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Všetky cesty sveta domov sa zbiehajú, 
keď  krásne Vianoce Tichú noc spievajú

a radostné posolstvo z Betlehema 
prinášajú:

„Aby všetci ľudia v dobrej vôli žili, 
aby svoje srdcia láskou naplnili,

aby šťastia, zdravia plnú náruč mali,
aby ich priehrštím iným rozdávali.“

Pokojné vianočné sviatky, 
šťastný nový rok, veľa zdravia, 

šťastia, lásky a porozumenia  
Vám želajú Obecný úrad Bošáca 

a Obecný úrad Zemianske  
Podhradie.

Poďakovanie 
Začiatkom decembra každoročne pribudne na 
naše námestie vianočný stromček.  Sprevádza nás 
svojim svetlom celým adventom, vianočnými aj 
novoročnými sviatkami.  Tento rok sme stromček 
vyzdobili v piatok  2. 
decembra pred ohláseným 
príchodom Mikuláša. 
Za krásny stromček 
ďakujeme nášmu 
s p o l u o b č a n o v i  
Romanovi Kukučovi 
s rodinou.
Obecný úrad Bošáca 
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Milí spoluobčania,
srdečne Vás zdravím na konci farebnej jesene, 

respektíve na začiatku,  dúfam, že bielej zimy. Keď 
budete čítať náš Prameň, bude tesne pred Vianocami 
a vy budete mať plno práce s prípravami. Prajem si, 
aby ste sa pri čítaní nášho Prameňa trocha pozastavili, 
odpočinuli si a zabudli na predvianočný zhon.

Začnem, ako vždy v jesennom čísle, našimi 
hodami. Aj tento rok sa vydarili. Počasie nám prialo, 
a tak sme sa zišli opäť vo veľkom počte. Začali sme v 
piatok krásnym koncertom Kollárovcov a pokračovali 
sme v  sobotu futbalom, zábavou a odhalením nového 
erbu našej farnosti. Nedeľu sme začali svätou omšou 
s agapé a zakončili pri múzeu. Popritom sme si užili aj 
vystúpenie na námestí a výstavy, ako aj kolotoče a zábavu 
na ihrisku. Nuž a aby toho nebolo málo, v pondelok 
sme všetko dopili a dojedli na hodencoch. Vďaka patrí 
všetkým organizátorom, pomocníkom, podporovateľom, 
účinkujúcim a samozrejme Vám návštevníkom. Za 
finančnú podporu ďakujeme TSK a nášmu županovi 
pánovi Jaroslavovi Baškovi. Veľmi sa tešíme a všetkých 
Vás srdečne pozývame na budúci rok 2017.

Ako podpredseda MAS Beckov Čachtice 
Tematín som organizoval prípravy nášho regiónu na 
Agrokomplexe v Nitre. I keď som sa nakoniec nemohol 
osobne zúčastniť, naše dievčatá z úradu a náš divadelný 
súbor nás vzorne reprezentovali. Koncom augusta sme 
varili lekváre a sušili ovocie v tradičnej sušiarni na 
Zabudišovej. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa pripojili 
k miešaniu.  Začiatkom septembra sme sa okrem menších 
akcií stretli všetci v Trenč. Bohuslaviciach na Jaternici. 
Získali sme prvé miesto - tak ako aj ostatní súťažiaci -  
a znova vyhrala dobrá nálada. Koncom septembra sme 
oslávili už tretie výročie otvorenia rozhľadne na Hájnici. 
Som rád, že sa nás zišlo opäť veľa a bola skvelá nálada. 
Aj túto akciu finančne podporil TSK a pán predseda 
Jaroslav Baška. Ďakujeme. Október sa niesol v znamení 
vysádzania ovocných stromov, ktoré sme získali z projektu 
podporeného z Programu obnovy dediny. Vysadilo sa 
dvesto ovocných stromov, zorganizovala výstava ovocia 
aj prednáška zameraná na starostlivosť o stromy. Priamo 
v teréne sme si ukázali, ako vysádzať a starať sa o stromy. 
Po odbornej stránke na všetko dohliadal a dirigoval Ľudo 
Vašš, za čo mu patrí veľká vďaka. Verím, že o rok budeme 
pokračovať, nakoľko sme podali žiadosť o grant aj na 
budúci rok. Zabudnúť nesmiem na Zabudišovské hody, 
ktoré mali svoje čaro a verím, že budúci rok sa zopakujú. 
Som rád, že akcií, kde sa môžeme stretnúť, je stále viac. 
I keď sa môže zdať, že sa stále bavíme, buďme vďační za 
každú chvíľu, ktorú môžeme stráviť spoločne s kamarátmi, 
priateľmi, susedmi alebo len náhodnými návštevníkmi 
pri dobrej muzike, dobrom jedení, pití a nálade. Vážme si 
tieto chvíle, pretože nie sú samozrejmosťou a sú balzam 
na každú dušu.

A ako to je s projektami? V minulom čísle som 
písal, že máme veľa svetla v obci po rekonštrukcii 

osvetlenia a teraz môžem doplniť, že projekt je dokončený 
aj po finančnej stránke a celá suma dotácie nám bola 
poukázaná na náš účet. Ďalej čakáme na výsledok 
hodnotenia podaných žiadostí o grant pre II. etapu 
zberného dvora a kompostoviska. Z dotácie Ministerstva 
školstva sme opravili podlahy v triedach a spojovacej 
chodbe na základnej škole.

Veľmi pekne ďakujem všetkým hlasujúcim za 
náš projekt Cyklopark Bošáca. Vďaka 877 hlasom sme 
obsadili druhé miesto v našom kraji a získali dotáciu 
3000,- eur na pumptrackovú dráhu pre všetkých. Jej 
otvorenie je naplánované na leto 2017 a všetkých Vás 
srdečne pozývame.

 A na čom pracujeme? Konečne vyšla výzva na 
rozširovanie materskej škôlky. Na žiadosti usilovne 
pracujeme. O výsledku Vás budeme postupne informovať. 
Aktívne pracujeme na príprave pozemkov pod budúcimi 
bytovkami a rodinnými domami. Riešime aj lokality, kde 
je už vlastníkom pozemkov samotná obec. Vzhľadom 
k negatívnym skúsenostiam z nedávnej minulosti sa 
nebudem viac rozpisovať a podávať podrobné informácie, 
ale môžem povedať, že sme na dobrej ceste a ľúbivé 
frázy sa konečne pretavia do reality. Musím povedať, že 
vzhľadom k určitému pozitívnemu posunu je toto pre mňa 
momentálne priorita číslo jedna. Ďalej robíme aj na ďalších 
projektoch a tiež hľadáme nové výzvy pre sokolovňu, 
kompletnú rekonštrukciu telocvične, chodníky, požiarnu 
zbrojnicu, muštáreň, ale aj inovatívnu technológiu na 
spracovanie plastov, respektíve zmesového komunálneho 
odpadu. Nuž hľadáme pre našu obec to najlepšie, aby sa 
nám tu dobre žilo a boli sme tu všetci spokojní a šťastní.

Pred nami je veľa podujatí a ja verím, že si každý 
vyberie. Vianoce pre každého sú tu každý rok a preto tie 
Vám sľubovať nebudem J Pozývam Vás na Silvestrovskú 
zábavu do KD v Bošáci, Ekumenický koncert, Trojkráľový 
turnaj vo futbale, uvítanie nového roka s ohňostrojom 
pred KD, novoročné stretnutie so starostom a poslancami 
a ďalšie akcie v novom roku.

Všetkých Vás chcem pozvať na 1.obecný ples 
do KD Bošáca. Verím, že sa zabavíme a zažijeme 
neopakovateľné chvíle.

Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do chodu, 
zveľaďovania, šírenia dobrého mena našej milovanej 
obce v tomto roku. Bez Vás by naša práca bola ťažšia 
a náročnejšia. Bez Vás by naša Bošáca nebola tým, čím 
je. My všetci tvoríme jej vzhľad, obraz, rozmanitosť, 
náladu, charakter a dušu.

V novom roku prajem našej obci, aby mala stále 
dobrých občanov, ľudí, ktorí jej pomôžu, zveľadia ju 
a budú na ňu právom hrdí.

Nám všetkým prajem do nového roka veľa zdravia, 
šťastia, lásky, tolerancie, trpezlivosti, porozumenia, mier, 
dobrú náladu a úsmev na každý deň a pre každého.

Váš starosta Mgr. Daniel Juráček
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V letných mesiacoch sme v obci Bošáca zaviedli nový 
systém separácie odpadov. Vďaka dotácii z Recyklačného 
fondu každá domácnosť dostala vrecia pre opakované použitie 
na triedený zber papiera, skla, kovu, tetrapakov. Pre zber plastov 
ostali zachované jednorazové plastové čierne vrecia, ktoré dos-
táva domácnosť na výmenu pri ďalšom zbere. Podľa kalendára 
triedeného zberu odpadov pre rok 2016 v obci Bošáca sa zber 
úspešne naštartoval. Každá domácnosť dostala leták s informá-
ciami „ako a čo separovať“. Na základe doterajších postrehov, 
skúsenosti so zberom a zistenými nedostatkami, Vás žiadame 
o dodržiavanie nasledujúcich usmernení:

Separácia SKLA: nepatria sem zrkadlá, keramika, 
porcelán, štuple, zátky a viečka z fliaš a pohárov. Tieto druhy 
odpadu je potrebné priviesť na zberný dvor. Upozorňujeme, že 
poháre a fľaše musia byť bez obsahu a vypláchnuté. Zaváraniny, 
kompóty či bravčová masť znehodnocujú následne celý konta-
jner naplnený sklom, ktorý takto znehodnotený nám odberateľ 
nemusí odobrať.

Separácia TETRAPAKOV: podľa najnovších 
pokynov je potrebné 
plastové štuple z oba-
lov odstraňovať. Obaly 
je potrebné vypláchnuť 
a stlačiť, aby sa zmenšil 
ich objem. Na zbernom 
dvore ich následne lisu-
jeme. 

S e p a r á c i a 
KOVOV: plecho-
vky od rôznych 
v ý r o b k o v ( r y b i č k y , 
paštéty, kompóty a pod.) 
je potrebné vypláchnuť.

Separácia PA-
PIERA: pri odovzdávaní 
väčších kartónov je 
potrebné ich roztrhať 
na menšie kúsky. Krabice stlačiť, aby sa zmenšil ich objem. 
Z kartónov a krabíc odstrániť kúsky plastov a fólii.

Separácia PLASTOV: nevhadzovať použité hy-
gienické pomôcky (plienky a iné). Polystyrén je potrebné 
odovzdávať zvlášť vo vreci, polámaný a čistý. Znečistený poly-
styrén od hliny, malty sa už nedá recyklovať a je potreba ho 
odovzdať do zmesového odpadu ( popolnice).

Všetky biele vrecia pre zber skla, tetrapakov, kovov 
a papiera prosím nezväzujte!!! Pracovníci obce tieto vrecia 
vysýpajú rovno pred Vašim domom do auta a vrecia Vám ihneď 
vrátia.

Drobný stavebný odpad, konáre, lístie a tráva: tieto 
odpady môžete v menšom množstve ( za táčky, alebo za káru) 
priviezť na zberný dvor. Pri väčšom množstve vopred zatele-
fonujte na obecný úrad a dohodnite si postup likvidácie.

Objemný odpad (skrine, váľandy a pod.): môžete 
odovzdať na zbernom dvore. Pri väčšom množstve si môžete 
objednať kontajner na obecnom úrade.

Kuchynský olej: môžete odovzdať do kontajnera na 
zbernom dvore.

Šatstvo: čisté a znovu použiteľné, zabalené v plas-
tových vreciach, môžete vhodiť do kontajnerov v obci alebo na 

zbernom dvore. Znečistené šatstvo a textílie idú do zmesového 
kontajnera a ďalej na skládku. Vhodíte ich do smetiaka alebo 
do kontajnera na zbernom dvore. 

Iné nešpecifikované odpady: všetky ostatné odpady, 
OKREM nebezpečných,  môžete odovzdať na zbernom dvore. 
Pri väčšom množstve sa, prosím, vopred dohodnite s obsluhou 
na zbernom dvore.

Zberný dvor Bošáca: je pre Vás otvorený:
každú stredu od 14:00 –  do 18:00 hod.
každú sobotu od 08:00 – do 12:00 hod. 
Odpad na zberný dvor je potrebné priniesť predtriedený. 

Pracovník na zbernom dvore Vás usmerní, kam ktorý druh od-
padu treba vyložiť. Na zberný dvor sa nesmú nosiť pneumatiky. 
Ich zber môže vykonávať len autoservis.

Zberné hniezda: ak umiestňujete kartóny do 
zvonového kontajnera, je potrebné ich stlačiť a roztrhať na 
menšie kúsky. Odpad v zberných hniezdach nevysýpať po zemi 
a nenechávať na zemi. 

Zber komunálneho odpadu Zabudišová: do smetných 
nádob nedávať bioodpad zo záhrad, popol, hlinu, psie exkre-
menty, sklo alebo iný odpad, ktorý sa dá vyseparovať. Zber-

ové vozidlo odpad ihneď 
lisuje. Každá domácnosť 
na Zabudišovej musí mať 
smetnú nádobu.

Odpad na cin-
toríne: do komposto-
vacích síl vhadzovať 
len lístie, živé kvety bez 
celofánu a iných ozdôb, 
trávu, hlinu, konáre a iný 
záhradný odpad. Ak tam 
vhodíte plasty, sklo a iný 
nerozložiteľný odpad, 
znehodnocujete bioodpad 
a tiež nám predlžujete 
prácu s jeho spracovaním. 
Za ten čas môže pracovník 
obce vykonávať inú 
prácu.

Napriek týmto nedostatkom sme dokázali aj vďaka 
separovanému odpadu poplatok za komunálny odpad na budúci 
kalendárny rok udržať na najnižšej cene v celom Trenčianskom 
regióne, ak nie celom Slovensku. Na základe našich zistení 
sme nenašli inú obec s nižším poplatkom. Poplatok na jed-
ného obyvateľa bude v budúcom roku 12,41- EUR. Poplatok 
sa ráta z nákladov, ktoré obec vynaložila v tomto roku na zber 
a zneškodnenie komunálneho odpadu (odpad zo smetných ná-
dob, čierne skládky a veľkoobjemový odpad). Každý občan, 
ktorý zistí inú obec, kde je poplatok za odpad nižší ako u nás 
a nahlási to na obecnom úrade, dostane od obecného úradu 
darček.

Možno sa pýtate, prečo máme poplatok za odpad tak 
nízky. Dôvodom je, že si odpad spracovávame sami, máme 
vlastné vozidlá (Iveco, Multicar) zakúpené z dotácie, taktiež 
veľkoobjemové kontajnery, ako aj malé zvonové,  zakúpené 
z dotácií. I keď s tým máme viac práce, či už fyzickej alebo ad-
ministratívnej, výsledkom je, že vy občania, platíte menej.

Ďakujeme Vám, že triedite a pomáhate nám pri nak-
ladaní s odpadom. 

Váš starosta Mgr. Daniel Juráček

Triedenie odpadu a práca s ním.



strana 4 PRAMEŇ Rok 2016 

Úspešne sme prezentovali  Bošácu na Agrokomplexe

V čase oddychu a dovoleniek si členovia našej 
dychovky plnili aj „pracovné povinnosti“. V rámci 
“Leta s hudbou” v Novom Meste nad Váhom 
vystúpila dychová hudba v amfiteátri Parku J. M. 
Hurbana v nedeľu 28. augusta. Za krásneho počasia 
potešili  piesňami  množstvo poslucháčov. 
Bošáčanka nechýbala ani na tradičnom 
Novomestskom jarmoku. V sobotu 17. septembra 
otvorila svojím vystúpením festival dychových 
hudieb. Neodradilo ich ani veľmi daždivé počasie 
a piesne v podaní sólistov MgrV. Ivetky Ševčíkovej, 
Anky Bolečkovej a  Jána Bolečka sa niesli široko-
ďaleko novomestským námestím. 
DH Bošáčanka spríjemnila aj III. Slávnosti pod 
rozhľadňou Hájnica v Haluziciach, ktoré usporiadal 
Mikroregión Bošáčka. 
 Ďakujeme za reprezentáciu a tešíme sa opäť na ďalšie stretnutie pri krásnych piesňach.             Obecný úrad Bošáca

Hudobné leto Bošáčanky

Úspešne sme prezentovali  Bošácu na Agrokomplexe
V pavilóne Národnej siete rozvoja vidieka sa na tradičnom 
veľtrhu prezentovala aj Miestna akčná skupina(MAS) 
Beckov – Čachtice – Tematín, ktorej členom je aj Obec 
Bošáca. Keďže sme 
dostali  zaujímavú 
ponuku spropagovať 
nielen našu obec, 
neváhal som ani 
chvíľku. Ako 
podpredseda MAS 
som prevzal iniciatívu 
p r e z e n t o v a n i a 
nášho regiónu na 
Agrokomplexe. 
Celú prezentáciu 
koordinovali a na 
mieste zabezpečovali 
pracovníčky OcÚ 
Bošáca Tatiana Helíková 
a Martina Hulínková, za 
čo by som sa im chcel 
veľmi pekne poďakovať. 
Pre návštevníkov boli 
okrem prezentačných 
materiálov MAS-ky 
a jednotlivých obcí 
pripravené aj degustácie 
mäsových výrobkov od 
PD Bošáca a destilátov z Bošáckej 
pálenice. A veruže mali obrovský úspech. Lahodná 
tlačenka, fašírka a klobáska išli doslova na dračku 
a pochutili si malí aj veľkí návštevníci. Bošácke destiláty 

dráždili chuťové poháriky. Nejedenému vodičovi sa ťažko 
a s ľútosťou  odchádzalo od nášho stánku. 
Tradičné remeslá v stánku prezentovali remeselníčky 
z Podolia.  Mizeráková Mária st. predvádzala 

návštevníkom  paličkovanie a jej dcéra 
menovkyňa drôtikovanie.
S radosťou sme sa zapojili aj do módnej 
prehliadky krojov. Za našu MAS-ku to boli 
kroje z  obcí Podolie, Pobedím, Kalnica a 
Bošáca. Bošácky kroj predviedli Simona 
Gavendová, Jaromil Košnár, Ján Brezovák 
a Žofia Hrančová. 
V rámci kultúrneho programu zasa MAS-ku 
reprezentovali  hudobná skupina M. Melodic z 

Modrovej, FS Pobedímčan 
z Pobedíma a samozrejme 
divadelný súbor Rozmarín 
z Bošáce s pásmom piesní 
v sprievode  harmoník Tomáša 
Martáka a Slavka Zámečníka. 
Počas štvordňovej 
prezentácie sa dievčatá 
riadne „nazvŕtali“ okolo 
návštevníkov, vysvetľovali, 
radili, ponúkali. Stálo to 
však za všetko to úsilie. 
Opäť a zas sme dali vedieť 
o našej Bošáci širokej 

verejnosti. 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na prezentácii, 
PD Bošáca, Bošáckej pálenici a  Penziónu Žákovic za 
spoluprácu. 

Váš starosta Mgr. Daniel Juráček
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Hlavnú postavu amerického námorného dôstojníka 
(túžiaceho po dobrodružstve) Pinkertona spieval 
Jaroslav Dvorský. Bol to tragický príbeh úprimnej lásky 
15-ročnej gejše Čo-Čo-San k Pinkertonovi. Opera bola 
spievaná v talianskom jazyku. Nás zachránili slovenské 
titulky (čítačka) a samozrejme bulletin.

Na druhý deň sme obdivovali Košický zlatý poklad, 
ktorý objavili pri búraní časti domu v centre Košíc. 
Bol to taký 
zvláštny pocit, 
keď sme vstúpili 
do neveľkého 
trezoru cez nízke 
dvere. Upútal nás 
pohľad na vzácne 
predmety zo 
zlata a zaujímavý 
výklad milej 
sprievodkyne.

Tretí deň 
sme absolvovali 
p r e h l i a d k u 
Archeologického 
komplexu - 
Košice - Dolná 
brána, ktorý sa nachádza v podzemí pešej zóny.

V septembri sme sa vydali na výlet na Čachtický 
hrad. Bolo nás málo, ale aj tak nám bolo fajn. Kto nešiel 
s nami, nech mu je ľúto.

Dlho sme doma nevydržali. Už 18. 9. sme cestovali 
ranným rýchlikom do Vysokých Tatier na týždenný 
liečebný pobyt. Bolo nás 21 (vrátane členov zo ZO N. 
Bošáca a ZO Predpoloma). Teda partia ako sa patrí. 
Ubytovanie s plnou penziou sme mali v Tatranskej 
Lomnici Hotel URAN. Celý týždeň sme mali príjemné 
slnečné počasie. Každé ráno nás potešil pohľad na 
slnkom ožiarené tatranské štíty. Navštívili sme všetky 
tatranské centrá. Zlatým klincom boli horské túry: 
Tatranská Lomnica - Hrebienok, Hrebienok - Sliezsky 
dom, Popradské pleso - symbolický cintorín, Štrbské 
pleso - športový areál a ďalšie.

Príjemné bolo posedenie v štýlovej cukrárni BOBČO 
v Tatranskej Lomnici. Otec majiteľa tejto cukrárne 
pochádza z Novej Bošáce - Grúň. Wellness hotela 
poskytoval liečebné kúry. Večerné posedenie v hoteli pri 
hudbe, speve, tanci, tiež nemalo chybu. Pravda je taká, 
že my sme vždy začínali so spevom a tancom. Medveďa 
sme v Tatrách nestretli, tak sme sa všetci spokojní po 
týždni vrátili domov.

5. októbra sme boli na jednodňovom autobusovom 
výlete vo Zvolene. Čo nás tam zlákalo? Nielen bohatá 
história Zvolena, ale predovšetkým lesnícke a drevárske  
múzeum, v ktorom je nová múzejná expozícia venovaná 
rodine Ostrolúckych a Ľudovítovi Štúrovi. Výstava 
prostredníctvom moderných technológií, vzácnych 
predmetov z pozostalosti rodiny nám ponúkla jedinečnú 
možnosť nahliadnuť do ich spôsobu života. Sprievodné 

slovo nám 
p o s k y t l a 
p. Tatiana 
Figurová (ktorá 
má manžela 
z Bošáce). Po 
p r e h l i a d k e 
múzea sme 
sa vybrali na 
zámok VÍGĽAŠ. 
R o z s i a h l a 
rekonšt rukcia 
bola ukončená 
v roku 2013. 
Takže sídlo 
u h o r s k ý c h 
kráľov čaká aj 

na vás.
Ďakujeme:

•	 p. J. Wittkayovi a p. A. Juráčkovej za 
organizáciu spomínaných akcií

•	 p. D. Ženžlákovi za autobusové zájazdy
•	 p. Ž. Hrančovej za vedenie žiackeho 

gymnastického krúžku
•	 Ing. V. Králikovi, predsedovi PD Bošáca za 

exkurziu i finančnú podporu
•	 Obci Bošáca za finančnú podporu pri 

uskutočnení zájazdu
•	 Hudobnej skupine DUO - Zabudišová na 

spoločenských stretnutiach
•	 Účastníkom piatich brigád na úprave parku 

na Námestí gen. Jurecha
V decembri si zase uvaríme výbornú kapustnicu 
a tešíme sa na Vianoce v bošáckom múzeu.

V mene výboru ZO JDS Vám želám spokojné 
Vianoce, zdravie a šťastie po celý nastávajúci 
rok 2017.

Mgr. Anna Rýdza
Členka výboru ZO JDS Bošáca

Zo života dôchodcov ZO JDS Bošáca r. 2016

Činnosť našej organizácie bola aj v tomto roku bohatá. Okrem pracovných a športových aktivít sme absolvo-
vali výlety za históriou a kultúrou. V máji sme cestovali vlakom na trojdňový výlet do Košíc. V štátnom divadle 
sme boli na opere MADAME BUTTERFLY. 
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Je to 
príležitosť  na 
upevňovanie 

l o k á l n e h o 
p o v e d o m i a 

obyvateľov obce, na obnovu 
spoločenských kontaktov 
a na nadväzovanie nových 
známostí. Hodová slávnosť 
trvala v minulosti, 
niekedy aj dnes, viac 
dní. Bola to výročná 
udalosť, ktorá mala 
viac častí: cirkevnú 
i svetskú, rodinnú i 
obecnú. Príprava hodov 
bola príležitosťou 
vyčistiť a upraviť 
kostol, ulice, domy i 
dvory. V jednotlivých 
domácnostiach sa pieklo, 
varilo, mládež pripravovala miesto 
pre muziku. Prvá polovica nedele 
patrila kostolu, druhá hostine a 
zábave. Večer sa väčšina cezpoľných 
hostí odobrala domov, ale  mládež 
ostávala. Stretnutia pri tanci boli 
u z n á v a n o u 
príležitosťou na 
nadväzovan ie 
s o b á š n y c h 
z n á m o s t í . 
Hody sú 
tiež príležitosťou 
na stretnutie 
p r í b u z n ý c h , 
p r i a t e ľ o v  
a rodákov z obce.

V súčasnej 
dobe sa „hodovanie“ z obcí vytratilo.  
Či hody prišli do zabudnutia, 
vytlačili ich iné festivalové podujatia 
alebo sa prestalo s ich organizáciou 
z nezáujmu ľudí o tradičné hodnoty, 
ťažko povedať.  My sme radi, že ich 
máme ako veľký obecný sviatok.
Do Bošáce aj v súčasnosti prichádza 

veľa návštevníkov, rodákov, 
rodinných príslušníkov, aby si 
užili túto jedinečnú atmosféru, 
ktorá bola kedysi súčasťou 
skoro každej dediny. 

Hody  slávime podľa 
vysvätenia rímskokatolíckeho 
Kostola Nanebovzatia panny 
Márie v Bošáci 15. augusta 
, a to vždy nasledujúci  
víkend rôznymi kultúrnymi 

a spoločenskými akciami. 

Hodový program odštartovali 
v piatok koncertom v KD Kollárovci. 
V sobotu sa konal volejbalový turnaj 
o Pohár starostu Obce Bošáca, 
futbalový turnaj prípraviek, zápas 

dorastu a tiež nechýbalo 
derby    „starých pánov“ 
Bošáca – Limbach. Na 
námestí popoludní vystúpil 
krúžok brušných tancov 
pod vedením p. Dušany 
Košnárovej. V kostole sa 
konala sv. omša spojená 
s inauguráciou erbu 
Farnosti Bošáca. Večer 
v KD nechýbala hodová 
veselica s HS Topic. Na 
zábave zároveň prebiehala 

súťaž o najlepší hodový koláč alebo 
zákusok, do ktorej sa zapojili gazdinky 
z našej obce. Rád Bošáckej varešky 
nakoniec získali Adelka Bujnová, 
Anna Krivá a Janka Tulisová. Hodová 
nedeľa začala slávnostnou hodovou sv. 

omšou v rímsko-katolíckom 
kostole v Bošáci. Popoludní 
svoje zápasy odohrali na 
futbalovom ihrisku muži 
i žiaci. Hlavný nedeľný 
program bol, ako i po iné roky, 
sústredený pri múzeu. Každý 
si tu našiel to svoje. Deti 
trampolínu a skákací hrad 
v areáli Bošáckej pálenice, 
milovníci remeselných 

Bošácke hody sú najväčším kultúrno-spoločenským 
podujatím v našej obci. 

Bošácke

hodovanie
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(dokončenie zo str.6)
výrobkov trh. Pre všetkých bol 
pripravený kultúrny program, 
tradičné jedlá, možnosť odviezť sa 
na konskom záprahu. Po celý hodový 
víkend prebiehali aj zaujímavé 
výstavy. Výstava ocenených obcí 
súťaže Dedina roka 2015, Výstava 
Európsky strom roka 2016 aj s našou 
„Ružovkou“, výstava krojovaných 
bábik a výstava fotografií z ciest 
Petra „Becka“ Ondrejoviča. Hody 
sme ukončili v pondelok na ihrisku 
tradičnými hodencami.       
Naše poďakovanie patrí predsedovi 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Ing. Jaroslavovi Baškovi, ktorý 
finančne podporil akciu Čie sú hody? 
Naše hody! 2016. Na podujatí pána 
predsedu TSK zastúpil podpredseda 
TSK a zároveň primátor Nového 
Mesta n/V Ing. Jozef Trstenský v 
spoločnosti viceprimátorky NM n/V 
PhDr. Kvetoslavy Hejbalovej, ktorí 
spolu so starostom zahájili nedeľné 
hodové popoludnie. Podpredseda 
TSK odovzdal do rúk starostu 
symbolický šek v hodnote 600,- 
EUR.

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, 
organizátorom a firmám, ktorí 
akýmkoľvek spôsobom priložili 
ruku k dielu a postarali sa spoločne 
s nami o vydarené hodovanie. Bez 
Vás všetkých by sme to nedokázali. 

Obecný úrad Bošáca

Tradičné podujatie spod 
Veľkého Lopeníka sa 
tento rok konalo 3. 
septembra v športovom 
areáli v Trenčianskych 
Bohuslaviciach. Medzi 
jedenástimi súťažnými 
družstvami boli aj tri z 
Bošáce: Obec Bošáca, 
P o ľ n o h o s p o d á r s k e 
družstvo Bošáca a 
Bošácke ženy. Družstvo 
mäsiarov sa prezentovalo   jaternicami, zabíjačkovou kašou, jágerčákom, 
fašírkou a paprikovým lalokom.  Bošácke ženy si pre návštevníkov 
pripravili beneše, slivkové gule a šúlance. Ďakujeme všetkým, ktorí sa 
pričinili o reprezentáciu obce a zapojili sa to tejto krásnej akcie. Tešíme sa 
o rok na Březovú :)                                                      Obecný úrad Bošáca

Na Slováckej jaternici

V nedeľu 18. septembra 
sa obyvatelia Bošáckej 
doliny stretli opäť na 
Hájnici. Počasie nám po 
daždivej sobote prialo 
a výhľad na dolinu i 
Považie bol krásny. 
Po úvodných slovách 
predsedu Mikroregiónu 
Bošáčka Mgr. Daniela 
Juráčka nasledovala ekumenická bohoslužba, ktorú odslúžili pán farár 
Mgr. Richard Jankovič a pani farárka Mgr. Janka Drottnerová. Program 
pokračoval striedavým vystúpením dychovej hudby Bošáčanka a 
folklórneho súboru Dúbrava z Březovej. Návštevníci sa mohli ponúknuť 
gulášom a chladenými nápojmi. Táto akcia sa konala vďaka finančnej 
podpore predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslava 
Bašku. Ďakujeme za podporu. Poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim, 
pánovi farárovi, pani farárke, kuchárom z Novej Bošáce, výčapníkom 
z Trenč. Bohuslavíc a “jednotke technického zabezpečenia” z Bošáce. 

Mikroregión Bošáčka

III. Slávnosti pod rozhľadňou Hájnica

Mikuláš 
V sobotu, 3.decembra, do našej obce zavítal Mikuláš. Priniesol 
kopu darčekov, ktoré spolu  s anjelikmi a čertiskami porozdávali 
deťom. Všetky deti do 12 rokov dostali sladké dobroty a ich očká 
sa rozžiarili i pri pohľade na Mikuláša a anjelikov. Niektoré 
mali strach, najmä z čertov, pobehujúcich po našom námestí. 
Jazda Mikuláša po obci v konskom záprahu bola sprevádzaná 
vianočnou melódiou, ktorá všetkých  naladila na blížiace sa 
vianočné sviatky.

Obecný úrad Bošáca 



strana 8 PRAMEŇ Rok 2016 

Spracovanie ovocia má rôzne podoby. U nás v Bošáci 
hlavne jeho destilácia na tekutý mok, ale v posledných 
rokoch sa úspešne obnovilo aj varenie tradičného 
lekváru. Tento rok sa 
nám podarilo uvariť hneď 
niekoľko lekvárov.
Pri tom hruškovom sa 
snúbila úžasná chuť  
miestnych starých odrôd 
hrušiek a tradičnej 
t e c h n o l ó g i e . 
H a j c á r k y , 
D ú h o n a t k y , 
Jakubárky, Múčky 
a Medovky sa po 
18-hodinovej práci 
spojili v lahodný, 
sladučký lekvár. 
Keď si ho natriete 
na maslový chlebík 
alebo len tak za 
lyžičku vložíte 
do úst, prežívate 
nielen chuť, ale 
ako mávnutím 
čarovného prútika sa 
ocitnete na letnej lúke. 
Všade okolo kvitnú 
kvietky a uprostred stojí 
majestátna stará hruška 
obsypaná šťavnatými 
sladkými plodmi. 
Počujete bzučiace včely 
a osy, ktoré si chcú tiež 
užiť ten sladký pôžitok. 
A potom cítite, akoby 
ste sa práve zahryzli do 
dokonale zrelej šťavnatej 
hrušky. Hruškový lekvár 
je skutočne jedinečný.    
Slivkový lekvár nám ponúka  zase iný zážitok. Ako 
keby sme sa preniesli do iného sveta, do čias dávno 
minulých, kedy sa pri „ščiepaní“ sliviek stretla celá 
rodina, susedia a známi. Aj teraz prišli mladí, starší aj 
najstarší, všetci sa chceli stať súčasťou procesu premeny 
bošáckych bystrických sliviek na ten najlahodnejší 
lekvár. Mladší boli zvedaví a plní očakávania, ako 
bude celý proces prebiehať. A s tými staršími prišli 
skúsenosti, spomienky na detské časy, keď  lekvárom 
voňala celá dedina a v každom dome sa pod plným 

kotlom sliviek rozhorel ohník. Pri nekonečnom miešaní 
nám čas krátili historky, ale aj tóny piesní z heligónky 
Slavka Zámečníka.  Ulicou sa niesla melódia prepletená 

s omamnou vôňou brečky 
a po niekoľkých hodinách, 
keď už lekvár na lyžici 
stál, ohník pod kotlom 
pomaly dohorel. 
Z rozprávania starších 
ľudí sa dozvedám, že 
v rokoch s nedostatkom 
sliviek sa varieval lekvár 
z jabĺk.  Lekvár z jabĺčok? 
So záujmom zisťujem 
ďalej a preverujem si 

postup výroby. Po úvahách vyberáme z viacerých 
dostupných možností  sadu Španie odrodu Kardinál 
pásikavý. Jablká sú dostatočne šťavnaté a sladké. To je 
základ pre lekvár bez pridaných cukrov. A tak na výstave 
ovocia a zeleninky pred kultúrnym domom sa začal 
rodiť jablkový lekvár. Na začiatku to pripomínalo skôr 
detskú výživu, ale hodinami a hodinami varenia vznikla 

skutočná pochúťka. 
Opäť nový chuťový 
zážitok, nová 
skúsenosť, ale stále stará 
tradičná technológia 
varenia bez pridaného 
cukru, v medenom 
kotlíku vyhrievaného 
praskajúcim drevom. 
Každý z nich je iný, 
ale predsa majú 
niečo spoločné. Sú 
lahodné, jedinečné, 
sladké a prinášajú nám 
dokonalý chuťový 
pôžitok. Sú bio, z našich 
domácich sliviek, 

hrušiek a jabĺk, bez cukru, sladidiel  a konzervantov. 
Všetky sú uvarené s láskou, milými a ochotnými 
ľuďmi, ktorí neváhajú ani chvíľku a stanú sa opäť a zas 
súčasťou skvelej partie „lekvárových kuchárov“.
Poďakovanie patrí Vám všetkým, ktorí ste darovali 
plody, ščiepali, krájali, miešali, rúbali drevo, zapožičali 
kotlíky, ale aj tým, ktorých vôňa doviedla za nami a prišli 
nás pozrieť a podporiť. Ak príroda dá, pri medených 
kotlíkoch a voňavej brečke sa  vidíme opäť o rok. 

Za lekvárových kuchárov Táňa Helíková

S chuťou lekváru
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Vďaka dotácii z Environmentálneho fondu Programu ob-
novy dediny pribudlo na jeseň v Bošáci opäť dvesto ovoc-
ných stromov tradičných odrôd. 
Súčasťou projektu bol kurz výsadby pre verejnosť, 
vysadenie slivkového sadu  pri ihrisku, usporiadanie 
výstavy ovocia a zeleniny v kultúrnom dome s odborný-
mi  prednáškami, ošetrenie starých stromov a výsadba 
stromčekov vo Vašich záhradách. 
V sobotu 22. októbra sme zorganizovali praktický kurz 
výsadby a starostlivosti o ovocné dreviny. Lektormi kur-
zu boli odborníci z oblasti pomológie a krajinárstva Ing. 
Ľudovít Vašš z OZ Pangea Nová Bošáca a Ján Veselý z OZ 
Tília Rajec. Tí z Vás, ktorí prišli, 
sa dozvedeli veľa užitočných in-
formácií: ako si vybrať vhodné 
stanovište pre výsadbu, ako si 
správne pripraviť pôdu, vykopať 
a upraviť jamu, ošetriť koreňový 
systém stromčeka, naučili ste sa 
správny spôsob výsadby, osadenie 
oporných kolíkov, správne uvä-
zovanie stromčeka k opornému 
kolíku. Zároveň ste si tieto aktiv-
ity mohli sami pod vedením lek-
torov vyskúšať. Oboznámili ste sa 
aj so starostlivosťou o stromčeky 
po vysadení, so správ-
nym spôsobom zalieva-
nia, hnojenia a strihania. 
Na kurze ste dostali aj 
brožúrku pod názvom 
„Výsadba ovocných 
drevín a starostlivosť 
po výsadbe“ od au-
torov Ing. Ľudovíta 
Vašša a Jána Veselého. 
V brožúrke sa okrem 
postupov výsadby 
a starostlivosti po 
výsadbe nachádza aj galéria odrôd rastúcich v oblasti 
Bielych Karpát, konkrétne v Bošáckej doline. Publikácia 
vznikla ako súčasť projektu.    
Spoločne sme počas kurzu vysadili vedľa futbalového 
ihriska ovocné stromčeky, konkrétne slivky Belice, Wan-
genheimove a Durancie.
 Po výsadbe pokračoval kurz vo večerných hodinách 
v priestoroch Kultúrneho domu v Bošáci, kde lektori prin-
iesli účastníkom ďalšie informácie z oblasti ovocinárstva. 
Účastníci kurzu boli veľmi spokojní a odnášali si so sebou 
množstvo praktických aj teoretických vedomostí.  
Na základe absolvovaného kurzu sme vysádzali stromčeky 
aj v domácnostiach našich obyvateľov. Skonštatovali sme, 

že veľa z Vás má záujem o ovocné stromčeky, ale chýbajú 
Vám praktické a teoretické vedomosti. Preto vidíme potre-
bu organizovať ovocinárske kurzy aj naďalej, aby ste si 
vedeli vybrať vhodný stromček, správne sadili a starali sa 
o stromčeky hlavne v prvých rokoch po výsadbe. Boli by 
sme veľmi radi, keby sa nasledujúcich kurzov zúčastnilo 
viac obyvateľov. Možno si poviete: „Veď ja to viem, na 
čo tam pôjdem.“ Keď prídete a všetko uvidíte na vlastné 
oči, pochopíte, kde robíte chyby a prečo  Vám stromčeky 
nerastú tak, ako by mali.      
  Súčasťou projektu bola aj výstava Ovocie a zele-
ninka z bošáckych záhrad a sadov spojená s odbornými 

prednáškami, ktorá sa uskutočnila 
koncom septembra. Krásne výpest-
ky ovocia, zeleniny a jesenné kvety 
naplnili sálu kultúrneho domu.  Na 
prednáškach ste mali možnosť  
dozvedieť sa veľa užitočných 
ovocinárskych informácií od Ing. 

Ľudovíta Vašša, 
Jána Veselého a Ing. 
Andrey Uherko-
vej z Technickej 
univerzity Zvolen.  
Počas výstavy prebie-
hala degustácia jed-
notlivých odrôd ovo-
cia, ovocných koláčov, 
marmelád, džemov 
a lekvárov. Pred 

kultúrnym domom sa priamo varil aj jablkový le-
kvár.  Pre deti boli pripravené tvorivé dielničky 
s ovocnou tematikou. Výstavu navštívili aj deti 
z materskej školy a žiaci zo základnej školy, ktoré 
odchádzali plné zážitkov a ovocných chutí.
Ďakujeme lektorom kurzov, všetkým 
spolupracovníkom, dobrovoľníkom,Vám 
občanom za pomoc a účasť a Ľudovi Vaššovi za 
všestrannú odbornú pomoc pri príprave a real-

izácii projektu.
Celý tento jesenný ovocinársky projekt sme orientovali na 
Vás občanov. O ďalší podobný projekt sa uchádzame aj 
k budúcemu roku a veríme, že našu iniciatívu a nápady 
opäť podporia. Bude nás veľmi tešiť, ak sa v čo najväčšom 
počte zapojíte do ovocinárskych aktivít, pretože 
ovocinárstvo to nie je len minulosť, ale predovšetkým 
budúcnosť našej obce. :)
P.S.: Ak máte doma zaujímavé staré stromy hrušiek, 
jabloní a sliviek, dajte nám o nich vedieť. Stačí zavolať na 
obecný úrad a dohodneme sa na postupe,  ako tieto ovocné 
poklady zachrániť aj pre budúce generácie. 

 Obecný úrad Bošáca

Renesancia tradičného ovocinárstva v Bošáckom chotári
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V piatok 14. októbra 
reprezentovali našu obec 
členovia divadelného súboru 
Rozmarín z Bošáce na 
slávnostnom vyhodnotení 
ankety Vidiecka žena - 
Líderka 2016 v Uhrovci. 
Anketu, v ktorej oceňujú 
aktívne a zaujímavé ženy z 
nášho slovenského vidieka, 
organizuje Vidiecky 
parlament na Slovensku. 
Na základe pozvania od 
organizátorov ankety  toto podujatie kultúrne obohatil 
DS Rozmarín folklórnym pásmom svadobných zvykov 
z predstavenia Na konci Bošáci s hudobným sprievodom  

Slavka Zámečníka a Tomáša 
Martáka.
Predstavenie malo veľký 
úspech a dostali sme aj 
ďakovný list  predsedníctva 
Vidieckeho parlamentu 
na Slovensku za „úžasný 
kultúrny program“. Prácu 
nášho divadelného súboru 
ocenili aj mnohými 
fotografi ami v časopise 
„Náš vidiek“. 
Ďakujeme všetkým členom 

DS Rozmarín za reprezentáciu obce a prajeme im veľa 
chuti a elánu pri ďalších vystúpeniach.

Obecný úrad Bošáca 

DS Rozmarín na slávnostnom vyhodnotení ankety 
„Vidiecka žena roka 2016“ 

Na pozvanie starostu 
našej partnerskej Obce 
Březová Jožka Trechu 
sme sa v sobotu 10. 
septembra spolu s 
Březovou zúčastnili 
tradičných slávností 
v Uh. Hradišti, kde sa 
každoročne stretávajú 
všetky okolité obce. 
Konečne nám to 
tentokrát po troch rokoch 
pozývania vyšlo a vyrazili sme skoro ráno na Březovú, 
kde nás čakali kamaráti Březovania s autobusom. A 
veru sme neobanovali. Slávnosť to je teda “parádna”. 
Niekoľkokilometrový krojovaný pochod mestom v 
horúcom počasí dá zabrať, ale to množstvo nádherných 
krojov z rôznych obcí Moravy, úžasná atmosféra, piesne 
a tance, chuť vínka, burčáku, vôňa všakovakých jedál v 

spoločnosti kamarátov 
stojí za to. Naviac sme 
dostali ako hostia aj 
takú poctu, že Simona 
Gavendová  s Matúšom 
Bujnom viedli celý 
Mikroregión Bíle 
Karpaty mestom. Týmto 
počinom sme dokonale 
zamotali hlavy všetkým 
znalcom moravských 
krojov.

 Ďakujeme starostovi Březovej za pozvanie, 
pohostinnosť a starostlivosť o nás Bošáčanov a už 
teraz sa tešíme na budúci rok . Vám všetkým vrelo toto 
krásne podujatie odporúčame. Uherské Hradište počas 
týchto slávností žije folklórom, dobrým jedlom, pitím 
a jedinečnou atmosférou. 

Táňa Helíková

Na Slávnostiach vína v Uherskom Hradišti

Cyklopark Bošáca
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Keď sa povie jeseň, niekto si predstaví lesy s farebnou fan-
táziou, šuchotanie zlatého lístia pod nohami, zrelé šípky, 
plné koše jabĺk. Ale niekto iný si zase predstaví dažďom 
rozmočenú zem. Je to len uhol pohľadu. Veď pre niekoho 
je jeseň krásna, pre iného nie. Dve pravdy. Ktorá z nich je 
pravdivejšia? Aj človek má svoju jeseň a aj tu platí, že je 
taká, akú ju vníma on sám.

Pri príležitosti Októbra - mesiaca úcty k starším sme v 
nedeľu 16. októbra pre našich seniorov  zorganizova-
li posedenie 
v kultúrnom 
dome. Krásny-
mi piesňami 
v š e t k ý c h 
potešila dy-
chová hudba 
B o š á č a n k a . 
Po príhovore 
starostu obce 
Mgr. Daniela Juráčka vystúpili deti z materskej škôlky 

a následne žiaci zo 
základnej školy. Počas 
občerstvenia ďalej 
vyhrávala naša dychov-
ka. Ďakujeme všetkým 
účinkujúcim za spolu-
prácu a našim seniorom 
želáme hlavne pevné 
zdravie. 
Ďakujeme Vám, milí naši 
seniori, za Vašu lásku, 
pomoc a ochotu, ktorou 

nás zahŕňate, za Váš aktívny prístup 
a prácu pre svoju rodinu, spoločnosť 
a našu obec. 

Želáme Vám, nech je Vaša jeseň života 
plná farieb, radosti, zdravia a spoko-
jnosti. 

Obecný úrad Bošáca

Staroba má krásnu dušu

Divadelníci nás potešili 
Škriatkom 

V nedeľu 13. novembra nás potešil divadelný súbor 
Rozmarín reprízou veselohry od Ferka Urbánka pod 
názvom Škriatok.  Hra zobrazuje tak, ako aj iné diela 
od Urbánka, hlavne dedinu, jej prostredie, lásku a na-
jmä  povahové črty dedinčanov. Príbeh o Mariške, 
Paľkovi a záhadami opradenej sliepke priniesol do 
kultúrneho domu množstvo humorných situácií. 
Ďakujeme členom DS Rozmarín za spríjemnenie 
nedeľného popoludnia.
Už 19. februára 2017 sa môžete tešiť na obľúbený 
zábavný program BOŠÁCKE BAVENIČKY. 
A o čom budú? To Vám neprezradíme dopredu, ale 
už teraz Vám členovia DS Rozmarín sľubujú veľa   
zábavy. Tešíme sa na Vás 

Obecný úrad Bošáca  

Ozveny vianočných tradícií
s podporou Nadácie ZSE

Každoročne sa stretá-
vame na zlatú nedeľu  
v našom múzeu, aby 
sme spoločne oslávili 
nadchádzajúce vianočné 
sviatky. 

Aj tento rok sa u vidíme 18. 
decembra 2016 od 13,00 hod. 
Nebude chýbať dobré tradičné 
jedlo a nápoje na zahriatie, 
remeselný vianočný trh, ľudová 
hudba a koledy  a už tradičná súťaž 
pre gazdinky o najlepšie vianočné 
pečivo a najkrajší medovník.  

Tento rok sme získali na podujatie aj fi nančnú 
podporu z Nadácie ZSE z grantového programu 
„Rozprúdime regióny“. Takže v duchu hesla Na-
dácie ZSE naše podujatie  „bude žiariť energiou“ J 
Ďakujeme za podporu.

Obecný úrad Bošáca



strana 12 PRAMEŇ Rok 2016

Nočný pochod do Haluzíc
Dňa 20. augusta 2016 sme sa v hojnom 
počte asi 70 turistov za sprievodu pani 
redaktorky Ivety Pospíšilovej z rádia 
Regina vybrali o 17- tej hodine cez 

“Vŕšky” do 
Haluzíc. Tam sme po 
príchode poobdivovali 
miestny kostolík a 
následne „vyšľapali“ 
na vrch Hájnica (341 
m.n.m.), kde sme si 
spoločnými silami 
zohnali drevo na 
opekanie a potom si pri 
konzumovaní chutných 
špekačiek či slaninky užívali trochu zamračený,  ale o 
to čarovnejší západ slnka. Niektorí si vyšli na miestnu 
rozhľadňu, iní poskytli rozhovor pani Pospíšilovej 
a tí najmladší si usporiadali súťaž v “rýchlostnom 

kotúľaní v karimatke”. Naša  skupinka odišla medzi 
prvými okolo desiatej večer. Napriek tomu sme ale išli 
v takmer úplnej tme, čo si užili najmä tí najmladší, ktorí 
s čelovkami nadšene pobehovali a tešili sa (nielen oni) 

z krásnych výhľadov na osvetlený 
Trenčín  či práve vychádzajúci 
krvavočervený mesiac. Menšia 
skupinka sa dokonca rozhodla na 
Hájnici prespať, a tak sa ďalej 
výborne zabávala do ranných 

hodín za doprovodu gitary. 
Najkrajšou odmenou im bol 
zaiste krásny východ slnka nad 
Hájnicou. Veríme, že pekné 
zážitky si z prvého ročníka 
nočného pochodu odniesli 
nielen “nocľažníci” z Hájnice,  
ale všetci zúčastnení. Už teraz 
sa obzvlášť tešíme na druhý 
ročník :-).

Naša

Zabudišová

Zabudišovské hody
  11. 9. 2016 sa za hojnej účasti 
a krásneho počasia konali po 
prvýkrát v Zabudišovej hody. 
Zabaviť sa prišli nielen “domáci”, 
ale i návštevníci z okolitých 
miest a dedín. Nechýbal ani 
starosta Bošáce Mgr. Daniel 
Juráček, ktorý zároveň otvoril 
kultúrny program tejto peknej 
akcie a stihol nás počastovať i 
pravou “bošáckou” :-) . Na úvod 
programu sa predstavil Jozef 
Struhár so svojou básňou 
o domovine. Pekným 
tanečným a speváckym 
vystúpením nás potešili 
skutoční „profíci“ z FS 
Otava z Nového Mesta 
nad Váhom za sprievodu 
ĹH Polun zo Starej Turej 
a taktiež FS Novobošáčan 
s pôsobivou ukážkou, ktorá nám priblížila, ako v minulosti 
vyzeralo čepčenie nevesty na tradičnej svadbe. Milo nás 
okrem dospelých účinkujúcich prekvapili i deti. V krásnom 
bošáckom kroji vystúpila Majka Kudlíková z Nového 
Mesta n/V. Pri jej speve a hre na husliach sa tajil dych. 
Svojím pekným spevom roztlieskala divákov iba 7- ročná 
Kristínka Kosová z Novej Bošáce a záverečným umeleckým 
zážitkom bolo vystúpenie bratov Jána a Rasťa Karlíkovcov 
zo Zabudišovej. Ich vystúpenie za sprievodu ĽH Polun 

bolo priam zimomriavkové. 
Program neskôr pokračoval 
v podaní skúsených 
harmonikárov v zložení: Ľ 
Zámečník zo Zabudišovej, 
Duo ŽABA (J. Žabčík a P. 
Bako) a Janko Krajčovič 
z Novej Bošáce. K tomuto 
hudobnému zoskupeniu sa 
následne pridali i T. Marták 
z Bošáce s harmonikou, či 
Milan Kyselica z Pobedíma s 
kotrabasom. Na ozembuchu 
ich sprevádzali J. Zachara 

a I. Oprchalová zo Zabudišovej. Títo 
všetci vytvorili krásnu atmosféru a ich 
spev a hudba sa niesli široko- ďaleko. 
O občerstvenie sa vo výčape svedomito 
staralo trio P. Oprchal, J. Struhár a D. 
Zámečník. Veľké poďakovanie patrí 
i kuchárkam a kuchárom v zložení: 

J. Horečná st., I. Oprchalová, V. Págačová, A. Gavalcová, 
M. Horečný a A. Kubo ml., ktorí nám pripravili vynikajúce 
slivkové gule, makové šúľance  či chutné klobásky. V 
neposlednom rade ďakujeme obci Bošáca, resp. mikroregiónu 
Bošáčka za finančnú i materiálnu pomoc (nafukovací hrad, 
stravovacie stánky). Na záver by sme sa chceli taktiež 
poďakovať každému, kto akýmkoľvek pričinením prispel k 
úspešnému a najmä príjemnému priebehu Zabudišovských 
hodov.
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4. ročník Zabudišovskej vrchárskej časovky
Dňa 25. 9. 2016 sme na pravé poludnie odštartovali 
čoraz viac známe cyklistické preteky. Tento rok sa 
Zabudišovskej časovky zúčastnilo rekordných 89 
pretekárov.
V kategórii MUŽI získali:
1. miesto Rastislav Breza z APK NM s časom 7:0
2. miesto získal Vladimír Hoššo z Trenčianskej 
Teplej s časom 7:04
3. miesto získal Marek Kulich z APK NM s časom 
7:06
V kategórii ŽENY získali:
1. miesto  Terézia Kurnická z Nového Mesta n/V s 
časom 9:34
2. miesto  stála účastníčka pretekov Jitka 
Mošťková z Vlčnova s časom 10:06
3. miesto známa cyklistka (taktiež bežkyňa) Naďa 
Clontz zo Starej Turej s časom 12:28.
Ako najstarší účastník pretekov bol ocenený 
pán Peter Lesaj s časom 13:27. Najmladším 
účastníkom pretekov bol iba 9 ročný Matúš Pollák 
s časom 19:35. 
Rovnako zaujímavé športové zápolenie prebiehalo v “juniorskej” časovke, kde asi 30 detí za pomoci a veľkého 
povzbudzovania rodičov ukázalo, že majú v sebe taktiež cyklistického ducha a raz z nich budú rovnako dobrí 
športuchtiví nadšenci. Chceme sa poďakovať i pánovi starostovi Mgr. Danielovi Juráčkovi, ktorý sa opäť zhostil 
moderovania a priniesol taktiež vecné ceny. Rovnako všetkým účastníkom a sponzorom v mene organizátorov 
vyslovujeme veľké ĎAKUJEME za materiálnu pomoc,  ale taktiež za vytvorenie pravej športovej atmosféry, 
ktorá k tomuto podujatiu patrí.

6. ročník Po stopách Jožka 
Malca - turistika na Machnáč
2. októbra  sa v ranných hodinách vybralo 17 
skalných turistov zo Zabudišovej na krásnu 
turistiku na Machnáč. Počasie nám prialo a tak 
sme si mohli túru naplno vychutnať. V našej 
menšej skupinke panovala po celý čas výborná 
nálada. Na Machnáči a taktiež na Roháčovej 
sme sa pokochali výhľadmi i slnečným 
počasím. Príjemným zakončením bolo výborné 
občerstvenie v podobe chutného gulášu, koláčikov, 

či teplej 
kávy a čaju. 
Kto nebol, 
m ô ž e 
ľutovať :-) 
Tu r i s t i k e 
zdar!

Turistika na Roháčovú 2016
16. októbra sme sa v počte asi 50 turistov vybrali na ďalšiu 
jesennú turistiku. Tentokrát to bola kratšia trasa, ktorá 
končila na vrchu Roháčovej (669 m.n.m.). Už tradične sme 
navštívili tzv. modlitebňu nad Španím, uctili sme si bývalý 
hrob gen. I. D. Dibrova a odtiaľ  sme to mali už iba kúsok 
na Roháčovú, kde nesmelo chýbať menšie občerstvenie 
či podpisovanie balónika, ktorý sa nám tentoraz kvôli 
veternému počasiu podarilo vypustiť až na druhýkrát :-). 
Túto peknú a slnečnú turistiku sme symbolicky ukončili  
u R. Lehotského, ktorému taktiež ďakujeme za ukážku 
hvezdárskeho ďalekohľadu a “tekuté” občerstvenie.
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3. ročník Stretnutia rodákov na Dúžniku
V sobotu 29.10.2016 sa vybralo zo Zabudišovej, časť 
Barina vyše 60 turistov a rodákov či ich potomkov na 
12 km túru k dnes 
už zaniknutým 
osadám Dúžniky 
a Barošová, ktoré 
môžeme považovať 
za jedny z najvyššie 
položených v 
oblasti Bielych 
Karpát . Znova sme 
osadili pamätné 
tabule pri kóte 
Dúžnik 807 m. 
n. m., ktoré pred cca 3 týždňami neznámy páchateľ 
drzo odcudzil! Po návrate do osady Zabudišová nás v 
miestnom kultúrnom dome čakalo občerstvenie v podobe 
výbornej kapustnice uvarenej tradičnou kuchárkou J. 
Horečnou. Do nálady hrala miestna kapela “Dzierňak” 
v podaní harmonikárov Ludvo Zámečník & Jardo 
Mitana za asistencie  Janka Zacharu a Ivky Oprchalovej. 
Potešila nás najmä prítomnosť najstaršieho účastníka v 
úctyhodnom veku 89 rokov, pána Jána Benku z Melčíc-
Lieskového, rodáka zo Zabudišovej. Pán Benko bol z 

tejto turisticko-spoločenskej akcie doslova unesený.  
Príjemne prekvapení sme boli i my z pohostenia pani 

V a l á k o v e j , 
rodáčky z 
B a r o š o v e j .  
P o h o s t i n n o s ť 
n e c h ý b a l a 
ani miestnym 
“ c h a t á r o m ” 
z poslednej 
rekonštruovanej 
chaty na 
Dúžniku, ktorí si 
pre nás pripravili 

chutné špekáčiky a taktiež prehliadku domu. Počas 
turistiky sme boli obohatení i o originálnu prednášku, 
kde sme sa okrem zaujímavých informácií oboznámili 
s  výstrojou vojaka sovietskej armády počas 2. svetovej 
vojny, ktorú nám poskytol Andrej Arbet z Ivanoviec. 
Napriek zamračenému počasiu nás nakoniec dážď 
nedostihol,  a tak sme si počas celej turistiky mohli 
užívať jesenné krásy našej prírody. Turistike zdar! 
Uvidíme sa na Štefanskom pochode :) 

Text: Ing. J. Struhár (upravené)

Lampiónový sprievod Zabudišovou
V sviatočný 17. 
novembrový podvečer 
sme sa tradične stretli na 
Lampiónovom sprievode 
Zabudišovou. Napriek 
neutešenému počasiu 
bola účasť hojná a po 
absolvovaní “lampiónovej 
trasy” v KD mohli malí i 
veľkí účastníci ochutnať 
rôzne druhy koláčikov, 
wafle, palacinky či chutný 
čaj. Neskôr nás príjemne 
prekvapili najmenší so svojou kultúrnou 
vložkou v podobe divadielka s názvom 
“Cesta za pokladom”, ktoré obsahovalo 
peknú myšlienku: “Môžeš precestovať celý 
svet, avšak ten najväčší poklad/šťastie nájdeš 
nakoniec doma” :) . Každé dieťa si okrem 
spomínaných sladkých pochutín či zážitkov z 
príjemne stráveného večera odnieslo i krásne 
medovníčky, za ktoré ďakujeme Z. Rokytovej. 
Tešíme sa opäť o rok. Články na str. 12 - 14 pripravilo OZ Naša Zabudišová
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Budú z nich mladé Sokolky?
Považská sokolská župa M.R.Štefánika v Trenčíne usporiadala 3. 12. 
2016 „X. Sokolský festival pódiových vystúpení“, ktorého sa zúčastnil 
aj náš Gymnastický krúžok. Naše mladé gymnastky svojimi peknými 
zostavami ukázali svoju šikovnosť a radosť z cvičenia. Po záverečnom 
shhpoločnom odzdravení „Športu zdar“ ich Považská sokolská župa 
Trenčín nielen pohostila ale aj obdarila mikulášskym balíčkom.
Ďakujeme sokolskej starostke O. Samákovej  a organizátorkám 
PSŽ Trenčín za veľmi pekné podujatie. Rada by som sa poďakovala 
rodičom za nezištnú pomoc pri doprave detí na podujatie. Veľká vďaka 
patrí však našim šikovným gymnastkám:  Viktória Madilová, Lenka 
Ďurčová, Ela Košnárová, Nelka Pernicová, Barborka Madilová, Zuzka 
Kolarovičová, Anabelka Zámečníková, Monika Hricková, Majka 
Kačicová, Ninka Kosová a Paulínka Paučinová.za pekné vystúpenie!

Žofia Hrančová, cvičiteľka  

Občianske združenie Ratolesť Haluzice  v spolupráci s Krúžkom orientálnych tancov Motýlik Bošáca zorganizovali  
pre deti v krúžkoch výlet do Nového Mesta n/V.  
Vďaka ústretovému prístupu p. riaditeľky ZŠ s MŠ  Ľ.V.Riznera v Bošáci, ktorá žiačky uvoľnila z vyučovania sme 
veselo vyrazili na výlet do príjemného parku J. Kráľa. Dievčatá sa vyšantili na rôznych športových zariadeniach 
v parku. Preliezky a hlavne kolotoč dal zabrať aj cvičiteľke Žofke :-). Deti si užili modelovanie v piesku. Boli 
sme prekvapené, ako ich všetky (v rôznych vekových kategóriách) zaujala hra v piesku. Potvrdilo sa, že na hru 
človek nikdy nie je príliš starý ;-). Na záver sme im v cukrárni kúpili zmrzlinu a cestou na autobus sa ešte stihli 
vyčľapkať vo fontáne. Bol teplý a sparný deň, takže osvieženie vodou dobre padlo. Výlet bol pre deti pracujúce 
v krúžkoch odmenou za celoročnú prácu a poctivé tréningy, za účasť na súťažiach s peknými umiestneniami a na 
rôznych prehliadkach počas školského roka 2015/2016. 
Výlet finančne podrporilo OZ Ratolesť Haluzice v spolupráci s Krúžkom orientálnych tancov Bošáca. Odmenou 
pre nás cvičiteľky a doprovod na výlete /Ž. Hrančová, Anna Kosová a D. Košnárová/ bol šťastný úsmev detí zo 
zážitku v parku a spokojné posedenie na zmzlinke.

Výlet detí zo záujmových krúžkov v Bošáci

OZ Ratolesť Haluzice chce 
poďakovať za dobré skutky

Radi by sme vyjadrili verejné poďakovanie 
p. starostovi Bošáce Mgr. Juráčkovi a ostat-
ným pracovníkom OcÚ v Bošáci za nezištnú 
pomoc nášmu invalitdnému spoluobčanovi 
v Haluziciach, Stankovi Repovi. Rovnako 
poďakovanie patrí aj p. Jurčákovej z firmy 
Stavivá Bošáca a mnohým ďalším ľuďom 
dobrého srdca, ktorí pomohli a pomáhajú.
Vďaka tejto pomoci sa Stanko zbavil vo 
svojom biednom bývaní nadrozmerného 
odpadu, s ktorým si sám nevedel rady. Tiež 
sa mu zabezpečil dovoz paliva na zimu a 
nutné opravy okolo domu. Stankovi síce 
bolo navrhnuté bývanie v sociálnom zari-
adení a pôvodne súhlasil, ale hlas srdca 
je silný a nakoniec dal prednosť životu v 
rodičovskom dome. Hoci je takto jeho život 
biedny a ťažký, bojí sa nepoznanej zmeny. 
Veríme, že sa nám takto spolu bude dariť 
ponáhať našim blízkym aj vzdialeným 
susedom aj naďalej. :-)
PS: Keby mal niekto nepotrebnú malú 
chladničku, s radosťou by sme ju pre Stan-
ka prijali. 

-zh-

Miestny odbor MS Bošáca 
uskutočnil v spolupráci s OcÚ 
Bošáca a ZO JDS Bošáca ten-
to rok  niekoľko podujatí pri 
rôznych  tvorivých činnostiach. 
Na tvorivých dielňach počas 
veľkonočných sviatkov sme 
vyrábali ozdoby z rôznych 
druhov papiera. Zamaškrtili 
sme si aj pri zdobení babičkami 
upečených medovníčkov.
Aj v decembri sme pripravili 
pre deti ďalšie piatkové popoludnia s tvorivými technikami ako maľovanie 
na sklo, servítkovú techniku, výrobu vlastných zápisníčkov a tiež zdobenie 
sladkých medovníčkov. 
Miestny odbor MS Bošáca ďakuje za materiálnu pomoc OZ Ratolesť Ha-
luzice, za finančný príspevok Matice slovenskej a vďaka patrí aj našim 
dôchodkyniam - babičkám, ktoré nám pomáhali a pomáhajú svojou 
zručnosťou a tvorivými nápadmi i dobrými radami. Vrelá vďaka patrí aj  
OcÚ Bošáca za poskytnutie priestorov, zabezpečenie fotodokumentácie 
a ochotu vždy pomôcť.

Pokračovanie v tvorivých dieľňach
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 Podujatie sa uskutočnilo 14.6.2016 v telocvični ZŠ s MŠ Ľ. V. Riznera Bošáca, 
účastníkmi podujatia boli  deti  z MŠ Bošáca, MŠ Zem. Podhradie  a mamičky 
s deťmi.  
O podujatí sme v krátkosti písali v minulom čísle Prameňa č.1. Avšak máme 
k nemu  ešte pár slov na doplnenie. Každé dieťa dostalo  diplom za účasť vďaka 
sponzorom TSK Trenčín a tlačiarne TISING N. Mesto n/V.  S finančnou podporou 
Matice slovenskej sme mohli zakúpiť vecné ceny - pracovný materiál pre materské 
školy. Obecný úrad Bošáca zabezpečil plagáty a fotodokumentáciu . OZ Ratolesť 
Haluzice a MO MS Bošáca zabezpečili občerstvenie pre všetkých účastníkov  
a ozvučenie podujatia. Deti dostali balíčky vďaka sponzorom.  
Ďakujeme sponzorom, ktorí nám prispeli materiálne na 
podujatie: Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín, Tlačiareň 
TISING, Univerzal potraviny Oľgy Mitošinkovej, Potraviny 
Daria Dariny Turkovičovej, Potraviny Juraja Brezováka 
z N.Mesta n/V,  Občianske združenie  Ratolesť Haluzice.      
Vďaka patrí  aj Matici slovenskej za finančný príspevok.

Miestny odbor Matice slovenskej 
Bošáca ďakuje predsedovi PD 
Bošáca Ing. V. Králikovi  za 
príspevok na autobus, ktorí nás 
odviezol 23.4.2016 na Prvý matičný 
festival na Devíne.

Sokolský vietor do materských škôl 
– VIII. ročník      

V 2. polovici roka naši členovia naďalej pokračovali 
v rozvrhnutých činnostiach. Prípravy 16. ročníka hu-
dobného festivalu Žákovic Open opäť zahŕňali školenie 
protipožiarnych asistenčných hliadok, ktoré v dňoch 
od 22.7. do 24.7.  dozerali na bezpečný priebeh toh-
to obľúbeného podujatia. Účelom odbornej prípravy 
členov protipožiarnej hliadky je  oboznámiť ich s jej 
úlohami, s nebezpečenstvom vzniku požiaru, s doku-
mentáciou ochrany pred požiarmi a so spôsobom vy-
hlásenia požiarneho poplachu a privolania pomoci, 
rozmiestnením a s použitím hasiacich prístrojov, ha-
siacich zariadení a spojovacích prostriedkov a zariadení 
na zabránenie šírenia požiaru, so spôsobom a s cestami 
evakuácie. Protipožiarnu asistenčnú hliadku tvorili títo 
naši členovia: Martiška P., Benko Š., Miklánek J., Kozic 
M., Jurkovič Ľ., Popluhár D., Brázdovič M., Kopunec 
M., Juráček L., Kyselica J., Kyselica T., Otrubák F. a 
Kaššovic M.. 
V našom zbore prebieha celoročne zdokonaľovacia 
príprava členov hasičského družstva podľa §17 vyhl. 
MV SR č. 611/2006 Z.z. a trvá 6 hodín mesačne. 
Súčasťou zdokonaľovacej prípravy sú aj taktické 
cvičenia. Cieľom je navýšenie znalostí, zručností, fy-
zickej zdatnosti a návykov potrebných na vykonávanie 
činností pri zdolávaní požiaru a vykonávaní záchran-
ných prác pri požiaroch a nežiaducich udalostiach. Ve-
domosti sme si preskúšali na námetovom cvičení nad 
kostolom v Bošáci, kde sme si za pomoci hasičského 
vozidla IVECO s použitím dostupných síl a prostried-
kov vyskúšali plošné hasenie trávnatého porastu.
Dňa 28.8.2016 sa naše družstvo mužov zúčastnilo 
hasičskej súťaže v Novej Bošáci spolu s ďalšími piatimi 

družstvami. Po 1.kole sme obsadili priebežne 3.miesto, 
ale v konečnom poradí sme skončili na 4.mieste s časom 
18,24s na LP a výsledným 18,81s na PP. Naši najmenší 
sa zúčastnili dňa 8.10.2016 jesennej časti hry Plameň 
v Zemianskom Podhradí. 
V sobotu 15.10.2016 sa naši členovia zúčastnili IMZ 
v Zemianskom Podhradí, ktorej hlavným bodom bolo 
požiarno-taktické cvičenie v lokalite Španie. To sa 
uskutočnilo 29.10.2016 za účasti OR HaZZ Nové Mes-
to nad Váhom, DHZO Nová Bošáca, DHZO Zemianske 
Podhradie, DHZO Zabudišová, DHZO Bošáca a SDH 
Březová. Fiktívny požiar lesa mal preveriť komu-
nikáciu medzi zúčastnenými DHZO a OR HaZZ Nové 
Mesto nad Váhom, likvidáciu požiaru v ťažko dostup-
nom teréne, spoluprácu medzi prítomnými záchran-
nými zložkami a celkovú akcieschopnosť jednotiek. 
Cvičenia sa zúčastnili Benko Š., Martiška P., Kyselica 
J., Kasana D., Jurkovič Ľ., Brázdovič M. a Kozic M.. 
Na požiarnej zbrojnici prebehla kategorizácia inventáru, 
jesenné upratovanie a pokiaľ to teploty dovoľujú, v 1. 
piatok v mesiaci zasadá výbor DHZ. V zimných mesi-
acoch sa výbor presúva na OcÚ Bošáca a taktiež sa uk-
ladá technika na prezimovanie. V priebehu októbra sme 
riešili závadu na čerpadle našej cisterny, pričom bola 
odvolaná zo zásahovej činnosti a prevezená do garáží 
PD Bošáca, ktorému sa chceme týmto poďakovať za 
poskytnutie priestorov na opravy. 
V závere roka sme si uctili pamiatku  nášho dlhoročného 
člena pána Moravčíka a zakladateľa družobnej spo-
lupráce medzi obcami Bošáca a Dolní Němčí pána F. 
Stloukala.
Výbor a členovia DHZ Bošáca ďakujú všetkým za spo-
luprácu v roku 2016, prajú príjemné prežitie sviatkov 
a úspešný štart do nového roka.     /Výbor DHZ Bošáca 

Činnosť DHZ Bošáca
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Vážení rodičia, milí žiaci 
a priatelia školy!

Prázdninové mesiace ubehli neuveriteľne rýchlo a my sme sa 
opäť stretli v novom školskom roku 2016/2017.
V tomto školskom roku našu školu navštevuje 193 žiakov 
v základnej škole (1. roč. 29 (z toho máme 3 žiakov 
študujúcich mimo SR), 2. roč. 26, 3. roč. 25, 4. roč. 22, 5. 
roč. 20 (z toho 1 žiak študujúci mimo SR), 6. roč. 18, 7. roč. 
18, 8. roč. 16, 9. roč. 22) a 34 detí v materskej škole.
Od septembra nastali v základnej škole i materskej škole 
rôzne personálne zmeny, ale napriek tomu veríme, že tento 
školský rok bude taktiež úspešný ako predchádzajúci.
Pedagogickí a nepedagogickí pracovníci v ZŠ: riaditeľka 
školy Mgr. Daniela Záhorová, zástupkyňa pre základnú školu 
Mgr. Katarína Kusendová, triedny učitelia: Mgr. Ľudmila 
Matejíková, Mgr. Slávka Ondrášková, Mgr. Danka Mitanová, 
Mgr. Jana Kukučová, Mgr. 
Zuzana Kukučová, Ing. 
Danka Holičková, PaedDr. 
Ing. Zuzana Nagyová, Mgr. 
Zdenka Karlíková, Mgr. Silvia 
Dzuráková, ďalší pedagogickí 
zamestnanci: PhDr. Martina 
Koreňová - vychovávateľka, 
Mgr. Lucia Benková - asistent 
učiteľa, Bc. Veronika Svatová 
- vychovávateľka, vedúca 
školskej jedálne Alena 
Kosová, kuchárky Eva Krivá, 
Miroslava Beňová, Anna 
Kochanová, upratovačky 
Marcela Olašová, Janka Černá, 
Emília Helíková, školník/kurič 
Martin Dzurák, ekonómka Ing 
Gabriela Šestáková.
Pedagogickí a nepedagogickí 
pracovníci v MŠ: zástupkyňa pre 
materskú školu Emília Smítková, 
učiteľky Mgr. Zuzana Helíková, 
Marcela Schwarzová, Mgr. 
Lenka Kyselicová, 
kuchárka Zuzana 
S t a ň á k o v á , 
upratovačka Zita 
Kaššovicová.

Školský rok 
2016/2017 sme 
otvorili za účasti 
všetkých žiakov, 
p e d a g o g i c k ý c h 
a nepedagogických 
pracovníkov ako 
i za účasti pánov 
starostov Mgr. Daniela Juráčka a Miroslava Zámečníka, Ing. 
Bibiány Naďovej a hostí.
Osobitne sme privítali našich „prváčikov“ a tiež „končiacich 
žiakov“ a zaželali sme im v ich štúdiu hlavne pevné zdravie 
a veľké úspechy.
Prešli dva mesiace, čo sme otvorili opäť bránu školy a my sme 
už zažili rôzne akcie, s ktorými sa s vami delíme na našich 

stránkach - internetovej stránke www.zsbosacalvr.edupage.
org alebo facebooku. Touto cestou sa snažíme priblížiť život 
Vašich detí v škole alebo škôlke.
V ZŠ  zatiaľ: 
•	 Pokračujeme s rannou školskou družinou (tiež si 
môžete pozrieť život našich-Vašich detí na www stránke 
www.skolsky-klub-deti1.webnode.sk ).
•	 V KD Bošáca sme sa zúčastnili krásnej výstavy 
ovocia, zeleniny a ostatných jesenných plodov.
•	 Zúčastnili sme sa anglicko-slovenského divadla 
v KD Zem. Podhradie s názvom „AROUND THE WORLD 
- Cesta okolo sveta“
•	 Od 1.10. začali fungovať na našej škole vzdelávacie 
krúžky, ktoré vedú pani učiteľky. Sme radi, že môžeme 
opäť spolupracovať aj s pani Hrančovou, ktorá nám vedie 
gymnastický krúžok. 
•	 Vynovili sme si šatne a jedáleň a taktiež podlahy 

v niektorých triedach 
v základnej škole.
•	 V jeden deň si 
žiaci našej školy užili 
pekný deň v prírode, 
namiesto učenia v 
triedach sa vzdelávali 
v teréne, uskutočnil sa 
športovo-branný deň - 
OŽAZ (Ochrana života 
a zdravia)
•	 P o s l e d n ý 

septembrový deň 
sľuboval pekné a 
slnečné počasie a my 
sme si pripravili 
„Šarkaniádu“.
•	Prváci našej 
školy sa zúčastnili 
s l á v n o s t n ý c h 
i m a t r i k u l á c i í 
a boli pasovaní 
do školského 
( p r v á c k e h o ) 
cechu. Slávnostná 
ceremónia sa niesla 
v duchu rozprávky 
„Alica v krajine 
zázrakov“.

•	 Potešili sme našich seniorov 
v programe pri príležitosti Dňa úcty 
k starším v Trenč. Bohuslaviciach, 
Zem. Podhradí i v Bošáci.
•	 Navštívil nás VĹČIK 
GOOOOLY, ktorý prišiel predstaviť 
detskou formou ľadový hokej.
•	 V spolupráci s pánom 
Miroslavom Švehlom sme pre deti 

pripravili tanečný kurz.
•	 Na základe požiadavky ministra školstva, vedy, 
výskumu a športu SR v súvislosti s Národnou stratégiou 
zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej 
gramotnosti sme v našej škole uskutočnili „Spoločné čítanie 
rozprávky“ dňa 24. októbra 2016 o 9:00 hod., (pokračovanie 
na strane 18)
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•	 (pokračovanie zo strany 17 ) nakoľko je tento školský 
rok 2016/2017 vyhlásený za Rok čitateľskej gramotnosti. 
Našim zámerom je nielen zatraktívnenie čítania kníh, ale aj 
posilnenie pocitu spolupatričnosti a súdržnosti.
•	 Deň jablka v našej škole- žiaci si v tento deň 
pripomenuli, aké dôležité sú vitamíny z jabĺk a aj z iného 
ovocia najmä teraz v jesennom období pre zdravie . V triedach 
s pani učiteľkami urobili množstvo aktivít na jablkovú 
tému – o jablkách sa rozprávalo, básnilo, spievalo, jablká 
sa ovoniavali, ochutnávali, maľovali, modelovali. Spoločne 
svoje diela vystavili na školských nástenkách a skrášlili si 
svoje triedy a chodby. Bol 
to voňavý jabĺčkový deň.
•	 Piataci sa v 
októbri zapojili do súťaže 
Recyklohry. Ich úlohou 
bolo z odpadových 
materiálov vytvoriť kŕmidlá 
pre vtáčiky. A tak počas 
triednickych hodín strihali, 
farbili a lepili PET fľaše 
a premieňali ich na pekné 
kŕmidlá.
•	 V našej škole 
sa dňa 8. 11. 2016 na 2. 
stupni uskutočnili besedy o 
šikanovaní a obchodovaní 
s ľuďmi. Prednáška o 
šikanovaní bola určená pre 
žiakov 5. a 6. ročníka a 
prednáška o obchodovaní s ľuďmi pre žiakov 
9. ročníka. Prednášky prednášala p. riaditeľka 
CPPPaP Mgr. Janka Klbíková.  V prednáške 
o šikanovaní sa žiaci dozvedeli, aké následky 
môže mať šikanovanie, tak pre agresora ako 
aj pre obeť. Vzhľadom na to, že väčšina 
šikanovania sa odohráva bez účasti dospelých, 
žiaci potrebujú stratégie, ktoré môžu použiť, 
keď oni, alebo ich priatelia sú vystavení 
tyranizovaniu. Teda -  deti sa potrebujú 
naučiť rozvíjať empatiu a myslieť na to, že 
šikanovanie vplýva na každého, nielen na 
obete.  V prednáške na tému Obchodovanie 
s ľuďmi - Rozpoznávanie nebezpečenstiev 
a rizík pri hľadaní práce v zahraničí. Žiaci 
sa prostredníctvom tejto prednášky mohli dozvedieť o 
dôležitých zručnostiach a schopnostiach, ktoré im umožnia 
zmenšiť riziko toho, aby sa v budúcnosti stali obeťami 
obchodovania s ľuďmi, resp. dostali sa do rizikovej situácie 
pri hľadaní práce, prípadne brigády nielen v zahraničí.
•	 Strašidelná zábava v ŠKD.
•	 HISTORICKÝ ŠERM - v duchu projektu Škola hrou 
sme ponúkli našim deťom dňa 18.11. 2016 v našej telocvični 
vystúpenie zamerané na obohatenie hodín dejepisu, vlastivedy 
a prvouky z obdobia stredoveku. Žiakom sa predstavili rôzne 
typy používaných zbraní a boj s nimi, odievanie zbrojnošov 
a iné zaujímavosti z histórie. Účelom prezentácie nebolo 
ukázať len samotný boj, ale odľahčenou formou sa niečo 
nové naučiť.
•	 Dňa 15. novembra sa naši tretiaci a štvrtáci vybrali 
do Bratislavy na divadelné predstavenie OBJAVENIE 
AMERIKY.

•	 Návšteva deviatakov výstavy a prezentácie stredných 
škôl v TN.
•	 „Život má cenu motýlích krídel ..!“ Tento rok 
sa naša škola rozhodla vyjadriť svoju spolupatričnosť s 
ľuďmi trpiacimi zákernou chorobou AIDS. 2. decembra si 
pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Žiaci pršli v tento 
deň „D“ do školy oblečení v červených tričkách a počas prvej 
vyučovacej hodiny postupne prichádzali  malí i veľkí žiaci 
do telocvične a spoločne vytvorili obrovskú živú červenú 
stužku ako symbol živého posolstva nádeje pre tých, ktorí ju 
najviac potrebujú. Cieľom bolo naučiť žiakov zaujať správny 

postoj k vlastnému 
zdraviu a životu, 
ako aj k zdraviu a 
životu druhých ľudí.
V MŠ sme zatiaľ: 
•	 Z a č a l i 
sme nový školský 
rok 2016/2017. 
Niektoré detičky 
vstup do materskej 
školy zvládli 
hrdinsky, niektoré si 
troška poplakali, ale 
nakoniec sa všetky 
deti skamarátili so 
škôlkou a chodia do 
nej radi.
•	 Návš t eva 
výstavy Ovocia 
a zeleniny v KD 
Bošáca.
•	 Vo z e n i e 
na koníkoch. 
V spolupráci 
s manželmi 
Potočnými sme 
z r e a l i z o v a l i 
vozenie na 
koníkoch. Mali 
sme k dispozícii 
dvoch koníkov. 
Deti sa na koníky 
už od rána veľmi 
tešili, a preto 

sme veľmi radi, že sme im mohli takouto cestou spríjemniť 
dopoludnie. Naše obrovské ĎAKUJEME patrí manželom 
Potočným.
•	 Začali sme s krúžkami: anglický jazyk, Tancuj, 
tancuj..., športový krúžok.
•	 Dňa 26.10.2016 sme v rámci našich aktivít 
zrealizovali „Šarkaniádu“. Počasie bolo ako stvorené na 
púšťanie šarkanov, takže nám krásne lietali. Všetci sme boli 
na ihrisku a mali sme dostatok priestoru na behanie. Tento 
rok si doniesli šarkanov všetky deti, niektoré aj dvoch :) 
pre prípad, že by jeden nelietal. Ďakujeme všetkým rodičom, 
ktorí sa zúčastnili za pomoc a príjemne strávené dopoludnie.
•	 Dňa 25.10.2016 sme si spolu s deťmi urobili 
Oslavu plodov jesene. Šikovné deti spolu s mamičkami 
vytvorili krásne jesenné dekorácie, ktoré nám ráno priniesli a 
(pokračovanie na strane 19)
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•	 (pokračovanie zo strany 18) ktoré sú vystavené v 
našej MŠ. Deti sa pozerali, ako p. učiteľka Marcelka vyrezala 
svetlonosa a pomohli jej 
lyžicou vytiahnuť vnútro 
tekvice. Potom sme si 
povedali pár jesenných 
básní, zaspievali piesne, v 
ktorých sa spomína ovocie 
alebo zelenina a ochutnali 
sme z darov, ktoré pre 
nás pani Jeseň každý rok 
pripraví. Deti veľmi zaujalo 
odšťavovanie, pri ktorom 
samozrejme usilovne 
podávali pani učiteľke 
Lenke jabĺčka. Šťavu z nich 
ochutnali, takže sme deťom 
dopriali riadnu vitamínovú 
bombu.
•	 Dňa 9.11.2016 sa 
v dopoludňajších hodinách 
uskutočnila v našej MŠ edukačná 
prednáška na tému „Výživa“. 
Pani učiteľka z našej základnej 
školy, PaedDr. Ing. Zuzana 
Nagyová, odprezentovala deťom 
túto tému prostredníctvom 
rozprávky o chorom kráľovstve. 
Deti si vyskúšali nakresliť 
bacily, potom mali možnosť 
vidieť, ako také skutočné bacily 
vyzerajú a zopakovali si, čo 
treba robiť pre to, aby bol 
človek zdravý. Nakoniec od pani 
učiteľky dostali za odmenu a dobrú spoluprácu mandarínku. 
Ďakujeme.
ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV:

OKTÓBER  2016
Cezpoľný beh:  oblastné kolo (Nové Mesto nad Váhom): 
4. miesto chlapci ( Samuel Paučin 9. roč., Ján Karlík 8, 
roč., Peter jakubík 7. roč.)
9. miesto dievčatá ( Paulína Paučinová 6. roč., Nina 
Kosová 6. roč., Monika Hricková 6.roč.) 
 Predkolo vo florbale dievčat (Nové Mesto nad Váhom):
1. miesto (Jessica Janotová 9. roč., Adela Černá 9. roč., 
Miriam Kopuncová 9. roč., Sára Lobíková 9. roč., Karin 
Záhorová 9. roč., Paulína Paučinová 6. roč., Monika 
Hricková 6. roč., Nina Kosová 6. roč., Martina Ochodnická 
7. roč., Sophia Kochanová 5. roč.,  Alžbeta Bariná 8. roč.,)
 Predkolo vo florbale chlapci (Nové Mesto nad Váhom):
4. miesto (Patrik Olaš 9. roč., Marek Maňák 9. roč., Samuel 
Paučin 9. roč., Roman Kukuča 9, roč., Kristián Pernica 9. 
roč., Adam Kusenda 9. roč.,  Matej Lobík 7. roč., Peter 
Jakubík 7. roč., Patrik Masár 8. roč., Alex Malíček 7. roč., 
Ján Karlík 8. roč. )
 Okresné kolo vo florbale dievčat (Čachtice):
3. miesto ( Miriam Kopuncová 9. roč., Sára Lobíková 9. 
roč., Karin Záhorová 9. roč., Jesica Janotová 9. roč., Adela 
Černá 9. roč., Paulína Paučinová 6. roč., Mária Kačicová 7. 
roč., Martina Ochodnická 7. roč., Monika Hricková 6. roč., 
Viktória Kukučová 6. roč., Sophia Kochanová 5. roč.)

Predkolo vo Futsal Cup (Nové Mesto nad Váhom):
2. miesto (Patrik Olaš 9. roč., Matej Lobík 7. roč., Peter 

Jakubík 7. roč., Samuel 
Paučin 9. roč., Lukáš 
Hricko 6. roč., Roman 
Kukuča 9. roč., Adam 
Kusenda 9. roč., Marek 
Maňák 9. roč., Ján Karlík 8. 
roč., Patrik Lobík 6. roč.)
 Súťaž v zručnosti žiakov 
(Nové Mesto nad Váhom)
Odbor informatika (24 
žiakov z 12 škôl):
1. miesto - Karin 
Záhorová 9. roč.
účasť - Lukáš Bulla 9. roč.

Odbor strojárstvo 
(24 žiaov z 13 
škôl):
3. miesto 
- Ondrej 
Dubnička 9. roč.
účasť - Michal 
Zámečník 8. roč.
Odbor 
elektrotechnika 
(14 žiakov z 8 
škôl) :
účasť - Jaroslav 
Herínek 8. roč., 
Martin Malík 9. 
roč.
NOVEMBER  
2016

OK vybíjaná pre najmladších žiakov ZŠ (Nové Mesto 
nad Váhom)
5. miesto (Eva Kubíčková 4. roč., Alex Mizerák 4. roč., 
Linda Kosová 4. roč, Magdaléna Martišková 3. roč., 
Rebeca Dovinová 4. roč., Vanessa Olašová 3. roč., Jasmína 
Breznická 4. orč., Monika Kukučová 4. roč., Nikola 
Kusendová 4. roč., Markéta Katrincová 4. roč., Rasťo 
Karlík  4. roč., Šimon Haviernik 4. roč., Ema Zámečníková 
4. roč.)
OK Futsal Cup ZŠ žiaci (Nové Mesto nad Váhom)
2. miesto (Roman Kukuča 9. roč., Patrik Olaš 9. roč., Marek 
Maňák 9. roč., Samuel Paučin 9. roč., Peter Jakubík 7. roč., 
Patrik Masár 8. roč., Adam Kusenda 9. roč., Ján Karlík 8. 
roč. Alex Malíček 7. roč., Matej Lobík 7. roč.)

Spolu nás čaká 10 mesiacov snaženia, driny a prekonávania 
ťažkostí, ale verím, že to bude viac radosti z práce, 
nových priateľstiev a zábavy a dúfam, že hlavne nepôjde 
o premárnený čas. Čakajú nás rôzne akcie, súťaže a aktivity 
na spríjemnenie a spestrenie školského života našich detí 
a žiakov. 
Prajem všetkým žiakom veľa zdravia, chuti, múdrosti a 
energie do štúdia, veľa dobrých známok, veľa pochvál 
a veľa radosti zo školskej práce, nám učiteľom zdravie, 
silu, trpezlivosť a nám všetkým, aby sme spoločne strávili 
príjemný nový školský rok 2016/2017.

Mgr. Daniela Záhorová, riaditeľka školy 
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                       Milí čitatelia Prameňa!
Chcel by som Vám v prvom rade popriať všetko dobré do nového roku, veľa zdravia, šťastia, 
lásky a všetko, čo budete počas roka potrebovať.
Pri písaní tohto článku mám trocha zmiešané pocity.  Trápi ma, že obraz futbalu v očiach určitej 
skupiny ľudí v našej obci nie je dobrý. Vidia futbalistov ako tých, ktorí si v nedeľu idú zahrať 

futbal a potom šup do krčmy. Je to veľmi skreslený pohľad na našu činnosť. Dovoľte mi, aby 
som Vám v krátkosti objasnil činnosť obyčajného hráča za rok. Jeho zhruba desaťmesačný cyklus 

začína krátko po Novom roku a končí niekedy v novembri. Počas týchto mesiacov trikrát do týždňa 
obetuje svoj voľný čas nielen futbalu, ale aj reprezentácii našej Bošáce. Vychádza mi to asi na 280 hodín ročne. 
Nie je to len o futbalistoch, ale aj o ľuďoch, ktorí sa podieľajú prípravou ihriska na zápasy, starostlivosťou nielen 
o hraciu plochu, ale aj jej okolia. Nesmiem zabudnúť ani na trénerov, ktorí sa zodpovedne pripravujú na zápasy 
a tréningy, pravidelne si dopĺňajú trénerské vzdelanie, a to „za vlastné“, aby bez nároku na odmenu odovzdali 
svoje skúsenosti a nadobudnuté vedomosti z praxe a z trénerských kurzov svojim zverencom. Za tých desať 
mesiacov je to veľký počet hodín, kedy sa futbalisti, tréneri, vedúci mužstiev, funkcionári a ostatní členovia OŠK 
venujú nielen svojmu koníčku, ale aj zveľaďovaniu kúska Bošáce, teda nášmu športovému areálu a reprezentácii 
našej malebnej obce. V podstate pripravujú pre svojich fanúšikov 8 mesiacov víkend čo víkend prestavenie 
v podobe futbalových zápasov svojich družstiev – prípravka, starší žiaci, dorast a dospelí.
    Na druhej strane ma teší, že sa nám v spolupráci s obcou podarilo vybudovať umelé osvetlenie tréningového 
ihriska, pripraviť studňu, aby bola dostatočne výkonná na automatické zavlažovanie ihriska.
Podarilo sa cez rôzne nadácie a sponzorov plnohodnotne vybaviť všetky mužstvá potrebným materiálom, aby 
sa naplno venovali tréningovým procesom. Začali sme renováciu šatní a spoločných priestorov. Chceme toho 
k blížiacej sa storočnici nášho klubu stihnúť veľa, aby nielen Bošáčania boli na nás hrdí, ale aby sa o Bošáci 
hovorilo v dobrom široko-ďaleko.

Prezident klubu OŠK BOŠÁCA Vlado Kopunec

OŠK
Bošáca

Našim mužom sa v jesennej časti súťaže nedarí podľa 
predstáv, keď hlavne výsledkovo výrazne zaostali za 
očakávaním. Ako najväčší problém sa javí premieňanie šancí, 
lebo v zápasoch si ich vytvoria dostatočné množstvo, ale 
napriek tomu máme najslabšie mužstvo v tomto ukazovateli 
- 23 gólov. Spôsobené to bolo aj dlhodobým herným 
výpadkom z dôvodu zranenia troch kľúčových hráčov hneď 
po úvodných zápasoch sezóny.  Návratom  dvoch z nich pred 
koncom súťaže sa zlepšila aj hra a prišli aj výsledky. Po 11. 
kole sa vzdal trénerskej funkcie p. V. Figura  a posledné 3 
zápasy viedol mužstvo p. I. Markech. Pokračovať by mal 
pri mužstve aj naďalej, tak všetci veríme, že zimná príprava 
prinesie ovocie a jarnú časť súťaže odohrajú naši muži tak, 
ako sme zvyknutí a v tabuľke budú postupne stúpať na vyššie 
priečky, kam určite patria!
Dorast sa túto sezónu stretáva s problémami, ktorých príčina 
je pre mňa nepochopiteľná – nedostatok hráčov. Niežeby 
hráči neboli, na súpiske je 18 hráčov, ale skrátka niektorí 
prestali hrať futbal len preto, lebo sa im nechce! Toto je 
pre mňa nepochopiteľné a neviem sa s tým zmieriť. Kde 
vlastne smeruje táto generácia? Tí, čo chodia a bojujú za 
OŠK, si zaslúžia veľkú pochvalu, lebo mnohokrát napriek 
chorobe alebo zraneniu nastúpia na zápas so sebazaprením, 
aj v škaredom počasí, lebo cítia zodpovednosť voči svojim 
kamarátom a nášmu klubu. O chvíľu nám začína zimná 
príprava. Tak dúfame, že chlapci sa zomknú, „zamakajú“ 
a na jar prídu lepšie výsledky a v súťaži sa udržíme.
Spoločné družstvo žiakov OŠK Bošáca a FK 1972 Zemianske 
Podhradie (5 hráčov) sa po návrate do najvyššej oblastnej 
súťaže – IV. ligy tak, ako sme predpokladali, nestratilo 

a výbornými výkonmi a výsledkami tešilo nielen trénerov, 
ale hlavne fanúšikov. Priebežne sú na druhej priečke tabuľky, 
keď prehrali len jeden zápas u lídra tabuľky a už sa všetci 
tešíme na odvetnú časť súťaže, nakoľko majú chlapci reálnu 
šancu túto súťaž vyhrať.
Prípravka sa pripravuje, chlapci a dievča poctivo trénujú 
a naďalej rozširujú svoje rady o nových futbalistov 
a futbalistky, čo nás veľmi teší a svedčí to o veľmi dobrej 
práci trénera a jeho asistenta nielen na tréningoch. Na jeseň sa 
zúčastnili prípravkári štyroch súťažných turnajov na ktorých 
odohrali celkovo 12 zápasov, po ktorých sú priebežne na 
druhom mieste tabuľky. Zúčastnili sa  aj jedného nesúťažného 
turnaja. Poďakovanie patrí okrem trénerov aj rodičom detí, 
ktorí sa veľmi aktívne zapájajú, pomáhajú pri organizovaní 
turnajov a preprave na zápasy. 
Na záver by som chcel poďakovať všetkým trénerom, 
ich asistentom, vedúcim mužstiev, lekárom, hráčom, 
funkcionárom a dobrovoľníkom, ktorí pomáhajú napríklad 
pri príprave ihriska, alebo pri zápasoch za odvedenú prácu 
v prospech nášho OŠK, keď neraz  na úkor svojho voľného 
času a nezištne pripravujú pre našich spoluobčanov a aj 
cezpoľných víkend čo víkend športové podujatia.
V neposlednom rade patrí vďaka všetkým fanúšikom, ktorí 
nás po celú sezónu povzbudzovali a fandili našim hráčom 
a ostali im verní, aj keď sa im nedarilo tak, ako by si 
predstavovali!
Veľká vďaka patrí obci Bošáca a ďalším väčším či menším 
sponzorom, ktorí nám poskytujú akúkoľvek pomoc pri 
realizácii našich cieľov v prospech nášho OŠK.

Bc. Jozef Mihala, tajomník VV OŠK Bošáca 

OŠK BOŠÁCA 
Zhrnutie jesennej časti súťaží sezóny 2016/2017

Dospelí tretí od konca, dorast úplne na dne, žiaci druhí, prípravka tiež 
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Žiaci víťazom Turnaja ObFZ 
Trenčín

V sobotu 5.11.2016 sa naši žiaci 
zúčastnili halového futbalového 
turnaja starších žiakov v Svinnej, ktorý 
organizoval Oblastný futbalový zväz 
Trenčín pre  najlepšie mužstvá  IV. 
ligy a V. ligy JUH a V. ligy SEVER po 
jesennej časti súťaže, doplnené o výber 
ObFZ Trenčín r. 2003 a mladší.
Súperom našich žiakov boli chlapci zo 
Soblahova (3:1), Dolnej Súče (2:1), 
Novej Vsi n/V (1:2), Brezovej p/B (5:2), 
Ľuborče (4:1), Bziniec p/J (5:1) a Výber 
ObFZ TN (2:0). 
Chlapci vyhrali 6 zápasov, keď zaváhali 
iba v jednom a so ziskom 18 bodov 
jednoznačne turnaj vyhrali. 
Ďakujeme za vzornú reprezentáciu 
našich klubov!                                                                                                    Bc. Jozef Mihala, tajomník VV OŠK Bošáca 

B L A H O Ž E L A N I E 
Obecný športový klub Bošáca želá 
všetko najlepšie nášmu dlhoročnému 
dobrovoľnému funkcionárovi, 
bývalému hráčovi TJ Družstevník 
Bošáca, neskôr aj trénerovi mládeže, 
p.Dušanovi Kochanovi, ktorý sa 
v dožil 03.07.2016  významného 
životného jubilea 60 rokov. 
Prajeme Ti, Dušan,  hlavne veľa 
zdravia, šťastia, úspechov a rodinnej 
pohody! 
Všetko najlepšie!!!
Výkonný výbor OŠK Bošáca

P O Z V Á N K A 
Obecný športový klub Bošáca  týmto pozýva svojich členov na Konferenciu 
OŠK, ktorá sa uskutoční dňa 04.02.2017 o 16.00 hod. v Kultúrnom dome 
v Bošáci s nasledovným programom:
• Zahájenie, voľba návrhovej komisie
• Správa o činnosti OŠK za rok 2016
• Správa o hospodárení OŠK za rok 2016
• Správa revíznej komisie o kontrole hospodárenia za rok 2016
• Diskusia
• Návrh na uznesenie a jeho prijatie 
• Záver

Vladimír Kopunec, v.r.
predseda Obecného športového klubu Bošáca

OŠK Bošáca organizuje na Silvestra dňa 31.12.2016 od 19.00 hod. 
tradičnú Silvestrovskú zábavu, na ktorú Vás srdečne pozývame. Zábava 
sa uskutoční v miestnom kultúrnom dome a do tanca Vám bude hrať 
hudobná skupina TREND. Cena vstupenky je 10 EUR, v cene je zahrnuté: 
silvestrovská kapustnica, víno, káva, pagáče, tombola, ohňostroj. 
Vstupenky si môžete zakúpiť u p.Bc. Jozefa Mihalu – č. t. 0907 709 231, 
na obecnom úrade, v Mäso-údeniny Bubnár, pohostinstvo Marcus, Čaba 
bar. 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

Pozvánka na halové 
turnaje organizované 

OŠK Bošáca
OŠK Bošáca tradične organizuje počas 
zimného obdobia halové futbalové 
turnaje pre svojich mládežníkov. 
Turnaje sa uskutočnia v telocvični ZŠ 
s MŠ Ľ.V. Riznera nasledovne:  
1. Futbalový turnaj prípraviek RE/
MAX NaMax CUP – 21.01.2017 
2. Halový futbalový turnaj dorastencov 
o Pohár starostu obce Bošáca – 
11.02.2017 
3. ČABA CUP 2017 – Halový 
futbalový turnaj starších žiakov – 
18.02.2017 
Bližšie informácie o turnajoch sa 
dozviete tesne pred ich konaním na 
facebookovej stránke OŠK Bošáca.

Bc. Jozef Mihala 
tajomník VV OŠK Bošáca

Pozvánka na tradičnú Silvestrovskú zábavu

SYMBOLICKÁ MINÚTA TICHA
Obecný športový klub Bošáca si chce aj takto symbolicky uctiť pamiatku 
našich dlhoročných členov, p. Ľubomíra Helíka, p. Jána Petruša a p. 
Anny Kaššovicovej, ktorá sa starala dlhé roky o pranie dresov a ktorí 
navždy odišli z našich radov v roku 2016. Prosím Vás,  venujte im 
tichú spomienku, za čo Vám v mene OŠK veľmi pekne ďakujeme!                                                                                                
Výkonný výbor OŠK Bošáca
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Milí spoluobčania,
 od predchádzajúceho vydania 
časopisu Prameň ubehlo niekoľko 
mesiacov a už tu máme jeho druhé 
vydanie a v tomto roku aj posledné.  
Rok 2016 pomaly, ale isto končí a mne 

nezostáva nič iné len hodnotiť, či bol pre 
nás viac alebo menej úspešný, čo sa týka 

naplnenia našich predsavzatí a plánov, ktoré sme chceli 
a mali v pláne zrealizovať v našej obci.
 Projektov bolo neúrekom, ale čo z toho, keď ani 
jeden v hodnotení nebol úspešný. Už to tak chodí, že 
niektorí majú úspešný skoro každý jeden projekt  a 
iní vôbec nič. Výzvy sú mnohokrát lákavé, ale tie 
podmienky, aby sme boli úspešní  sú možno v niečom 
inom.....  Spracovali sme projekt na obnovu KD, ako 
som spomínal v predchádzajúcom čísle časopisu. Vízia 
bola nádherná z Programu 
rozvoja vidieka sme chceli 
získať dotáciu, respektíve 
nenávratný finančný 
príspevok (NFP) v 100% 
výške na realizáciu tohto 
projektu. Čo čert nechcel, 
výzva bola zrušená. Takže 
nám zostali len oči pre plač 
a viera, že bude opätovne 
zverejnená obdobná výzva, 
aby sme mohli využiť už 
vypracovanú kompletnú 
projektovú dokumentáciu 
a s tým spojené verejné 
obstarávanie na dodávateľa 
stavebných prác. Ďalším 
projektom a samozrejme opäť neúspešným bola žiadosť 
o NFP z recyklačného fondu. Tu už naša snaha vyšla 
totálne navnivoč, lebo od 01.01. 2017 je fond zrušený. 
Takže financie vynaložené na spracovanie žiadosti  nám 
už nikto nevráti. Ďalším a zase neschváleným, bol projekt 
na odstránenie nelegálnej skládky komunálneho odpadu 
v potokoch v lokalite Pavlíkovec. Miestní túto lokalitu 
poznajú pod názvom za Zadaričkú, alebo Močidlá. Tu 
sme chceli založiť po asanácii skládky hruškový sad z 
pôvodných odrôd hrušiek z našich záhrad. Ďalším bola   
výmena okien na  požiarnej zbrojnici, OcÚ, Federál. 
Zase s neúspešným koncom. Multifunknčné ihrisko na 
hasičáku opäť neprešlo.  Takže žiadostí bolo, len škoda, 
že neboli schválené aspoň niektoré z nich. Dosť bolo  
negatívnych správ teraz aj niečo pozitívne.
 Podali sme žiadosť o NFP na opravu miestnej 
komunikácie (MK) v potokoch, ktorú Lesy SR š.p. 
využívali pri preprave drevnej hmoty získanej z ťažby 
dreva v Dolinkách. Napísali  sme žiadosť o pridelenie 
finančného príspevku na opravu MK a hľa, v čo som 
vôbec nedúfal Lesy SR š.p. akceptovali dôvody žiadosti, 
ktoré boli opodstatnené a schválili nám dotáciu 8000 € za 
podmienok, ktoré sme museli splniť. Preto sa opravovala 
MK smerom do potokov. Aj keď isto by bolo pre nás 
výhodnejšie opraviť MK okolo poľnohospodárskeho 
družstva, či v lokalite Vrzalov, alebo v Suchom potoku. 
Toto sa budeme snažiť riešiť v budúcom roku aspoň tie 

najviac poškodené časti miestnej komunikácie. Druhým 
úspechom bola schválená dotácia vo  výške 700 € od 
ZSE a.s.. na zakúpenie prenosného pódia. Za finančnú 
podporu uvedeným firmám ďakujeme. Nie sú to veľké 
peniaze, ale potešia. Ako vraví moja kolegyňa: “Kto si 
neváži máličko, netreba mu moc” a druhá jej obľúbená 
veta “Máličko ale vďačne.”  Ďalší úspech sa nám 
dostavil v podobe vrátenia preplatku za zemný plyn vo 
výške troch mesačných splátok cca 2000 € . Tu sa nám 
potvrdilo, že rekonštrukcia ÚK nebola zbytočná a prvé 
plody ovocia sa nám už dostavili. Úspechom môžeme 
nazvať aj  zakúpenie nových konferenčných stoličiek, 
stolov a profesionálnej umývačky riadu do KD. Je 
toho ešte veľa, čo by potreboval náš krásny stánok 
opraviť. Či už strechu prísalia, sociálne zariadenia, 
novú elektroinštaláciu, rozvody vody, zateplenie 
stropu a vonkajšej fasády a jeho okolia. Uvidíme ako 
dopadneme s  projektom, ktorý máme vypracovaný. V 

budúcom roku by sme chceli  
zrealizovať vo vlastnej réžii 
prestavbu garáže, prístavbu 
skladových priestorov 
a rekonštrukciu strechy. 
Samozrejme všetko závisí 
od možnosti financovania. 
Momentálne sa spracováva 
projektová dokumentácia. 
Čo mňa troška mrzí, že sme 
nestihli zrealizovať prepojenie 
striech na hasičskom ihrisku. 
Tu sme čakali na vydanie 
stavebného povolenia a potom 
na rezivo. Z dôvodu časového 
sklzu sme sa preto rozhodli 
odložiť realizáciu stavby na 

jarné mesiace. Materiál  máme zakúpený. Dúfam, že keď 
budete čítať prvé číslo časopisu Prameň  v roku 2017 
už bude strecha hotová. Ak teda v zdraví dožijeme. Za 
spomenutie isto stojí aj to, že sa spracovávajú projekty 
odvodnenia a vybudovania chodníka od predajne Coop 
Jednota smerom na Suchý potok.
 Po mojom iniciovaní  pracovného stretnutia 
v KD Zemianskom Podhradí všetkých starostov 
bošáckej doliny, obce Štvrtok a zástupcov firmy Ap 
Investing, s.r.o.  sme sa dohodli so zástupcami uvedenej 
firmy na vypracovaní štúdie odkanalizovania celej 
bošáckej doliny vrátene obce Štvrtok. Na základe tohto 
dokumentu by sme sa konečne mali o čo oprieť a zvoliť 
si najvýhodnejšiu alternatívu a spôsob odkanalizovania 
našich obcí. Termín spracovania a dodania  štúdie je 
dohodnutý do  31.03.2017. 
   Čo budeme musieť riešiť v budúcom roku je oprava 
domu smútku, kde je narušená statika a bezpodmienečne 
budeme musieť urobiť sanačné opatrenia, aby sme 
zabránili ďalšiemu posunu nosného múra a tým ešte 
väčšiemu narušeniu statiky stavby.
   Isto si mnohí z vás kladú otázku a čo bytovka? Bude 
sa stavať nebude, dočkáme sa toho? S poslancami 
OcZ sa touto témou zaoberáme na každom zasadnutí. 
Absolvovali sme viacero prezentácii firiem, ktoré sa 
zaoberajú výstavbou nájomných bytov, ale zatiaľ nás 
ani jedna svojou prezentáciu nepresvedčila. Nie je to 

Zemianske

Podhradie
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jednoduché rozhodnutie a hlavne v dnešnej dobe, kde 
nie je záruka skoro nikde. Verím, že sa raz dočkáme aj 
našej vytúženej bytovky, ako sme sa dočkali aj obecného 
vodovodu. Len dúfam, že nie až s takým časovým 
horizontom. Možnosti riešenia sú rôzne, len umenie je 
vybrať to správne. Nie je to rozhodnutie na jeden deň, 
alebo rok je to minimálne na tridsať rokov a tu treba 
ozaj zvážiť všetky klady aj zápory a po ozaj dôkladnom 
preverení všetkých argumentom zaujať stanovisko. Je 
to rozhodnutie o veľkej zodpovednosti nás všetkých.
  Čo môžem s hrdosťou  povedať: Všetko, čo sme 
spoločne za tých šesť rokov spoločnými silami dokázali 
vybudovať je bez úverov a zadlžovania obce. Finančné 
prostriedky sa nám zatiaľ darilo ušetriť z bežného 
rozpočtu obce. A to ešte splácame obci Bošáca dlh za 
vodovod vo výške cca 22 000 €. Toľko asi čo sa týka 
diania v našej obci. Aj keď by sa dalo ešte písať o 
všeličom.  
 Na záver milí spoluobčania dovoľte mi 
prihovoriť sa k Vám v čase Vianoc najkrajších sviatkov 
pokoja, lásky a porozumenia. V dnešnej uponáhľanej 
dobe, kedy nikto nemá čas na nič sú vianočné sviatky  
obdobím, na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro, 
výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a 
harmónie. Vianoce sú každý rok a  ich okúzľujúce čaro 
sa nedá ničím nahradiť ani napodobniť. Sú to sviatky 
plné lásky, pochopenia, spokojnosti a súdržnosti rodín. 
Tento pocit máme my a aj naše deti hlboko uložený v 
sebe a tešíme sa  z príchodu Ježiška. Neopakovateľná 
vôňa vianočného stromčeka dotvára jedinečné kúzlo  
Každý má ten vzácny pocit, kedy dokáže odpúšťať, 
tešiť sa z maličkostí a robiť šťastnými aj druhých. Je to 
čas, kedy sa akosi všetci zmeníme k lepšiemu a nevieme 
sa dočkať týchto krásnych a výnimočných dní. Tíško 
prichádza tento zvláštny čas, keď sa stretávajú rodiny, 
príbuzní a známi, keď si sadáme k sviatočnému stolu, aby 
sme sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné 
puto. Tiché a úprimné rozhovory pri sviečkach celej 
rodiny, bez nenávisti, náhlenia, plné pochopenia, radosti 
a šťastia detí z prítomnosti najbližších zanechávajú tento 
krásny pocit na dlhé obdobie. Preto v príjemnom teple 

domova iste budú znieť aj vianočné koledy a modlitby. 
Ako poďakovanie sa za odchádzajúci rok i ako prosba 
za zdravie našich rodín a spokojnosť všetkých blízkych 
a priateľov. Niekde i ako spomienka na tých, po ktorých 
bohužiaľ zostalo pri stole len prázdne miesto. Preto 
nezabúdajme na blízkych. Nech láska a úprimnosť 
sprevádzajúca vianočné sviatky zostane v nás všetkých 
počas celého roka. Človek nepotrebuje k životu len 
peniaze, majetky, autá, ale hlavne porozumenie, 
pochopenie, úprimnosť a dobrosrdečnosť. Najdôležitejší 
je pocit, že máme pri seba blízkeho človeka, ktorý vám 
rozumie a vie vám pomôcť.  Veď každý z nás s vďakou 
prijíma teplé ľudské slovo, pohladenie či len pohľad 
a svet sa zrazu stáva krajším. Človek sa musí vedieť 
tešiť i zo šťastia toho druhého. V tento sviatočný čas 
si viac ako inokedy uvedomíme, že napriek dospelosti 
v každom z nás drieme kúsok malého dieťaťa, ktoré 
netrpezlivo čaká na nádherne pripravený štedrovečerný 
stôl, voňavú vianočnú omáčku či kapustnicu, pečeného 
kapra, či iné dobroty, žiarivý stromček a darčeky, ktoré 
nás pod ním čakajú. Štedrý večer nech zanechá v našich 
srdciach stopu pohody a radosti. Chcem Vám všetkým 
popriať príjemné prežitie sviatkov v kruhu svojich 
najbližších. Prajem Vám všetkým ešte raz požehnané 
a príjemné prežitie vianočných sviatkov, nech ticho 
Vianoc Vás všetkých naplní pravým pokojom, radosťou 
, láskou, zdravím a božím požehnaním po celý nový rok 
2017.  A samozrejme ďakujem za podporu a pomoc pri 
zveľaďovaní a budovaní našej obce.

Miroslav Zámečník
starosta obce

Strešné laty
Nezostáva  mi len skonštatovať, že aj takýto ľudia žijú 
medzi nami. Na hasičskom ihrisku boli zložené strešné laty 
spolu z rezivom na  strechu, ktorým chceme spojiť obidva 
existujúce objekty. Neubehol  ani týždeň a moja intuícia 
ma nesklamala. Po dovoze nebolo času na zabezpečenie 
proti krádeži a niekto šikovný to hneď využil. Aj keď som 
si ich označil lesníckou kriedou bez okolkov a zábran si 
ich jednoducho niekto ukradol. Čo na to povedať. Je mi 
úprimne ľúto takýchto ľudí. Možno pociťujú radosť z toho, 

že získali niečo za čo 
nemuseli zaplatiť. V 
podstate okradli nás 
všetkých. Ale isto sa 
raz za tento zlý skutok  
vo svojom  živote budú 
hanbiť. 

M.Zámečník
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Už VIII. Ročník Slováckej 
jaternice sa tentoraz 
uskutočnil v areáli športovej 
haly v Trenčianskych 
Bohuslaviciach. Tento rok sa 
ochutnávka zabíjačkových 
špecialít   konala 3. septembra. 
Je to súťaž družstiev, ktoré už 
od rána pripravujú zabíjačkové 
a iné tradičné a netradičné 
špeciality pre zúčastnených 
vyznávačov konzumovania 
takýchto pochutín, ktoré nám 
najskôr podráždia čuchové 
zmysly, potom zrakové 
a nakoniec si to vychutnajú tie chuťové. K tomu  
pohár dobrej slivovičky alebo vínka a vitajte vo svete 
„ zdravého stravovania“.  Družstvo Obce Zemianske 
Podhradie už tradične reprezentuje  v zostave Vladimír 
Ochodnický, Peter Uko, Pavol Hulvák, Dalibor Kosa  
a starosta obce Miroslav Zámečník a pomocníčky 
Miroslava Zámečníková a Ingrid Kosová. Výsledky 

snaženia hodnotila porota 
zložená z moravských 
a slovenských zástupcov. 
Všetky pripravené pokrmy po 
vyhodnotení môžu ochutnať 
návštevníci podujatia. Naša 
obec získala ocenenie za 
najlepšiu jaternicu. V dnešnej 
dobe si môžeme všetky tieto 
výrobky zakúpiť v reťazcoch 
predajní, ale každý jeden 
účastník Vám potvrdí, že také 
dobré výrobky nedostať nikde 
na svete iba v tomto čase 
a na tomto mieste. Jeden rok 

na Slovenku v Trenčianskych Bohuslaviciach a o rok 
u susedov na Morave v Březovej. K tomu ešte pridáme 
spev a hudbu a už nám nezostáva nič iné ako sa len tešiť  
na ďalší ročník, ktorý bude v roku 2017 u susedov na 
Březovej.

Pracovníčky OcÚ Zem. Podhradie

Slovácka jaternica

     Čas neúprosne beží, ani sa nenazdáme a už sú tu 
opäť najkrajšie sviatky roka –Vianoce. Na Vianoce sa 
tešia všetky deti. Aj v našej Materskej škole Zemianske 
Podhradie  už rozvoniava vianočná atmosféra. Každý deň 
myslíme na to, kedy príde medzi nás Mikuláš, kedy už 
prídu Vianoce. Dúfame, že ani tento rok na nás Mikuláš 
nezabudne a zastaví sa v našej MŠ.
Deti sa už na tieto udalosti pripravujú rôznymi básňami, 
piesňami, výrobou rôznych papierových výrobkov 
s vianočnou tematikou, tiež si rozprávame o zvykoch 
a tradíciách týchto sviatkov. Neodmysliteľnou súčasťou 
nášho spoločného rozlúčenia sa so starým rokom je 
„Vianočná besiedka“, ktorú každoročne organizujeme. Už 
teraz sa tešíme na posedenie s rodičmi, kde si spoločne 
vychutnáme predvianočnú atmosféru. 
Vianočný čas je čas zázrakov, kedy sa plnia naše sny 
a túžby. Priania detí sú nekonečné. Všetky si želajú 
krásne nové autá, stavebnice, bicykle, tablety či bábiky. 
No Vianoce nie sú len o darčekoch. Snažíme sa deťom 
pripomínať, že Vianoce sú aj o stretnutiach so svojimi  
blízkymi pri štedrovečernom stole, kde panuje  láska, 
úprimnosť, pohoda. Vianočná hudba sa zakráda do našich 
sŕdc, vytvára sviatočnú atmosféru a všetci si v kútiku duše 
prajeme, aby tieto sviatky trvali večne...To sú tie skutočné 
hodnoty Vianoc.
Želáme Vám, aby tie Vaše boli naplnené láskou, pokojom 
a radosťou.
      Krásne, šťastné a veselé Vianoce a šťastný nový rok 
2017 Vám želá kolektív MŠ Zemianske Podhradie.                                                       

Čas vianočný, čas sviatočný...

Hudobné popoludnie
Hudobná skupina Rytmus z Novej Bošáce oslávila dňa 
27.8.2016 na hasičskom ihrisku v Zemianskom Podhradí 
za spolupráce obecného úradu a hasičského zboru 
v Zemianskom Podhradí 20. výročie existencie a pokrstila 
svoje nové CD6.
Úspešnosť celej akcie, nakoľko sa akcia konala pod holým 
nebom, závisela od prajnosti počasia a to sa vydarilo. Bol 
nádherný slnečný deň a aj ak sa nejaký mráčik zatúlal nad 
hasičské ihrisko, nádherné tóny hudby, veselý spev a dobrá 
nálada ho odohnali. Všetci priaznivci ľudovej hudby si mali 
možnosť vypočuť pesničky, ktoré sa dedia z generácie na 
generáciu, ktorých melódie nenechajú nikoho ľahostajným. 
Niektorí si zatancovali, iní zaspievali a hudba a dobrá nálada 
sa šírila celou dedinou. Hudobné popoludnie mali aj tí, ktorí 
sedeli doma. Lahodné tóny našli každého.  V programe 
vystúpili pozvaní hostia skupiny Rytmus : Olinka Baričicová, 
dychová hudba Dunajská kapela a Březovjané. Pre všetkých 
zúčastnených bolo pripravené občerstvenie, ktoré zabezpečili 
členovia DHZ v Zem. Podhradí. Pre deti boli pripravené 
rôzne zábavné atrakcie. Hudba skupiny Rytmus z Novej 
Bošáce sa niesla dedinou do neskorých večerných hodín. 

Pracovníčky OcÚ
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Jeseň, pani  bohatá...
     
Na Šarkaniádu sa tešia všetky deti našej MŠ Zemianske 
Podhradie. Je to krásna  športová akcia, na ktorej si môžu 
či už deti alebo dospelí zabehať s vetrom opreteky. Inak 
tomu nebolo ani tento rok. Naše šarkany vzlietli nad 
futbalové ihrisko v krásne septembrové popoludnie. Aj 
tento rok nám počasie prialo a vietor bol priaznivý. Sme 
veľmi radi, že sme  sa zišli v hojnom počte a dali sme  
tak prednosť spoločnému stretnutiu, hre pred televíziou 
či počítačom.
     Ďalšou milou akciou v spolupráci s rodičmi bola  
koncom októbra Oslava jesene. Zišli sme sa v maskách  
a s lampiónmi pred materskou školou a spoločne prešli  
obcou. Napokon sme zamierili do kultúrneho domu, 

kde boli pripravené k malej ochutnávke plody jesene 
v podobe ovocia a tiež naše „škôlkarske nátierky“. 
Príjemné posedenie bolo spríjemnené hudbou, tancom 
malých či veľkých. 
     K obdobiu jesene patrí aj jeseň života. Tak ako 
pani jeseň vytvára krásne umelecké diela, podobným 
umeleckým dielom  je aj človek vo svojej jeseni života. 
Tvaroval a formoval ho sám život  neraz ťažkými 
skúškami, radosťami, starosťami.  Aj v MŠ si často 
rozprávame o starších ľuďoch, o  úcte k nim. Mala 
by to byť prirodzená súčasť nášho života, spontánna a 
nenásilná. Tento rok sme pripravili ľudové pásmo, uctili 
si a pozdravili našich seniorov 19. októbra v kultúrnom 
dome. 
Október je mesiacom úcty nás mladších k tým skôr 
narodeným. Ale na túto úctu a pozornosť by sme nemali 
zabúdať počas celého roka.                        D. Madilová

     Máte radi jeseň ? Možno si poviete, ja radšej jar, 
leto, zimu ... ale jeseň je dar. Zúročí celoročnú námahu 
a v živote prinesie 
múdrosť, pokoj 
a vyrovnanejší pohľad 
na svet. Jeseň vytvára 
umelecké diela, ktoré 
sú ako krásna paleta. 
Takýmto umeleckým 
dielom je aj človek vo 
svojej jeseni života. 
Tvaroval a formoval 
ho majster život 
skúškami, radosťami, 
ale aj problémami 
a starosťami.               
    Ľudský život 
predstavuje knihu, 
zložitý jedinečný román. 
Bezstarostné  detstvo, 
aj keď nemuselo byť 
bohaté a žičlivé, predsa 
bolo krásne. To vystriedalo detstvo vašich detí, radosť, 
úzkosť a trápenia. Minuli sa roky, až jedného dňa prišlo 
obdobie jesene života. Prišlo pomaly, nenápadne, tak 
ako sa končí leto a začína sa jeseň.

     Múdry človek povedal: „ Ľahšie nesie bremeno 
staroby  ten, kto cíti úctu a lásku mladých “... a aj 

z tohto dôvodu, aby 
sme našu úctu, obdiv 
a lásku preukázali 
našim seniorom, 
zorganizoval Obecný 
úrad v Zemianskom 
Podhradí slávnostný 
deň, ktorý sa konal 11. 
10. 2016 v kultúrnom 
dome. Pozvaných 
seniorov pozdravil 
starosta obce Miroslav 
Zámečník. Všetkých 
prítomných potešil 
slávnostný kultúrny 
program v podaní 
detí Materskej školy 
v Zemianskom Podhradí 
a detí Základnej školy 
Ľ.V.Riznera v Bošáci. 

Na počúvanie a do tanca hrala hudobá skupina  Františka 
Mindára. Malé pohostenie zavŕšilo milé stretnutie.
    Seniori  odchádzali  so slovami, aby nám osud doprial 
stretnúť sa aj na ďalších akciách v takom hojnom počte.

Stretnutie seniorov – Jeseň je dar
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V  mesiaci júl boli naši hasiči 
vyslaní k  dvom technickým 
zásahom s technikou T-815 CAS 
32 – 18.7.2016 v časti Zbehová, 
kedy zabraňovali vytekaniu oleja 
do vody a  31.7.2016 spadnutý 
strom v  časti Zbehová. Jeden 
požiarny zásah obilia v Dolnom 
Srní. 
Na konci mesiaca august sme 
členom HS Rytmus 
z  Novej Bošáce poskytli 
nielen naše priestory, 
ale aj našich členov pri 
zabezpečení riadenia 
dopravy pri krste ich 
nového CD albumu. Na 
druhý deň sa v  Novej 
Bošáci konal Pohár 
starostov obcí Bošáckej 
doliny. Náš zbor 
reprezentovali družstvá 
Plameňa a jedno zmiešané 
družstvo mužov a žien.
Dňa 8.10.2016 sme na 
domácej pôde organizovali Okresné 
jesenné kolo hry Plameň. Do tejto 
súťaže sme zapojili jedno družstvo 
najmenších hasičov. V  celkovom 
hodnotení skončili na 3.mieste. Za 
čo im srdečne gratulujeme.
V  tomto mesiaci sa školilo 7 členov 
v  kurze pilčíkov a  strojníkov. 
15.10.2016 sa v  našich priestoroch 
KD konalo hromadné IMZ, na 
ktorom sme boli informovaní o  stave členských 
základní jednotlivých DHZ v okrese, stav pokladne na 
OV DPO, zrekapitulovanie okresnej súťaže, školení, ale 
najmä blížiace sa voľby do nového okresného výboru, 
predsedníctva, pléna a  komisií. Posledná októbrová 
sobota v osade Španie v Novej Bošáci patrila požiarno-
taktickému cvičeniu s  technikou T-815 a  Š1203, no 
súčasne bolo cieľom natrénovať spoluprácu HaZZ 
a  DHZO, ktoré pôsobia v  našom okrsku. Hosťom 
cvičenia boli i  naši družobní  hasiči zo SDH Březová. 
Z nášho zboru sa zúčastnili členovia Ing. Štefan Kusenda, 
Bohumil Zámečník, Pavol Marták, Patrik Zámečník, 
Šimon Katrinec, Matúš Katrinec, Roman Zámečník 

a Lukáš Bánovský.
2.11.2016  sme boli vyslaní na základe zvolania KOS 
Trenčín v počte 1+3 členovia  s technikou T815 CAS32  

k  požiaru udiarne v  Zemianskom 
Podhradí.
Dňa 26.11.2016 sa vo Svite konali Halové 
majstrovstvá SR kolektívov mladých 
hasičov pod záštitou prezidenta DPO 
SR. Zbor reprezentovalo jedno družstvo 
chlapcov a jedno družstvo dievčat. Vo 
veľkej konkurencií skončili chlapci 
na 47.mieste a dievčatá na 44. mieste. 
Začo im blahoželáme. Veľká vďaka patrí 
samozrejme aj všetkým rodičom, ktorí sa 

tejto akcií zúčastnili.
Počas celého roka sme 
pracovali na zveľaďovaní 
a  dokončení prác na 
hasičskom domčeku. 
Ten je v  súčasnosti plne 
funkčný na potreby, pre 
ktoré bol zriadený. Je tam 
garážovaná i  technika. 
Súčasne sme rozbehli 
práce na rekonštrukcií 
hasičskej zbrojnice. 

Nakoľko sme 
minulý rok 
získali nový 
a u t o m o b i l 
T-815 CAS 
32, museli 
sme upraviť 
podmienky pre 
akcieschopnosť 
t o h t o 
vozidla. Išlo 
predovšetkým 
o  kopačské 

práce (prehlbovanie zbrojnice), elektroinštalačné práce 
ako aj vymaľovanie garáže. Všetkým členom, ktorí 
tu venovali nespočetné množstvo hodín, patrí naša 
úprimná vďaka.
Pomaly sa nám blíži koniec roka a i touto cestou by sme 
vám chceli popriať krásne vianočné sviatky v  kruhu 
svojej rodiny, priateľov a zaželať všetkým úspešný štart 
do nového roka. Zároveň by sme chceli všetkých členov 
zboru Zemianske Podhradie pozvať na Výročnú členskú 
schôdzu, ktorá sa bude konať 7.1.2017. Tešíme sa na 
Vašu účasť.

Napísala: Mgr. Silvia Šusterová
Tajomník DHZ

Činnosť Dobrovoľného hasičského 
zboru Zemianske Podhradie
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Už je zima, už je čas - 
Mikuláši majú zraz. 
Jeden pôjde rovno k nám, 
na toho sa pamätám. 
Na topánky pozriem sa: 
“Ahoj tatko, vyzuj sa!”
     Ako každý rok aj tento  - k nám 
zavítal Mikuláš s anjelom a čertom. 5. 
decembra deti túžobne očakávali príchod 
Mikuláša. Aj keď jeho príchod nezdobil 
sneh a ľad, predsa rozžiaril očká deťom, 
pre ktoré mal sladké prekvapenie. 
Mikuláš každoročne v našej obci 
rozsvieti vyzdobený vianočný stromček. 
Potom sa  spolu s deťmi  premiestnil 
z chladného, mrazivého zimného počasia 
do vykúreného, sviečkami a ihličím prevoňaného kultúrneho domu.  Mikuláš spolu s anjelom rozdával deťom 
balíčky, ktoré mal pripravené pre deti ako odmenu za zarecitovanú básničku alebo zaspievanú pesničku. A nebolo 
ich málo. Široké úsmevy, jasavé očká, no sem-tam aj plač zo strachu. Radosť detí a milé úsmevy presvedčili 
Mikuláša a jeho pomocníkov  o tom, že do  našej obce s radosťou zavíta aj o rok.

Stretnutie detí s Mikulášom

V tomto roku uplynulo 23 rokov od jeho založenia. 
Úprimná vďaka patrí tým osobnostiam a inštitúciám, 
ktoré sa o ten čin zaslúžili.
V živote človeka 23 rokov znamená mladosť – krásny 
vek. V existencii pamätného domu sú to stovky 
návštev od detí z materských škôl, žiakov základných 
škôl až po dôchodcov a aj zahraničných hostí.  Som 
vďačná za každú návštevu pamätného domu, no zvlášť 
ma tešia žiaci. Zapisujú si poznatky, alebo si výklad 
nahrávajú. Takto ich motivujú vyučujúci (napríklad 
ZŠ Stará Turá) k poznávaniu regionálnej histórie.
Pamätný dom zachytáva život a aktívnu prácu 
osobností, ako boli Pavel Doležal, Žigmund Paulíny, 
Samuel Štúr, J. Ľ. Holuby – kňazi, ktorí šírili 

vzdelanosť medzi pospolitým ľudom. Rodák zo Zemianskeho Podhradia  Ľ.V. Rizner vynikajúci pedagóg (ZŠ v 
Bošáci nesie jeho meno), spisovateľ, prvý slovenský bibliograf, zhotovoval učebné pomôcky, písal učebnice. Dal 
postaviť dvojtriednu školu (pri ev. kostole), lebo v jeho jednotriedke bolo v roku 1896 až 186 detí. (Bolo to až 
trápenie – ako píše v Denníku).
Zemianske Podhradie je spojené aj so štúrovskou tradíciou – Ľ. Štúr, J.M. Hurban (pamätná tabuľa na PD), ale aj 
s menom českého spisovateľa (Aloisa Jiráska (trilógia Bratstvo).
Pamätný dom ale aj neďaleký kaštieľ a ev. kostol a.v. zachytávajú život šľachtických rodín Podhradských, 
Príleských a Ostrolúckych, ktorí sa tiež podieľali na šírení vzdelanosti. 
Oveľa viac sa dozviete, ak navštívite náš Pamätný dom  Holuby-Rizner aj so vzácnymi dokumentami – exponátmi, 
ktoré sú bohaté nielen na  regionálnu históriu.
Nie darmo sa hovorí, že   ZEMIANSKE  PODHRADIE  JE  KRIŽOVATKOU SLOVENSKÝCH DEJÍN.
Srdečne Vás pozývam na prehliadku PD Holuby-Rizner aj v roku 2017, v ktorom Vám želám pevné zdravie 
a veľa šťastia.

Mgr. Anna Rydzá – sprievodkyňa PD

Pamätný dom Holuby-Rizner v Zemianskom Podhradí (1993-2016)
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Pohľad na Bošácu z kopca Stráne. Fotografiu vydalo Potravné družstvo v Bošáci krátko po 1. svetovej vojne. 
Vytlačená bola v Kyjove. Potravné úverové družstvo bolo zriadené v roku 1905 bošáckymi sedliakmi a odkúpilo 
na námestí dom od židovského statkára Bergera, kde zriadilo svoje stredisko. Úlohou družstva bolo pomáhať 
sedliakom pri rôznych investíciách u menších hospodárov. Na mieste sídla družstva je dnes obchod  textilom.
Fotografia zachytáva polia na Hrubej Strane, boli to malé políčka. Ale ako vidieť, každý kúsok zeme bol obrobený 
a nič neležalo úhorom. V pozadí vidieť aj úzke pásy rolí na Malej Strane. Vľavo dolu vedie cesta na Rolincovú, 
pri ktorej ešte nestálo ihrisko, ale boli tu tiež polia. Najbližšie stojace domy sú hospodárske budovy – stodoly. 
Slúžili na uskladnenie úrody, sena, slamy a pracovného náradia. Stodoly bývali väčšinou z brvien a strecha bola 
prikrytá slamou. Bohatší gazdovia mali stodolu so stenami z „nabíjanice“ – hliny zmiešanej s plevami. Len tí 
najbohatší mali stodoly murované z hlinenej tehly a zastrešené šindľom. V 20. storočí sa ako stavebný materiál 
používala aj pálená tehla a betónové kvádre a ako strešná krytina i plech alebo škridla.

Katolícky dom alebo „Orolňa“ na fotografii 
z tridsiatych rokov 20. storočia. Budova bola 
otvorená v roku 1925. Slúžila ako kultúrne, 
či športové centrum. Konali sa tu divadelné 
predstavenia, zábavy, spoločenské podujatia, kurzy, 
či športové aktivity. Po druhej svetovej vojne až do 
osemdesiatych rokov sa nachádzalo v budove kino 
a v 90. rokoch aj banka Slovenská sporiteľňa. Dnes 
sú v nej obchodné priestory.

Historickým objektívom
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Pohľadnica zachytávajúca námestie v Bošáci v roku 1934. Na zábere vidieť viaceré  zaujímavé objekty z ktorých 
dnes väčšina nestojí. Prvý dom sprava je hostinec, ktorý vlastnil Adam Kačíc, bol v ňom výčap piva i vína. Predávali 
tu aj tabak a cigarety. Ďalšia budova vpravo je Sokolovňa, pravdepodobne v čase záberu najviac využívaná. 
Hrávalo sa tu divadlo, koncerty, bývali tu chýrne 
zábavy, či iné kultúrne i spoločenské podujatia. 
Slúžila aj ako kino a tiež telocvičňa z ktorej cvičenci 
sa stali účastníkmi celoštátnych sokolských zletov, 
či spartakiád na Strahovskom štadióne v Prahe. Za 
Sokolovňou je budova, ktorá do roku 1927 slúžila 
ako obecný úrad, následne do roku 1972 pošta, 
potom aj čistiareň šatstva. V budove bola aj četnícka 
stanica. Posledný dom v rade bol obchod - mäsiarstvo 
Žarnovický a neskoršie tu bolo aj holičstvo. Zľava 
vpredu vidieť „poláčkech výšku“, ktorá slúžila ako 
sklad obilia. Za ňou, vysoká budova, je synagóga, 
postavená v roku 1866. Poschodová budova bola 
dominantou námestia. Mala sedlovú strechu, po 
stranách lemovanú oblúkmi. Okolo synagógy sa 
nachádzal upravený plot. V roku 1950 bola zbúraná. 
Zo záberu tiež vidieť, že cesta bola „nespevnená“.

Daniel Bradáč

Fotografi e poskytli: Mgr. Peter Kolesár, Štefan 
Brezovák, Paulína Vojteková, Ing. Jaroslav Kukuča. 
Ak máte zaujímavé fotografi e z Bošáckej doliny, 
poprosíme o ich zapožičanie s cieľom uchovania 
kultúrneho dedičstva našej doliny. 

Fotografi e vám po ich naskenovaní na OcÚ v Bošáci 
určite vrátime. Ďakujeme
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17.12.  Koncert Kollárovci (KD)

18.12.  Ozveny vianočných tradícií (múzeum)

31.12.  Silvestrovská zábava (KD)

7.1.   Trojkráľový turnaj v halovom futbale...(telocvičňa ZŠ)

6.1. Vianočný ekumenický koncert(ev. kostol ZP)

15.1. Novoročné stretnutie so starostom a poslancami(KD)

21.1. Futbalový turnaj prípraviek RE/MAX NaMax CUP(telocvičňa ZŠ)

28.1.    1. Obecný ples (KD)

11.2. Halový futbalový turnaj dorastencov o pohár starostu obce Bošáca(telocvičňa ZŠ)

18.2. ČABA CUP 2017 – Halový futbalový turnaj starších žiakov(telocvičňa ZŠ)

19.2.     Bošácke Baveničky (KD)

25.2.     Pochovávanie basy(KD)
* Zmena programu vyhradená.

Čo nás čaká v Bošáci...

ČABA CUP 2017 – Halový futbalový turnaj starších žiakov(telocvičňa ZŠ)
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PD Bošáca v mesiaci september 2016 zrekonštruovalo priestory 
potravinovej prevádzky v hospodárskom dvore Zemianske 
Podhradie  na pestovanie hlivy ustricovej.  Porciovanú hlivu 
si je možné zakúpiť vo vlastnej domácej predajni PD Bošáca. 
Väčšie množstvo nad 5 kg  je na objednávku cez webovú 
stránku  www.bosackehuby.sk
Hliva ustricová (Pleurotus ostreatus) je drevokazná huba. Zo 
stromov prijíma veľa živín, ktoré sa podieľajú na jej liečivých 
účinkoch. Patrí medzi ne najmä schopnosť aktivovať 
bunky, ktoré v tele vytvárajú prirodzenú imunitu. Jednou 
z najdôležitejších látok, ktoré obsahuje, je pleuran, teda 
polysacharid zložený z glukánov, ktoré v ľudskom tele 
aktivujú bunky prirodzenej imunity a vytvárajú veľkú 
protizápalovú aktivitu. Okrem toho obsahuje hliva ustricová 
dôležité vitamíny B, D, C, K, ale aj proteíny, steroly, niektoré 
mastné kyseliny, ďalej chróm, meď, železo, jód, draslík, 
selén a zinok. Je skutočne bohatou zásobárňou dôležitých 
prvkov. Má však ešte jednu dôležitú látku, a tou je vláknina, 
vďaka ktorej sa z tela uvoľňujú usadené škodliviny.
Táto liečivá huba zabezpečuje v tele regeneráciu buniek, 
a tým spomaľuje starnutie. Ako účinný pomocník pôsobí 
aj pri liečbe zápalov, kĺbových a kožných ochorení, 
lieči ekzémy a odstraňuje aj bradavice vírusového 
pôvodu. Odporúča sa aj pri ochoreniach obličiek a 
pečene. Zlepšuje metabolizmus, regeneruje vnútorné 
orgány a tlmí vedľajšie účinky chemoterapie. V Číne 
sa táto vzácna huba využíva na posilnenie žíl a proti 
strnulosti končatín.
„Hliva je protivírusová, protirakovinotvorná, 
lieči ochorenia srdca, likviduje baktérie, 
posilňuje nervový systém a znižuje cholesterol 
v krvi.“
Ing. Pavol Škubla, CSc. slovenský mykológ zo 
Slovenskej mykologickej spoločnosti Slovenskej 
akadémie vied.

PD Bošáca 

Hliva ustricová z PD Bošáca

Rýchla hlivová polievka
Do hrnca dáme variť vodu so soľou, celým čiernym 
korením a celou cibuľou. Hneď pridáme na rezance 
nakrájanú hlivu a na kolieska nakrájanú klobásku. 
Všetko povaríme 15 - 20 min., aby hliva zmäkla. 
Skúšame hlavne tvrdšiu “hlúbikovú” časť hlivy. 
Keď je všetko mäkké, pridáme smotanu na varenie 
s trochou hladkej múky na zahustenie. Podľa chuti 
aj dosolíme. Nakoniec necháme prejsť varom a 
podávame. DOBRÚ CHUŤ !

Hlivový perkelt
Na oleji alebo masti speníme cibuľku, pridáme na 
rezance nakrájanú hlivu a smažíme 10 minút. Osolíme 
a okoreníme podľa chuti. Zalejeme vodou a necháme 
prevrieť. Ak je hliva ešte trochu tuhá, varíme kým úplne 
zmäkne. 
V smotane rozmiešame múku na zahustenie spolu s 
roztlačeným cesnakom a červenou paprikou. Prilejeme 
a necháme prevrieť. Ak už nevrie, môžeme ešte dochutiť 
citrónovou šťavou a čerstvými bylinkami. Podávame s 
haluškami alebo cestovinou.
DOBRÚ CHUŤ !

Pohánka s hlivou na panvičke
Asi pohár (250 ml) suchej pohánky zalejeme vriacou 
vodou v pomere 1:2 a necháme postáť asi 30min. Zatiaľ si 
na panvičke (radšej väčšej) speníme na masti cibuľu (ak 
máme, pridáme trochu nadrobno nakrájanej slaninky 
alebo klobásky - len pre chuť). Pridáme aj na rezance 
nakrájanú hlivu a spolu smažíme 10 - 15 min., kým je 
hliva mäkká. Osolíme a okoreníme podľa chuti. Použité 
korenie zmení výslednú chuť. Možno pridať provensálske 
bylinky, grilovacie alebo gulášové korenie alebo kmín s 
červenou paprikou. Pohánku precedíme a prisypeme na 
panvicu k hlive. Dobre premiešame a odstavíme. Porcie 
naložíme na tanier a ešte horúce posypeme strúhaným 
syrom. DOBRÚ CHUŤ !



60 rokov
Ján Václav,  Zem. Podhradie č. 
224
Stanislav Dedík, Zem. 
Podhradie č. 55
Stanislav Dedík, Zem. 
Podhradie č. 55
Stanislav Dedík, Zem. 

Karel Smítka, Zem. Podhradie 
č. 213
Kochan Dušan
Adamať Peter
Kopunec Dominik
Tinková Ľudmila
Kopunec Dominik
Tinková Ľudmila
Kopunec Dominik

Juráčková Eva
Kusendová Jaroslava
Kozicová Viera, Ing.

65 rokov
Martina Pacek, Zem. Podhradie 
č. 237
Pavol Kusenda, Zem. 
Podhradie č. 174
Pavol Kusenda, Zem. 
Podhradie č. 174
Pavol Kusenda, Zem. 

Pavol Pospíšil, Zem. Podhradie 
č. 159
Pavol Pospíšil, Zem. Podhradie 
č. 159
Pavol Pospíšil, Zem. Podhradie 

Ján Strýček, Zem. Podhradie č. 
5
Ján Strýček, Zem. Podhradie č. 
5
Ján Strýček, Zem. Podhradie č. 

Daniela Vajdová, Zem. 
Podhradie č. 261
Daniela Vajdová, Zem. 
Podhradie č. 261
Daniela Vajdová, Zem. 

Pavol Kopunec, Zem. 
Podhradie č. 232
Pavol Kopunec, Zem. 
Podhradie č. 232
Pavol Kopunec, Zem. 

Křenková Mária
Zámečník Slavomír
Černý Pavol
Zámečník Slavomír
Černý Pavol
Zámečník Slavomír

Pöštenyi Miroslav
Černý Pavol
Pöštenyi Miroslav
Černý Pavol

Setvák Vladimír
Pöštenyi Miroslav
Setvák Vladimír
Pöštenyi Miroslav

Marták Dominik
Vaškovič Ladislav
Paučinová Janka, Mgr.
Naďo Alojz
Paučinová Janka, Mgr.
Naďo Alojz
Paučinová Janka, Mgr.

Ilčík Jozef
Naďo Alojz
Ilčík Jozef
Naďo Alojz

70 rokov
Bagínová Daniela
Miroslav Unčík, Zem. 
Bagínová Daniela
Miroslav Unčík, Zem. 
Bagínová Daniela

Podhradie č. 218
Miroslav Unčík, Zem. 
Podhradie č. 218
Miroslav Unčík, Zem. 

Anna Matejíková, Zem. 
Podhradie č. 56
Anna Matejíková, Zem. 
Podhradie č. 56
Anna Matejíková, Zem. 

Marta Havierniková, Zem. 
Podhradie č.188
Marta Havierniková, Zem. 
Podhradie č.188
Marta Havierniková, Zem. 

Juráčková Alica
Králiková Viera
Brezovák Eduard
Čačík Marián
Brezovák Eduard
Čačík Marián
Brezovák Eduard

75 rokov
Vladimír Juráček, Zem. 
Podhradie č. 239
Vladimír Juráček, Zem. 
Podhradie č. 239
Vladimír Juráček, Zem. 

Mária Ženžláková, Zem. 
Podhradie č. 239
Mária Ženžláková, Zem. 
Podhradie č. 239

Podhradie č. 15
Mária Ženžláková, Zem. 
Podhradie č. 15
Mária Ženžláková, Zem. 

Benko Vladimír
Malcová Mária
Kaššovic Pavol
Staňáková Viera

80 rokov
Anna Václavová, Zem. 
Podhradie  č. 224
Anna Václavová, Zem. 
Podhradie  č. 224
Anna Václavová, Zem. 

Elena Kusendová, Zem. 

Podhradie  č.114
Irena Dýmová, Zem. Podhradie  
č. 86
Irena Dýmová, Zem. Podhradie  
č. 86
Irena Dýmová, Zem. Podhradie  

Masaryk Jozef
Dzuráková Emília
Masaryk Jozef
Dzuráková Emília
Masaryk Jozef

Hanáčková Mária
Dolníková Klára
Pevná Emília

85 rokov
Ján Václav, Zem. Podhradie č. 
199
Kochanová Božena
Geržová Vlasta
Kadlecová Emília

90 rokov
Jánošková Anna
Dugátová Mária
Holičková Mária
Dugátová Mária
Holičková Mária
Dugátová Mária

91 rokov
Janegová Anna 

94 rokov
Ertl Ján

97 rokov
Jakubíková Ľudmila

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. Grafi cká úprava: Martina Lukáčová
V časopise uverejňujeme aj autorské články s názormi, ktoré nemusia byť totožné s 
názorom redakcie. 

Vydáva obec Bošáca. Náklad:
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NAŠI JUBILANTI

Narodili sa ...
Legéň Sebastián

Šimová Mia
Čičová Tamara

Madilová Veronika
Fulec Oskar

Kozicová Nela
Zámečník Adam
Pagáč Samuel

Manuela  Vidová, Zem. Podhradie č. 80
Lea Poláková, Zem. Podhradie č. 44

MANŽELSTVO UZAVRELI:
Ján Poláček a Simona Lobíková

Dušan Ferianec a Monika Koukalová
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Navždy nás opustili...

Helík Ľubomír, Bošáca
Martáková Štefánia, Bošáca

Unčíková Emília, Bošáca
Holendová Anna, Bošáca
Helíková Anna, Bošáca

Petruš Ján, Bošáca
Kačícová Ľudmila, Bošáca

Rudolf  Ležák, Zem. Podhradie

Nápady, ako kreatívne zabaliť vianočné darčeky :-)

zdroj: internet


