Mizerák,190 hlasov
Pavol Sartoris,170 hlasov
Pavol Martiška,150 hlasov

OZVENY
VIANOČNÝCH 
TRADÍCIÍ

Sobota 22.12.2018
O 13:30h na námestí 
v Bošáci

„Štedrá večera v Bošáci“ 
od DS Rozmarín

Moštenskí pajtáši

Tradičná zabíjačková kaša

Repové lokše s lekvárom 
a makom

Bošácke hriate
a varené vínko

Detský vianočný punč
a horúca hruška

Mini remeselný trh

Rád Bošáckej varešky – 
vianočné pečivo, zákusok

Rád Bošáckej varešky – 
medovník

Do súťaže o Rád Bošáckej varešky 
sa môžete zapojiť tak, že v deň kona-

nia akcie prinesiete v čase od 10:00 
do 13:30h do infocentra na námestí 
vzorku (min. 5ks z každého druhu) 
vašich koláčikov. Tešíme sa na Vás.

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB BOŠÁCA

22.12. 2018  Ozveny vianočných tradícií
26.12.2018  Štefanský  turistický pochod
29.12.2018 Výstava poštových holubov oblasti Trenčín a regiónu Považie
31.12. 2018 Silvestrovská zábava 2018
1.1. 2019 Novoročný ohňostroj pred KD Bošáca
5.1.2019  Trojkráľový futbalový turnaj o putovný pohár starostu Bošáce 
6.1. 2019 Trojkráľový ekumenický koncert
19.1. 2019 Obecný ples Bošáca
2.2.2019  Halový futbalový turnaj mladších žiakov U13  
9.2.2019  Halový futbalový turnaj prípraviek U11 RE/MAX NaMax CUP  
16.2.2019 Halový futbal. turnaj dorastencov o pohár starostu obce Bošáca
24.2. 2019 Bošácke Baveničky
2.3.2019  Fašiangová veselica
9.3.2019  podujatie k MDŽ

Dovolenka a vývoz KO
Na známosť sa všetkým občanom dáva, že v dňoch 24. 12. 2018 – 6. 1. 2019 budú 
Obecný úrad Bošáca, Obecná knižnica, prevádzka a zberný dvor zatvorené z dô-

vodu čerpania dovolenky. K dispozícii Vám budeme opäť od pondelka 7. 1. 2019.
Technické služby Nové Mesto nad Váhom budú vykonávať zber komunálneho od-

padu v obci Bošáca v pondelok  31. decembra 2018. V častiach obce Zabudišová, 
„Nad cintorínom“ a „Pole“ budú vykonávať zber komunálneho odpadu pracovníci 
OcÚ Bošáca až v stredu 2. 1. 2019. 

K ALENDÁR AKCIÍ

z Bošáce
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Tajomstvo
medového pečenia

V nedeľu 25. novembra sme sa stretli v KD Bošáca na podujatí 
venovanom medovému pečeniu. O medovníkové tajomstvá sa s nami 
podelili skúsené medovníkarky Monika Blahutová, Katarína Vrábli-
ková, Michaela Brázdovičová a Ľudmila Radošová a s postupom na 
medové rezy Táňa Helíková. Zdobenie medovníčkov zaujalo malých 
aj veľkých návštevníkov a tak sa kultúrny dom premenil na medov-

níkovú dielničku. Pre 
najmenších sme mali 
pripravený aj výtvarný 
kútik s medovníkovým 
domčekom. Návštev-

níkov sme pohostili 
medovým páleným 
(za poskytnutie hlav-

nej suroviny ďakuje-

me Bošáckej pálenici), 
medovými koláčikmi 
a kávičkou. Ukážku 
pracovného postupu 
výroby vianočných ob-

látkov spojenú s ochut-
návkou ochotne zabezpečili manželia Mikulcoví. Pán Marián Mikulec 
toto krásne remeslo prevzal od svojho otca a musíme skonštatovať, že 
ho zvláda majstrovsky. O dobrú náladu počas podujatia sa postarali 
chlapci z CM Pajtáš z Lopeníka. Ďakujeme všetkým organizátorom 
a návštevníkov a už teraz Vám môžeme sľúbiť, že na základe pozi-
tívnych ohlasov od Vás návštevníkov sa vidíme aj o rok, ako inak pri 
medovníčkoch.

Obecný úrad Bošáca

Stretnutie s Mikulášom
Svätý Mikuláš bol biskupom v Myre. Patrí k svätým, ktorí požívajú úctu po celom svete. Svedčia o tom mnohé kostoly a oltáre, 

postavené na jeho česť. Narodil sa pravdepodobne v Patare v Lýcii (Malá Ázia). V meste Myra, ktoré ležalo neďaleko mora, sa stal 
biskupom. Bol známy vďaka svojej mimoriadnej zbožnosti, nadšeniu a zázrakom. Rodičia zomreli, keď bol ešte mladým mužom. Po 
sebe však zanechali taký majetok, že Mikuláš sa nemusel báť o svoje živobytie. On sa však rozhodol všetko venovať chudobným. 

Svedčí o tom aj najznámejšia príhoda z jeho života. Jeden občan 
Patary prišiel o všetky svoje peniaze. Mal tri dcéry. No nemohol ich 
vydať, pretože nemal pre ne veno. A tak sa rozhodol pre zúfalý čin. 
Chcel ich dať do nevestinca. Mikuláš sa to dozvedel, a tak zobral 
mešec zlata a v noci pod rúškom tmy ho dal mužovi do okna. Malo 
to byť na veno najstaršej dcéry. To sa opakovalo druhý aj tretí raz, 
zakaždým pre ďalšiu dcéru. Muž ho na tretí raz spozoroval a bol 
mu veľmi vďačný.

Mikuláš aj v dnešnej dobe pomáha a robí zázraky. No však cel-
kom iným spôsobom. Každý rok príde, aby potešil aj naše deti slad-

kosťami. Tie nedočkavo s iskričkami v očiach a možno aj malým 
strachom čakajú na jeho príchod. Deti v Bošáci navštívil Mikuláš 
tento rok v nedeľu 9. decembra v kultúrnom dome spolu so svojimi 
pomocníkmi. Tešíme sa na jeho návštevu opäť o rok. Ďakujeme 
všetkým, ktorí sa podieľali na príprave „Stretnutia s Mikulášom“. 

zdroj  www.zivotopisysvatych.sk
Obecný úrad Bošáca

Staroba má
krásnu dušu

Pri príležitosti Októbra - mesiaca úcty k starším sme 
v nedeľu 21.októbra 2018  pripravili podujatie pre našich 
seniorov. Na úvod zarecitovala báseň Nikola Mizeráková 
a po príhovore starostu obce Mgr. Daniela Juráčka vystúpili 
deti a žiaci zo ZŠ s MŠ Ľ. V. Riznera Bošáca pod vedením 
paní učiteliek. Po celý čas vyhrávala DH Bošáčanka s kapel-
níkom Mgr. Miroslavom Žákovicom. Zablahoželali sme aj 
našim seniorom, ktorí v priebehu tohto roka oslávili životné 
jubileum. Potom už nasledovala voľná debata pri občerstve-

ní. Ďakujeme všetkým účinkujúcim, organizátorom a našim 
seniorom ešte raz prajeme veľa zdravia.

Obecný úrad Bošáca

za kultúrou v Bošáci
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IV. Bošácke divadelné dosky
V sobotu 17. novembra sa konali už IV. Bošácke divadelné dosky v Kultúrnom dome v Bošáci. Počas nesúťažného festivalu amatér-

skych divadiel vystúpili 4 divadelné súbory. Ako prvú sme videli Gogoľovu Ženbu od DS MO MS z Trenčianskych Stankoviec, nasle-

dovalo autorské pásmo Žanety Potočkovej pod názvom Drápačky na dedine v podaní Kálnickej studienky. Ako tretí v poradí vystúpil 
nový divadelný súbor z Podolia s hrou Strašidlo od Ferka Urbánka a posledné vystúpenie patrilo domácemu DS Rozmarín, ktorý sa pred-

stavil s Večerom pri lekvári. Na záver pamätné ocenenia odovzdali starosta obce Mgr. Daniel Juráček, predseda MO MS Ing. Stanislav 
Zamec a zástupca DOMS Peter 
Vrlík. Celé podujatie ozvučili man-

želia Mikulcoví, ktorým srdečne 
ďakujeme. IV. Bošácke divadelné 
dosky sa konali s finančnou podpo-

rou Trenčianskeho samosprávneho 
kraja, Matice Slovenskej a Diva-

delného odboru Matice Slovenskej. 
Ďakujeme aj ďalším sponzorom: 
Potraviny UNIVERZÁL  NM n/V, 
Potraviny DARIA NM n/V, Potra-

viny – Mäsiarstvo Brezovák NM 
n/V, HERBEX Hrašné, CROMA  
Hôrka n/V, pekáreň Bzince pod Ja-

vorinou, Pekáreň, SKV s.r.o  Kál-
nica.  Všetkým ešte raz ďakujeme 
za podporu, divákom za účasť a už 
teraz sa tešíme na ďalší ročník toh-

to podujatia.

Tatiana Helíková

Správny záhradkár 
nezaháľa ani v zime

 Aj keď príroda v zime spí Vaša záhrada potrebuje sta-

rostlivosť. Vyberte sa do záhrady na malú inšpekciu, aby ste mali 
všetko pod kontrolou. Prinášame pár typov na práce v záhrade 
v mesiaci december. V mesiaci december je v ovocnej záhrade 
vhodné porobiť tieto činnosti: odstraňovanie starých a chorobami 
napadnutých stromov, kopanie jám na jarnú výsadbu stromčekov, 
presvetľovanie ovocných stromov, väčšie rany po reze treba za-

trieť fermežovou farbou alebo latexom, pripraviť si vrúble kôst-
kovín, najmä čerešní a višní, v neoplotených záhradách a ovoc-

ných škôlkach chrániť kmienky mladých drevín pred ohryzom 
zverou, vykopávanie prestarnutých krov, ktoré na jar môžete na-

hradiť novými, kontrolovanie a preberanie uskladneného ovocia.
Na stromy rozvešajte búdky a kŕmidlá. Vtáčiky Vám budú 

určite vďačné, že ste na ne nezabudli s pohostením. Na jar a celý 
rok sa Vám odmenia krásnym spevom a ničením škodcov. Sýkor-
ky a iné prezimujúce vtáctvo dokáže zničiť až 99 % prezimova-

ných lariev obaľovača jablčného, ktorý spôsobuje červivosť jabĺk 
a iného ovocia.

V okrasnej záhrade  je vhodné taktiež presvetľovanie okras-

ných drevín, začiatkom mesiaca december možno narezať koná-

riky čerešní, višní, zlatého dažďa, vložiť ich do vlažnej vody a 
ponechať v miestnosti s izbovou teplotou, aby do Vianoc vykvitli 
a priniesli Vám radosť, kríky ruží prihrňte pôdou, aby boli chrá-

nené pred namrznutím, ak napadne sneh,  striasajte sneh zo vždy 
zelených ihličnanov, aby sa  nezlomili pod jeho váhou, izbovým 
rastlinám zabezpečte dostatok svetla, primeranú teplotu a vlh-

kosť vzduchu, sneh z chodníkov prehoďte na záhony, aby získali 
viac vlahy, udržiavajte záhradu v čistote a v poriadku, pripravte 
si zoznam nových rastlín, ktoré chcete pestovať na budúci rok v 
okrasnej záhrade. 

V zeleninovej záhrade je vhodné dokončiť vyvážanie pare-

nísk a  prehadzovanie kompostu, kontrola uskladnenej zeleniny, 
oprava náradia, príprava zoznamu semien zeleniny, ktorú chceme 
pestovať v budúcom roku.

   Pre členov základnej organizácie sme  v mesiaci november 
2018  pripravili malý darček v podobe kalendára na rok 2019 
„Rok v záhrade“, v  ktorom   Vám bude profesor Ivan  Hričovský 
radiť ako sa starať o záhradu.

  Na výročnú členskú schôdzu, ktorú pripravujeme na za-

čiatok marca 2019 si neváhajte priniesť námety na akcie, o kto-

ré máte záujem. Prípadne nás inšpirujte aktivitami, ktoré by ste 
chceli robiť v roku 2019. 

 Za výbor základnej organizácie SZZ v Bošáci Vám 
želám krásne a pokojné prežitie vianočných sviatkov, aby ste v 
zime načerpali dostatok síl a energie na nový záhradkársky rok. 

      

Ing. Viera Kozicová, predseda ZO SZZ

za kultúrou v Bošáci
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OKTÓBER
Začiatkom októbra sme autobusom cestovali na juhozápad-

né Slovensko. Prvou zastávkou bola jaskyňa Driny. K jej vchodu 
sme sa dostali asi po 20 minútovej ceste lesom. Nádherná vápen-

cová kvapľová výzdoba nám bola odmenou za dlhšiu cestu lesom.
Asi o hodinu sme už z diaľky obdivovali romantický obnove-

ný hrad Smolenice, ktorý sa črtal na úpätí Malých Karpát.
Prvá zmienka o hrade pochádza z r. 1457. Panstvo tohto hra-

du bolo v rukách svätojurských a pezinských grófov Orságovcov 
a Erdodyovcov. Poslednými majiteľmi hradu bol rod Pálfiovcov. 
Do súčasnej podoby bol rekonštruovaný v roku 1949-1957. In-

teriér obnovili a zmodernizovali pre potreby SAV ako kultúrne 
centrum. Časť týchto priestory nám sprístupnila sprievodkyňa. Zo 
šesťbokej veže sme mali zaujímavý výhľad na celé okolie.

Po chutnom obede, ktorý nám pripravilo stravovacie zariade-

nie „U Martušky“ vo Veľkých Levároch, sme išli na prehliadku 
kaštieľa v Malackách. Malacký kaštieľ bol sídlom rodu Pálfiov-

cov, ktorí počas svojej éry držali nad mestom ochrannú ruku až 
do roku 1918. Po nich získal kaštieľ Rád sv. Františka z Assisi. 
Najskôr slúžil ako kasáreň, potom nemocnica, čo prispelo k jeho 
znehodnoteniu. Z kaplnky sa zachoval len hlavný oltár. V súčas-

nosti je kaštieľ majetkom mesta Malacky a prebieha jeho rekon-

štrukcia. Navštívili sme iba jednu reprezentačnú izbu zariadenú 
historickým majetkom.

V mesiaci úcty k starším nám Obecný úrad Bošáca pripravil 
milé posedenie s programom detí, gratuláciou jubilantom, občer-
stvením a bošáckou dychovkou. Ďakujeme.

NOVEMBER
21. novembra nám predseda ZO zabezpečil exkurziu do firmy 

Ferno-Slovakia v Bošáci. Vedúci výroby Ing. Michal Kozic nás 
previedol po celej prevádzke, ktorá vyrába zdravotnícke potre-

by pre pohotovostnú službu. Pre veľký záujem o tieto pomôcky 

plánujú rozšíriť výrobu, čím by poskytli ďalšie pracovné miesta.
Ďalšou aktivitou nášho predsedu bol všeobecný vedomostný 

kvíz pre všetky ZO JDS v Bošáckom regióne. Kvízu sa zúčastnili 
tri trojčlenné družstvá. Ostatní prítomní tvorili obecenstvo. Vý-

sledok kvízu: I. Nová Bošáca, II. Bošáca, III. Predpoloma. Súťa-

žiaci dostali milé odmeny.
DECEMBER
4.12. sme zažili milé literárne pásmo Advent - Vianoce, ktoré 

pre nás pripravili dámy:
spisovateľka Mária Pomajbová a poetka Jozefína Hrkoto-

vá-Hladká. Predniesli úryvky zo svojej literárnej činnosti.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bola láska.
Láska, dobro, spoľahlivosť, dôvera...
Hodnoty života.
Kto z nás v ne uverí? Kto na nich stroskotá?
Aj Boh sa pozerá...
 
Na Vianoce pečiem
len srdiečka samé.
Rodiacej sa láske 
budú prichystané.

Vianoce sú predovšetkým o láske, viere a dôvere. Autorky 
majú pripravené literárne pásma aj na iné témy. Verím, že na po-

zvanie prídu znova medzi nás.
Odchádzajúci kalendárny rok 2018 sme zakončili vianočnou 

kapustnicou a spoločenským stretnutím s HS Slnečnica.
Tak ako sa ticho ligoce a šťastie je len na krok, 
želáme vám krásne Vianoce a šťastný nový rok 2019.

Za výbor ZO JDS Mgr. Anna Rydzá

Zo života Klubu dôchodcov

dokončenie zo str. 1
Nikto si neváži život viac ako starý človek. Prečo má vlastne 

život milovať ten, koho rokmi poznačili choroby, bolesti, stra-

ty, či prehry? Možno preto, že už vníma jeho jedinečnosť, jeho 
výnimočnosť. Človek už asi cíti, že tú vŕzgajúcu káru bolesti a 
ťažkostí, ktorú celý život tlačil pred 
sebou, má ešte stále zmysel tlačiť ďa-

lej, pretože v srdci ho ešte stále hrejú 
spomienky na nádherné chvíle, ktoré 
mu život priniesol v čase mladosti, 
svojho plnohodnotného života.

Starí ľudia dobre chápu, aký je to 
zázrak, že sa narodili v tejto krásnej 
krajine, v tejto rodine, kde žijú a majú 
ju nadovšetko radi a preto by za šted-

rovečerným stolom mali v prvom rade 
sedieť oni so svojou životnou múd-

rosťou, skúsenosťou a pokorou. V niektorých rodinách im občas 
bez príčiny ubližujeme a to len preto, že im pre svoj vzhľad a 
zovňajšok nepasujú do partie. Avšak v minulosti boli aj oni mladí 
a krásni a dokonalí a zmysluplný rodinný život viedli. Vzorne sa 
starali o svoje rodiny, deti, svedomite si vykonávali svoje pracov-

né povinnosti. To až staroba, roky a choroby spôsobili u nich túto 
zmenu, túto ich nedokonalosť.

A tak náš život možno prirovnať k prameňu, čo chrlí vodu 
pokým sa nevyčerpá. V dnešnej dobe väčšina starých ľudí prežíva 
jeseň života v domovoch dôchodcov, nakoľko ich rodinní prísluš-

níci pre pracovnú zaneprázdnenosť nemajú čas sa o nich postarať.
Keďže Vianoce nám už klopú na dvere, prišla aj vhodná chví-

ľa zobrať si z domovov svojich blíz-

kych a prežiť s nimi pekné chvíle za 
štedrovečerným stolom a zaspomínať 
si na ten čas, keď boli mladí a úspešní.

Nech radšej v tento vianočný čas 
zívajú domovy dôchodcov prázd-

notou, než by za ich oknami sedeli 
opustení starci a starenky so slzami v 
očiach, bôľom v srdci a spomienkou 
na svoje deti a svoje vnúčatá.

Svoj príspevok ukončím poľským 
príslovím, ktoré hovorí: „Jedna matka 

skôr vychová desať detí, ako desať detí jednu matku.“
Vážení čitatelia, dokážte vášmu okoliu svojim konaním, že to 

nie je pravda! Potom vianočné sviatky budú nielen krásne a ča-

rovné, ale aj spokojné a šťastné.
  Príjemné prežitie sviatkov praje   

   

Božena Rýdza  
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TEN NAJKRAJŠÍ DARČEK
Milí rodičia, vážení priatelia školy, milé deti!

V dnešnej uponáhľanej dobe a v čase, keď žijeme čoraz rých-

lejšie, je prepotrebné sa aj pozastaviť. Takým malým, ale krás-

nym pozastavením sú pre nás Vianoce, čas kedy sme si bližší ako 
inokedy a snažíme sa zabudnúť na bežné problémy.

Atmosféra týchto dní je plná spomienok i očakávaní, nič nie 
je bežné ani všedné, napriek tomu, že Vianoce sú každý rok. Ich 
okúzľujúce čaro sa nedá ničím nahradiť ani napodobniť. Vážme 
si preto jeden druhého a zachovajme si slávnostné chvíle z via-

nočných a novoročných sviatkov po celý rok.
V tomto krásnom čase sa opäť vieme tešiť aj z maličkostí 

a je nám dobre aj z toho, že väčšina ľudí okolo nás, naša rodina, 
priatelia, bližší i vzdialenejší známi či susedia majú k sebe o nie-

čo bližšie ako inokedy. V úprimnom úsmeve, vľúdnom slove a v 
ľudskom dotyku je veľké tajomstvo a bohatstvo. V každom z nás 
to vyvoláva pocit šťastia, pohody a spolupatričnosti. Ak si teraz 
sľúbime, že nielen počas nastávajúcich sviatkov, ale aj v novom 
roku nebudeme šetriť na dotykoch, úprimných stiskoch rúk, tep-

lých pohľadoch a milých gestách či pohladeniach, dáme svojim 
blízkym a priateľom ten najkrajší darček. 

Veľmi si cením prácu pedagogického i nepedagogického 
zboru v našej Základnej školy s materskou školou Ľudovíta 
Vladimíra Riznera Bošáca ako i mimovyučovaciu činnosť, kto-

rá prispieva k sociálnej inklúzii našich žiakov a k humánnemu 
prístupu verejnosti pri riešení mnohých životných situácií, v kto-

rých sa v priebehu života ocitajú naši žiaci, ale aj ich rodičia. 
Želám nám, aby učiteľov, ktorí vedia nadchnúť naše deti k tomu, 
aby spolu robili náš svet krajším a lepším bolo stále viac a dosta-

lo sa im aj adekvátne ocenenie a pochvala.
Dovoľte mi touto cestou poďakovať všetkým rodičom a pria-

teľom školy a škôlky za pomoc a podporu pri vzdelávaní a vy-

chovávaní Vašich-Našich ratolestí.
Prajem Vám všetkým požehnané a príjemné prežitie vianoč-

ných sviatkov, nech ticho Vianoc Vás všetkých naplní pravým 
pokojom, radosťou, láskou, zdravím a božím požehnaním po 
celý nový rok 2019. 

Mgr. Daniela Záhorová, riaditeľka 

zo školy

Potravinová zbierka pre ľudí v núdzi
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IMATRIKULÁCIA 2018
Dňa 25. októbra 2018 sa uskutočnila  na našej škole slávnost-

ná imatrikulácia – prijatie prvákov do cechu žiackeho. Imatriku-

láciu slávnostne otvorila pani riaditeľka Mgr. Daniela Záhorová. 

Kultúrny program pre našich prvákov pripravili žiaci/žiačky 9. 
ročníka v spolupráci so žiackou školskou radou. Naučiť prvákov 
zvládať prvé týždne a mesiace v novom prostredí, odovzdať im 
potrebné vedomosti, naučiť ich čítať, písať, počítať, si vyžaduje 
veľkú mieru úsilia  i trpezlivosti. Je ťažké vyjadriť slovami emó-

cie, ktoré každé dieťa, rodič i učiteľka v tento slávnostný okamih 
prežívajú. Aký bol priebeh tejto akcie ? V telocvični našej ško-

ly sa na príchod našich prvákov už tešili rodičia i starí rodičia. 
Nasledoval program v duchu známej rozprávky „FERDO MRA-

VEC“.  Prvákov prišli podporiť žiaci/žiačky prvého druhého a 
druhého stupňa. Po splnení úloh a zložení prváckeho sľubu, že sa 
budú čo najviac v škole snažiť, aby robili radosť nielen rodičom 
a pani učiteľkám, ale aj sebe, boli žiaci/žiačky prvého ročníka 
odmenení. Prváci zvládli svoj imatrikulačný deň na veľkú jednot-
ku. Ich usmievavé tváričky žiarili šťastím a spokojnosťou. Veľa 
šťastia, úsmevov a úspechov v škole, milí prváci!

BUBNUJEME, ABY BOLO DETI POČUŤ

19. november - Svetový deň prevencie týrania detí vyhlásila 
Svetová ženská organizácia WWS (The World Women Summit) 
v Ženeve v roku 2000. 

Na Slovensku je koordinátorom aktivít zameraných na preven-

ciu týrania detí, detské obete násilia a na dodržiavanie detských 
práv nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá každoročne 
19. novembra organizuje celoslovenskú zbierku Bubnujeme, aby 

bolo deti lepšie počuť. Cieľom Bubnovačky je upozorniť na po-

trebu počúvať hlas detí v našej krajine. Aj deti majú svoje práva 
na ochranu pred rôznymi formami násilia. Veď práve deti sú tak 
bezbranné a potrebujú veľa lásky. No žiaľ nie všetky tak aj môžu 
žiť. Mnohé existujú v podmienkach ľahostajnosti, nezáujmu, do-

máceho násilia, psychického a fyzického týrania a zneužívania. 
Je to smutné a kruté.  Ani nám nie je osud detí ľahostajný a preto 
i my sa chceme zapojiť do tejto akcie.

DEŇ AIDS
Tak ako každý rok sa naša škola rozhodla vyjadriť svoju spo-

lupatričnosť s ľuďmi trpiacimi zákernou chorobou AIDS. Vzhľa-

dom na to, že 1. december pripadá na sobotu, tak sme sa rozhodli, 
že tento deň –  Svetový deň boja proti AIDS – si pripomenieme 
3. decembra 2018. Témou tohtoročného Svetového dňa boja proti 
AIDS  je: Poznaj svoj status. 

Ako uvádza Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), toh-

toročný Svetový deň boja proti AIDS dáva príležitosť osláviť 30. 
výročie tohto dňa, preto naši/e  žiaci/žiačky vyjadrili svoju spolu-

patričnosť číslicou 30. 

POTRAVINOVÁ ZBIERKA PRE ĽUDÍ V NÚDZI
Dňa 20.11 2018 sme sa zapojili do potravinovej zbierky pre 

ľudí v núdzi. Cieľom je učiť deti a žiakov aktívne pomáhať ľu-

ďom, ktorí sa dostali do hmotnej núdze a nepriaznivej životnej 
situácie. Touto cestou by som chcela poďakovať všetkým žiakom 
a hlavne rodičom, že prispeli na CHARITU zbierkou potravín. 
Podarilo sa nám vyzbierať 278 kusov rôznych potravín, ktoré 
poputujú ľuďom, ktorí to potrebujú. Veľmi pekne Ďakujeme za 
spoluprácu. (obr. na predchádzajúcej strane)

RUČNE MAĽOVANÁ CYKLOMAPA
Riaditeľka základnej školy zapojila našu školu do projektu 

RUČNE MAĽOVANEJ CYKLOMAPY krásneho slovenského 
regiónu. Z našich žiakov sme vybrali Terezku Vidovú, Mareka 
Jurigu a Danielu Malíkovú, ktorí nakreslili pre jednotlivé dediny 
Bošáckej doliny umeleckú kresbu, ktorá bola následne ocenená 
diplomom a darčekom formou vreckovej cyklomapy.

kolektív ZŠ s MŠ Ľ. V. Riznera Bošáca
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Z činnosti  materskej 
školy v Bošáci

V septembri sa opäť začal nový školský rok. Do materskej 
školy nastúpilo 34 detí. V triede trpaslíčkov sme privítali 7 no-

vých detí a v triede včielok jedno.
Nové deti sa veľmi rýchlo začlenili do kolektívu svojich ro-

vesníkov. V tomto školskom roku naplánovali pani učiteľky 
množstvo pekných aktivít, ktoré spestria deťom pobyt v mater-
skej škole. Do dnešného dňa sme ich stihli už veľa, ale vyberáme 
z nich tie najzaujímavejšie:

Na začiatku septembra mali naše deti, možno niektoré aj 
prvýkrát v živote, možnosť vidieť zblízka šesť malinkých jež-

kov. Tí cupotali v debničke, ukázali nám aj, ako sa vedia schúliť 
do klbka a deti im vyskúšali dať aj kúsok jabĺčka, lebo boli zve-

daví, či ho ježko naozaj zje. Za tento veľký zážitok ďakujeme p. 
J. Helík.

V druhej polovici septembra sme sa vybrali hneď po desiate 
na dlhšiu turistickú vychádzku do prírody. Poza humná, poza 
kríčky sme sa pomaly prešli a sledovali všetko okolo nás – ovoc-

né stromy, kríky, poorané polia, kukuričné strnisko. Deti zbierali 
rôzne jesenné plody, ktoré sme si priniesli do našej MŠ v košíč-

ku. Bolo nám tam všetkým veľmi dobre.
Ako každý rok, tak aj tento, sme sa boli pozrieť na výstave 

jesenných plodov v KD. Už pri vstupe sme zacítili príjemnú vôňu 
rôznych kvetov a plodov. Všetko bolo krásne naaranžované. Deti 
sa  mohli vrátiť v čase o pár rôčkov a pozrieť si veci, ktoré našim 
babičkám a dedkom uľahčovali prácu na poli aj v záhrade. 

Malú výstavu a oslavu na počesť Jesene sme si urobili aj 
u nás v MŠ. Zaspievali sme si, zarecitovali, zahrali sa pekné hry 
a prezreli sme si výrobky z prírodnín, ktoré si zhotovili deti so 
svojimi rodičmi. Na záver sme mali pre deti pripravenú ovoc-

no-zeleninovú hostinu, ktorú zapili šťavou plnou vitamínov.
Jesenný vietor, i keď slabý, fúkal v deň našej naháňačky so 

šarkanmi, ktorej sa zúčastnilo i niekoľko rodičov. Na futbalovom 
ihrisku sme našich šarkanov poriadne popreháňali.

V októbri nás v našej MŠ navštívilo bábkové divadlo s príbe-

hom o dvoch malých huncútoch, ktorým sa nechcelo robiť všetko 
to, čo správne deti robia každý deň. Pomocou veselých pesničiek 
si malí huncúti i deti pripomenuli, prečo si treba ráno umyť zúb-

ky, tvár i ruky, poriadne a zdravo sa naraňajkovať a prečo je dô-

ležité upratať po sebe hračky. Predstavenie nás všetkých poučilo 
i pobavilo a deti si z plného hrdla zaspievali a vytancovali sa.

Blíži sa koniec roka a s ním aj najkrajšie sviatky v roku opäť 
nám nežne klopú na dvere. Prichádzajú ticho, nenápadne, vyší-
vané striebornými stehmi starej matere.

Áno, sú to Vianoce – sviatky lásky, pokoja, rodinnej poho-

dy, obdarovania a darčekov. Aj my v našej materskej škole sme 
si pre rodičov pripravili darček, ktorý rozbalíme na vianočnej 
besiedke. Vianočná besiedka je už v našej materskej škole tra-

díciou. Deti spolu so svojimi učiteľkami niekoľko týždňov pred 
Vianocami pripravujú program, ktorým potešia svojich rodičov.

Kolektív učiteliek materskej školy ďakuje všetkým rodičom, 
starým rodičom, obecnému úradu, riaditeľke školy, Miestnemu 
odboru Matice slovenskej Bošáca, Občianskemu združeniu Ra-

tolesť Haluzice, Jednote dôchodcov a ostatným za pomoc, pod-

poru a spoluprácu pri uskutočnení školských aktivít. 
Kolektív materskej školy praje spokojné a šťastné Vianoce, 

veľa zdravia, šťastia a spokojnosti v novom roku všetkým deťom, 
rodičom a priaznivcom materskej školy.

Bc. Lenka Berníková, zást. MŠ
Mgr. Zuzana Helíková  
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Podujatia o.z. Naša Zabudišová

Turistika Březová - 
Bošáca „Po stopách 
J. Malca“

V sobotu 6. októbra 2018 sme uspo-

riadali už po 8-krát spomienkovú turis-

tiku „Po stopách Jožka Malca“. Tento 
rok absolvovalo 55 turistov 20 km dlhú 
túru z Březovej do obce Bošáca, ktorú 
si dodatočne viacerí veľmi pochvaľova-

li, (za čo sme veľmi radi). Na začiatok 
nás doviezol D. Ženžlák autobusom k 
rozhľadni U křížku nad Březovou. Po 
úvodnej spomienke na nášho kamaráta 
Jožka Malca sme sa vybrali trasou cez 
Novú horu, Horné Kameničné, Rolinco-

vú a Zem. Podhradie, odkiaľ je to už iba 
kúsok do cieľa. Trasa to bola nenáročná 
a bonusom boli krásne výhľady na oko-

lité kopce, blízku Březovú, či všadeprí-
tomné stáda kravičiek. Pôžitok zo slneč-

nej turistiky kazil iba silný vietor, ktorý 
našťastie neskôr ustal. Na konci trasy 
nás čakalo vytúžené pohostenie, tento-

krát v podobe chutného boršču a pivka, 
za ktoré ďakujeme rodine Papalovej z 
pohostinstva Čaba bar. Sme radi, že tak, 
ako minulý rok na Žítkovej, aj teraz nás 
sprevádzalo

nádherné jesenné počasie a množstvo 
dobre naladených turistov. Vzhľadom na 
spomienkový charakter turistiky si ob-

zvlášť vážime účasť 8 Zabudišovanov/ 
rodákov! Vidíme sa opäť o rok. Už teraz 
plánujeme novú trasu.

Divadelná 
komédia 
KLUBOVŇA 
v KD 
Zabudišová

V nedeľu 14. októbra sa 
opäť po roku v kultúrnom dome Zabudi-
šová hralo divadelné predstavenie. Tak, 
ako minulý rok, i tentokrát pozvanie pri-
jali šikovní ochotníci z divadla Lusian 
z Nového Mesta nad Váhom. V novej 
sezóne si pripravili výbornú komédiu 
zo života s názvom KLUBOVŇA. Sme 
radi, že napriek slnečnému popoludniu 
sa prišiel zabaviť a podporiť kultúru v 
Zabudišovej tak veľký počet divákov. 
Súdiac podľa búrlivého záverečného po-

tlesku veríme, že sa predstavenie páčilo 
a všetci odchádzali iba s pozitívnymi 
dojmami :). Taktiež veríme, že v blízkej 
budúcnosti privítame divadlo Lusian s 
novou, minimálne tak dobrou hrou.

Požehnanie kríža
4. novembra sa pri príležitosti 80. 

výročia uskutočnilo požehnanie zrevi-
talizovaného kríža v Zabudišovej. Sláv-

nosť sa konala za účasti vdp. Mgr. Ri-
charda Jankoviča, ktorý kríž požehnal a 
spolu s veriacimi si zároveň spomenul 
na zosnulých obyvateľov Zabudišovej. 
Chceme úprimne poďakovať všetkým 
zúčastneným, ktorí sa pričinili o dôs-

tojný priebeh tejto skromnej, ale o to 
srdečnejšej slávnosti. Veľká vďaka patrí 
P. Oprchalovi za pomoc pri revitalizácii 
kríža, taktiež rodine Karlíkovej za asis-

tenciu pri prácach. Ďakujeme taktiež 
všetkým gazdinkám, ktoré prispeli ko-

láčikmi. Samozrejme ďakujeme pánovi 
farárovi Jankovičovi za dôstojný prího-

vor i priebeh slávnosti, či pánovi kostol-
níkovi Mihalovi a zboru za spevácky do-

provod. Sme radi, že slávnosť prebehla v 
priam priateľskej atmosfére a že i vďaka 
tejto udalosti sa viacero obyvateľov zá-

roveň dozvedelo o ušľachtilej myšlienke 
pôvodného majiteľa tohto kríža, pána 
Štefana Drhu, ktorý ho dal na počesť ná-

vratu z 1. sv. vojny postaviť.

Stolnotenisový 
turnaj

1. decembra sa v kultúrnom dome 
konal 2. ročník stolnotenisového turnaja. 
Tento rok sa zúčastnilo 11 stolnoteni-
sových nadšencov všetkých vekových 
kategórii. Víťazstvo zostalo na Zabudi-
šovej, nakoľko celkovým víťazom sa stal 
J. Karlík ml. Striebornú pozíciu získal R. 
Zradula a na treťom mieste skončil or-
ganizátor J. Horečný. Vyzdvihnúť treba 
i odvahu najmladších účastníkov M. Zá-

horu, F. Rokytu, ale aj tradične výborný 
športový výkon juniorského zástupcu R. 
Karlíka, ktorý sa nedal zahanbiť a ví-
ťazil aj nad staršími súpermi. Na záver 
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nesmelo chýbať vyhodnotenie a drobné 
ceny pre každého súťažiaceho. Všetkým 
ešte raz ďakujeme za účasť a tešíme sa 
opäť o rok. 

Výstava obrazov 
V nedeľu 2. decembra sa v KD Za-

budišová uskutočnilo ďalšie predvianoč-

né podujatie. Tentokrát išlo o výstavu 
obrazov olejomaľby manželov 
Aleny a Jiřího Jochmanových, 
ktorí žijú v obci Štvrtok. Výsta-

vu sme spojili so sprievodným 
podujatím, kedy sa mohli oby-

vatelia Zabudišovej i široké-

ho okolia prezentovať svojimi 
ručnými prácami, či kreatívny-

mi dielkami. Okrem manželov 
Jochmanových preto ďakujeme 
za účasť i všetkým, ktorí sa ne-

báli a prezentovali svoje krásne 
diela. Návštevníci mohli tak 

v rámci výstavy vi-
dieť napríklad krásne 
výrobky z keramiky 
od D. Chalányho, 
náhrdelníky a ná-

ramky z kože pani 
M. Valkovičovej, 
výrobky z prútia, 
vianočné dekorá-

cie od J. Horečnej, 
obrazy inšpirované 
výjavmi z Nového 
Mesta nad Váhom 
od pani Dzurákovej, 
či pletené výrobky 
od pani Gavalcovej i 

tradičné vyšívané obrusy. Ako vždy, prí-
tomné bolo aj výborné občerstvenie, za 
ktoré ďakujeme taktiež pani Alene. P.S. 
Pre prípadných záujemcov o olejomaľby 
pridávame kontakt: alena.jochmanova@
zoznam.sk

Text a fotografie: Naša Zabudišová 

zo Zabudišovej

ŠTEFANSKÝ  

TURISTICKÝ 

POCHOD

DHZ Zabudišová Vás pozýva 
dňa 26.12.2018 na tradičný vianočný 
Štefanský turistický pochod na 
Mikulčin Vrch a Veľký Lopeník. Trasa: 
Zabudišová – Kykula – Vyškovec – 
Mikulčin Vrch – Veľký Lopeník – Nová 
Bošáca – Španie – Zabudišová. Zraz 
účastníkov je o 8:00 hod. na konečnej 
autobusovej zastávke na Zabudišovej, 
dĺžka trasy po značených turistických 
chodníkoch s cieľom na Zabudišovej 
je 30 km, s cieľom v Novej Bošáci 24 
km.

   Ing. Jaroslav Struhár

Daruj krv, 
zachráň život!

V pondelok 10. decembra 2018 sa v Kultúrnom dome 
v Bošáci opäť zišli darcovia krvi. Darovaním životnej 
tekutiny prejavili svoju ľudskosť, solidaritu a spolupatričnosť 
s ľuďmi odkázanými na ich pomoc, s chorými či ranenými. 
Zo 40 zúčastnených dobrovoľníkov počas XIX. Kvapky krvi 
Bošáckej doliny“ krv odobrali 36 darcom. 

Ďakujem skutočne zo srdca všetkým darcom krvi. Moje 
poďakovanie patrí aj neúnavným dlhoročným organizátorkám 
odberov krvi p. Anne Staňákovej a Lenke Pacekovej. 

Mgr. Daniel Juráček
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Vážení spoluobčania,
ešte ani dobre neuschla tlačiarenská 

farba v predchádzajúcom čísle Prameň 
a už pripravujeme posledné vydanie v tom-

to roku. Veľkou udalosťou celej Bošáckej 
doliny boli isto komunálne voľby do orgá-

nov samosprávy pre roky 2018 až 2022. V 
niektorých obciach nastali zmeny na poste 
starostu. V našej obci bol výsledok známy 
už v predstihu. Nakoľko som nemal proti-
kandidáta, tak som vlastne aj ja vedel, že 
budem pokračovať v započatej práci, do 

ktorej som vhupol pred ôsmymi rokmi. 
Voľby u nás prebehli v kľude a vy ste mali 
možnosť vybrať si z jedenástich kandidá-

tov na poslanca obecného zastupiteľstva. 
Odovzdaním svojho volebného hlasu ste 
určili, ktorí siedmi z nich budú vykoná-

vať toto nesmierne dôležité poslanie. Veď 
cez zástupcov obce môžete prenášať svoje 
požiadavky, plány , vízie na obec a staros-

tu, ktorý v spolupráci práve s poslancami  
bude tieto podnety  prerokovávať a hľadať 
vhodné riešenia, atď. Tu by som sa chcel aj 
ja poďakovať všetkým voličom,  ktorí mi 
odovzdali svoj hlas a tak prejavili dôveru 
v moju osobu a prácu, ktorú vykonávam 
ako starosta obce už osem rokov.  Je pre 
mňa obrovským zadosťučinením, počet 
hlasov, ktoré ste mi odovzdali  a zároveň 
aj pre mňa veľká  výzva, aby som sa snažil  
nesklamať Vašu dôveru, ba naopak svojou 
prácou spoločne s poslancami obecného 
zastupiteľstva Vás presvedčiť a aj tých, 
ktorí nás nepodporili, že sme dobrá voľba. 
Verím, že s novým zastupiteľstvom doká-

žeme dotiahnuť rozpracované projekty do 
úspešného konca a keď opäť nastane čas 
bilancovania, výsledky našej spoločnej 
práce budú hovoriť samé za seba.  Zmena 

nastala v  zložení zastupiteľstva v porov-

naní s minulým. Doteraz sme mali 6 žien 
a 1 muža a teraz pravý opak, 6 mužov a 
1 ženu. Máme v zastupiteľstve mladú krv, 
ktorá vníma veci v tomto uponáhľanom 
svete  už inými očami. Takže teším sa na 
novú spoluprácu s omladeným kolektívom 
a samozrejme, nielen s nimi, ale aj ďalšími 
členmi OcZ. Som presvedčený o tom, že 
sa budeme vzájomne všetci správne do-

pĺňať a zveľadíme našu krásnu dedinku, 
ktorá sa nachádza, aspoň teda pre mňa,  na  
najkrajšom mieste na svete a to v Bošáckej 
doline.

Tento príhovor bude asi môj najkratší 
v histórii písania príspevkov do časopisu 
Prameň.  Predsavzatia, ktoré som si dal, 
som Vám opísal v predchádzajúcom čísle. 
Plány máme veľké a dúfam, že sa nám ich 
skoro všetky podarí aj zrealizovať. Treba 
veriť a dúfať.

Informácie Vám budeme poskytovať 
už tradične príspevkami v našom časopi-

se, na oficiálnej 
webovej stránke 
obce, facebooku 
a našimi poslan-

cami.
Ú p r i m n é 

p o ď a k o v a n i e 
tak isto patrí aj 
môjmu predchá-

dzajúcemu obec-

nému zastupiteľ-

stvu, kolegyniam 
Marie Macejko-

vej, Martine Pa-

cek, Zuzane Bánovskej, Natálii Kusendo-

vej,  Petre Lobíkovej, Renáte Švachovej, 
kolegom Rastislavovi Dzurákovi a Milo-

šovi Lobíkovi. Ďakujem za spoluprácu  
a želám Vám pevné zdravie a len všetko 
dobré v osobnom a aj pracovnom živote.

Úplným záverom Vám chcem všetkým 
ešte raz poďakovať v mene svojom a  do-

volím si aj v mene novozvolených poslan-

com obecného zastupiteľstva za Vašu 
podporu a prejavenú dôveru vo forme odo-

vzdaného hlasu v komunálnych voľbách a 
zároveň Vás chcem poprosiť, aby ste nám 
držali palce v nastávajúcom štvorročnom 
snažení.

K blížiacim sa Vianočným sviatkom 
Vám z úprimného srdca chcem popriať, 
aby ste všetci našli pokoj na duši, pod 
stromčekom veľa darčekov, hlavne pevné 
zdravie, veľa lásky, šťastia, rodinnej po-

hody, hrejivých dotykov od Vašich detí, 
vnúčat, pravnúčat, partnera, priateľov 
a aby ste sa nikdy nestretli so závisťou, 
zlom, neprajnosťou, intrigami ohováraním 
a množstvom ďalších neduhov tohto sveta. 
Krásne Vianoce a úspešný nový rok Vám 
želá Váš staronový starosta obce.

Miroslav Zámečník

VÝSLEDKY VOLIEB
do orgánov samosprávy obcí

v Zemianskom Podhradí

Miestna volebná komisia v Ze-

mianskom Podhradí oznamuje vý-

sledky volieb do orgánov samosprávy 
obce: Počet osôb zapísaných v zozna-

me voličov – 637
Počet zúčastnených voličov – 347
Kandidáti, ktorí boli zvolení za 

poslancov obecného zastupiteľstva 
v poradí podľa počtu získaných plat-
ných hlasov:
1. Rastislav Dzurák, Ing., PhD.,  
SMER  280 hlasov
2. Štefan  Kusenda, Ing., nezávislý 
kandidát  188 hlasov
3. Dana Peterková, Mgr., SMER  
  187 hlasov
4. Dávid Zámečník,  nezávislý kandi-
dát  169 hlasov
5. Šimon Katrinec, nezávislý kandi-
dát  149 hlasov
6. Bohumil Zámečník, nezávislý kan-

didát  141 hlasov
7. Dominik Zámečník, nezávislý kan-

didát   139 hlasov

Kandidáti, ktorí neboli zvolení za 
poslancov obecného zastupiteľstva 
v poradí podľa počtu získaných plat-
ných  hlasov:
1. Matúš Katrinec, nez. kandidát – 133 
hlasov, 2. Jaroslav Vido, KDH – 118 
hlasov, 3. Jana Zámečníková, nez. 
kandidát – 79 hlasov, 4. Michaela Ku-

sendová, nez. kandidát – 46 hlasov
Počet platných hlasov odovzda-

ných pre voľbu starostu obce 322.

Za starostu obce Zemianske Pod-

hradie bol zvolený Miroslav Zámeč-

ník – nezávislý kandidát  s počtom 
platných hlasov 322.

Miestna volebná komisia v obci 
Zemianske Podhradie ďakuje všetkým 
zúčastneným voličom a staronovému 
starostovi a zvoleným poslancom 
obecného zastupiteľstva praje veľa 
zdravia, úspechov a veľa správnych 
rozhodnutí pri riadení a rozvoji našej 
obce Zemianske Podhradie.

Predseda MVK v Zem. Podhradí 
Ľ.Kočická
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Prišla jeseň a s ňou 
mesiac október – 
Mesiac úcty k starším

    

Začala sa jeseň. Vidíme to v  záhradách, na stromoch a cítime 
to vo vzduchu. Jesenný mesiac a jeseň života – dve paralely, ktoré 
spolu súvisia. Jeseň je naozaj krásna, ale nie len svojou prírodou, 
ale aj tým, že nám pripomína jednu zo vzácnych cností – úctu k 
starším. Práve október je mesiacom úcty k starším – k naším ma-

mám, otcom, starým rodičom, či prarodičom.
Jeseň je dar – verte tomu! Jeseň je krásna a poetická, je to čas, 

kedy sú stromy odeté v pestrofarebnom šate. Skúpe slnečné lúče 
babieho leta sa predierajú spoza mrakov a chladný vietor nám 
hladí naše tváre. Ale jeseň nám aj zúročí celoročnú námahu a v 
živote prinesie múdrosť, pokoj a vyrovnaný pohľad na život.

Každý malý chlapec či dievča bude raz dedko – babka. Neza-

búdajme, všetci , že raz budeme aj postarší. Naši starší spoluobča-

nia si zaslúžia úctu. Úcta k starším by mala byť hlavne spontánna 
a sústavná, veď starší ľudia si ju zaslúžia. Vekom nadobudli rôzne 
skúsenosti, ktoré môžu odovzdať mladším. Nezabudnime na po-

zdrav, ktorý je tým najjednoduchším prejavom ľudskej spolupat-
ričnosti a rešpektovania iných ľudí – bez rozdielu veku.

Samospráva obce Zemianske Podhradie pri tejto príležitosti 
usporiadala pre našich seniorov stretnutie v kultúrnom dome, kto-

rá sa konalo 24.10.2018 .
Seniorom sa prihovoril starosta obce Miroslav Zámečník, kto-

rý im zaželal veselú myseľ, pevné zdravie, veľa elánu, aby pre-

žívali jeseň svojho života obklopení úctou a pozornosťou svojich 
najbližších.  V programe vystúpili deti z našej materskej školy a 
deti základnej školy Ĺ.V. Riznera v Bošáci, ktoré svojimi piesňa-

mi, básňami a tancom spríjemnili stretnutie a vyvolali spomienky 
na dni detstva a mladosti.

Po programe bolo pre našich seniorov pripravené pohostenie, 
kde si mohli spoločne v prítomnosti svojich rovesníkov, susedov, 
známych pospomínať na chvíle, keď boli o nejaký ten deň mlad-

šími.
Všetkým, ktorí prišli a veríme, že aj strávili príjemné popolud-

nie v prítomnosti svojich známych a priateľov ďakujme a tešíme 
sa na ďalšie spoločné stretnutie.

        

Pracovníčky OcÚ Zem. Podhradie  

Príchod  Mikuláša
Mik, mik, Mikuláš, prišiel s čertom na koláč,
sľubujem, sľubujem, že už hnevať nebudem…

 S príchodom zimy sa deti tešia na príchod Miku-

láša. Ten náš prichádza s anjelom a čertom. Prináša so 
sebou radosť a dobrú náladu. Deťom vyčarí na tvári 
úsmev a dospelým spokojnosť. Mikuláš je krásnym 
sviatkom najmä pre deti a je predzvesťou blížiacich sa 
Vianoc, ktoré dokážu stmeliť rodiny a zlepšiť konanie 
mnohých ľudí viac ako akákoľvek iná príležitosť.

  Tak, ako každý rok zavítal do Zemianskeho 
Podhradia Mikuláš so svojimi pomocníkmi, aby po-

tešil naše  deti, rozsvietil vianočný stromček  a roz-

dal   deťom  sladkosti. V podvečer 5. 12. 2018 sa pred 
kultúrnym domom  zišlo ako vždy množstvo detí a 
nedočkavo očakávali príchod Mikuláša so svojimi po-

mocníkmi.  Očakávaný Mikuláš sa prihovoril  deťú-

rencom a rozsvietil  čarovnými slovkami  vianočný 
stromček .  Potom sa spoločne  presunuli do kultúrne-

ho domu, kde  rozdával deťom  balíčky .

Touto cestou sa chceme poďakovať našim spoluobčanom, 
ktorí sa podieľali na príprave tejto milej akcie. Sú to Rostislav 
Mitana, Ján Slezáček, Daniela, Barborka Madilové, Aničke Hu-

tirovej a našim sponzorom firme RE/MAX  NaMax  a Igorovi 
Zahradskému.

Pracovníčky OcÚ Zem. Podhradie
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Čas zázrakov...
     

Vianoce, sviatky pokoja, lásky a radosti sú od nepamäti azda 
najvýznamnejšími dňami v kalendárnom  roku,  najkrajším obdo-

bím a to nielen pre deti, ale i pre nás dospelých. 
Netrvajú iba 3 sviatočné dni. Vianočný čas je oveľa dlhší. Po-

stupný príchod Vianoc nepochybne symbolizuje adventné obdobie. 
Štyri nedele pred Štedrým večerom  sa v rodinách začína objavovať 
v domácnostiach adventný veniec, na ktorom každú nedeľu zapália 

jednu sviečku. K tomuto obdobiu isto tiež patrí upratovanie, peče-

nie, písanie pohľadníc, zdobenie domov. Deti počítajú dni a dúfajú, 
že pod vianočným stromčekom  nájdu v balíčku to, o čom tajne 
snívajú celý rok. 

Vianoce majú svoju tradíciu a staré zvyky, ktoré sa snažíme za-

chovávať a postupne si ich pripomíname aj v MŠ Zemianske Pod-

hradie. S deťmi si o Vianociach nielen rozprávame, ale sa na tieto 
udalosti aj spoločne pripravujeme – učíme sa básne, piesne, vy-

rábame rôzne papierové výrobky s vianočnou tematikou, zdobíme 
medovníčky a pod. Neodmysliteľnou súčasťou nášho spoločného 
rozlúčenia sa so starým rokom je „Vianočná besiedka“, ktorú kaž-

doročne organizujeme. Už teraz sa tešíme na posede-

nie s rodičmi, kde si spoločne vychutnáme predvia-

nočnú atmosféru. 
Vám, všetkým obyvateľom obcí Zemianske Pod-

hradie a Bošáca, ako aj všetkým čitateľom Prameňa 
posielame  prianie:

Prajeme Vám všetko, čo radosť vzbudí,
prajeme Vám veľa lásky, to preto, že spája ľudí.

Nech sa Vám na stromčeku všetko šťastím ligoce, 
prajeme Vám krásne a požehnané Vianoce.

            

Príjemné prežitie vianočných sviatkov a  šťastný  
nový  rok  2019  Vám praje  kolektív 

MŠ Zemianske Podhradie.
Mgr. Daniela Madilová, riaditeľka MŠ

Medová nedeľa 
a poľovnícka výstava 
už ôsmy krát

Malá včielka lúkou bzučí,
čmeliak ju lietať učí.
Na podbeľ si sadajú,
chutný med si zbierajú.
 

 Aj v tomto roku sa v predvianočnom čase v našej obci po 8 
krát konala Medová nedeľa za spolupráce ZO SZV v Bošáci, PS 
Bošáca, PZ Dolné Srnie, PZ Lopeník Nová Bošáca.  Snúbia sa tu 
dve veľké organizácie, ktoré na prvý dojem akoby ani k sebe ne-

patrili, ale je to len mylná predstava. Obidve organizácie sa svojou 
činnosťou snažia o zachovanie tradícií. Včelári sa svojou činnos-

ťou snažia zachovať včelárstvo v ľudovej forme. Svojou záľubou 
ku včelám pomáhajú poľnohospodárom, záhradkárom v opeľova-

cej činnosti aby mohli zbierať svoje plody na poliach či záhradách. 
Opeľovanie rastlín je veľmi dôležité pre život človeka. Bez tohto 
procesu by život na zemi pomaly ale iste zanikol. Je to veľmi ná-

ročná  práca ako pre včielku, tak aj pre včelára. 
A tak isto aj poľovníci, ich práca  v prvom rade spočíva v sta-

rostlivosti o zver. Svojou činnosťou sa nemalou mierou pričinili 
o to, že máme zachovaný bohatý genofond zveri aj pre budúce 
generácie.  Aby mohli uskutočniť poľovačku, to nie je len  zobrať 
flintu, prevesiť ju cez plece a ide sa do lesa, ale za tým sa skrývajú 
stovky hodín práce či už pri zhotovovaní krmelcov, vynášaní po-

travy v zimných mesiacoch pre zver, brigád pre PD Bošáca a pod. 
A až potom, môžu žať plody, svojej práce v podobe lovu. Na tejto 
akcii sme mali možnosť ochutnať  výborný  guláš z diviaka, kto-

rý pripravil pre nás Vladimír Ochodnický, za čo mu veľmi pekne 
ďakujeme. Poďakovanie patrí aj bufetárom manželom Inke a Da-

liborovi Kosovým.
Návštevníci si so záujmom prezerali fotografie predchodcov 

členov  ZO SZV v Bošáci, ktorá vznikla v roku 1963 a v tomto 
roku oslávila svoje 55. výročie založenia včelárov.  Ďalej si mohli 
opäť pozrieť pýchy poľovníckych spoločností a združení v podobe 

včelári
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55 rokov včelárskej 
organizácie

V roku 1963 bola na celom území Československej republi-
ky prevedená reorganizácia včelárskej organizácie. Podľa platných 
stanov mohla základná organizácia vzniknú tam, kde bolo najme-

nej štyridsať včelárov. Nadšenci  včelárenia v Bošáci priatelia Pavol 
Martinek, Štefan Jurech, Adam Juráček a Dušan Dugáček podnikli 

kroky na založenie vlastnej vče-

lárskej organizácie.  Slovenský 
výbor ČSV 16. decembra 1963 
schválil žiadosť bošáckych vče-

lárov a založení včelárskej orga-

nizácie pre celú Bošácku dolinu 
s názvom Základná organizácia 
SZV v Bošáci. Novovzniknutá 
organizácia nadviazala na čin-

nosť zaniknutého Včelárskeho 
spolku v Bošáci z roku 1942. 
Predsedom obnovenej včelár-
skej organizácie sa stal Š. Ja-

nega, tajomníkom D. Dugáček. 
Základná organizácia mala 82 
členov, obhospodarovali 441 včelstiev, ktoré v nasledujúci rok vy-

produkovali tritisíc kg medu na verejné zásobovanie. Počet včelárov 
a včelstiev v nasledujúcich rokoch

Rok 1973 104 čl. /580 včelstiev
Rok 1983 145 čl. /979 včelstiev 
(do ZO pristúpilo 36 včelstiev z Mor. Lieskového a Dolné Srnia)
Rok 1993 107 čl./572 včelstiev
Rok 2003 65 čl./486 včelstiev
Rok 2013 77 čl./625 včelstiev
Rok 2018 72 čl./618 včelstiev
V roku 1978 sa včelári predstavili Včelárskou výstavou v KD 

v Bošáci, súbežne sa uskutočnil kurz medového pečenia. Pri príle-

žitosti otvorenia Domu záhradkárov v roku 1985 pripravili včelári 
výstavu Včela- matka ovocia.

V rokoch 1972 – 1982 sa pravidelne uskutočnil predaj medov-

níkov na bošácke hody.  Na ZDŠ v Bošáci pod vedením odborného 
učiteľa včelárstva úspešne pracoval krúžok Mladý včelár. Ušľachtilá 
práca funkcionárov i členov našej základnej organizácie bola ocene-

ná včelárskymi vyznamenaniami bronzová, strieborná a zlatá včela, 
medailou Štefana Závodníka. V súčasnosti je v obvode Bošáca deväť 
včelárov, v obvode Zemianske Podhradie dvanásť. Ako prejav úcty 
a vďaky našim predchodcom vo včelárení bola v roku 2009 s prispe-

ním našej základnej organizácie vydaná publikácia 90 rokov organi-
zovaného včelárenia v okrese Nové Mesto nad Váhom. Jej autorkou 
bola Anna Černochová.

Najatraktívnejšou a bohato navštevovanou akciou v predvianoč-

nom období je každoročná Medová nedeľa v kultúrnom dome v Ze-

mianskom Podhradí.
Chov včiel je záslužná, spoločensky veľmi osožná záľuba. Včely 

napriek svojej usilovnosti trpia nedostatkom paše, spolu so včelár-
mi zápasia s chorobami 20. storočia. Klieštik včelí – varroa destruc-

tor- napáda už včelí plod, mor včiel zmorí nie len včelstvá, finančne 
i včelára. Včely volajú  S O S,  včelári:

Chráňte včely! Viac kvetov včelám, menej jedov prírode!

Mgr. Blažena Dugáčková

včelári

krásne vypracovaných trofejí. Učiteľky našej materskej školy 
ponúkali vianočné výrobky vyrobené deťmi v MŠ a rodičmi 
detí v MŠ. Návštevníci mali možnosť zakúpiť si med, medovi-
nu, vianočné oplátky, medovníčky, sviečky z včelieho vosku,  
vianočné ozdoby, drevené hračky a výrobky z dreva. Tí, ktorí 
ešte nevideli ako sa pečú vianočné oplátky sa mohli pozrieť na 
vlastné oči.

Aj tento rok sa sponzori nedali zahanbiť a tombola bola 
ozaj bohatá o čom svedčí aj 40 cien do tomboly. Aj im patrí 
veľké ďakujem.   

Verím, že návštevníci odchádzali z medovej nedele spokoj-
ní a naďalej nám zachovajú svoju priazeň a vôňa gulášu a vare-

ného vínka ich priláka aj o rok.
Na záver patrí moje poďakovanie všetkým, ktorí pomohli 

túto predvianočnú akciu – Medovú nedeľu zorganizovať: ZO 
SZV Bošáca, Dušanovi a Blaženke Dugáčkovým, PS Bošáca, 
PZ Dolné Srnie, PZ Lopeník Nová Bošáca, PZ Ždárová Melči-
ce-Lieskové, sponzorom a ostatným nemenovaným občanom.  

Pracovníčky OcÚ
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Zbierka na AED
Ďakujeme Vám všetkým, ktorý ste od prvej chvíle podporovali náš 

úmysel o zakúpenie defibrilátora pre našu obec, no možno aj pre celú 
Bošácku dolinu. Prvá myšlienka bola už pred rokom, no financie na za-

kúpenie neboli. Po nepríjemných skúsenostiach v iných okresoch  sme 
sa rozhodli tento prístroj zakúpiť formou zbierky a oslovili sme Vás, na-

šich spoluobčanov. Koncom septembra bol vykonaný prieskum súhlasu, 
či nesúhlasu zbierky a v polovici októbra bola celá suma vyzbieraná, 
dokonca i naviac, z čoho sa dokúpili doplnky ako náhradné elektródy, 
Ambuvak, krčné fixovacie límce, dlahy a hygienické rukavice. Aj keď 
prístroj je už v našich rukách, všetci ste pozvaní – aj široká verejnosť na 
slávnostné oficiálne uvedenie AED do používania s ukážkou poskytnu-

tia pomoci. Termín dáme vedieť včas a tešíme sa na Vašu účasť. Spon-

zori vďaka, ktorým sme mohli zakúpiť prístroj AED: p. Uko P, Kozáček 
I, Slezáček R, Dedík St, Vido M, Ochodnický L, Zámečník B, Mitana 
V, Kuchta V, Kubín M, Dzurák J, Sadloň M, Ochodnický V +L, Snoha 
P+S, Medvecký M+M, Zámečník M, Kusenda P+R, Ženžlak D+A+Z, 
Rýdzi V, Lieskovský M, Duga T+K, Sadloň K+A, Kubín T, Zámečník 
P, v hotovosti na protidoklad., na účet: Ivana L, Huňová J, Oles J+J, 
PD Bošáca, Vido J +M, Kusenda Š, Vido J.st.,Kusendová J., Marťák P., 
Helík Martin.

Prevzatie prístroja AED

Dňa 27.11. 2018 bol starostovi obce  a členom Dobrovoľného hasič-

ského zboru v zastúpení firmy. AURA TRADE s.r.o., odovzdaný  prístroj 
AED. Ďakujeme p. Rapantovi a Krajčovičovi za dodanie, predstavenie 
a ukážku. Prístroj je pripravený na použitie a pracujeme na príprave vy-

školenia čo najviac obsluhovateľov v prípade, že srdiečko nebude pra-

covať ako má - no lepšie nech Vám pracujú bez našej pomoci…

Predseda DHZ Zemianske Podhradie
Štefan Kusenda, Ing.

Školenie k používaniu AED
K používaniu oživovacieho prístroja AED bolo potrebné vykonať 

školenie v trvaní 4. hodín odborne vyškoleným pracovníkom Záchran-

nej zdravotnej služby.  Mgr. Ján Vido vtiahol  členov a prítomných do 
problematiky pri vykonávaní prvej predlekárskej pomoci a pripravil 
ich čo všetko môžu v danej  situácií očakávať. Počas školenia sme si 
zopakovali teoretickú časť a následne sme vo dvojiciach, či trojiciach 
absolvovali praktickú časť simuláciou na elektronických figurínach. 
Školenie bolo ukončené písomným testom otázkami z predošlého ško-

lenia. Prvá časť členov zásahovej  jednotky je pripravená k poskytnutiu 
pomoci pre našich občanov, druhá polovica bude preškolená v najbliž-

ších dňoch. Ďakujem inštruktorovi za trpezlivosť a ochotu pri zdoko-

naľovaní obsluhovateľov tohto možno nazvať zázračného prístroja a aj 
keď ho  už máme, že by nebolo potrebné ho použiť.

Predseda DHZ Zem. Podhradie
Štefan Kusenda, Ing. 

AED Význam
Bolo opakovane dokázané, že skorá defibrilácia počas kar-

diopulmonálnej resuscitácie zvyšuje šance pacienta na prežitie. 
Rovnako bolo preukázané, že dosiahnuteľnosť skorej defibrilácie 
zlepšuje, ak je dosiahnuteľný automatický externý defibrilátor. Pre-

to je snaha umiestňovať automatické externé defibrilátory v priesto-

roch, kde sa zhromažďuje väčšie množstvo ľudí a kde je teda väč-

šia pravdepodobnosť vzniku resuscitačnej situácie – napr. nákupné 
centrá, letiská, športoviská, veľké kultúrne podujatia a pod. Vy-

bavujú sa ním aj veľké dopravné lietadlá. Zamestnanci, prítomní 
na týchto miestach, spravidla bezpečnostné zložky, hasiči, obslužný 
personál by mali byť vyškolení v ich používaní v rámci školenia 
v kardiopulmonálnej resuscitácii. Miesto uloženia AED je výrazne 
označené a prístupné.

AED vyhodnocuje elektrokardiografickú krivku, snímanú z pa-

cienta nalepovacími elektródami, spravidla na základe niekoľkých 
algoritmov, čím sa dosahuje vysoká pravdepodobnosť rozpoznania 
komorovej fibrilácie, komorovej tachykardie a iných arytmii, vy-

žadujúcich liečbu defibriláciou, resp. elektrokardioverziou. Istota 

hasiči
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rozpoznania rytmu, pri ktorom je aplikácia elektrického výboja nepotrebná, sa 
pri moderných prístrojoch blíži 100%. Aby AED mohol použiť laik, okrem pí-
saných a obrazových inštrukcii dáva obsluhe aj hlasové pokyny. Defibrilačný 
výboj je spravidla bifázický a má rovnaké charakteristiky a účinok, ako manu-

álneho externého defibrilátora – depolarizuje súčasne celý prevodový systém 
srdca aj myokard a umožní nástup normálneho sínusového rytmu srdca.

Okolo 25 % postihnutých má ako úvodný rytmus komorovú fibriláciu 
(KF). Dá sa predpokladať, že v čase kolapsu má omnoho viac postihnutých 
defibrilovateľný rytmus, ale v čase príchodu posádky ZZS to už môže byť 
asystólia ako prvý zaznamenaný rytmus. Ak sa rytmus zaznamená včasne, 
napr. pri použití AED nachádzajúcom sa priamo na mieste, je podiel defibrilo-

vateľného rytmu až 76 %.
defibrilácia do 3 – 5 min od ko-

lapsu môže zvýšiť prežívanie až na 
50 - 70 %. To je možné dosiahnuť 
rozmiestnením AED na rôznych 
miestach, vrátane verejných.

Použitie AED (first responder)
Pri náhlych úmrtiach je v 80% 

príčinou porucha srdcového rytmu, 
ktorá je liečiteľná elektrickým vý-

bojom (defibrilácia). Prenosný auto-

matický externý defibrilátor (AED) 
je prístroj, ktorý graficky analyzuje 
jediné dva defibrilovateľné srdcové 
rytmy (komorová tachykardia, ko-

morová fibrilácia) a vyzve obsluhu 
k aplikácii výboja. Pri ostatných po-

ruchách srdcového rytmu spojených 
s bezvedomím a apnoe povzbudí ku 
kardiopulmonálnej resuscitácii.

Defibrilátor je špeciálny stimulátor, v ktorom sa vytvára elektrický im-

pulz veľkej energie. Výboj musí zabezpečiť úplnú depolarizáciu všetkých 
vlákien myokardu, ale súčasne nesmie nadmernou veľkosťou prúdu poškodiť 
myokard. Automatický externý defibrilátor (AED) je prístroj, ktorý graficky 
analyzuje jediné dva defibrilovateľné srdcové rytmy (komorová tachykardia, 
komorová fibrilácia) a vyzve obsluhu k aplikácii výboja. Pri ostatných poru-

chách srdcového rytmu spojených s bezvedomím a apnoe povzbudí ku kar-
diopulmonálnej resuscitácii. Pri náhlych úmrtiach je v 80% príčinou porucha 
srdcového rytmu, ktorá je liečiteľná elektrickým výbojom (defibrilácia). AED 
je určený na používanie na miestach, kde sa v priebehu 24 hodín zhromaždí 
5 – 10 000 ľudí (nákupné a business centrá, hotely, letiská, autobusové a vla-

kové stanice), alebo kde v posledných 2 rokoch prišlo k úmrtiu aspoň 1 osoby. 
Prístroje sú aj na palubách lietadiel leteckých spoločností. Úspešnosť liečby 
klesá o 10% za každú minútu od zastavenia krvného obehu a vzniku bezve-

domia. Záchranná zdravotná služba prichádza na adresu o 8 – 10 minút, ak je 
však defibrilátor na pracovisku, je možné začať účinnú liečbu do 3 – 4 minút. 
Používanie prístroja je odporúčané ako život zachraňujúci výkon medzinárod-

nými lekárskymi spoločnosťami na základe konsenzu (ILCOR, ERC, AMA, 
AHA a i.). V rámci EÚ je AED súčasťou výbavy policajných automobilov v 3 
krajinách, v hasičských automobiloch je v 11 krajinách a dobrovoľní záchra-

nári (napr. Červený kríž) ho používajú v 8 krajinách. V podobnej situácii ako 
laici sú aj zdravotnícki pracovníci, ktorí nepracujú v intenzívnej starostlivosti 
(ambulancie, polikliniky). Kurz používania trvá štyri hodiny ako doplnok k 
základnému kurzu prvej pomoci.

Prvá defibrilácia externými elektródami sa datuje do roku 1956. Už v roku 
1992 Národná konferencia pre KPR v USA odporučila používanie automati-
zovaných externých defibrilátorov.

   

doc. MUDr. Viliam Dobiáš, CSc.

Činnosť DHZ
za uplynulé tri 
mesiace
 6.10. 2018 jesenné kolo hry mladých hasičov Pla-

meň,
 6.10. účasť na Svadbe našich členov Libor Kusenda 
a Martina Kukučová, 
10.10. 2018  vyzberané na AED – objednané,
12,13.10 výlet Gerlachov,
11.10. zakúpenie vychádzkových uniforiem pre 
členov,
19.10. prevzatie protipovodňového vozíka,
20.10. účasť pri spomienke 100 rokov Českosloven-

ska + zabezpečenie občerstvenia
28.10. uvedenie do pohotovosti agregátov v protipo-

vodňovom vozíku
31.10. technický zásah kríž na kostole
13.11. podanie žiadosti na   2%
17.11. školenie veliteľov DHZO v Trenčíne
17.11. Inštruktážno metodické zamestnanie pre vede-

nie DHZ uskutočnené v Beckove
27.11. Odovzdanie AED na OcÚ Zemianske Podhra-

die

6.12. školenie členov DHZO na poskytnutie prvej 
predlekárskej pomoci s AED 

Predseda DHZ Zem. Podhradie
Štefan Kusenda, Ing.

Martina Kukučová + Dalibor Kusenda
Na spoločnej ceste životom prajeme veľa 
šťastia, lásky a porozumenia.  Ďakujeme 

za pozvanie.
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Pekný, no hlavne účelový dar-
ček od MV SR odovzdaný p. mi-
nisterkou Sakovou je už doma. Dňa 
19.10. 2018  sa v Trenčíne uskutoč-

nilo slávnostné odovzdávanie proti-
povodňových vozíkov. Odovzdáva-

nia sa zúčastnila ministerka vnútra 
p. Saková, Prezident HaZZ p. Ne-

jedlý, generálny sekretár DPO SR 
p. Horváth, predseda TSK p. Baška, 
predseda KO DPO SR p. Smolin-

ský. Za našu obec a DHZ kľúče od 
vozíka prebral od ministerky p. Sa-

kovej náš predseda DHZ Ing. Štefan 
Kusenda. Samotný protipovodňový 
vozík slúži na pomoc pri povod-

niach a prívalových búrkach, kde 
hrozí zatopenie domov, pivníc či 

studní. Medzi výbavu tohto vozíka 
patrí: el. kalové čerpadlo,  motorové 
kalové čerpadlo, plávajúce čerpadlo, 
prenosná elektrocentrála, prenosná 
protipovodňová zábrana o dĺžke 90 
m, nasávacie a tlakové hadice, ruč-

né náradie. Touto výbavou je náš 
zbor, ako ďalší v doline,  pripravený 
na použitie pre občanov v prípade 
povodní a prívalových dažďov, ale 
samozrejme bude lepšie, ak ho ne-

budeme musieť použiť.

Predseda DHZ Zemianske 
Podhradie

Štefan Kusenda, Ing.

Spomienkové 
stretnutie na Bradle

Naši členovia sa spoločne s ďalšími 50. zbormi  Trenčian-

skeho a Trnavského kraja, či Moravy stretli na Mohyle generála 
Milana Rastislava Štefánika na vrchu Bradlo, pri príležitosti 100. 
výročia vzniku Československa. Týmto gestom sme potvrdili, že 
dva slovanské národy – Slováci a Česi, majú k sebe blízko a aj na-

priek rozdeleniu spoločného štátu  ani štvrťstoročie samostatného 
vývoja nič nezmenilo. Medzi sedemstovkou hasičov sme si pri 
hymnách uctili pochodom a kladením vencov spoločnú históriu 
oboch národov. Súčasťou programu bolo odovzdanie pamätných 
medailí funkcionárom DHZ a hosťom.

Ďakujem našim členkám a členom za zabezpečenie občerstve-

nia pre všetkých účastníkov stretnutia.
Predseda DHZ Zem. Podhradie, Štefan Kusenda, Ing.

ŽIADOSŤ
Ak ste sa ešte nerozhodli komu darovať 2% z dane, 

budeme veľmi radi, keď tak urobíte pre našu organizá-

ciu, aby sme mohli pokračovať v našich rozbehnutých 
aktivitách . Vopred Vám všetkým ďakujeme. Tlačivá 
a informácie nájdete na našom Facebookovom profile 
Dobrovoľný hasičský zbor Zemianske Podhradie, ale-

bo osobne u predsedu organizácie alebo členov  výboru.  
Ešte raz  vďaka !

       

Predseda DHZ Zemianske Podhradie
Štefan Kusenda, Ing.

Prevzatie 
protipovodňového vozíka

Sprevádzkovanie agregátov v protipovodňovom vozíku 
(Václav J, Rydzí V., Zámečník B)
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Jesenná časť okresného kola mládež-

níckej hry PLAMEŇ sa konala za teplého  
slnečného dopoludnia dňa  6. októbra 2018 
od 9 30 hod. na našom hasičskom  ihrisku.

Štartovalo sa s odstupom od najvyspe-

lejšieho kolektívu až po najdrobnejších 
mladých hasičov, ktorí boli už od 6 rokov. 
Súťažili 10 - členné družstvá, ktoré mohli  
byť zložené z chlapcov, z dievčat a zmiešané 
v disciplínach
1. Streľba zo vzduchovky po odštartovaní na 
hasičskom cvičisku
2. Hod granátom na cieľ 2x2 m po odbehnutí 
100 m
3. Predlekárska prvá pomoc  400 m od štartu
4. Určovanie dopravných značiek po preko-

naní koryta potoka Bošáčka 550 metrov od 
štartu
5. Viazanie uzlov 1100 m od štartu – 550 m 
čistého behu
6. Určovanie vecných prostriedkov po 1300 
m na hasičskom cvičisku a cieľ po 1400 met-
roch od štartu pri komisií , ktorá ich  aj  od-

štartovala.

Na jesennej časti sa zúčastnilo 11. de-

saťčlenných  súťažných kolektívov z 9. 
Dobrovoľných hasičských zborov, čo je 
rekordná  účasť za  posledné výcvikové 
roky. Na prvom mieste skončili súťažiaci z 
kolektívu mladých hasičov DHZ Kálnica. 
Na druhom  mieste sa umiestnili mladí ha-

siči z Topoleckej, na treťom mieste skončili 
mladí hasiči z Čachtíc, štvrté miesto obsadil 
nováčik súťaže Nová Bošáca, piate Zemian-

ske Podhradie, 6. miesto Bošáca, 7. Beckov, 
8.miesto Čachtice 2, 9. skončila Papraď, 10. 
Stará Turá 1 s malinkými drobcami a 11. 
Stará Turá 2 – zmiešané družstvo. Po splnení 
všetkých disciplín nasledovalo vyhodnotenie 
výsledkov súťaže a občerstvenie. Vyhlásenie 
výsledkov vykonal predseda ÚzO DPO SR 
Nové Mesto n.V. Bc. Jozef Smolinský a čle-

novia komisie mládeže Ing. Štefan Kusenda 
a pán Peter Nemček. Náčelník org. štábu vy-

zdvihol pripravenosť súťažiacich ako aj ich  
vedúcich, ktorí boli po dobehnutí do cieľa 
očividne zadýchaní.

Som rád, že  zmena súťaže sa všetkým 

páčila a do budúcna možno pridáme jedno 
zastavenie, aby sme  prerušili ten najdlhší 
úsek, v našom prípade cca 550 m. Teší nás, 
že sa súťaže zúčastnilo viac kolektívov ako 
v minulosti. Vidím, že sa obnovila práca s 
mládežou a  naberá ten smer, ktorý už roky 
dookola pripomíname a určite Vám bude k 
osohu nová generácia vo Vašich Dobrovoľ-

ných hasičských zboroch. Pre niekoho pre-

kvapenie, pre niekoho radosť – takto môžem 
s dobrým pocitom sledovať umiestenia  no-

váčikov  súťaže z Novej Bošáce.
Veľké ďakujem patrí nielen súťažiacim 

a vedúcim krúžkov, ale aj  rozhodcom na 
disciplínach: Rýdzi Vladimír, Lobík Vrato, 
,Brázdovič Marek, Zámečník Michal, Mar-
tiška Pavol, Morong Tomáš, Bujna Pavel, 
Chrenko Vladimír,  Marták Pavol a Smolin-

ský Jozef Bc.

Predseda DHZ Zemianske Podhradie
Štefan Kusenda, Ing.

Výlet pre členov DHZ
Druhý októbrový víkend patril oddychu  a relaxu pre členov Dob-

rovoľného hasičského zboru a ich rodinných príslušníkov, kedy sme 
sa vybrali do obce Gerlachov. Rodiny mali možnosť turistiky a výle-

tov po Vysokých Tatrách. Väčšina využila krásne počasie a vyrazila 
pod štíty našich veľhôr. Splnili sa sny o pohľade z Lomnického štítu, 
výstup na Batizovské Pleso, či návšteva Zbojníckej, Téryho či aspoň 
Zámkovského alebo Bílikovej chaty. Deti, ale aj rodičia si určite po 
turistike užili veľký bazén  a cestou domov návštevu podhorskej osa-

dy Vlkolínec, ktorá predstavuje typ dedinského stredovekého sídla 
s drevenou architektúrou. Po dobrom obede, aby cesta lepšie ubieha-

la, sme si všetci spoločne zaspievali a ďakujeme Aďovi Ženžlákovi, 
že to vytrpel a šťastlivo nás previezol tam i späť.

Predseda DHZ Zemianske Podhradie
Štefan Kusenda,Ing.

Technický zásah
na kostole

Dňa 
31.10.2018 
po silnom nára-

zovom vetre bol 
našim občanom 
nahlásený tech-

nický zásah na 
nebezpečne uvoľ-

nený visiaci kríž 
na kostole ECAV. 
Prieskumom bolo 
zistené, že kríž sa 
môže uvoľniť a 
ohroziť občanov, 
no hlavne deti 
a rodičov pri prechode do materskej škôlky. Nakoľko naše 
technické prostriedky a možnosti  neboli postačujúce, boli na 
miesto udalosti privolaní kolegovia hasiči z Hasičského a zá-

chranného zboru, ktorí výškovou technikou odstránili hroziace 
nebezpečenstvo a kríž zložili a odovzdali p. farárke.

Predseda DHZ Zemianske Podhradie, Štefan Kusenda,Ing.

SÚŤAŽ MLADÝCH HASIČOV
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Dobrý deň vážení spoluobčania,
Nie je tomu tak dávno čo som sa 

v predchádzajúcom čísle Prameňa prezen-

toval ako kandidát na poslanca.  Vďaka 
vašej dôvere a podpore sa Vám chcem po-

ďakovať za prejavenú dôveru a hlasy. Ešte 
raz veľmi pekne ĎAKUJEM. 

V predchádzajúcom vydaní časopisu 
som v kolónke hobby uvádzal, že sa pri-
pravujem na reprezentáciu našej krajiny 
v silovom trojboji. Dnes sa s Vami chcem 
podeliť o zážitky a úspechy ktoré sa mi 
podarilo dosiahnuť. Táto nádherná cesta 
sa začala 08.04.2018  v Nových Zámkoch, 
kde sa konali majstrovstvá Slovenska v 
silovom trojboji. Tu sa mi podarilo zís-

kať 2. miesto a zároveň sa kvalifikovať na 
majstrovstvá Európy a sveta. Po dohode 
s trénerom som sa rozhodol pre štart na 
majstrovstvách sveta, ktoré sa konali o 6 
mesiacov. Mal som tak možnosť na dlhú a 
kvalitnú prípravu. No ako to už býva zvy-

kom, že sa vždy musí niečo pokaziť tak sa 

aj pokazilo. Štyri týždne pred majstrov-

stvami, kedy ma čakali najdôležitejšie 
tréningy, ktoré mi mali ukázať ako na tom 
som zo silou, som ochorel. Nakoniec som 
sa rozhodol štartovať, aj keď som nevedel 
aký výkon podám, no hriala ma myšlien-

ka, že sa môžem aspoň zúčastniť a porov-

nať sa s najlepšími pretekármi sveta. Bola 
to udalosť, o ktorú som nechcel prísť aj 
napriek zlému záveru prípravy. Majstrov-

stvá sveta sa konali 15.-21.10.2018 na Slo-

vensku v Trnave. Domácu atmosféru sme 
pocítili hneď ako sme prišli do Trnavy. Po 
ubytovaní sme sa išli odvážiť a zahlásiť si 
prvé štartovné pokusy. Navážil som 82,4 
kg a ako prvý pokus v mŕtvom ťahu som si 
zahlásil 200kg a v tlaku na lavičke 120kg. 
Bol som zaradený do skupiny Junior do 
82,5kg. Na rozpise, ktorý bol po dovážení 
zverejnený, som sa prvý krát mohol oboz-

námiť so súpermi. 
V prvej disciplíne, ktorej sa štartovalo 

bol mŕtvy ťah, kde som sa prezentoval na-

sledovne:
Pokusy Hodnotenia rozhodcov
1. 200kg 3 platné hlasy
2. 210kg 2 platné hlasy, 1 neplatný hlas
3. 217,5kg 2 platné hlasy, 1 neplatný hlas

To, o čom som sníval sa stalo skutoč-

nosťou. Zvádzal som veľmi ťažký súboj 
o prvé miesto predovšetkým s poľským 
reprezentantom, ktorý mal nakoniec viac 
sily a domov si odnášal zlatú medailu. Pre 
mňa to znamenalo 2. miesto, ale ešte viac 
ma hrial pocit, že som strieborný kov vy-

bojoval pre našu krajinu.
V druhej disciplíne, ktorej sa štartoval 

bol tlak na lavičke, kde som sa prezentoval 
nasledovne:
Pokusy Hodnotenia rozhodcov
1. 120kg 3 platné hlasy
2. 127,5kg 3 platné hlasy
3.  130kg 3 platné hlasy

Po dosúťažení z toho bolo ďalšie 
2. miesto a ďalší strieborný kov pre našu 
krajinu. V silovom trojboji pokračujem aj  
naďalej a pripravujem sa na nadchádza-

júcu sezónu dúfam, že sa mi ešte podarí 
získať nejaký cenný kov pre našu krásnu 
krajinu.

 Svoj článok by som rád zakončil citá-

tom jedného z najlepších kulturistov všet-
kých čias. 

„Myseľ je limit. Pokiaľ vaša myseľ 
uverí faktu, že niečo dokážete, tak to do-

kážete, ak tomu veríte na 100%.“ 
(A. SCHWARZENEGGER)

Dávid Zámečník

VICEMAJSTER SVETA V MRTVOM ŤAHU A TLAKU NA LAVIČKE POCHÁDZA Z NAŠÍCH KONČÍN

Zabudišovská 
časovka 
a život na dvoch 
kolesách v Bošáci

Dlho-očakávaný 6. ročník obľúbe-

ného cyklistického podujatia si tento rok 
našiel neskorší jesenný termín. 7.10. na 
pravé poludnie. Po niekoľkotýždňových 
jednaniach s počasím sme konečne dostali 
prísľub babieho leta. Organizátori sa roz-

hodli, okrem prinavrátenia divácky atrak-

tívneho hromadného štartu, ozvláštniť 

našu jesennú klasiku o „Bošácku Cyklo-

parádu“. Prostredníctvom  krátkej spanilej 
jazdy ulicami našej obce, pretekári ale aj 
diváci ukázali,  že jazda na bicykli je lacný 
a ekologický  dopravný prostriedok a záro-

veň cool a zdravý životný štýl.
Hromadnú kvalifikáciu okrem 63 pre-

tekárov zvládlo aj 5 detí. Treba spomenúť, 
že v mnohých prípadoch išlo o heroické 
výkony (kto ste aspoň raz hore Budišo-

vou šliapali, viete o čom je reč). Vraví sa 
: „cyklistika je krásny šport, ak trénujete, 
alebo chodíte na výlety, no na pretekoch 
vie byť tým najdrsnejším, vždy sa totiž 
nájde niekto, kto jazdí rýchlejšie.“ Niečo 
podobné si isto vravel aj víťaz kvalifiká-

cie  Martin Súlovský, ktorý vo finálovej 
jazde 30tich najlepších nestačil najrýchlej-
ším. Z víťazstva sa tešil taktizujúci Matúš 
Vančo z Piešťan brutálnym časom 7:18. 

Doterajší rekord 7:03 však ostal neprelo-

mený. Výbornú dlhodobú formu potvrdil 
Rado Rehora zo Srnia, ktorý si zopakoval 
druhé miesto z vlaňajška. Ako dobré víno 
sa z roka na rok zlepšuje 3. Peter Ondris 
z Trenčína.

  Medzi ženami mali najrýchlejšie 
časy  Zuzana Epperson časom 10:16, kto-

rá si poradila v napínavom súboji o bedňu 
s Nikoletou Svetlákovou 10:38 a Monikou 
Stančíkovou 10:50.

Mohutný potlesk sa zaslúžene dostal 
k našim najmladším účastníkom, ktorí sa 
ani vo svojom mladom veku nezľakli ne-

ľahkého výšľapu. Menovite : Martinka 
Madilová a cyklokrúžkari Rózka Šestáko-

vá, Jakub Košťál, Jakub Koreň a Gabriel 
Zamec. Veľká pochvala a motivácia pre 
druhých! Putovný pohár pre najlepšieho 
cyklistu z Bošáckej doliny obhájil Bra-
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Pozvánka 
na zábavu

OŠK Bošáca 
organizuje na Silvestra 

dňa 31.12.2018
od 19.00 hod. 
Tradičnú
Silvestrovskú

zábavu, 

na ktorú Vás srdečne pozýva-

me. Zábava sa uskutoční v miest-
nom Kultúrnom dome a do tanca 
Vám bude hrať hudobná skupina 
EDEN z Trenčína. Cena vstupen-

ky je 10 EUR, v cene je zahrnuté: 
Silvestrovská kapustnica, prípitok, 
káva, pagáče, tombola. O polnoci 
bude veľkolepý ohňostroj. Vstu-

penky si môžete zakúpiť u p. Bc. 
Jozefa Mihalu – č. t. 0907 709 
231, na Obecnom úrade a v Po-

hostinstve Marcus. Akcia sa koná 
na podporu mládežníckeho futbalu 
v Bošáci!

Tešíme sa na Vašu účasť 
a na príjemne strávený Silvester 
v spoločnosti priateľov a známych!

Bc. Jozef Mihala
tajomník VV OŠK Bošáca

nislav Križan z Haluzíc s časom 
8:18.

Na záver chceme poďakovať 
všetkým, čo pomohli zorganizovať 
túto skvelú akciu, najmä TSK Tren-

čiansky samosprávny kraj, Sun Bell, 
obec Bošáca, Ferno, Rival Bike, PD 
Bošáca, Stavebniny Jurčáková, dobrovoľ-

níkom a dobrovoľníčkam.
O tom že cyklistika v Bošáckej do-

line stojí na dobre nahustených galus-

kách, svedčí aj náš hojne navštevovaný 
Pumptrack s novými, dokonale vyasfalto-

vanými klopenkami, atraktívny pumprace, 
stále narastajúci záujem detí a mládeže 
o bicyklovanie, či už v školskom cyk-

lokrúžku, downhillovej komunite, ale-

bo stále vyšší počet detských pretekárov 
v časovke. Koncom leta nám urobil radosť 
a obci dobré meno nový majster Slovenska 
v zjazde, Samuel Paučin , ktorému mohut-
ne gratulujeme.

Po zimnej prestávke a bežeckom pre-

budení na 11 r. Behu Zabudišovou sa vidí-
me opäť na dvoch kolesách.
Muži – celkovo 1. Matúš Vančo 7:18, 
2. Rado Rehora 7:22, 3. Peter Ondris 7:31
Muži do 30r: 1. Sulovský, 2. Cibík, 3. Ro-

háček
Muži do 40r: 1. Ondris, 2. Stančík, 
3. Kopunec
nad 50 r: 1. Buchtík, 2. Čierny, 3. Bezový
Ženy: 1. Zuzana Epperson 10:16, 2. Niko-

leta Svetláková 10:38, 3. Monika Stančí-
ková 10:50

Juro Moško
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Dospelí tretí, dorast v spod-

nej časti tabuľky, mladší žiaci 
druhí

Naši muži po desiatich ro-

koch strávených v najvyššej 
oblastnej súťaži túto opustili a 
hrali 7. ligu na juhu oblasti Tren-

čianskeho futbalového zväzu. 

To, že táto súťaž bude iná, ale 
náročná, načrtli už úvodné zápa-

sy. Na úvod sme privítali v derby 
zápase Zemianske Podhradie a 
aj keď výsledok zápasu bol jed-

noznačný v náš prospech, zápas 
bol vyrovnaný a hlavne bojov-

ný. Druhý zápas v Krajnom na-

priek našej prevahe sme prehrali 
a nepremieňanie šancí nás opäť 
trápilo a vynorili sa spomienky 
na minulú sezónu, keď sme do-

platili na streleckú impotenciu, 
čo nás stálo udržanie sa v súťa-

ži. Chuť sme si napravili v Ho-

dovom zápase, keď sme vysoko 
porazili ťažkého súpera z Brezo-

vej pod Bradlom a  v nasledujú-

com zápase v Beckove, kde sme 
v dramatickom zápase porazili 
ambiciózneho nováčika po naj-
lepšom jesennom výkone. 

V ďalšom priebehu súťaže 
sa striedali výborné výkony s 
dobrými a niekedy s horšími, ale 
prevládali tie lepšie a nakoniec 
sme skončili na treťom mieste so 
stratou 6-tich bodov na prvého a 
jarná časť ukáže, či sa nám po-

darí po roku vrátiť do Bošáce 6. 
ligu, čo je našim jednoznačným 
cieľom.

Dorast sa túto sezónu konso-

lidoval, aspoň čo sa týka výkon-

nosti a kádra. Káder je síce úzky 
a mladý, ale herne to nebolo zlé. 
Horšie to bolo z tréningovou 
morálkou. Chlapcom sa nechce 
trénovať, čo je škoda, lebo sa v 
nich skrýva veľký potenciál a 
poctivou prácou by sa ich vý-

konnosť mohla len zlepšovať a 
aj v zápasoch by to potom mali 
ľahšie. Tým, že je káder úzky, sa 
v niektorých zápasoch stalo, že 
sme nenastúpili kompletní, ale 
v týchto zápasoch sme bojovali 
jeden za druhého a bolo vidieť, 
že keby sme boli kompletní, 
tak tieto zápasy neprehráme. 
O chvíľu nám začína zimná prí-
prava. Čaká nás opäť niekoľko 
halových turnajov, tak veríme, 
že chlapci sa zomknú, „zamaka-

jú“ a na jar pôjdeme v tabuľke 
vyššie, lebo potenciál  nato urči-
te máme.

 Tento rok máme v OŠK no-

vinku, družstvo mladších žiakov. 
Vekovo nám to túto sezónu tak 
vyšlo, že vo veku starších žia-

kov nemáme nikoho, tak sme z 
prípravkárov a tých, ktorí môžu 

hrať za U13 vytvorili jedno 
družstvo. Podrobne sa o činnosti 
našich najmladších venujeme na 
inom mieste. 

Na záver by som chcel po-

ďakovať všetkým trénerom, ich 
asistentom, vedúcim mužstiev, 
lekárom, hráčom, funkcionárom 
a dobrovoľníkom, ktorí pomáha-

jú napríklad pri príprave ihriska, 
alebo pri zápasoch za odvedenú 
prácu v prospech nášho OŠK, 
keď na úkor svojho voľného 
času a nezištne pripravujú pre 
našich spoluobčanov a aj cez-

poľných víkend, čo víkend kva-

litné športové podujatia.
V neposlednom rade patrí 

vďaka všetkým fanúšikom, ktorí 
nás po celú sezónu povzbudzo-

vali a fandili našim hráčom a os-

tali im verní, aj keď sa im neda-

rilo, tak ako by si predstavovali!
Veľká vďaka patrí obci Bošá-

ca a ďalším väčším, či menším 
sponzorom, ktorí nám poskytujú 
akúkoľvek pomoc pri realizácii 
našich cieľov v prospech nášho 
OŠK.  

                                                                                       

 pripravil Bc. Jozef Mihala,  
tajomník VV OŠK Bošáca 

P O Z VÁ N K A 
OŠK Bošáca tradične or-
ganizuje počas zimného 
obdobia halové futba-

lové turnaje pre svojich 
mládežníkov. Turnaje sa 
uskutočnia v telocvični ZŠ 
s MŠ Ľ.V. Riznera nasle-

dovne:  
1. Halový futbalový turnaj 
mladších žiakov U13 – 
02.02.2019
2 Halový futbalový turnaj 
prípraviek U11 RE/MAX 
NaMax CUP – 09.02.2019 
3. Halový futbalový tur-
naj dorastencov o pohár 
starostu obce Bošáca – 
16.02.2019 

Bližšie informácie 
o turnajoch sa dozviete 
tesne pred ich konaním 
na facebookovej stránke 
OŠK Bošáca. 

šport

OŠK BOŠÁCA
Zhrnutie jesennej časti súťaží sezóny 2018/2019

Tabuľka VII. liga Double Star Bet - JUH - ObFZ TN
Klub Z V R P Skóre B K +/-
1 TJ Zavažan Kálnica 12 8 3 1 31:13 27 14 9
2 TJ Spartak H. Streda 12 8 2 2 34:14 26 13 11
3 OŠK Bošáca 12 6 3 3 29:13 21 12 3
4 OŠK Slovan Beckov 12 7 0 5 31:21 21 11 0
5 TJ Slovan Krajné 12 6 2 4 25:26 20 10 -1
6 MFK Stará Turá B 12 6 1 5 20:13 19 9 1
7 FK 1925 Pobedim 12 6 1 5 27:25 19 8 -2
8 FK Bradlan BpB 12 4 4 4 20:21 16 7 -2
9 TJ Družst. Hrádok 12 4 3 5 17:18 15 6 -3
10 FK Askoll Potvor. 12 5 0 7 26:28 15 5 3
11 TJ Tatran Polianka 12 4 1 7 19:29 13 4 -5
12 FK 1972 Z. Podhr. 12 2 1 9 13:29 7 3 -8
13 TJ Slovan Priepas. 12 1 1 10 12:54 4 2 -17
14 OFK Tr. Bohusl. (odstúpené)
 0 0 0 0 0:0 0 1 0

Tabuľka IV. liga - Juh - MŽ - U13 - ObFZ TN
Klub Z V R P Skóre B K +/-
1 TJ Slovan Priepasné 11 6 1 4 31:29 19 6 1
2 OŠK Bošáca 11 5 3 3 29:18 18 5 3
3 TJ Družst. Hrádok 11 4 3 4 35:31 15 4 0
4 TJ Družst. Považany 10 4 2 4 35:24 14 3 -1
5 MFK Stará Turá 10 4 1 5 32:30 13 2 -2
6 TJ Spartak H. Streda 11 3 2 6 13:43 11 1 -7

Tabuľka dorast V. liga Sever U19
 Klub Z V R P Skóre B K +/-
1 MFK Stará Turá 15 13 0 2 79:18 39 16 15
2 TJ Vápeč H. Poruba 15 12 0 3 55:21 36 15 12
3 TJ Tatran Kamenec 15 11 1 3 84:24 34 14 13
4 TJ Partiz. Domaniža 15 10 0 5 74:31 30 13 9
5 FK Turani 15 9 1 5 76:45 28 12 4
6 ŠK Dohňany 15 9 1 5 45:25 28 11 4
7 TJ Slovan Z. Kostoľ. 15 8 3 4 64:28 27 10 6
8 TJ Sokol Biskupice 15 9 0 6 46:46 27 9 6
9 TJ Slovan Krajné 15 8 0 7 34:45 24 8 0
10 TJ Priehrada Udiča 15 7 1 7 55:36 22 7 1
11 TJ Tatran Ladce 15 6 2 7 42:28 20 6 -1
12 OŠK Bošáca 15 5 1 9 33:57 16 5 -8
13 TJ Horné Srnie 15 4 2 9 42:43 14 4 -7
14 FK Košeca 15 2 0 13 14:94 6 3 -18
15 TJ Partizán Prečín 15 1 0 14 5:124 3 2 -21
16 OFK Drietoma 15 0 0 15 8:91 0 1 -21
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Mladší žiaci a 
Prípravka OŠK

Jesennú časť činnosti najmladšej sú-

časti OŠK možno hodnotiť iba pozitívne.
Tu je pár informácii v skratke: Súťaž: 

Keďže sa nám postupne mení vekové zlo-

ženie hráčov a hráčok, padlo rozhodnutie 
prihlásiť sa do súťaže mladších žiakov 
U13. Na dvoch stoličkách sa sedieť nedá, 
preto sme v tejto sezóne súťaž prípravky 
U11 vynechali.

S prechodom na väčšie ihrisko, do 
iného formátu súťaže, dosahovalo druž-

stvo dobré výsledky, po jesennej časti 
figuruje na druhom mieste tabuľky. V 
niektorých zápasoch sa prejavila neskúse-

nosť, každopádne výkony, či už individu-

álne alebo kolektívne sú veľmi dobré, aj 
keď občas kolísavé. Tabuľka je uvedená 
na konci článku.

Odchody a príchody hráčov: Ajko 
Mizerák bol jediným hráčom, ktorý odi-
šiel, držíme mu palce v AS Trenčín, kde 
hráva 1.ligu U12. Smerom do OŠK pri-
šli hráči a hráčky zo Zemianskeho Pod-

hradia, ktorí už kvôli veku nemohli hrať 
súťaž prípraviek, ktorú FK1972 hráva ( 

s výnimkou Vanesky Vidovej). Privítali 
sme Tamarku Rýdzu, Emku Zámečníko-

vú, už spomínanú Vanesku Vidovú, Filipa 
Lobíka a Patrika Kovenca z OFK Tren-

čianske Bohuslavice. Všetci spomínaní sa 
s kolektívom rýchlo zžili a sú na ihrisku 
platnými hráčmi. Opäť sme medzi sebou 
privítali „stratených synov“ Damiana a 
Sebastiana F., ktorí so sebou priviedli z 
DD aj kamaráta Ondreja P. Vitajte chlapi 
naspäť! ( Miloško F. Patrí vekovo medzi 
starších žiakov, zaradil sa do AFC NMnV, 
kde hráva striedavo 5. a 2. ligu ). Po ná-

bore sa nám naplnila aj najmladšia časť 
prípravky, najmä v letnom období chodili 
na tréningy v solídnom počte, s nástupom 
horšieho počasia sa ale ich účasť na tré-

ningoch zhoršila. Veríme ze s prechodom 
do telocvične sa to opäť zlepší. Hráči vo 
veku do 9 rokov si zahrali aj niekoľko prí-
pravných zápasov, na mnohých vidieť po-

kroky vo futbalovom remesle. Na dobre 
obsadenom turnaji v hale organizovanom 
AFC Nové Mesto nad Váhom obsadili 
pekné 5.miesto z desiatich účastníkov a 
Ondrej P. bol vyhlásený ako najlepší hráč 
turnaja.

Výbery ObFZ Trenčín:
Na výber ObFZ Trenčín sme poslali 

kompletnú 5-ku chalanov U11, z môjho 
pohľadu by som ich určite vybral všet-
kých, nakoniec sa ďalej prebojovali Fifo 

Koreň a Gabo Zamec a ako náhradník 
Matej Záhora. Šimon Papala, Damian F., 
ale samozrejme aj ostatní chalani z U11 
budú však mať príležitosť na turnajoch 
ukázať, že ich výkonnosť v ničom ne-

zaostáva za vybranými. Fifo a Gabo vo 
výbere vytvorili nakoniec štvoricu s ka-

marátmi z Moravského Lieskového a na-

stupovali na ihrisko ako najlepšia zosta-

va ObFZ TN. Finálový turnaj odohrajú 
15.12.2018. Gabo bol pozvaný a zúčastnil 
sa aj tréningov staršieho výberu, aj keď 
vzhľadom k veku bolo jasné, že na zápasy 
nemôže nastúpiť. Od trénera výberu po-

čul iba chválu, veríme, že v ďalšej sezóne 
pôjde jeho výkon ešte hore a potiahne do 
staršieho výberu aj viac chalanov z OŠK. 

Plán na zimu a jar – čaká nás príprava 
v telocvični, aby výkony a zručnosti detí 
boli ešte lepšie. Čakajú nás aj turnaje pre 
všetky vekové zložky, začíname 26.1. v 
Novej Dubnici s U11, budeme robiť dva 
turnaje „doma“ pre U11 a U13, budú spo-

jené aj so zápasmi najmenších, uvidíme, 
kam sa nám ešte podarí na turnaj ísť. Jar-
ná časť súťaže začne už na konci marca. 
Na jún sme si naplánovali opäť, tak ako aj 
v minulom roku, účasť na turnaji Mozart-
trophy v rakúskom Salzburgu.

OŠK, do toho!

Miro Švehla

Dňa 28.7.2018 sa v Novej 
Bošáci uskutočnil tradičný 
futbalový turnaj Starostov 
Bošáckej doliny. Turnaja sa 
zúčastnili mužstvá Nová Bošáca, 
Zemianske Podhradie a Bošáca. 
Mužstvo z Tr. Bohuslavíc sa 
turnaja nezúčastnilo. Počasie nám 
prialo, nálada 
bola výborná. 
Prvý zápas 
Zemani odohrali 
proti N.Bošáci s 
výsledkom 1:1 . 
Zápas sa odohral 
v dobrom tempe 
a hra bola vy-

rovnaná.
Druhý zápas 

sme odohrali 

proti mužstvu 
z Bošáce s 
výsledkom 2:1. 
Z víťazstva v 

turnaji sa tešili Zemani vôbec po 
prvý krát v histórii klubu. Vďaka 
patrí všetkým zúčastneným. Verí-
me, že tento úspech sa nám o rok 
podarí zopakovať. 

M. Bližniak

šport

Vážení spoluobčania!
Prichádzajú najkrajšie sviatky 
roka. Prajeme Vám pokojné 
prežitie Vianočných sviatkov, 

veľkú nádielku darčekov a šťast-
né vykročenie do nového roka 
2019 bez úrazu, pevné zdravie, 
šťastie, pohodu a aby ste nás 

nepotrebovali! 
Prajú Vaši hasiči DHZ ZP.

Pohár starostov



NAŠI JUBILANTI

Narodili sa
Zámečník Jakub
Lara Ondrejková
Gréta  Pavličková

Manželstvo uzavreli

Marcel Fabian a Karin Kusovská

Martin Dujnič a Viera Hrivnáková
Jozef Augustín a Andrea Hargašová

Janega Jozef
Kadlecová Emília
Hanáčková Mária
Benková Emília
Mihala Róbert
Anna Mičkovicová

Elena Kusendová
Anna Kusendová
Ivan Kusenda

Vydáva obec Bošáca. Náklad: 800 ks. Preberať články z Prameňa je možné len so súhlasom redakcie 
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V časopise uverejňujeme aj autorské články s názormi, ktoré nemusia byť totožné s názorom redakcie.

Navždy nás opustili

60 rokov
Piscová Helena
Zámečník Ľubomír
Hoštáková Alžbeta
Benková Jaroslava
Kusendová Oľga

Drahoslav  Petruš
Alena  Hrabinová

65 rokov
Wittkayová Blažena
Šimová Mária

Pavol  Zámečník
Ľudmila  Václavová
Vladislav  Chrenko

70 rokov
Kraisel Ján
Kopuncová Janka
Šenkárčinová Emília
Vaktorová Mária

Mgr. Dušan  Ondrejička
Vladimír  Pacek

75 rokov
Bagín Anton
Kozáčková Anna
Janegová Júlia
Tinková Božena

Pavel  Bujna
Rudolf  Palko

80 rokov
Bunda Ján Miloš
Unčíková Anna
Vavrová Mária
Ondrášková Anna

Ján  Slezáček
Vladimír  Zámečník

85 rokov
Janeček Jozef
Tinka Ján
Rydzá Božena

Mgr. Dušan Dugáček

91 rokov
Balajová Mária

zdroj foto: Černuška – potulné prírodné kvetinárstvo


