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II. Bošácke divadelné dosky
     Dňa 8. februára 2015 sa v obci Bošáca uskutočnili II. Bošácke divadelné 
dosky. Tento festival amatérskych divadiel sa uskutočnil už po druhý 
krát. Organizátori tohto podujatia sú obec Bošáca a Divadelný odbor 
Matice slovenskej. 
Finančne okrem 
o r g a n i z á t o r o v 
toto  podujatie 
zabezpečuje aj 
T r e n č i a n s k a 
nadácia, tento rok  
v rámci grantového 
kola Nové nápady 
na Váhu 2014. 
Druhý ročník 
festivalu bol tohto roku niečím výnimočný. Po prvý krát sa ho zúčastnili 
divadelné súbory, ktoré sú zároveň aj kolektívnymi členmi Divadelného 
odboru MS. Účastníkov festivalu privítal starosta obce Mgr. Daniel Juráček. 
Prítomný bol aj tajomník DO MS Peter Vrlík. (pokračovanie na str. 8)

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien pripravila kultúrna komisia 
Obce Bošáca pre “naše ženy” príjemné popoludnie v kultúrnom dome v 
Bošáci. Okrem občerstvenia sme ženy prekvapili vďaka našim hosťom. 

Mohli si vyskúšať 
služby kozmetičky 
a dať sa namaľovať 
alebo ošetriť pleť, 
vyskúšať regeneračnú 
japonskú manikúru a 
parafínové zábaly na 
ruky, zrelaxovať sa 
na masážnom kresle... 
Na posedenie zavítal 
aj zástupca starostu 

Daniel Bradáč, ktorý prítomným dámam v mene miestnej samosprávy 
zaželal krásny Deň žien a podaroval ruže. Všetkým ženám sa veľmi páčil 
náš darček k MDŽ - regeneračné procedúry, preto radi splníme ich želanie 
a ponúkneme im možnosť využiť tieto služby v priestoroch KD Bošáca 
vždy raz za mesiac. Ďakujeme za účasť na podujatí a veríme, že Vás poteší 
aj možnosť pravidelného využívania regeneračných procedúr :)

Obecný úrad Bošáca

„Byť ženou je nádherné“

Školské prázdniny
- spolu a športovo!

Tak ako minulý rok, aj počas 
Jarných prázdnin 2015 mali naše 
deti možnosť vyplniť si voľný čas 
športovaním v telocvični ZŠ s MŠ 
Ľ. V. Riznera v Bošácei. Členovia 
Základnej Organizácie Jednody 
dôchodcov Slovenska v Bošáci 
pripravili pre deti, ich rodičov a 
starých rodičov rôzne športové 
a zábavné disciplíny a zahrali si 
spolu  napríklad tenis aj volejbal.
Členovia ZO JDS v Bošáci plánujú 
podobné aktivity aj počas Letných 
prázdnin 2015 - všetci ste srdečne 
vítaní ☺.
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Milí spoluobčania,
dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril prvý krát v roku 2015 
prostredníctvom nášho časopisu. Mám pocit, ako by to bolo 
len včera, keď som písal príhovor do jesenného časopisu. 
A teraz máme po Veľkej noci. Chcel by som Vás informovať, 
čo sa u nás udialo.
Som veľmi rád, že sme sa mohli znova stretnúť na 
mnohých kultúrnych podujatiach. Pred Vianocami 
v múzeu, na Silvestra v kultúrnom dome, na farskom 
plese, divadelných doskách, pochovávaní basy, na koncerte 
dychovej hudby a naposledy opäť v múzeu na Veľkonočnú 
nedeľu. Zabudnúť nesmiem ani na futbalové turnaje 
a volejbalové maratóny v telocvični. Prajem si, aby sa všetky 
akcie stále opakovali a pribúdali nové. Každopádne tešme 
sa, čakajú nás ďalšie akcie a podujatia.
A čo nové v obci mimo kultúrne akcie? Pokračujeme 
v pretavovaní „ľubozvučných fráz“ do reality. Zberný 
dvor je pred dokončením. Už zabiehame nákladne vozidlo 
a kontajneri zakúpené v rámci tohto projektu a rozdali sme 
kalendáre a omaľovánky. Bola nám preplatená prvá žiadosť 
o platbu v hodnote 431-tis. eur. 
Predpokladáme, že do konca 
mája sa dokončí výstavba. 
Bude záležať na priazni 
počasia.
Ako ste si mohli všimnúť, 
vymenili sme dvere a okná na 
obecnom úrade. Celý projekt 
bol v hodnote 35-tis. eur 
a bol financovaný z dotácie 
Environmentálneho fondu. 
Z nášho obecného rozpočtu 
sme platili len 5% z celkovej 
ceny projektu. Znamená to, že obec zaplatila za výmenu dverí 
a okien na celej budove obecného úradu necelých 1800,- eur. 
Ďalej čakáme na rozhodnutie na schválenie výmeny dverí 
a okien na kultúrnom dome na Zabudišovej.
Firma Kusenda plastové okná, ktorá vyrába najkvalitnejšie 
plastové okná na Slovensku, nám bude pomáhať s výmenou 
skiel a opravou okien v bytovke č 356.

Schválené projekty
Schválili nám projekt multicary s lisovacou nadstavbou na 
zber odpadu. Jedná sa o dotáciu z Environmentálneho fondu. 
Vozidlo by sme mohli dostať do konca augusta. Z recyklačného 
fondu nám schválili dotáciu na zakúpenie nových plastových 
vriec, kontajnerov na sklo, papier, plechovky, jutových vriec 
na triedený odpad a na propagačnú kampaň. Z ministerstva 
kultúry nám schválili projekt na zakúpenie kníh do knižnice. 
Z Fondu mikroprojektov cezhraničnej spolupráce pri 
Trenčianskom samosprávnom kraji nám schválili projekt 
turistickej mapy celej doliny a našej družobnej moravskej 
Březovej a jej okolia. Ministerstvo vnútra nám daruje osobné 
vozidlo Kia Ceed, 1,6diesel, rok výroby 2007. Predbežne 
máme prisľúbené nové vozidlo pre našich hasičov. Jedná sa 
o Iveco s výstrojom a výzbrojou.

Podané projekty

Podali sme žiadosť na Ministerstvo školstva na rozšírenie 
materskej škôlky. Tu musím potvrdiť, že poslanci schválili 
projekt rozšírenia škôlky aj v prípade neschválenia dotácie. 
Znamená to, že škôlku budeme rozširovať aj z vlastných 
zdrojov a svojpomocne. Na ministerstvo financií sme podali 
žiadosť o dotáciu na opravu strechy na kultúrnom dome na 
Zabudišovej. Aktívne pracujeme na projekte rekonštrukcie 
sokolovne a okolia z Programu rozvoja vidieka. Realizáciu 
projektu schválilo zastupiteľstvo. Ďalej pracujeme na projekte 
malého zametacieho vozidla z dotácie Environmentálneho 
fondu na rok 2016. Vozidlo bude mať širšie využitie ako 
iba zametanie - kosenie trávy, mulčovanie, zimná údržba 
chodníkov a ďalšie. Pracujeme na podaní žiadosti na obnovu 
verejného osvetlenia z dotácie ministerstva hospodárstva. 
V rámci projektu podpory zamestnanosti sme od 1. apríla 
zamestnali na obecnom úrade na pol roka 8 ľudí na práce 
na zveľaďovaní obce. Plánujeme podávať aj ďalšie projekty, 
keďže začína nové programové obdobie. Všetko bude 
záležať na vyhlásených výzvach. Oslovili sme majiteľov 
pozemkov v lokalite Pod Stráňami, kde by sa mali stavať 

rodinné domy ako aj nové 
bytovky. Oslovili sme tiež 
majiteľov pozemkov vedľa 
cesty do Tren. Bohuslavíc, 
kde by sme radi vybudovali 
novú cyklotrasu. Obec Bošáca 
je členom miestnej akčnej 
skupiny Beckov Čachtice 
Tematín a bol som zvolený 
podpredsedom tejto skupiny, 
ktorá združuje 25 obcí okresu 
Nové Mesto nad Váhom a môže 
do nášho okresu pritiahnuť 

v rokoch 2014-2020 až 4 milióny eur z eurofondov. Áno, do 
toho riešime každodenné problémy v obci. Či už nefunkčné 
osvetlenie, rozhlas, upratovanie po zime, ale i iné menej a aj 
viac dôležité problémy.

Záverom by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí sa 
zapojili do dobrovoľnej zbierky pre malého Miška. Som 
rád, že sa potvrdili moje slová, že v Bošáci žijú dobrí ľudia 
a že v prípade núdze si vieme pomôcť.
Aj prostredníctvom časopisu Prameň Vám rodina 
Zámečníková z celého srdca ďakuje  za veľkú pomoc 
a  spolupatričnosť. Malý Miško je už po operácii, ďalšia 
náročná operácia ho čaká v najbližšom období.

Ďalej chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zapájajú do chodu, 
rozvoja  a hlavne do života v našej obci. Som rád za nové 
obecné zastupiteľstvo. Ďakujem poslancom za ich pozitívny 
a zodpovedný prístup. Prajem si, nech nám to dlho vydrží.

Na záver Vám všetkým prajem krásnu jar, školákom dobré 
vysvedčenie, ale hlavne zdravie, šťastie, lásku, trpezlivosť, 
nech stretávate dobrých ľudí s úsmevom.

Váš starosta Mgr. Daniel Juráček.
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Daň z nehnuteľnosti
 
Po minulé roky Vám v tomto období 
boli doručované daňové výmery za daň 
z nehnuteľnosti. Mnohí z Vás z tohto 
dôvodu kontaktujú v súčasnosti Obecný 
úrad v Bošáci a informujú sa na dátum 
platenia daní z nehnuteľnosti za tento 
rok.
Obecný úrad sa rozhodol pred 
vyhotovením výmerov vykonať kontrolu 
všetkých daňových priznaní. Daňové 
priznania si má podať každý občan 
samostatne pri nadobudnutí majetku 
a to kúpou, zdedením alebo darom 
v nasledujúcom zdaňovacom období.  
V daňovom priznaní majú byť uvedené 
všetky parcely, ktoré sú zapísané na 
Vašich Listoch vlastníctva, okrem 
parciel, ktoré užíva niekto iný (napr. 
zmluva s PD Bošáca o užívaní pôdy). 
Pred samotným vykonaním kontroly 
Obecný úrad v Bošáci čakal na 
doručenie zoznamu parciel, ktoré má 
v užívaní Poľnohospodárske družstvo 
Bošáca a teda je aj platiteľom daní za 
dané parcely. PD Bošáca zavádzalo 
nový softvér na vedenie elektronickej 
databázy evidencie pôdy a nájomných 
zmlúv. Pri zosúladení našich informácií 
s informáciami z Katastrálneho úradu 
a Poľnohospodárskeho družstva 

Bošáca, sme zistili, že nie všetky daňové 
priznania sú vyplnené správne. Všetci, 
u ktorých bude potrebné vykonať 
zmeny v daňovom priznaní budú 
vopred kontaktovaní obecným úradom. 
So správnym vypísaním daňového 
priznania Vám pomôže pracovníčka 
Obecného úradu. Po dokončení kontroly 
by Vám výmery za daň z nehnuteľnosti 
mali byť doručované začiatkom mesiaca 
máj.
  

Daň za psa

Prosíme všetkých majiteľov psov, aby 
vyplnili tlačivo Daň za psa (tlačivo 
je možné si stiahnuť z internetu 
zo stránky ministerstva financií, 
alebo je k dispozícií na Obecnom 
úrade v Bošáci).  Tí, ktorí už psa 
nevlastnia vyplnia v tlačive dátum 
zániku daňovej povinnosti. Vyplnené 
tlačivo prineste priamo na Obecný úrad 
počas úradných hodín alebo vhoďte do 
schránky umiestnenej pri vchode do 
budovy obecného úradu. 

Poplatok za komunálny odpad

Od 1. januára 2015 nadobudlo účinnosť 
nové Všeobecne záväzné nariadenie 
obce Bošáca o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na území obce. Oproti minulému 
roku sa výška poplatku musela zvýšiť, 
keďže sa zvýšili aj náklady na zber 
a likvidáciu komunálneho odpadu za 
rok 2014. Výška poplatku v obci na 
jedného obyvateľa je 0,040 € na jeden 
kalendárny deň. To znamená, že ročný 
poplatok za jednu osobu predstavuje 
14,60 €. Pre podnikateľov je stanovená 
sadzba 0, 019 € za 1 liter odpadu (54,31 € 
za jednu smetnú nádobu) Poplatníkom 
za komunálny odpad je každá fyzická 
osoba, ktorá má v obci trvalý alebo 
prechodný pobyt, vlastní alebo užíva 
nehnuteľnosť  na iný účel ako na 
podnikanie. Poplatníkom je taktiež aj 
každá právnická osoba a podnikateľ, 
ktorí užívajú nehnuteľnosť na území 
obce za účelom podnikania. Výmer 
za komunálny odpad môže za členov 
spoločnej domácnosti platiť jedna 
osoba. Z toho dôvodu Vás prosíme 
o vyplnenie priloženého Oznámenia 
o prevzatí povinnosti  poplatníka 
a jeho doručenie priamo na Obecný 
úrad v Bošáci počas úradných hodín 
alebo vhodením do schránky, ktorá 
je umiestnená pri vchode do budovy 
obecného úradu. Ďakujeme za 
spoluprácu.              

Váš Obecný úrad Bošáca

Daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálny odpad

Čo sa (ne)deje v základnej škole.
Vážení spoluobčania, rodičia, učitelia, zamestnanci školy, chcem Vás v krátkosti informovať o situácii v našej škole. Na obecný úrad 
bol doručený list so žiadosťou preveriť narábanie so zverenými finančnými prostriedkami na základnej škole. Momentálne na škole 
prebieha následná finančná kontrola. O situácii som ako zriaďovateľ 
informoval radu školy, ktorá moje informácie zobrala na vedomie 
a požiadala ma o zaslanie výsledku z kontroly. Chcem len povedať, že 
rada školy nejde nikoho odvolávať. To isté môžem povedať za seba, že 
nejdem nikoho odvolávať. Taktiež môžem potvrdiť, že nemám žiadny 
osobný spor s pani riaditeľkou základnej školy. Môžem potvrdiť, že sú 
určité pracovné veci na základnej škole s ktorými nie som spokojný. 
Ak dovolíte, o týchto vás budem informovať po skončení kontroly. 
Myslím si, že je predčasné realizovať petíciu proti odvolaniu pani 
riaditeľky do doby, kým nie je známy výsledok z kontroly a nie sú 
známe všetky informácie o situácii na škole. Ako starostu ma daná 
situácia veľmi znepokojuje a som z nej smutný. Vzhľadom k šíriacim 
sa klamlivým informáciám, chcem len povedať, že celá situácia 
začala listom, ktorý nám bol na obec doručený a ja ako starosta som 
považoval za správne zistiť, či je pravdivý, alebo nie. To že to niekto 
otáča proti mne ma mrzí. Verte mi, že mám dosť svojej práce, napríklad 
s projektom rozšírenia materskej škôlky, dokončením zberného dvora a ďalších. Riešenie tejto situácie ma oberá o čas, ktorý by som 
mohol venovať vám občanom a našej obci. Áno všetci robíme chyby, nikto nie je dokonalý. Avšak za opakujúce sa a závažné chyby 
musíme niesť zodpovednosť a počítať s následkami.                                                                                                   Mgr. Daniel Juráček  

Dedina očami žiakov 2.ročníka
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V nedeľu 29. marca popoludní 
Obec Bošáca spoločne s Obcou 
Zem. Podhradie a ZO záhradkárov 
v Bošáci usporiadali besedu s 
Prof. Ing. Ivanom Hričovským 
na tému “Jarné práce v záhrade”. 
Pri tejto príležitosti sme urobili aj 
malú výstavku zaváraného ovocia 
a zeleniny. Po skončení besedy 
navštívil Prof. Hričovský aj záhrady 
našich spoluobčanov, kde im 
prakticky ukázal a pomohol ako sa 
starať správne o ovocné dreviny. 
Už teraz sa tešíme na jeho ďalšiu 
návštevu. Ďakujeme všetkým, ktorí 
sa besedy zúčastnili a veríme, že ich 
obohatila o cenné rady do záhrady. 
Poďakovanie patrí aj šikovným 
ženám za poskytnuté zaváraniny 
na výstavku a  firme MikMix za 
ozvučenie.

Obecný úrad Bošáca

Prekládka bocianieho hniezda
V utorok 24. marca sme s pomocou Západoslovenskej distribučnej 
pod dozorom zoológov z Chránenej krajinnej oblasti  Biele Karpaty 

zrealizovali prekládku hniezda. 
Hniezdo sa podarilo preniesť 
skoro neporušené na novo osadený 
stĺp bez elektrického vedenia a 
na pôvodné miesto boli osadené 
zábrany.
Tešíme sa na prílet bocianov ♥

Obecný úrad Bošáca

14. februára Zabudišová už po 4-krát žila fašiangami. Naša  “veselá 
chasa “ v počte 25 členov pod vedením manželov Karlíkovcov od rána s 

nacvičeným programom a v originálnych fašiangových maskách “brázdili” 
naprieč Zabudišovou a potešili tak domácich obyvateľov, za čo sa im 
dostalo okrem potlesku i odmeny v podobe rôznych dobrôt.
Fašiangovým sprievodom program samozrejme nekončil. O 17- tej totiž 

na všetkých obyvateľov čakala okrem vyzbieraných dobrôt 
poriadna ľudová veselica, o ktorú sa tento rok postarali 
ĽH Polun zo Starej Turej či naša miestna kapela v zložení 
: Zámečník, Zachara, Oprchalová či Poludvorný. Vďaka 
výborným hudobníkom a v neposlednom rade našim šikovným 
ženičkám, ktoré sa postarali či už o obsluhu alebo vypekali 
tradičné pochúťky pre “fašiangárov” sme mohli “hodovať” 
a veseliť sa do neskorých večerných hodín a pomyselne tak 
pochovať basu... 
Veď fašánek sa kráci... už sa nenavráci... 

rodina Horečná

Stretnutie „ hríbarov „

     Dňa 13.3.2015 sa v Obecnej 
knižnici stretli „hríbari“ z Bošáce. 
V príjemnej atmosfére si prítomní 
porozprávali zážitky, ktoré mali 
pri hľadaní hríbov a nechýbali ani 
recepty na ich kuchynskú úpravu. 
Pri tejto príležitosti si urobili aj 
malú výstavu. Mapu „ Chodníčky 
Bošáckych mykológov – hríbarov „, ktorú nakreslil p. Pavol Kozáček a 
zaujímavé druhy hríbov, ktoré  rastú v lesoch Bošáckej doliny mali možnosť 
vidieť aj ostatný občania v čase otváracích hodín knižnice a počas výstavy 
„ Moje záľuby “.

Ing.Radošová Ľudmila

Rady Prof. Hričovského
do jarnej záhrady

“Fašánek sa kráci... už sa nenavráci...”
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Brigáda v KD 
Zabudišová

Dňa 17. januára sa na Zabudišovej 
vo veľkom brigádovalo. Skrášlenia 
miestneho kultúrneho domu sa 
v hojnom počte zúčastnili malí 
aj veľkí. Okrem novej maľovky 
a umytia dlážky sme sa pustili i do 
spratania dreva, obnovy kachlí 
na vykurovanie  či výzdoby na 
pripravovaný detský karneval.  
Každému, kto pridal ruku k dielu 
ešte raz ďakujeme ! Nenadarmo 
sa hovorí, že v jednote je sila. 

rodina Horečná

Detský karneval 
1.februára 2015 sa konal v KD 
Zabudišová 2. ročník karnevalu. 

Podujatie sa nieslo v duchu 
veselého tanca, chutného 
občerstvenia, super speváckych či 
recitačných výkonov detí a chýbať 
nesmela ani tombola. Veríme, že 
každé dieťa si odnieslo okrem 
pekného darčeka i zážitok z tohto 
príjemného popoludnia. Na decká 
sa tešíme opäť o rok ☺.

rodina Horečná

DHZ Bošáca spoločne s Obcou 
Bošáca pripravili v sobotu 14. 
februára 2015 fašiangovú zábavu 
s pochovávaním basy v kultúrnom 
dome v Bošáci. Do tanca hrala 
hudobná skupina Radovanka z 
Trenčianskych Stankoviec. Basu 
spoločnými silami odprevadili na 
zaslúžený odpočinok bošácki hasiči 
a divadelníci. Bošácki mäsiari 

pripravili chutné zabíjačkové dobroty a Bošácke ženy zase fašiangové šišky 
a fánky. Všetci hostia sa príjemne zabavili a pochutili si na pripravených 
dobrotách. Ďakujeme všetkým organizátorom, sponzorom podujatia za 
podporu a samozrejme aj všetkým návštevníkom za účasť. Tešíme sa o rok. 

Obecný úrad Bošáca

Koncert Mistříňanky v Bošáci
Po úspešnom jesennom koncerte Kameníkových muzikantov pripravila 
spoločnosť MikMix v spolupráci s Obcou Bošáca v piatok 6. marca  vo 
večerných hodinách koncert dychovej hudby Mistříňanka v kultúrnom 
dome v Bošáci. Lístky na koncert sa vypredali pomerne rýchlo a v deň 

koncertu  hľadisko za-
plnili diváci všetkých 
vekových kategórií. 
Z pestrej kytice piesní 
si každý z divákov 
určite našiel tú svoju 
obľúbenú pesničku. 
Ďakujeme za účasť  a 
už teraz sa tešíme na 
ďalšie koncerty u nás 
v Bošáci ☺.

Obecný úrad Bošáca

Fašiangové pochovávanie basy v Bošáci

Nové sociálne zariadenia v KD Zabudišová
V kultúrnom dome na Zabudišovej 
sa v posledných týždňoch intenzívne 
pracuje. Po brigáde, ktorú zorganizovali 
miestni dobrovoľníci, aby skrášlili 
priestor sály, sa pokračuje v ďalších 
prácach. 
Obecný úrad zabezpečil  stavebných 
materiál a šikovná partia chlapov sa 
pustila do práce. Do brigád sa zapojili 
členovia  dobrovoľného hasičského zboru 
Zabudišová a dobrovoľníci pod vedením 
Daniela Zámečníka a Petra Oprchala.   
Patrí im veľká vďaka za odvedenú prácu. 

Mgr. Daniel Juráček  
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Darovanie krvi je skutočným 
„darom života“, ktorý zdravý 
jedinec môže poskytnúť ľuďom 
chorým a po úrazoch. Je to 
veľmi prospešný, bezpečný a 
jednoduchý humánny krok.
Interval darovania je pre 
mužov každé 3 mesiace a pre 
ženy každé 4 mesiace. Celý 
proces darovania krvi trvá, 
od registrácie až po odchod 
domov, približne hodinu a samotný odber len 5 - 15 
minút, počas ktorých daruje darca 450 ml krvi. Krv je 
ďalej spracovaná (rozdeľovaná) na jednotlivé zložky, 
ktoré môžu pomôcť zachrániť ľudské životy. Červené 
krvinky, prenášače kyslíka, zachraňujú životy pacientov 
počas operácií a po úrazoch. Plazma, tekutá zložka krvi, 
je určená pre pacientov trpiacich poruchami zrážania 

krvi. Tretia zložka, krvné 
doštičky, zastavuje krvácanie 
pri rezných poraneniach a 
pri otvorených krvácaniach. 
Často sa podávajú pacientom 
liečiacich sa na nádorové 
ochorenia a aj pacientom po 
transplantácii. (zdroj NTS)
V pondelok 16. februára 
sa konalo darovanie krvi 
v  kultúrnom dome v  Bošáci 

prostredníctvom mobilnej jednotky Národnej 
transfúznej služby. Krv darovalo tento krát 27 darcov 
z Bošáckej doliny, ktorým patrí  naše poďakovanie. Aj 
prostredníctvom nášho prameňa vyzývame a  prosíme 
všetkých ľudí, ktorí môžu darovať krv, aby tak urobili. 
Je to nenahraditeľná pomoc a nikto nevie kedy ju bude 
on sám potrebovať.                           Obecný úrad Bošáca

V dňoch 21.- 22. marca sme usporiadali 
už našu tradičnú výstavu Moje záľuby. 
Záľuba je to, 
čo robíme z 
vlastnej vôle 
a baví nás 
to. Niektorí 
ľudia majú 
u m e l e c k é 
nadanie a 
n i e k t o r í 
š p o r t o v é , 
p o d n i k a j ú 
rôzne túry 
po prírode, 
r y b a č k y , 
záhradkárčia. 
Iným druhom 
zábavy a 
oddychom sú 
záľuby v čítaní kníh, počúvanie hudby, 
kreslenie, maľovanie, hra na hudobné 
nástroje alebo tanec, pečenie a varenie. 
Medzi hobby patrí aj vytváranie 
rôznych zbierok ako napríklad  známok, 

keramických výrobkov, motýľov, 
chrobákov, modelov áut, magnetiek 

alebo aj rôzne 
ručné práce. 
Pestrú paletu 
záľub prezentovali 
aj vystavovatelia 
na našej výstave.   
Počas výstavy 
mali možnosť 
návštevníci vidieť 
aj krátke filmy 
z prírody od Jozefa 
Dovičina. Zaujala 
aj výstavka krojov 
a krojovaných 
bábik od p. Marty 
Rýdzej z Novej 
Bošáce. Ďakujeme 
v š e t k ý m 

spoluobčanom za krásne vystavené 
exponáty a návštevníkom za účasť. 
Tešíme sa o rok ☺.

Obecný úrad Bošáca

Výročná členská schôdza 
SČK Bošáca

a vystúpenie FS Družba

V sobotu 28. marca popoludní sa 
uskutočnila výročná členská schôdza 
SČK v Bošáci. Pred začiatkom schôdze 
pripravili členovia SČK v Bošáci 
pre všetkých spoluobčanov krásne 
vystúpenie folklórneho súboru Družba 
z Trenčína. Na samotnej schôdzi 

zhodnotili uplynulý rok, poďakovali 
darcom krvi a zablahoželali jubilujúcim 
členom. Aj naďalej prioritou združenia 
zostáva organizovanie odberov krvi 
a získavanie nových darcov v našej 
doline. Všetkým členom a darcom krvi 
želáme veľa zdravia.

Obecný úrad Bošáca

Už po ôsmy krát sa uskutočnil odber krvi v našej doline
Potreba krvi je veľká. Približne 180 000 transfúznych jednotiek červených krviniek sa každoročne spotrebuje iba 
na Slovensku. Obete úrazov a nehôd, ľudia podstupujúci operácie, pacienti liečiaci sa na leukémiu, nádorové 
ochorenia, ochorenia krvných buniek, tí všetci potrebujú krv. Celosvetovo je za jeden rok pacientom podaných 
viac ako 26,5 milióna jednotiek krvných zložiek.

Výstava „Moje záľuby“  opäť prilákala veľa návštevníkov
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V nedeľu 21. decembra 
2014 sme sa stretli v našom 
múzeu na vianočnom 
podujatí, kde nechýbala 
pohoda, výborná kaša 
a jágerčák, na zahriatie 
vínko a hriate či teplý čaj. 
O program sa postarali 
Evanjelický a. v. spevokol 
zo Zem. Podhradia, deti z 
MŠ Nová Bošáca s Katkou 
Vráblikovou, FS Dúbrava 
z Březovej  a ĽH Polun zo 
Starej Turej. Naše šikovné gazdinky si zasúťažili v súťaži 
O najlepšie vianočné pečivo a najkrajší medovník, kde 
získali na základe hodnotenia poroty krásne ceny. Na 
malých trhoch si každý mohol nájsť nejakú drobnosť 

pre potešenie seba alebo 
svojich blízkych. Ďakujeme 
všetkým, ktorí sa podieľali 
na príprave podujatia a 
Vám návštevníkom za 
účasť. Poďakovanie patrí 
Trenčianskej nadácii, ktorá 
v rámci grantového kola 
Nové nápady na Váhu 2014 
podporila finančne toto 
podujatie.

Bošáckej pálenici 
ďakujeme za tradičnú hmotnú pomoc ☺. 

Mgr. Martina Hulínková

Spomienka na Ozveny vianočných tradícií 

      Ako prvý sa predstavil Divadelný súbor MO MS Trenčianske 
Stankovce s hrou Jozefa Hollého KUBO. V réžii Ladislava Žišku 
herecký kolektív súboru rozohral veselohru o tom, ako rodičia 
chcú zveľaďovať svoje polia a truhlice svadbou z rozumu – dcéry 
Aničky s dedinským hlupáčikom Kubom. Autorovi v hre nešlo len 
o zosmiešnenie titulnej postavy v hre Kuba. Jeho pero sa obracia 
proti rodičom, ktorí sú schopní z mamonárstva zapríčiniť nešťastie 
svojich detí. Herci sa svojich úloh zhostili naozaj dobre a diváci 
mohli vidieť hodnotné predstavenie kde atmosféru hry dotváralo 
účinkovanie Folklórneho súboru ROZVADŽAN a Speváckej 
skupiny dôchodcov.
     Ďalším predstavením bolo 
vystúpenie Matičnej divadelnej 
ochotníckej scény (MADOS) 
z Liptovského Mikuláša. Tento 
divadelný súbor vystupuje na 
matičných podujatiach po celom 
Slovensku (Devín, Martin, Košice, 
Levoča) a toto bola jeho premiéra 
na matičnom divadelnom sviatku. 
Mikulášski divadelníci uviedli 
hru Petra Vrlíka Prekazená voľby. 
Drobnú úlohu si v hre zahral aj 
samotný autor. Táto veselohra zo 
starých dobrých čias je príbehom 
o tom, ako sa páni zemania v 
Liptovskej stolici pred voľbami, spred 150 rokov zabávali. 
Podplácanie, preťahovanie voličov, sľubovanie funkcií, to bola 
súčasť vtedajších volieb. Podobnosť zo súčasnosťou bola len 
čisto náhodná. V réžii Emila Hižnaya divadelníci dotiahli do 
grotesknosti práve takú významnú udalosť, akou sú voľby.
     Tretím predstavením ktoré bolo uvedené, bola hra Jozefa 
Gregora Tajovského Ženský zákon. S hrou sa predstavil Divadelný 
súbor Lúky, z obce Lúky (okr.Púchov). V réžií Emílie Vondrovej 
herci rozohrali veselohru, v ktorej dominuje ľúbostný vzťah Miška 
a Aničky Tí musia vo svojej láske prekonať prekážky v podobe 
mamonárstva svojich rodičov. Do popredia sa v tejto hre pred láskou 

a dôverou dostáva túžba po majetku, sebeckosť, tvrdohlavosť a 
intrigy. Autor práve tieto vlastnosti nazýva ženským zákonom, 
ktorý sa snaží prelomiť múdrosť, nadhľad a dôvera.
     Posledným vystúpením, bolo vystúpenie domáceho súboru 
Rozmarín z Bošáce. Domáci zahrali hru miestneho už nežijúceho 
autora Jána Dohňanského, rodáka z Haluzíc pod názvom  Na 
konci Bošáci. Táto hra zobrazuje staré svadobné zvyky z Bošáce a 
okolia od pytačiek až po svadobnú veselicu. Ako na každej svadbe, 
ani tu nechýba spev a tanec. Súčasťou tohto vystúpenia bola aj 
vynikajúca miestna dychovka Bošáčanka. Okrem hereckých 
výkonov sa účinkujúci snažili dopĺňať svoje výstupy aj spevom 

a tancom. Hra sa hrá v dobových 
bošáckych krojoch o vyhotovenie 
ktorých sa postarali  p. Magdaléna 
Čačíková v spolupráci s p. Annou 
Matejovičovou a p. Annou 
Kozáčkovou. Potrebný materiál 
zakúpila Obec Bošáca. Všetkým aj 
touto cestou ďakujeme.  
Mnohí z nás si to neuvedomujú, 
ale práve ochotnícke súbory po 
našich mestách a dedinách, sú 
nezastupiteľnou zložkou miestnej 
kultúry. Divadelný odbor zo svojou 
tristočlennou základňou sa snaží o to, 
aby týmto súborom bola poskytnutá 

metodická pomoc, podieľa sa na spoluorganizovaní takých podujatí 
akým boli aj Bošácke divadelné dosky. Potešiteľné je, že práve na 
tomto festivale sa hrali ako klasici slovenskej dramatickej spisby 
(Hollý, Tajovský) tak aj slovenskí regionálni autori (Dohňanský, 
Vrlík). Úlohou Matice slovenskej je podporovať miestnu a hlavne 
slovenskú kultúru a  to sa Divadelný odbor MS od svojho oživenia 
snaží a dúfame, že v tejto svojej činnosti bude pokračovať aj naď
alej.                                                                                   

Divadelný odbor Matice Slovenskej, upravila pre Prameň Helíková 
Tatiana

II. Bošácke divadelné dosky (pokračovanie z úvodnej strany)
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OcÚ Bošáca - pripravujeme
• 18. apríl o 19,00 hod. – Cestou  necestou s Petrom Beckom  Ondrejovičom (beseda), 

KD Bošáca
• 19. apríl o 14,00 hod. – Na konci Bošáci, divadlo, KD Bošáca 
• 25. apríl – Pálenie „Jura“ nad ihriskom v Bošáci
• 30. apríl  - stavanie mája, námestie Bošáca
• 30. apríl – Májová veselica, KD Bošáca
• 9. máj – Míľa pre mamu, futbalové ihrisko Bošáca
• 10. máj o 16,00 hod. Deň matiek, KD Bošáca
• 30.-31.5. – Deň detí, v Bošáci, organizované spoločne s Obcou  Zem. Podhradie
• 18.7. 2015 - 4. ročník hasičskej súťaže o pohár starostu obce Bošáca a zároveň ligové 

kolo ZHL 
• 15. - 16. 8. 2015 - Bošácke hody

Dedina očami žiakov 2.ročníka

OKOM OBJEKTÍVU
Vianočná akadémia ZŠ Fašiangy na Zabudišovej

Bošácke divadelné dosky Detský karneval na Zabudišovej
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Pohľad na Bošácu – Hrubú stranu, od námestia smerom na dnešný kultúrny dom. Záber je z povojnových rokov, z polovice 20. storočia. 
Ako vidieť, cesta ešte nebola s pevným povrchom. Vozovka bola rozšírená v rokoch 1949 – 1950. Pozdĺž tejto cesty bola vedená 
kanalizácia, záberom ktorej sa vozovka značne 
rozšírila. Po prevedení kanalizácie pod povrch sa 
prikročilo k asfaltovaniu vozovky. Asfaltovanie 
sa previedlo  v dvoch etapách. V prvej etape sa 
vyasfaltovala cesta od katolíckeho kostola po 
bývalý poštový úrad na námestí. V druhej etape 
sa pokračovalo od poštového úradu až na horný 
koniec obce, takmer po dnešnú budovu školy. Zo 
záberu tiež vidieť, že obec je už elektrifikovaná. 
Prvé pokusy s elektrifikáciou skúšali mlynári 
krátko po prvej svetovej vojne, ktorí na vodné 
koleso namontovali dynamo. V roku 1930 bolo 
v Bošáci založené elektrifikačné družstvo, ktoré 
sídlilo v mlyne Pavla Kaššovica.    Družstvo 
produkovalo jednosmernú elektrinu o výkone 
120 V. Elektrina poháňala napríklad premietací 
prístroj kina v Sokolovni. Svoju elektrinu mali 
aj ďalší mlynári – Brezovák v Šimarovciach, Ján 
Kusenda „Malý Jano“, Bunda na Hrubej strane a  Štrba na hornom konci. V rokoch 1937-38 už bola zavedená v obci elektrická energia 
dodávaná zo siete. Na fotografii tiež vidieť radovú zástavbu na ulici, niektoré domy dnes už nestoja.

Fotografia zachytáva objekt bývalej pošty v šesťdesiatych rokoch 
20. storočia, ktorá sa nachádzala na námestí vedľa Sokolovne. 
Pošta v Bošáci bola založená 18. augusta 1880. Prvá budova pošty 
bola lokalizovaná v prednej časti rodinného domu u Kucharovicov, 
prezývaných „Pijáčkéch“, vedľa bývalej židovskej školy. Dnes v dome 
býva Ján Ševčík. 
Po prvej svetovej vojne obec odkúpila od židovského statkára Bergera 
budovu vedľa dnešnej Sokolovne. V dolnej časti bola zriadená pošta 
a v hornej najskôr obecný úrad. V roku 1927 bola postavená súčasná 
poschodová budova obecného úradu aj so sídlom obvodného notára. 
V pôvodnom sídle úradu bola zriadená četnícka stanica. Budovu ale 
ešte aj v tridsiatych i štyridsiatych rokoch naďalej ľudia v hovorovej 
reči nenazvali inak, ako „starý obecný dom“. Nová, resp. súčasná  
pošta bola postavená na mieste, kde stál dom Ľudovíta Slimáka a do 
užívania bola daná v roku 1972.

V Bošáckej doline mala silné zázemie spolková činnosť. V medzivojnovom období, počas II. sv. vojny a krátko po nej - hlavnú úlohu 
zohrávali spolky Orol a najmä Sokol, ktoré organizovali kultúrnu, športovú, divadelnú, turistickú a inú činnosť. Do nej sa zapájali mladí 
i starší občania obce. Spolky mali v Bošáci na námestí svoje telocvične vybavené telocvičným náradím. Spolky organizovali aj rôzne 
kurzy pre našich občanov. Jeden z takýchto kurzov zachytáva aj daná fotografia. Jedná sa o bezplatný kurz na šijacích strojoch, ktorý 
sa konal v dňoch 9.1. – 21.1. 1933 v Orolni na 
námestí.
Najnovšie fotografie Obecnému úradu poskytli: 
p. Štefan Brezovák, p. Marta Benková, p. Viera 
Kuchtová, p. Lýdia Zámečníková, p. Terézia 
Jobbágyová.  Pokiaľ vlastníte doma podobné 
fotografie, na ktorých sú zachytené  domy, 
pohľady na obec, spolková činnosť(šport, 
divadlo, kapely a pod.), ľudia  v bošáckych 
krojoch, poľnohospodárske práce a iné fotografie 
zo starých čias, prosíme Vás, prineste nám ich 
k nahliadnutiu na Obecný úrad. Na počkanie si 
ich zoskenujeme a fotografie si môžete ihneď 
zobrať domov. 
Ďakujeme za spoluprácu.

PaedDr. Daniel Bradáč

Bošácka dolina na historickej fotografii
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Deň, čo deň, ľudia zažívajú niečo krásne, deň, čo deň, sa ľudia 
niečo nové dozvedia. Rozmanité a pestré majú dni aj naše deti 
v škôlke alebo žiaci v škole. Pani učiteľky sa snažia spestriť 
vyučovanie rôznymi zážitkovými hrami a učením sa. Od začiatku 
školského roka sme ich zažili naozaj dosť. Robili sme si programy 
sami ale navštívili nás aj odborníci.
Školský rok 2014/2015 sa krok za krokom kráti, no my sme radi, 
že sme spoločne mohli absolvovať každú minútku. Najdôležitejšia 
časť práce každého učiteľa je, aby sa nie na sto percent ale tisíc 
percent venovali deťom a žiakom. Našou najväčšou odmenou 
je detský úsmev, objatie a veta: „Ste najlepšia pani učiteľka na 
svete.“ Nie vždy sú dni ružové, nie vždy 
sa dá pracovať bez chýb a omylov, no 
inteligentný človek to pochopí, rozumný 
človek to uzná a vie, že kto nič nerobí, 
nič nepokazí. 
Naše radosti, úspechy a usmiate tváre 
Vašich detí a žiakov sa Vám snažíme 
ukazovať pomocou internetovej stránke 
www.zsbosacalvr.edupage.org alebo 
facebooku. Touto cestou Vám naďalej 
približujeme život Vašich detí v škole 
alebo škôlke. 

Za mojej pôsobnosti v základnej škole s materskou školou  
žiaci aj učitelia zažili, vytvorili a dokázali mnoho vecí, za ktoré 
som na nich veľmi hrdá.

Základná škola:
• Naďalej ponúkame rannú školskou družinou, ktorá je dňom za 

dňom obľúbenejšia (tiež si môžete pozrieť život našich-vašich 
detí na stránke www.skolsky-klub-deti1.webnode.sk ).

• Za pomoci a aktivity pani učiteľky PaedDr. Ing. Zuzany 
Nagyovej a žiackeho parlamentu vydávame časopis LIPKA, 
vytvárame tematický kalendár; organizujeme vnútorné 
akcie školy, kde si deti uvedomujú, akýmto spôsobom môžu 
rozvíjať dobrosrdečnosť a ochotu urobiť niekoho šťastným; 
spoločne sme si zaspievali v speváckej súťaži KARAOKE 
a pripravujeme mnoho ďalších aktivít.

• Žiacky parlament dňa 3. 3. 2015 vyhlásil súťaž o najlepší 
slogan o PRIATEĽSTVE. Žiaci jednotlivých ročníkov mali 
vymyslieť o ňom pútavý a zaujímavý slogan, prípadne 
vlastnými slovami vyjadriť, čo pre nich priateľstvo znamená. 
Všetky vyjadrenia o priateľstve sa nám páčili. Po dôkladnom 
zvážení a hlasovaní členov žiackeho parlamentu víťazným 
ročníkom sa stal 2. ročník. Jeho znenie: „Priateľstvo je láska. 
Priateľstvo je rodina. Priateľstvo je pani učiteľka.”

• Žiaci sa zúčastňujú výchovno-vzdelávacích exkurzií (napr. v 
centre ATLANTIS v Leviciach, kde si vďaka 30 originálnym 
exponátom žiaci mohli overiť fungovanie niektorých 
fyzikálnych javov a zákonov v praxi).

• Dňa 20. novembra 2014 sme slávnostne 
otvorili našu novú „KNIŽNICU“. 
Za prítomnosti hostí pána Ing. Stanislava Zamca a pani Žofii 
Hrančovej sme vyhodnotili našich žiakov, ktorí boli súťažiť 
v Obecnej knižnici v Bošáci vo vedomostnom kvíze z oblasti 
literatúry a poznania regiónu. Súťaž pripravil MO MS v Bošáci 
so sídlom v Zemianskom Podhradí v spolupráci so základnou 
školou, Obecným úradom v Bošáci i s obecnou knižnicou.

• Posledný mesiac tohto roka začali žiaci 1. – 4. ročníka 
netradične. Vybrali sa na návštevu do Gazdovského dvora v 
myjavskej miestnej časti Turá Lúka. Zažili kúsok minulosti 
našich predkov. Privítali ich gazda s gazdinou, ktorí sa starajú 
o Gazdovský dom. Porozprávali im o zvykoch a tradíciách 
počas adventu a Vianoc (Naše deti sa zviditeľnili aj v televízii 
/ zdroj : archiv rtvs Sobota 6.12.2014 19:00 /).

• Riaditeľka základnej školy vyhlásila súťaž o NAJKRAJŠIU 
VIANOČNÚ POHĽADNICU. Do súťaže bolo pridaných 60 
obrázkov. Vyhodnotenie súťaže bolo na Vianočnej akadémii. 
(obr. 9, 9a))

• Dňa 5.12. 2014 deti strávili „mikulášsky 
deň!. Naši najstarší žiaci, deviataci, za 
pomoci pani učiteľky Danky Holičkovej, 
nacvičili divadielko. Ukázali nám, čo robia 
anjelici v nebíčku a čertíci v pekle. Na 
konci divadielka prišiel Mikuláš a rozdal 
všetkým deťom balíčky. Veľká vďaka patrí 
deviatakom a hlavne pani učiteľke Danke 
Holičkovej za prekrásne dopoludnie. 
• Veľké poďakovanie patrí žiakom a 
ich rodičom za podarované hračky pre 

DETSKÝ DOMOV v Novom Meste nad Váhom, vďaka 
ktorým sme mohli tento rok urobiť mnohým deťom nielen 
radosť, ale i bohatšie Vianoce. Zozbierané hračky sme dňa 18. 
12. 2014 odovzdali, pani riaditeľke detského domova (žiacky 
parlament bol iniciatórom).

• Organizovali sme Lyžiarsky kurz - Bachledova dolina.
• Zapojili sme sa do súťaže vyhlásenej pri príležitosti podujatia 

Bocian biely – vták roka 2014. Do súťaže bolo doručených 2 
754 prác a samozrejme, medzi nimi boli aj práce detí a žiakov 
z našej školy. Z množstva aktivít a prevedení, ktoré sme 
odoslali, sme sa umiestnili v kategórii VÝTVARNÁ PRÁCA 
– LEPORELO, ktoré vytvoril Adam BULLA a kolektív. 
Sme veľmi radi, že z toľkého množstva doručených prác sme 
sa v súťaži umiestnili.

• Príbehy bratov Grimmovcov pozná celý svet. Divadelné 
centrum Martin sme si pozvali, aby nám predviedli 
predstavenie pre deti, kde spracovali nie jednu, ale rovno 
viacero známych rozprávok a vytvorili pútavé divadelné 
predstavenie plné dobrodružstva, fantázie a magických kúziel. 
Deti strávili hodinu angličtiny zaujímavým spôsobom.

• Veľká pochvala patrí Tamarke Rýdzej, kde reprezentovala 
našu školu v prednese povesti Šaliansky Maťko v okresnom 
kole v  NMn/V a získala 3. miesto.

• Spolupracujeme s Materskou školou v Zemianskom Podhradí, 
kde detičky navštevujú našu školu pri príležitosti divadelných 
predstavení alebo využívajú naše multifunkčné ihrisko.

• Aj tento rok sme absolvovali zápis do 1. ročníka, kde sme 
privítali 28 budúcich prváčikov.

• Lesníctvo: Dňa 10.2.2015 sa uskutočnila prednáška o 
lesoch a lesníctve pre žiakov 6.,8. a 9. ročníka. Pán Adrián 
– lesník z Nového Mesta nad Váhom, ktorý má na starosti 
územie Lopeníka, Grúňa a Predpolomy, nám premietol film 
„Zomierajú postojačky“ o kalamite vo Vysokých Tatrách v 
r.2004 a dôsledkoch rozmnoženia lykožrúta vo Vysokých 
Tatrách, Nízkych Tatrách a v Beskydoch. Vysvetlil nám úlohu 
lesníctva a dôležitosť toho, že sa treba o lesy starať. Okrem 
iného sme sa dozvedeli, že začiatok lesníctva siaha do r.1565 

Vážení rodičia, milí žiaci a priatelia školy!



strana 11 PRAMEŇ Rok 2015

– Maximiliánov zákon a neskôr ho upravila Mária Terézia.
• Srdečne gratulujeme Ondrejkovi Dubničkovi za skvelú 

reprezentáciu našej školy v Technickej olympiáde-
kat.B v krajskom kole, kde sa umiestnil na 1. mieste. 
Postupuje do celoslovenského kola v UKF Nitra, kde mu 
budeme držať palce. 

• Aj tento rok sa naše deti zmenili na krásne a nápadité masky 
v našej škole cez Valentínsky karneval. Veľkú pochvalu 

majú všetky deti, 
no hlavne tie, 
ktoré si dali tú 
námahu a vyrobili 
si ich doma alebo 
v škole. Aj tento 
rok boli nápadité 
a veľmi pestré.  
Cena za ručnú 
výrobu: Tamarka 
Zamcová - popcorn, 
Patrik Madila – 
svietiaci robot, 
Ninka Kosová 
– Lesná víla. 
Najkrajšia maska: 
Aleska Kaššovicová 
– Strašidlo, 

Anabela Zámečníkova – Elza, Danka Matejovičová – 
Monsterka. Najkrajšia maska pani učiteľka – Danka 
Mitanová – Ježibaba. Celotriedna maska – 8. ročník 
Mimoriadna cena, vlastná tvorba: Adamko 
Pöštenyi – Budík, Majko Rýdzi – Kávomat 
Veľmi pekne ďakujeme deviatakom za zorganizovanie 
karnevalu! 

• Ďakujem pani učiteľkám a Jednote 
dôchodcov - im členom, že sa podieľali 
na športovej aktivite pre deti poriadanej 
základnou školou. Ďakujem hlavne 
pani Hrančovej za organizáciu a pánovi 
Wittkayovi za foto. Tešíme sa na ďalší 
ročník.

• Dňa 4. marca 2015 sme sa prvýkrát 
zúčastnili súťaže v prednese rozprávky 
„Rozprávkové vretienko“. Z našej 
školy skúšal šťastie Marek Dubnička 
z 3.ročníka. Krásne si odprezentoval 
svoj text rozprávky, nakoľko však 
bolo viacero naozaj výborných 
recitátorov, tak sa neumiestnil. No sme veľmi radi, že výborne 
reprezentoval našu školu v ZŠ Stará Turá. 

• Spolupracovali sme pani farárkou Jankou Drottnerovou na 
Biblickej olympiáde POS. Ďakujme za novú skúsenosť. 

• V pondelok 23.3. pripravila p.uč.Holičková žiakom 6.ročníka 
netradičnú hodinu biológie. Pán Ľudovít Vašš, ktorý sa venuje 
ovocným drevinám a špeciálne starým odrodám Bošáckej 

doliny, žiakom 
vysvetlil ako sa majú 
ovocné stromy sadiť, 
ukázal na stromoch 
v školskom areáli 
ako sa má o stromy 
starať a potom 
spoločne so žiakmi 

zasadili jabloň, odrodu Kardinál. Žiakom sa hodina veľmi 
páčila a môžu sa ešte tešiť na ďalšiu podobnú, na ktorej sa 
zase oboznámia so štepením stromov. 

• Dňa 24.03.2015 sa žiačky našej školy zúčastnili súťaže v 
gymnastickom štvorboji. V kategórii A - žiačky 1. - 3 ročníka 
sme sa umiestnili na 4. mieste a v Kategórii B - 4. - 6. ročník 
si naše dievčatá odniesli pohár za 3. miesto. Ďakujeme pani 
Hrančovej za prípravu žiačok a za reprezentáciu školy. 

• Veľmi pekne ďakujeme TAMARKE RÝDZEJ 3. ročník 
za reprezentáciu našej školy v prednese poézie a prózy v 61. 
HVEZDOSLAVOVOM KUBÍNE, kde sa umiestnila na 1. 
mieste a ZUZANKE KOLAROVIČOVEJ 2. ročník, ktorá 
sa umiestnila na 3. mieste. Samozrejme vďaka patrí pani 
učiteľkám za prípravu a v neposlednom rade aj rodičom za 
trpezlivosť.

• Veľké ĎAKUJEM patrí ďalšiemu žiakovi našej školy 
RASTÍKOVI DROTTNEROVI 4. ročník za reprezentáciu 
v oblasti “Duchovná pieseň”, kde v II. kategórii súťaže 
Považského seniorátu ECAV na Slovensku vyhral 3. miesto. 
Ďakujem pani farárke Janke Drottnerovej, pani Rýdzej a 
ostatným zúčastnením, že sme mohli s Vami spolupracovať a 
radi sme poskytli priestory pre takúto krásnu akciu.

• Voda – svetový deň – 22.marec. Z tohto dôvodu to aj na našej 
škole vodou doslova vrelo. Všetci žiaci sa zapojili do rôznych 
„vodných“ aktivít. Deviataci si pozreli prezentáciu o vode 
v lese. Ôsmaci monitorovali kvalitu vody v potoku Bošáčka, 
šiestaci vyčistili okolie prameňa Ignác pri Zemianskom 
Podhradí, piataci a siedmaci maľovali rôzne modré obrázky 
a robili zaujímavé pokusy s vodou. Pre technicky zdatnejších 
žiakov pripravila pani učiteľka Zuzka Kukučová pátranie 
po QR kódoch 
u k r y t ý c h 
na rôznych 
miestach v 
škole, kde 
v y h ľ a d á v a l i 
p o m o c o u 
s v o j i c h 
m o b i l n ý c h 
a p l i k á c i í 
informácie o 
vode. Žiaci 
1.stupňa si v 
prezentáciách 
z o p a k o v a l i 
vedomosti o 
kolobehu vody v prírode, zasúťažili si v pohybových hrách 
Rybie preteky a Zachráň korytnačie vajíčka. Počúvali a sami 
skúšali, ako voda v pohárikoch spieva. V prvej triede pomocou 
mikroskopu skúmali vodu z jazierka a hľadali v nej živé 
organizmy. Štvrtáci vytvorili plagát o rôznych formách vody. 
V tretej triede robili pokus, ako vzniká dážď a začali týždeň 
skúmania vody v našom potoku, druháci sa hrali didaktické 
hry o kolobehu vody v prírode a jej znečisťovaní. Druhácka 
pani učiteľka Danka, čoby karnevalová ježibabka, využila 
svoju čarovnú moc a vykúzlila niektorým detičkám na líčkach 
belasé kvapôčky. A keďže všetci prišli v modrom ,nakoniec 
vytvorili veselú živú fontánu na školskom dvore. 

• Naďalej sa zapájame do športových súťaží a vedomostných 
súťaží, kde naše deti dosahujú vynikajúce výsledky.
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Materská škola:
Veľká aktivita pani učiteliek v materskej škole zaručí deťom to, že 
každý deň chodia radi do škôlky. 
• MŠ_Šarkaniáda - V Bošáci na ihrisku to v utorok žiarilo 

všetkými farbami. Žiarili nielen lietajúce farebné šarkany, ale 
aj spokojné líčka detí a rodičov. 

• Mikuláš zavítal aj do našej škôlky 
• Dňa 9.12. 2014 na vianočných tvorivých dielničkách pri 

príjemnej hudbe 
naši škôlkári aj s 
rodičmi zhotovili 
krásne zimné 
výrobky . Veľkú 
radosť nám spravilo 
aj poďakovanie 
a uznanie rodičov na 
FB stránke. Vážime 
si to. 
• Dňa 16.12. 
nám naše detičky 
popriali krásne 

vianočné sviatky formou básničiek, pesničiek, tančekov a 
divadielok. Boli veľmi šikovné a všetkým sa nám vystúpenie 
páčilo. 

• Ježiško neobišiel ani našu škôlku a pripravil pre deti 
prekvapenie. Keď sa vrátili po prázdninách do škôlky našli si 
pod stromčekom veľa pekných darčekov. 

• K a r n e v a l 
v materskej škole 
• V MŠ sa 
deti mohli potešiť 
i n t e r a k t í v n e 
h u d o b n o -
p o h y b o v é m u 
v y s t ú p e n i u  
HOPSASA HOP 
a divadielku Pyšná 
princezná.
• Ď a l š i e 
detičky sa môžu 

tešiť do materskej školy, kde im bude tak dobre ako terajším 
Trpaslíčkom a Sovičkám.

• Pri príležitosti „Marca-mesiaca knihy“ navštívili detičky z 
našej MŠ miestnu knižnicu, kde im teta knihovníčka p. Ing. 
Ľudmila Radošová vysvetlila, že požičiavanie kníh má svoje 
pravidlá a ako treba s knihami zaobchádzať. Návšteva bola 
spojená s edukačnou aktivitou, deti sa zahrali na postavičky 
z prečítanej rozprávky. Veríme, že aj týmto spôsobom si deti 
vytvoria pozitívny vzťah ku knihám, ktorý im vydrží až do 
dospelosti.

• Napriek nepriaznivému počasiu sme sa v hojnom počte zišli 
v našej škôlke dňa 31.3. 2015 v Bošáci na jarných tvorivých 
dielničkách, aby sme privítali Jar a poslali Zimu preč. Deti 
spolu s rodičmi vyrábali rôzne sliepočky, kuriatka, maľovali 
vajíčka či zhotovovali košíčky. Pán Vojtech Potočný priniesol 
prúty a učil deti pliesť korbáče, začo sme my ženy a žienky 
utŕžili pekných pár na zadok už šesť dní pred Veľkou Nocou. 
Darmo sa nehovorí- chlapi držia spolu. 

• Dňa 25.3. 2015 navštívili staršie deti našej MŠ Bošáca 
Pamätný dom spisovateľov Jozefa Ľudovíta Holubyho a 
Ľudovíta Vladimíra Riznera. Od p. Aničky Rýdzej sa dozvedeli 
veľa zaujímavostí. Napríklad, že tam J.Ľ. Holuby pôsobil v 

rokoch 1861-1909 ako 
evanjelický farár. Osud 
spojil so Zemianskym 
Podhradím aj Ľudovíta 
Vladimíra Riznera, ktorý 
prežil celý život v rodnej 
obci ako dedinský učiteľ. 

Čaká nás ešte pár mesiacov do 
konca školského roka, ktorý 
ukončia vytúžené a zaslúžené letné 
prázdniny. No skôr, ako sa k nim 
dostaneme, nás čaká ešte veľa 
snaženia, driny a prekonávania 
ťažkostí. Deviatakov čaká 
monitor a prijímačky na stredné 
školy; ostatných žiakov ukončenie 
ročníkov k spokojnosti rodičov, učiteľov i ich samých. Ale verím, že to 
všetko zvládneme.
Čakajú nás ešte rôzne akcie, súťaže a aktivity na spríjemnenie 
a spestrenie školského života, splnenie vytýčených cieľov a úloh učiteľov 
a v neposlednom rade aj dokončenie ďalších krokov koncepcie a zámeru 
riaditeľky školy. Naďalej budeme spolupracovať s OŠK Bošáca a obecným 
úradom.
Preto NÁM všetkým prajem ešte veľa zdravia, chuti, múdrosti a energie 
do splnenia vytúžených cieľov, aby sme spoločne mohli tešiť z dobre 
vykonanej práce.
A v závere sa mi vynára čínske príslovie: 
Ak mi niečo povieš, zabudnem, ak mi to ukážeš, zapamätám si, 
ale ak to urobím sám, pochopím.

Mgr. Daniela Záhorová, riaditeľka škkoly

Obvodné kolo Základných škôl 
v gymnastickom štvorboji 
v Novom Meste n. Váhom

Žiačky I. stupňa ZŠ s MŠ Ľ.V.Riznera Bošáca sa zúčastnili 
Obvodného kola v gymnastickom štvorboji v Novom Meste n/V 
. 24.3.2015 súťažili v kategórii A (1.-3.roč.) a v kategórii B (4-6.
roč.)  v nasledovných disciplínach:  akrobacia, preskok, hrazda 
a lavička. /hrazdu škola nemá, nacvičovať  zostavu nebolo na 
čom,tým naše družstvá strácali body v súťaži/
Žiačky na súťaž pripravila Žofia Hrančová na hodinách 
gymnastického krúžku. Na súťaž ich spravádzala  s pomocníčkami  
Zuzanou Kusendovou a Vierou Kuchtovou. Školu reprezentovali  
žiačky v kategórii A: Madilová Barbora, Olašová Vanesa, 
Zámečníková Anabela – I. roč.; Kosová Linda, Kusendová 
Viktória, Zámečníková Ema – II. roč.;  v kategórii B: Mihalová 
Monika – III. roč.; Hricková Monika, Kosová Ninka, Lukáčová 
Lenka, Paučinová Paulína – IV. roč.; Kačicová Mária – V. roč.

Súťažilo 7 škôl, 
naše žiačky sa 
v kategórii A 
umiestnili na 
krásnom 4. mieste, 
a žiačky v kategórii 
B si úspešne 
vybojovali pohár a 
krásne 3. miesto

-  
BLAHOŽELÁME 

!!!
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Činnosť Obecnej knižnice Bošáca za rok 2014

Knižnica mala k 31.12.2014 - 98 
registrovaných čitateľov (z toho 
37 čitateľov do 15 rokov). Počet 
skutočných čitateľov je väčší, nakoľko 
v niektorých rodinách si na jeden 
preukaz požičiavajú viacerí členovia 
rodiny.

V roku 2014 do knižnice pribudlo 
294 kníh, z toho 253 kníh sme dostali 
darom. Týmto sa chcem všetkým 
darcom poďakovať. 39 kníh bolo 
zakúpených z dotácie obecného úradu, 
z pokladne obecnej knižnice a z peňazí 
získaných predajom kníh na burze..
K 31.12.2014 sa v knižnici nachádzalo 
9 813 kníh – z toho: 2 055 kníh 
odbornej literatúry pre dospelých, 4 708 kníh krásnej literatúry pre dospelých, 472 kníh 
odbornej literatúry pre mládež, 2 578 kníh krásnej literatúry pre deti. 

Činnosť Obecnej knižnice 
Zemianske Podhradie za rok 2014

Knižnica mala k 31.12.2014- 19 registro-
vaných čitateľov (z toho 1 čitateľ do 15 
rokov). 
K 31.12.2014 sa v knižnici nachádzalo 3 
188 kníh – z toho:      
     -        357 kníh odbornej literatúry pre 
dospelých                                                                                     
1 360 kníh krásnej literatúry pre dospelých
   150 kníh odbornej literatúry pre mládež
1 321 kníh krásnej literatúry pre deti
Najlepší čitatelia :
Dospelí –   Juráčková Alica –  18 
prečítaných kníh
   Bujnová  Anna -    16 prečítaných kníh
  Lehocká Alena -     12 prečítaných kníh
  Paceková Martina–  5 prečítaných kníh
  Matejíková Anna -    4 prečítané kníhy

 Medzi najčítanejšie knihy patria detektívky 
a ľúbostné romány.
V roku 2014 bolo v knižnici 193 
výpožičiek. Knižnicu počas roka navštívilo 
115 čitateľov.
Prosím občanov Zemianskeho Podhradia, 
aby si našli čas a prišli do knižnice. Určite 
tam objavíte knihy, ktoré si radi prečítate.
Obecná knižnica je otvorená každý štvrtok 
od 13.00 hod. do 16.00 hod.

Ing. Radošová Ľudmila

Škôlkari v knižnici.
    Dňa 13.3.2015 navštívili Obecnú 
knižnicu v Bošáci naši škôlkari, 
ktorí prišli s peknými farebnými 
čitateľskými preukazmi, ktoré robili 
v škôlke.
Deti si pozreli knižnicu, porozprávali 
sme im ako to v knižnici funguje, 
popozerali si knihy. Pani učiteľka 
prečítala deťom rozprávku O žabom 
princovi, ktorú deti súčasne názorne 
predvádzali.
    V rámci akcie „ Kniha môj najlepší 
kamarát“ navštívili 17.3.2015 
Obecnú knižnicu v Zemianskom 
Podhradí aj škôlkari zo Zemianskeho 
Podhradia. Vzhľadom na 
obmedzený priestor knižnice sme 
deťom len porozprávali o knižnici 
a ukázali rozprávkové knihy a knihy 
o zvieratkách.

Ing.Radošová Ľudmila

Najlepší čitatelia :
Dospelí –   Kosa Jozef – 67 prečítaných kníh
  Kuchtová Viera -          64 prečítaných kníh
  Zahradský Ľubomír –   58 prečítaných kníh
  Kusendová Mária –      51 prečítaných kníh
  Šenkárčin Stanislav –   43 prečítaných kníh

Čitatelia do 15 rokov:
Radoš David –          21 prečítaných kníh 
Janotová Jessica –   14 prečítaných kníh
Kopúnec Tibor –          9 prečítaných kníh
Dubnička Marek –        8 prečítaných kníh
Dubnička Ondrej –       6 prečítaných kníh
Dubnička Roman –      6 prečítaných kníh 

Najčítanejšie knihy:
Beletria
– Táňa Keleová – Vasilková – Nikdy, Tá 
druhá
 -    Steel Daniele – Veľké dievča
Sparks Nicholas - 
- Kleypasová Lisa – Príbehy 
odohrávajúce sa v mestečku Friday 
Harbor
- Lindseyová  Johanna – Keď vášeň 
vyhráva
- Coulterová Catherine – Nechcená 
nevesta, Neskrotná nevesta, Bohatá 
nevesta, Nevesta v prestrojení, Divoká 
nevesta

Literatúra pre mládež – Brezina 
Thomas – príbehy zo série Sedem labiek 
za Penny
Blair L.E. – príbehy zo série Medzi nami 
dievčatami
Spyri Johanna – Príbehy o dievčatku 
Heidi
Verne Jules – Cesta na mesiac
Kolektív autorov – Zajko Uško, 
Nezbedné káčatká v ZOO
Náučná literatúra pre mládež. – 
encyklopédie o zvieratách
  

Z uvedeného vidieť, že dospelí 
najčastejšie čítajú ľúbostné a historické 
ľúbostné romány a mládež  rozprávky 
a encyklopédie o zvieratách. V roku 
2014 bolo v knižnici 1 659 výpožičiek. 
Knižnicu počas roka navštívilo 586 
čitateľov, z toho 160 čitateľov do 15 
rokov.

V roku 2014 bolo v knižnici 7 podujatí 
pre verejnosť, na ktorých sa zúčastnilo 
381 účastníkov. Boli to nasledovné akcie: 
- Výstava prác detí MŠ pod názvom Svet 
očami detí.
-  Výstava – Naše huby a stretnutie 
hubárov.
-  Vyučovanie žiakov 8 ročníka ZŠ 
zamerané na knihu a knižnicu.
-  Exkurzie žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ a 
žiakov MŠ.
- Exkurzia žiakov ZŠ Trenčianske 
Bohuslavice.
- Výstava starých kníh a knižníc.
- Literárny kvíz pre žiakov ZŠ.

Obecná knižnica je otvorená stredu 
a piatok od 13.00 hod. do 18.00 hod.

Ing.Radošová Ľudmila

Škôlkari na Vianočnej Akadémii v KD Bošáca
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•	 XX. Ročník -Holubyho botanický chodník - 12.4. 2015 – organizuje Očú- bude zverejnený plagát
•	 PÁLENIE JURA  na vrchu Skalica, ktoré sa bude za priaznivého počasia konať dňa 25.04.2015. Začiatok tejto 

akcie  sa tradične ohlasuje takzvanou  zvolávačkou dymu  o 19.00h  zo Skalice. Slávnostné zapálenie vatry 
bude o 21.00h.  Srdečne ste všetci  spolu s Vašimi rodinami vítaní. Prineste si so sebou dobrú náladu a veľa 
špekačiek. Organizujú mládenci. 

•	 Stavanie mája - 30.4. vo dvore obecného úradu- organizuje OcÚ v spolupráci mládencami a občanmi
•	 Deň matiek 10.5. v KD- organizuje OcÚ v spolupráci MŠ
•	 Nočná súťaž 31.5.  hasičské ihrisko- organizuje DHZ, OcÚ
•	 MDD  organizujeme spoločne s OcÚ Bošáca -  30 - 31. máj - termín upresníme  
•	 Poľovnícky deň 27.5.- hasičské ihrisko - OcÚ Zem. Podhradie v spolupráci PS Bošáca

Obecná fašiangová zabíjačka 
      Opäť  tu máme fašiangové 
obdobie a s ním spojené  
rôzne zvyklosti.  K tým  
„NAŠIM, TRADIČNÝM“ 
zvyklostiam v obci,  patrí  
už po 4 krát  fašiangová 
zabíjačka, ktorá sa 
konala 24.01.2015 vo 
dvore obecného úradu 
a v kultúrnom dome .                                                                              
       Klub amatérskych 
mäsiarov sa pustil do 
výroby  zabíjačkových 
špecialít  už od skorých 
ranných hodín.  Aby sa im 
lepšie pracovalo, k dobrej 
nálade im „TRADIČNE“  

vyhrávalo Duo Žabčík a Krajčovic z Novej Bošáce, ktorí sa 
postarali o úžasnú atmosféru počas celého dňa.    Zabíjačková 

vôňa a výborná 
hudba, nenechala 
na seba dlho čakať 
a naši občania 
prichádzali už 
v predpoludňajších 
hodinách na prvú  
ochutnávku , kde  
si spolu so skvelou 
partou  všetkých 
z ú č a s t n e n ý c h  
zaspievali,  priamo 
pri príprave a výrobe 

špecialít. Okolo obeda sa  zaplnil  kultúrny dom  do jedného 
miestečka občanmi  Zemianskeho Podhradia a Bošáce, preto si 
dovolíme myslieť a zároveň  tvrdiť ,  že sa im predchádzajúce  roky 
fašiangovej  zabíjačky u nás páčili.  Počas hlavného programu, 
ktorým bolo samozrejme pojedanie vynikajúcich výrobkov,  
vyhrávali  skvelí  heligonkári  z Myjavy.
 Na záver  tohto príjemného dňa bola pripravená bohatá tombola.                                                                         
Veľké poďakovanie  za zorganizovanie a uskutočnenie tejto 
vynikajúcej  akcie v našej obci,   patrí   všetkým, ktorí priložili 
ruku k dielu. 

N.Kusendová

    Smutná správa 
nás prekvapila vo 
štvrtok 1. januára 
2015, keď navždy  
odišiel rodák zo 
Z e m i a n s k e h o 
P o d h r a d i a  
Drahoslav Machala. 
Svoju synovskú 
lásku, vďaku, 
oddanosť rodičom 
priniesol svojim 
životom na rodnú 
obec. Spolu 
s vedomosťami 
nasával v škole našu 
bohatú históriu, 
vysokoškolským štúdiom si rozširoval okruh poznatkov o našej 
minulosti. Spoznal, že Zemianske Podhradie, jeho rodná obec, 
patrí medzi historické križovatky našich dejín. Veď desiatka 
veľkých osobností slovenského národa sa pôsobením, životom, 
prácou viaže k našej obci i k Bošáckej doline.
Drahoslav Machala miloval Slovensko, no túžil poznávať kultúru 
a históriu iných národov, priblížil nám ich svojou literárnou 
tvorbou. Jeho túlavé topánky sa však vždy vrátili domov, pookriať 
s otcom, stretnúť kamarátov zo športových zápolení, pohľadom 
zablúdiť na vrch Skalicu, vrátiť sa tam k hrám na Jánošíka. 
A tú jánošíkovskú revoltu nosil celým svojim životom držiac sa 
Hurbanovského:
„ Aj my teda musíme sa už raz naučiť byť Slovákmi!“
Jeho zásluhou sa budú návštevníci Zemianskeho Podhradia 
i budúce generácie pristavovať pri pamätných tabuliach a hroboch 
v našej obci s presvedčením, že boj za práva slovenského národa 
nebol márny. Jeho kniha Slovenská vlastiveda by nemala chýbať 
v rukách každého Slováka, mala by sa stať jeho učebnicou 
vlastenectva.
Za zviditeľnenie Zemianskeho Podhradia, za Vašu bezhraničnú 
oddanosť milovanej rodnej dedine, rodákom, slovenskému národu, 
vyslovujem Vám, pán DRAHOSLAV MACHALA, ĎAKUJEM!
Česť Vašej pamiatke!

Miroslav Zámečník

Oznamy obce Zemianske Podhradie - pripravujeme tieto akcie:

Náš rodák  Drahoslav Machala
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Dňa 10.01.2015 sa konala Výročná členská schôdza (VČS) 
v okrsku č. 3 v Zemianskom Podhradí. Pozvanie prijali 
generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth, predseda 
Trenčianskeho Krajského výboru Dobrovoľnej požiarnej 
ochrany  Ing. Michal Jurdík. Za Okresný výbor Dobrovoľnej 
požiarnej ochrany v Novom Meste nad Váhom  sa rokovania 
zúčastnili predseda OV DPO Bc. Jozef Smolinský, 
podpredseda - veliteľ OV Ivan Krúpa a delegát Mgr. Marián 
Križko. 
Menovaní po príchode prešli hasičskú zbrojnicu, kde 
predstaviteľov Dobrovoľnej požiarnej ochrany (ďalej 
len DPO) zaujalo vybavenie a vystrojenie dobrovoľných  
hasičov. 
Po prehliadke  hasičskej  zbrojnice nasledovala samotná  
VČS,  ktorú  viedol  predseda  DHZ 
Ing. Štefan Kusenda. 
Správu o činnosti za rok 
2014 predniesla Mgr. 
Silvia Šusterová, z ktorej 
v krátkosti spomeniem len 
niekoľko bodov- zvyšovanie  
odbornosti členov v  Odznaku 
odbornosti III. a II.stupňa, 
povýšenie do hodností 
zbormajstrov až technikov, 
zúčastnenie sa okresnej 
súťaže v Čachticiach 
i rôznych denných a nočných 
pohárových súťaží družstiev 
žien a mužov, zúčastnenie 
družstva Plameň jarného 
a jesenného kola hry Plameň, organizovanie nočnej súťaže 
s tradičným opekaním rýb, ukážka vozidla CAS 25 pri 
príležitosti MDD, protipožiarna hliadka na Tankových 
dňoch Laugaricio a pálení Jura na Skalici, monitorovanie 
vodných tokov počas vyhláseného III.stupňa povodňovej 
aktivity, ako i odčerpávanie vody z pivníc rodinných domov, 
zasahovanie pri požiari rodinného domu, školenie zásahovej 
jednotky (základná príprava pre členov DHZ), zakúpenie 
auta Š 1203, brigády na hasičskom ihrisku pri budovaní 
hasičského domu...No, posúďte sami, akú pestrú činnosť má 
za sebou náš DHZ.
Stav o hospodárení predniesla Bc. Petra Lobíková. 
Informovala nás o stave peňažných obratov v pokladni za 
uplynulý rok a o jeho konečnom stave.
Ďalším bodom programu bol Plán hlavných úloh na rok 
2015. Keďže tých bodov je pomerne veľa, spomeniem len 
niektoré: dokončenie prác na hasičskom dome, pokračovať  
v školení členov zásahovej jednotky, získanie cisternového 
vozidla CAS 32 alebo TATRA 815 z prerozdelenia 
repasovaných vozidiel MV, doškolenie najmenej 4 členov 
základnej prípravy pre DHZO, zakúpenie hasičskej výstroje 
a výzbroje a samozrejme zapájanie súťažných družstiev 
do pohárových súťaží, zúčastniť sa okresnej súťaže, 

Plameňákov pripraviť k čo najlepším výsledkom v jarnom 
a jesennom kole hry Plameň, zorganizovať nočnú hasičskú 
súťaž spojenú s tradičným opekaním rýb, ktoré sa tento rok 
uskutočnia 30.5.2015. Podrobnejšie informácie sa dozviete 
na plagátoch, ako i vyhlásením v obecnom rozhlase.
Posledným bodom VČS bola diskusia, ktorá sa niesla 
v pomerne príjemnej atmosfére. Ako prvý sa slova ujal 
predseda Ing. Štefan Kusenda, ktorý poďakoval členom 
za prácu na hasičskom ihrisku, za celoročnú prácu výboru, 
súťažným družstvám sa výbornú reprezentáciu nášho DHZ, 
ako i obce. Ako druhý sa slova ujal starosta obce Miroslav 
Zámečník, ktorý podrobnejšie informoval o prácach na 
hasičskom dome, ako aj o nákladoch s ňou spojených. 
Do diskusie sa zapojili i generálny sekretár a predseda 
trenčianskeho krajského výboru, ktorí boli príjemne 

prekvapení ako si budujeme 
spoločné priestory 
a výbornou spoluprácou 
so starostom obce 
a obecným zastupiteľstvom, 
zúčastňujeme sa pohárových 
súťaží, vyzdvihli prácu 
s deťmi a vyjadrili 
sa k prerozdeleniu 
repasovaných vozidiel na 
jednotlivé hasičské zbory. 
Ako posledný mal slovo 
predseda okresného výboru 
v Novom Meste nad Váhom 
Bc. Jozef Smolinský, ktorý 
poďakoval zboru, ako aj 

rozhodcom, ktorí sa zúčastňujú v rozhodcovskom tíme na 
okresnej súťaži i súťaži Plameň. Informoval, že svojou 
členskou základňou (ktorá sa pohybuje okolo 100 členov), 
patrí naša organizácia k najsilnejším v okrese. 
Nasledovala gratulácia našim jubilantom p. Viere Rýdzej 
(70. rokov ) a p. Marošovi Hupkovi (50. rokov) . Z rúk 
predstaviteľov DPO a členov výboru si prevzali Plameňáci 
odznaky „ Som mladý hasič“.  Program sa vyčerpal 
a nasledovala voľná zábava. 
V roku 2015 sme splnili stanovenú úlohu z plánu činnosti na 
tento rok, ktorú sme schválili na Výročnej členskej schôdzi. 
Bolo ňou zvýšenie odbornosti členov, a tak sa niektorí 
členovia ju rozhodli zvýšiť a v mesiaci marec sa zúčastnili  
skúšok. Odznak odbornosti III. stupeň získali títo členovia: 
Kusenda Ľubomír, Kusendová Natália, Lobíková Denisa, 
Lobíková Petra, Medvecká Michaela,  Pospíšil Dalibor,  
Rýdzi Michal,  Rýdza Monika,  Šusterová Silvia. 
Odznak  odbornosti  II. stupeň   získali títo členovia: Kosa 
Dalibor,  Lobík Matúš,  Lobík 
Svetozár, Rýdzi Ján.
K získanému odznaku a nadobudnutým vedomostiam 
srdečne gratulujem. 

Napísala: Mgr. Silvia Šusterová, tajomník DHZ

Hodnotenie činnosti DHZ Zemianske Podhradie za rok 2014
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Príchod  jari  a Veľkej noci.

      21. marec  je dňom príchodu  jari.  Na 
tento deň sa isto všetci  po dlhej  a studenej 
zime, tešíme. Slniečko teplejšie a dlhšie 
hreje, kvietky , stromy, živočíchy  sa 
prebúdzajú , deň  je hneď  krajší a ľudia 
sú veselší.   S príchodom  jari  sa spája 
aj veľké jarné  upratovanie ,ale  najmä , 
najväčšie  kresťanské sviatky v roku Veľká  
noc.            
     Obdobie Veľkej noci  sa  spája 
s rôznymi  zvyklosťami .  Každý kraj 
má rôzne zvyky. U nás  v našom kraji,  
dievčatá maľujú vajíčka, sadia žito do 
rôznych sklenených nádob, zdobia   si 
svoje príbytky  rôznymi  halúzkami , 
či bahniatkami  vo vázičkách, na ktoré 
povešajú vajíčka.  Nesmú chýbať ani kvety, 
či  ikebany, ktoré symbolizujú príchod  
jari.  Naše gazdiné vypekajú rôzne sladké 
dobroty, pečú veľkonočných barančekov, 
tradičnú „ pečku“, alebo aj „kuklu“, 
ktorá nesmie chýbať na veľkonočnom 
stole.  U nás je zvykom, že  žiaden šibač  
nesmie odísť  bez  toho , aby neochutnal  
veľkonočnú pečku, ktorá  v každej 
domácnosti chutí  inak a fantasticky!  
Ďalším tradičným zvykom je oblievanie 
a šibanie dievčat.  Kedysi  sa v našej 
dedine  všetci mládenci  vybrali spolu šibať 
dievčatá.  Uplietli si obrovský veľkonočný 
korbáč, zobrali do rúk harmoniku, alebo 
gitaru, vedrá s vodou  a poď ho do ulíc. 
Spevom chodili  od domu k domu , 
vyoblievali všetky  dievčatá aj gazdiné. 
Všade bolo počuť smiech a veselý výskot 
dievčat a dobrú náladu . Bola to vždy 
veľká noc plná zážitkov, na ktorú sa  ešte 
dlho dlho spomínalo.    Dnešná  veľká noc 
v našej doline   je bohužiaľ  už  o niečo 
skúpa na tieto naše krásne tradície. Chlapci 
síce chodia šibať dievčatá, ale nie tak ,ako 
kedysi, všetci spolu a spevom....  Bolo by 
krásne  a milé, keby sa tieto tradície  našich 
starých otcov, otcov a starších bratov  
vrátili naspäť do našej doliny. 

Krásnu jar a príjemné prežitie 
veľkonočných sviatkov.

 

 Natália Kusendová

  Súčasnosť prináša čoraz viac noviniek, ktoré by mali uľahčiť život. Za všetky 
príklady uvediem jeden – počítač. Stal sa vážnym protikladom knihy, ktorá aj 
vďaka nemu, stráca na význame. Ale mnohí ľudia ju stále radia k nenahraditeľným 
zložkám života. Nie darmo je jej významu zasvätený jeden celý mesiac v roku. 
  Na to, aby sme upevnili vzťah 
človeka ku knihe, existujú rôzne 
aktivity, ktorými sa prezentujú 
p r e d o v š e t k ý m školy. Sú to 
výstavy kníh, besedy so 
s p i s o v a t e ľ m i , súťaže v prednese 
poézie a prózy, atď.
  My sme sa s deťmi našej 
Materskej školy v Zemianskom 
Podhradí rozhodli dňa 17. 3. 2015 
navštíviť miestnu obecnú knižnicu. 
Privítala nás pani knihovníčka 
Ing. Radošová. Deťom pútavo hovorila o význame knihy pre život človeka, aké 
druhy kníh poznáme, čo sú to čitateľské preukazy a hlavne ich poučila o tom, ako 
s knihami zaobchádzať.
  Najzaujímavejšou časťou tejto hodnotnej akcie bolo prezeranie si kníh. Tak sa deti 
zoznámili  s rôznymi obrázkovými knihami, leporelami, ba aj encyklopédiami.
  Za pozornosť a slušné správanie pani knihovníčka odmenila deti lízankami. 
Najväčšou odmenou, ktorú si deti našej materskej školy  z knižnice odniesli, však 
bol ich prvý ozajstný krok do sveta kníh.

Viera Helíková, riad. MŠ Zemianske Podhradie

Našu výchovno – vzdelávaciu činnosť sa 
snažime obohacovať aj o rôzne  aktivity 
. Vo februári nás v MŠ Zemianske 
Podhradie navštívilo a so svojím hudobno 
– výchovným programom potešilo 
divadielko Hopsasa hop. Deti si zopakovali 
ako sa máme slušne správať,  aká je 
dôležitá hygiena. Zahrali si na detských   
hudobných nástrojoch, zaspievali, 
zatancovali. 
V piatok 20. marca na deň jarnej rovnodennosti bolo pre nás zaujímavé čiastočné 
zatmenie Slnka. Vďaka priaznivému počasiu mohli deti  dosýta pozorovať tento 
prírodný úkaz, ktorý nám príroda pripravila. Veríme, že aj ostatné plánované aktivity 
budú pre deti rovnako zaujímavé ako tieto.

Karneval v MŠ Zemianske Podhradie
Ani husté sneženie, kalamita na cestách, neprekazili náš karneval. Opäť po roku sme ho 
usporiadali v spolupráci s rodičmi 30. januára,  a tak sa kultúrny dom zaplnil vílami, 
princeznami, bojovníkmi, pirátmi a rôznymi inými rozprávkovými postavičkami. V poradí 

8. ročník otvorili deti svojím úžasným 
tancom, pokračovali rodičia detí poučným 
príbehom „O šušľavom vlkovi“. Potom 
nasledovala diskotéka, súťaže, nechýbali 
odmeny. Deti i dospelí sa mohli občerstviť 
chutnou pizzou či tortou od našich rodičov. 
Za prípravu i samotnú realizáciu ďakujeme 
všetkým zúčastneným. Už teraz sa tešíme 
na ďalší karneval.

D. Madilová

Budúci čitatelia v knižnici

V Materskej škole sa nenudíme...
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Ani netušíme akého máme medzi sebou 
občana so skromným srdcom. Pritom 
výsledky, ktoré dosiahol v chove poštových 
holubov (PH) ho zaraďuje do popredných 
miest medzi chovateľmi na Slovensku. 
Svojimi úspechmi, ktoré dosiahol v chove 
PH úspešne reprezentoval, a zviditeľnil  
nielen SR, ale aj našu obec Zemianske 
Podhradie a samozrejme aj ZO SZCHPH 
(základná organizácia Slovenského zväzu 
chovu poštových holubov) v Bošáci. Preto 
som sa rozhodol za spolupráce  aj ďalšieho 
zanieteného chovateľa PH Martina 
Dzuráka napísať niečo o našom občanovi 
Ľubomírovi Peráčkovi. Vlastne urobiť  taký 
nezávislý priateľský rozhovor a podeliť sa 
oň s Vami všetkými.
Ako sa vlastne dostal k chovu PH?  
Všetko to začalo v roku 1993, kedy 
vznikla ZO SZCHPH   v Bošáci 
a zhodou okolností Ľ. Peráček 
ukončil svoj  chov králikov Činčily 
veľkej. Jeho rozhodnutie ukončiť 
tento úspešný chov boli  hlavne 
- nekalé  praktiky, ktoré sa diali  
v klube Činčily veľkej. Pritom  v tej 
dobe patril jeho chov medzi najlepšie 
v Česku a Slovensku. V tomto roku 
sa konala aj  medzinárodná výstava 
králikov v Letanovciach okres 
Spišská Nová Ves. Samozrejme 
on tam poslal svoje dve najlepšia 
kolekcie. Jedna kolekcia je tvorená 
troma súrodencami z jedného vrhu. No čo 
čert nechcel , nevrátil sa mu už domov  ani 
jeden. Údajne uhynuli. Neskôr vyplávalo 
na povrch, že to nebola úplná pravda a z 
jeho kolekcie králikov niektorí prežili. 
Tých si však privlastnili tzv. chovatelia- 
organizátori výstavy, ktorým chovateľská 
česť nehovorí vôbec nič a je im na míle 
vzdialená. Toto sa asi muselo stať, lebo by  
možno nezačal  s  chovom PH.  
Začiatky  jeho chovu: začínal s PH od 
miestnych chovateľov. Tu sa mu najviac 
osvedčili PH od ďalšieho dlhoročného 
chovateľa Jožka Juráčka.  Úspechy  na seba 
nedali dlho čakať a náš chovateľ Ľubomír 
Peráček začal dosahovať s svojimi PH prvé 
víťazstvá na pretekoch. Po otvorení hraníc 
smerom na západ sa otvorila možnosť dovozu 
PH aj zo zahraničia. Túto možnosť patrične 
využil a krížením  týchto osvedčených 
línií  a postupným  včlenením   do svojej 
chovateľskej línie. Ľ. Peráček opäť potvrdil 
svoj  chovateľský cit- teraz pre chov PH.   
Jeho cielená vytrvalá šľachtiteľská práca 
už čoskoro začala žať ďalšie svoje úspechy 
v podobe víťazstiev. Stalo sa pravidlom, 
že PH z jeho chovu sa pravidelne začali 

umiestňovať na popredných priečkach 
v letových  pretekoch poštových holubov 
oblastného združenia Trenčín- ( OZ 
- TN ).  OZ-TN je čo sa týka rozlohy 
a aj počtom chovateľov najväčšie na 
Slovensku. Má 191 členov, ktorí sú 
združení v jedenástich základných 
organizáciách –(ZO) s počtom 16507 
registrovaných holubov. Aj toto svedčí 
o vrodenom chovateľskom talente nášho 
chovateľa.
Teraz trocha inak. Každý PH  ma daný 
svoj genetický základ, ktorý mu je daný 
od  narodenia. Samozrejme, že genetický 
potenciál, je možno dôležitý, ale to 
neznamená, že ak máme takýchto PH, 
vyhrá každý pretek. Tu je podľa mňa ešte 

dôležitejší  cit chovateľa. 
Svojim pozorovaním, 
sledovaním stavby tela, 
kondície, vytváraním 
chovných párov, 
správnou výživou, 
hygienou chovu, 
sledovaním výsledkov 
zo súťaží a ich vyhodnocovaním, 
veterinárnou starostlivosťou, vlastne 
súhrnne povedané podrobným spoznaním 
vlastností každého jedinca a nepochybne  
svojou láskou a oddanosťou  svojmu tzv. 
„pretekárskemu tímu“ . Je to  vlastne 
chovateľské umenie  na základe, ktorého by 
mal  každý správny chovateľ vedieť určiť, 
ktorý PH je vhodný na ako, ktorý pretek. 
A ten Ľ. Peráčkovi očividne nechýba. 
Preteky sú  rozdelené podľa dĺžky trate od 
100 km do 1000 km.
Z pohľadu úspechov sa  minulý rok 2014 
stal jedným z najúspešnejších. Do konca 
pretekárskej sezóny bojovali jeho PH o titul 
„Generálny majster OZ-TN“. Rozhodujúci 
bol záverečný pretek z Nemecka, kde sa 
mu umiestnili len traja PH z potrebných 
štyroch. Toto vlastne rozhodlo o tom, že 

celkovo skončil, ako chovateľ so svojím 
tzv. športovým tímom na II. mieste tohto 
generálneho majstrovstva. Tento pretek  
GM-OZ-TN sa člení na III. pásma, z ktorých 
dvoch sa stal víťazom resp. jeho PH. 
Čiastočnou náplasťou  len za „II.“ miesto 

boli dosiahnuté úspechy na oblastnej 
výstave v TN. Tu získal tri prvé 
ceny a tým sa vlastne kvalifikoval 
so svojimi PH na celoštátnu výstavu 
PH, kde získal dve piate a jedno ôsme 
miesto. 
Tieto umiestnenia jeho PH  vlastne 
zaručili po prvý krát v histórii aj z 
hľadiska ZO SZCHPH Bošáca prvú 

účasť na XXXIV. Olympiáde 
poštových holubov, ktorá sa 
konala v Budapešti.  Táto 
prestížna súťaž sa koná 
každé dva roky. Každý štát 
reprezentuje 20 PH. SR získala 
celkovo II. miesto. Z počtu 
21 krajín. Čo je vynikajúci 
výsledok. Nemalou mierou 
prispel  k tomuto úspechu aj 
náš občan zo Zemianskeho            
Podhradia Ľubomír Peráček 
spolu so svojimi PH.
Ľubomír Peráček sa svojou 
láskou a oddanosťou k 

chovu poštových holubov, či v minulosti 
v chovoch rôznej hydiny, králikov, 
hospodárskych zvierat  vypracoval na 
špičkového chovateľa. O jeho úspechoch 
a kvalitách už vedia mnohí chovatelia 
z rôznych združení a spolupracujú s ním.  Ja 
ako starosta obce by som sa  mu chcel touto 
formou  poďakovať za to, že nás, našu obec 
Zemianske Podhradie a samozrejme aj ZO 
SZCHPH v Bošáci svojou poctivou prácou 
v chovateľskej oblasti zviditeľnil nielen na 
celoslovenskej, ale aj  na medzinárodnej 
úrovni . Chcem mu popriať do ďalšej 
činnosti len pevné zdravie, správne 
rozhodovanie pri zostavovaní chovných 
párov a pretekárskych tímov a tiež aj jeho 
kolegom zo ZO SZCHPH v Bošáci. Ešte 
raz ďakujeme za reprezentáciu.

Miroslav Zámečník, starosta obce 
Zemianske Podhradie

Niečo  o  človeku, ktorý je až príliš  skromný
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Výrok Ľudovíta Štúra o práci mi vhodne poslúžil na napísanie môjho 
článku, pretože je aktuálny v každej dobe a pre každého z nás. Ľ. Štúr bol 
hlavným obhajovateľom spisovnej slovenčiny a jej zavedenia do života. 
Bol to významný a vzácny človek pre náš národ a preto rok 2015 je 
venovaný spomienkam na jeho život a prácu, ktorú počas svojho krátkeho 
života vykonal. Nakoľko Štúr bol známy aj v našej Bošáckej doline 
spomeniem prečo a z akého dôvodu.
Ľudovít Štúr mal v Zemianskom Podhradí brata Samuela, ktorý bol v ev. 
cirkevnom zbore farárom. Štúr ho často navštevoval a prostredníctvom 
jeho sa spoznal s rodinou Ostrolúckych a ich dcérou Adelkou, ktorá sa 
stala jeho nenaplnenou láskou. Veľmi sa ľúbili, no predsa nemohli žiť 
spolu a byť šťastní, pretože Štúr si myslel, že Slovenská vlasť bude 
potrebovať viacej všetky jeho sily, preto sa rozišli. Nie však navždy. 
Len osobne sa prestali stýkať. Lásku si vyznávali písaním ľúbostných 
listov. To však Adelke nestačilo. Rozísť však s ním sa nechcela, veď 
bol zmyslom jej života a preto veľmi trpela. Na jar, v marci 1853, vážne 
ochorela. Dostala vysoké teploty, stratila chuť do jedla a slabla a pomôcť 
jej nevedeli ani najlepší viedenskí lekári. Štúr nevedel, čo sa s ňou deje, 
až keď dostal oznámenie o jej vážnom zdravotnom stave, prišiel. Keď ho 
Adelka zbadala zašeptala: „Ľudovít. Onedlho bude jar ..., pamätáte na 
našu jar pred 5 – timi rokmi? M o j e   s l n i e č k o! “ Potom zatvorila 
oči, usmiala sa a vydýchla – navždy. Bolo to 18. marca 1853. Mala len 
29 rokov.
Štúr jej smrť ťažko znášal. Nevedel sa dlho zaradiť do života a pracovať. 
Keď sa mu to ako tak začalo dariť, v roku 1855  pred Vianocami 
v modranskom chotári bol na poľovačke, ktorá sa mu stala osudnou. 
Postrel;il sa do nohy tak nešťastne a tak vážne, že lekárom sa nepodarilo 
jeho stále hnisajúcu ranu vyliečiť a tak 12. januára 1856 vo veku 41 rokov 
zomiera.
Ľudovít Štúr nežije, ale jeho myšlienky o živote a práci sú stále 
živé a aktuálne. Podľa nich sa riadi aj Ing. Vladislav Švacho zo 
Zemianskeho Podhradia. I keď je už dlhší čas na dôchodku, stále niečo 
robí, lebo ako hovorí on sám, nevie a nevydrží sedieť doma nečinne so 
založenými rukami. Preto sa rozhodol spolu s manželkou Milkou, že na 
roli – Dlhej (pri Zbehovej) vysadí ovocný sad, nakoľko denne počúval 
z rozhlasu a televízie, čítal v novinách a časopisoch, aký veľký význam má 
konzumácia ovocia pre zdravie človeka a je preto nevyhnutnou súčasťou 
našej výživy. Pre veľké množstvo všetkých druhov vitamínov a výživných 
látok nám lekári doporučujú konzumovať denne hodne ovocia.
A tak sa pustil do práce. Na uvedenom pozemku vykopal ručne 135 jám do 
ktorých vysadil 115 ks rôznych odrôd moderných nízkokmenných jabloní, 

11 ks hrušiek, 5 ks 
marhulí a po jednej 
broskyni, čerešni 
a višni. Výsadba 
bola prevedená na 
podpníkoch M-9 
a tak, aby stromčeky 
zapadali do prostredia 
okolitej prírody. 
Denne ich polieval, 
aby sa ujali, okopával 
a sledoval ich rast. Do sadu zaviedol elektrinu, zriadil elektrickú prípojku 
a zavlažovanie prevádzal z blízkeho potoka cez postrekovač Puk, ktorý 
podľa potreby prekladal. Ešte pred výsadbou záhradu oplotil, postavil 
prístrešok na náradie a WC.  Všetko robil sám, bez pomoci iných. 
Vysadenie sadu previedol behom dvoch rokov 2011 – 2012. Pri príležitosti 
významného jubilea Ľ. V. Riznera, miestneho učiteľa a ovocinára, bol 
tento sad premenovaný na sad Ľ. V. Riznera.
Nie každý z nás má vzťah k pestovaniu a ošetrovaniu ovocných stromov. 
On už od detstva, ako malý chlapec si túto prácu obľúbil, pretože jeho 
otec bol ovocinárom a on sa prizeral ako stromy sadí, štepí, ošetruje, stará 
sa o ne nie len na jar, ale aj v jeseni.
Prebúdzanie prírody prebudí aj v ňom túžbu a chuť začať sa starať o jeho 
stromy, ktoré v jeseni sa mu za to odvďačia bohatou úrodou. Preto sa na 
jar najviac teší, keď vidí, ako sa príroda prebúdza zo zimného spánku a on 
čaká, kedy sa jeho stromy zazelenajú, začnú pučať, rozkvitať a vytvoria 
krásnu ružovo bielu alej, kde si po zimnom spánku nájdu obživu aj jeho 
včeličky, nakoľko je aj včelárom a stará sa o 10 včelích rodín. Má rád aj 
jeseň, nádherné sfarbenie listov na stromoch a okúzľujúcu vôňu chutných 
plodov. Teší sa nielen na zber dobrej úrody, ale aj z krásneho pohľadu, 
ktorý príroda v tomto období vie zo stromov vytvoriť.
Jeho sad je vysadený novými vyšľachtenými odrodami, avšak českí vedci 
zistili, že staré odrody sú odolnejšie voči chorobám a rôznym škodcom, je 
v nich dvojnásobok vitamínu C a prinášajú pestrú paletu chutí a možností 
spracovania. Keďže sa pestovaniu ovocných stromov venuje, vie aj 
o tomto, preto má sad tzv. bielokarpatský ovocný poklad, v ktorom má 
vysadených asi 80 ovocných stromov – starých odrôd, medzi ktoré patrí 
predovšetkým oskoruša a staré odrody jabloní a hrušiek.
Zdá sa mi, že slovenské príslovie „Bez práce nie sú koláče.“, Ing. Švacho 
rešpektuje i keď už otvoril knihu svojho života na 80 strane.
Želáme mu, nech sa mu v práci darí!                                 Božena Rýdza

Zmyslom jeho života je práca „ Práce sa netreba báť,
bo len v práci samej
   sa rozvíja človek.

Ak by sme bez práce
   ostávať chceli, to nám nepomôže,

bo žije len to,
   čo pracuje a robí

a iné hlivie a hnije.“

Ľudovít Štúr

B L A H O Ž E L Á M E
Dňa 5.marca 2015 sa dožil 85 rokov pán Ján Jurák, učiteľ a bývalý zástupca na tunajšej základnej škole.
Vážený pán učiteľ, dovoľ, aby som pri príležitosti Tvojho životného jubilea pripomenula, čo všetko si počas svojho aktívneho života 
v našej obci robil. Celý svoj produktívny vek si venoval tej najzáslužnejšej práci – škole a deťom, vyučovaniu a výchove detských 
duší. Učil si dôležitý predmet – jazyk slovenský, ktorý žiaci pokladajú za ťažký predmet a preto ho nemajú radi. Ty si však vedel na 
nich pôsobiť tak, že si aj tento predmet obľúbili. 
Vyše 4-desiatky rokov si denne prichádzal pred školské lavice, kde sedeli Tvoji žiaci a Ty si im odovzdával svoje vedomosti, čím si 
uspokojoval ich túžbu po poznaní a vzdelaní. Spod tvojho starostlivého dohľadu vychádzali žiaci s dobrými a trvalými vedomosťami, 
schopní otvorenými očami vnímať a sledovať okolitý svet. Ako zástupca riaditeľa si mal aj ďalšie povinnosti, ktoré sa týkali nielen 
vyučovania a výchovy, ale aj učiteľského kolektívu a zamestnancov školy. Aj tvoja mimoškolská činnosť bola bohatá. Pracoval si vo 
všetkých spoločenských organizácií, ktoré vtedy v obci boli. Najviac času si venoval divadelnému krúžku, písaniu a nacvičovaniu 
divadelných hier. Založil si klub dôchodcov a to nielen v našej obci, ale aj v susedných. Podieľal si sa na zriadení Múzea Bošáckej 
doliny a ešte mnohých iných veciach, ktoré by bolo tiež potrebné spomenúť.
Z príležitosti Tvojho životného jubilea Ti za všetko, čo si pre žiakov, mládež, dôchodcov, ale aj ostatných občanov urobil, vyslovili 
dnes to pekné slovo, ďakujeme Pán učiteľ.
Želáme Ti do ďalšieho života veľa zdravia a nech to jarné slniečko Ti dodá viacej sily a energie, aby tie nasledujúce dni si prežíval 
v pohode a s veselou mysľou. 
K blahoželaniu sa pripája aj Obec Bošáca. Všetko najlepšie !                                                                                           Božena Rýdza
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Spomienky na milovanú tetu Annu Mihalovú ll.
pokračovanie z predchádzajúceho čísla november-december 2014

Anna Mihalová sa narodila 24.9. 1908 v Bošáci. Narodila sa rodičom Jánovi Mihalovi a Kataríne rod. Kravárikovej. 
Dom v ktorom sa narodila sa nachádzal na námestí, dnes je tam novostavba p. Brezováka.

... Potom odišla do San Pedro Sula v Hondurase, tu bola šesť 
rokov riaditeľkou ústavu. Potom bola tri roky v Granade. 
Treba ešte spomenúť, že sestrička žila v Bošáci v skromných 
pomeroch, ale čo tam videla, nedalo sa prirovnať k tomu. Z 
jej rozprávania viem, že raz keď išli na miesto, kde mala učiť, 
dostala koňa, ten ju mal na to miesto doniesť. Sprevádzala 
ju ešte aj tamojšia sestrička, ktorá nasadla na koňa a uháňala 
vpred, sestrička ju mala nasledovať. Na koni nikdy nešla, ako 
tak sadla na neho, koník pomaly išiel, chodník mal 1,5 metra 
šírku a bol vyrúbaný cez les, lenže koník prestal ísť, šmykol 
sa a spadla z koňa dole na zem. Sestrička ju odbehla, bola 
smutná, čo sa stalo. Ale pomyslela si, že zablúdiť nemôže. 
Tak horko ťažko našla cestu von z lesa, kde vyšla na lúku na 
svetlo. Tam bolo zasa prekvapenie. Čakali ju tam deti a ľudia. 
Jedna starenka ju chcela uhostiť, uvarila vajco a aby jej ho 
vnuci nezjedli, schovala ho do strechy domu, no nedala si 
tam znak, kde ho dala, tak ho ani nenašla. Ich domy to boli 
ako kopy sena u nás. Boli urobené z trstiny na zemi a domy 
boli veľké, aby sa tam veľa 
ľudí zmestilo. Tam manželia 
mali aj pätnásť detí. Dorábali 
kukuricu, ktorú jedli surovú, 
aj zomletú a z toho piekli 
na ohni pagáče, chovali aj 
sliepky. Ženy boli doma 
a muži boli šťastní, keď 
dostali prácu ďaleko od 
rodiny. Škola bola lúka, 
sedelo sa na zemi. Deti si ju 
obľúbili a usilovne sa učili, 
ale aj ich rodičia ju mali radi. 
Za to, že naša sestrička bola vzdelaná, šikovná, iniciatívna 
dostávalo sa jej uznania a pochvál od svetských autorít. Po 
niekoľkých rokoch odchádza z Hondurasu do Mesatepe 
do štátu Nicaragua, kde bola šesť rokov predstavenou 
v kláštore. Veľmi rýchlo postupovala a odchádza do hlavného 
mesta Manague, kde sa stala riaditeľkou školy. Popri učení 
dozerala na výchovu mládeže, na robotníkov, čo stavali 
a budovali. Hlavne pomáhala chudobným, aby žili v lepších 
ľudských podmienkach, aby aj chudobné deti študovali. 
Nejednej rodine pomohla. Bola široko ďaleko známa svojim 
postojom k chudobným. Nejaký čas strávila ešte v Salvadore 
a Guatemale, keď sa opäť vrátila do Nicaraguy do Managuy, 
kde prežila veľké zemetrasenie. Škola sa vtedy zrútila. Ich 
dom, veľmi poškodený, ale zostal stáť. Mali sa kde uchýliť 
na noc.
Tak ubehlo štyridsať rokov. V duchu si myslela: „ Uvidím ja 
ešte moje krásne Slovensko a mojich blízkych?“ V Nicarague 
učila veľa detí, ktorých rodičia boli bohatí. Boli jej povďační 
za svoje deti, ktoré s takou láskou učila. Raz sa jej opýtal 

jeden z rodičov odkiaľ je a ukázala na malé Slovensko 
a povedala, že naposledy bola doma pred štyridsiatimi rokmi 
a na cestu domov nemôže ani pomyslieť. O týždeň prišli 
peniaze na cestu. Od radosti stratila reč. Veľmi srdečne sa 
poďakovala. Túto správu oznámila predstavenej v Turíne, 
ktorá žiadosti vyhovela. A o mesiac bola sestra Anita 
u predstavenej v Turíne, ktorá jej prácu veľmi ocenila. Keď 
požiadala o vízum do Československa, bolo jej zamietnuté. 
Dva mesiace prosila v listoch, ktoré písala rodine, aby 
jej pomohli. Nechceli komunisti ani počuť, požadovali, 
aby habit, ktorý nosí vyzliekla, čo ona nijako nechcela. 
Modlili sme sa všetci, až sa to podarilo právnikovi Emilovi 
Trangelovi a sestra Anita prišla do rodnej Bošáce v roku 
1969. Veľkú radosť  mala rodina a blízki. Na Slovensku 
navštívila aj prenasledované sestry a kňazov saleziánov. 
Môj manžel J. Hakar ju všade povozil. A stretla sa aj so 
sestričkou, ktorá jediná bola v Turíne na jej sľuboch. Tak 
to Pán Boh zariadil. No nič netrvá večne a naša sestrička sa 

musela s nami rozlúčiť. Nevedeli 
sme vtedy, že sa ešte raz uvidíme. 
Keď sme ju presviedčali, aby 
zostala na Slovensku, nechcela 
ani o tom počuť, aj komunisti 
ju presviedčali kvôli cudzím 
jazykom, aj plat jej sľúbili dobrý. 
Ona im povedala, že nechce mať 
čiernu dušu. Sestrička odišla 
medzi svojich chudobných, 
ktorých mala rada,  s ktorými 
zdieľala radosť aj žiaľ. Rada 
spomínala na detstvo v Bošáci, 

keď sedávali pred domom pri plote kvetinovej záhradky 
v nedeľných odpoludniach s mamou, otcom, súrodencami 
a susedami v družnom hovore.

O jedenásť rokov sa jej znovu podarilo dostať sa do rodnej 
Bošáce, ako povedala už sa len rozlúčiť, kde ponavštevovala 
všetkých blízkych, ktorých mala rada. Posledné roky prežila 
v Costarike, kde ju postihla choroba, na ktorú 18. augusta 
1981 v San Jose zomrela. Odobrala sa na večnosť vo veku 
sedemdesiattri rokov. Pochovaná je na cintoríne sesterskej 
komunity. Jej hrob je zdobený pomníkom a vždy živými 
kvetmi, o ktorom nás informovala jej žiačka, ktorá bola 
prezidentkou Nicaraguy, tá dala príkaz, aby hrob bol vždy 
upravený. A čo na koniec povedať, sestra Anita zasvätila 
celý svoj život misijnej činnosti medzi mládežou v strednej 
Amerike, ale zostala pri tom povedomou Slovenkou.

Pán Boh zaplať. S láskou napísala jej známa Mária 
Hakárová a Štefan Brezovák s rodinou. 
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Milá rodina OŠK Bošáca.
Chcel by som sa Vám prihovoriť ako novozvolený predseda OŠK Bošáca. V prvom rade by som sa chcel poďakovať svojmu 
predchodcovi pánovi Dušanovi Kochanovi za jeho mravenčiu a záslužnú prácu pri jeho činnosti vo funkcii predsedu OŠK. Ale nielen 
on, ale aj všetci ostatní členovia Výkonného výboru svojou prácou neustále viedli náš klub k hernému a materiálnemu napredovaniu. Na 
týchto základoch by som spolu s Vami chcel aj naďalej stavať. Hlavne Teba milý čitateľ by som chcel poprosiť o spoluprácu. Niekedy 
materiálnu, niekedy radou, kritikou, pripomienkou, občas poteší aj pochvala. Žiadam preto, lebo nás čaká veľa práce.
Či už je to zapracovanie dorastencov k mužstvu dospelých, pokračovanie vo výbornom projekte našich najmenších, ale aj tých starších 
žiakov. Stavať na vlastných zdrojoch je v dnešnej zložitej dobe to najlepšie riešenie. Aby som nezabudol aj na Vás, drahí priaznivci, 
chceme v dohľadnej dobe vybudovať na ihrisku OŠK Bošáca krytú tribúnu. Pre skvalitnenie tréningového procesu umelé osvetlenie na 
tréningovom ihrisku a to nás bude určite stáť nemalé úsilie. Ale pevne verím, že v spolupráci s Vami to dokážeme. Verím, že sa nám aj 
naďalej spolu podarí budovať jednu veľkú rodinu menom OŠK Bošáca.
                                                                 OŠK NAVŽDY V NAŠICH SRDCIACH
                                                                             Váš nový predseda Cáďo

Dňa 28.2.2015 sa konala v zmysle stanov OŠK Konferencia 
Obecného športového klubu Bošáca. Okrem toho, že sme zhodnotili 
predchádzajúci rok z pohľadu činnosti OŠK, hospodárenia OŠK a 
správy revíznej komisie, táto konferencia bola i volebná, nakoľko 
uplynulo štvorročné funkčné obdobie orgánov OŠK, čo značilo, že 
sme volili členov Výkonného výboru a predsedu a členov revíznej 
komisie. 
Novozvolený VV OŠK bude pracovať nasledovne:  
Predseda: Vladimir Kopunec  
Tajomník: Bc. Jozef Mihala  
Hospodár: Martin Kochan  
Účtovník združenia: Rastislav Adamať  
Zástupca obce: Mgr. Daniel Juracek 
Členovia: Dušan Kochan, Marián Kopunec, Peter Ochodnický
Revízna komisia:  
Preseda: PeadDr.Daniel Bradáč 
 členovia: Ján Vavro, Pavol Mizerák.

Konferencia sa uzniesla na nasledovnom:
1. Konferencia schvaľuje:
a) Plán činnosti OŠK Bošáca na rok 2015
b) Voľby členov Výkonného výboru OŠK Bošáca v zložení:
     Martin Adamať, Rastislav Adamať, Mgr. Daniel Juráček, Martin 
Kochan, Dušan Kochan, Marián Kopunec, Vladimír Kopunec, Bc. 
Jozef Mihala, Peter Ochodnický
c) Voľby členov Revíznej komisie OŠK Bošáca v zložení:
Predseda – PeadDr. Daniel Bradáč  členovia – Pavol Mizerák,  Ján 
Vavro
2 . Konferencia berie na vedomie:
a) Správu o činnosti Obecného športového klubu za rok 2014 
b) Správu o hospodárení Obecného športového klubu za rok 2014 
c) Správu Revíznej komisie Obecného športového klubu za rok 2014 
d) Činnosti jednotlivých oddielov  OŠK Bošáca v roku 2014 
e) Poverenie výkonom funkcií vo Výkonnom výbore uskutočnenom 
na ustanovujúcom zasadnutí ihneď po voľbách do orgánov OŠK: 
 3. Konferencia ukladá:
 a) Výkonnému výboru Obecného športového klubu Bošáca:
• organizačne zabezpečovanie činnosti jednotlivých futbalových 

oddielov v roku 2015 v príslušných súťažiach,
• realizácia navrhnutých úloh na úseku rekonštrukcie a 

modernizácie telovýchovných zariadení v majetku, Obecného 
športového klubu Bošáca,

• získať čo najviac finančných prostriedkov od sponzorov a z 2% 
dane

Bc. Jozef Mihala
tajomník VV OŠK Bošáca

Zimné sústredenie hráčov OŠK Bošáca
dorastu a dospelých

Obecný športový klub Bošáca zorganizoval spoločné Zimné 
sústredenie pre 
svojich hráčov 
dospelých a 
dorastu, ktoré 
sa už tradične 
uskutočnilo na 
prelome januára a 
februára v dňoch 
29.01.2015 - 
01.02.2015 vo 
Valašskej Bystřici v Českej republike. Náklady na sústredenie 
si hráči dospelých a tréneri hradili sami, polovicu nákladov za 
dorastencov uhradil OŠK. 
Aj tento rok sa o výbornú a výdatnú stravu staral náš “dvorný” 
kuchár Miloško Profjéta, ktorému v kuchyni tento rok pomáhal 
hlavne Robko Mihala a Vladko Kopunec, ale v podstate všetci 
zúčastnení priložili ruku k dielu. Počasie bolo tento rok na 
parádu, aj keď cestu tam nám znepríjemňovalo husté sneženie, 
ale zvládli sme to k spokojnosti. Trénovalo sa s chuťou v troch 
fázach a všetci dávali do toho maximum, preto veríme, že jarné 
kolá ukážu, že sústredenie prinieslo želaný efekt, nielen na 
ihrisku, ale aj mimo neho, len škoda, že z rôznych príčin nemohli 
ísť všetci hráči. 
Chcel by som poďakovať zúčastneným hráčom za prístup a 
disciplínu pri plnení povinností a dúfam, že o rok si to opäť 
zopakujeme.

Bc. Jozef Mihala, tajomník VV OŠK Bošáca 

Konferencia Obecného športového klubu Bošáca

OŠK Bošáca už tradične organizoval rozlúčku so starým rokom 
a privítanie toho nového v Kultúrnom dome v Bošáci. Silvestrovský 
ples, ktorého výťažok bude použitý na podporu mládežníckeho 
futbalu v Bošáci zahájil starosta obce p. Mgr. Daniel Juráček a super 
zábava mohla začať. Rok 2014 sme odprevadili a nový rok 2015 
privítali krásnym ohňostrojom. 
Opäť po roku sa stretli milí ľudia, ktorí vytvorili znova neopakovateľnú 
atmosféru. Ďakujeme Vám všetkým ktorí ste prišli a ocenili snahu 
organizátorov a tiež prispeli k podpore mládežnického futbalu 
v Bošáci. Vďaka patrí tiež všetkým prispievateľom do tomboly, 
Stanke Zamcovej za krásnu výzdobu, Mirkovi Švehlovi za výboirnú 
hudobnú produkciu, Jankovi Kaššovicovi za skvelú kapustnicu, pani 
Mihalovej za fantastické pagáčiky, Ivanovi Kozáčkovi za krásny 
ohňostroj, PD Bošáca za prasiatko a Bošáckej reštaurácii za jeho 
upečenie. 

                                                                                                                 Bc. Jozef Mihala 
                                                                                                                tajomník VV OŠK Bošáca 

Silvester 2014
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V jedno sobotné predpoludnie Bc, Jozef Mihala a Marián 
Kopunec st. strávili na prevádzke OÚ a vyrobili stojan pod 
našu novú svetelnú tabuľu. V mene OŠK ďakujeme starostovi a 
pracovníkom Obecnému úradu Bošáca za zakúpenie a dovezenie 
materiálu a poskytnutie prístrojov, nástrojov a priestorov. 

Potom dňa 28.02.2015 sme niektorí strávili predpoludnie na 
ihrisku a urobili opäť kus roboty. Vymerali, osadili a zabetónovali 
sme stojan na svetelnú tabuľu, upratali šatne, klubovňu, sklad, 
odstránili starú poškodenú maľovku, natreli steny. Znovu niečo, 
pre náš OŠK! Ďakujeme starostovi za zabezpečenie občerstvenia 
a potrebného materiálu a všetkým zúčastneným na brigáde: Dušan 
Kochan, Martin Kochan, Marian Janega, Peter Ochodnicky 
(Ďžibas), Róbert Mihala, Miroslav Švehla, Vladimír Macko, 
Michal Kubíček, Martin Kubíček, Martin Herínek, Tadeáš Kuse-
nda, Marián Kopunec st., Marián Kopunec, Sebastián Frindrich 
a Bc. Jozef Mihala.
Bc. Jozef Mihala, tajomník VV OŠK Bošáca

Pre našich najmenších futbalistov a futbalistky sme pripravili pred začiatkom súťaže “malé” prekvapenie. Od jarnej časti súťaže 
budú prípravkári hrávať svoje zápasy v novučičkých dresoch, na zápasy budú chodiť jednotne oblečení v nových teplákových 
súpravách s logom OŠK a veci a kopačky si budú nosiť  taktiež v nových futbalových taškách. Že sa nám to podarilo zabezpečiť, 
patrí veľká vďaka firme COMTEC s.r.o.,   konkrétne p. Danielovi Simovi  a p.Jánovi Kaššovic ovi, konateľom tejto firmy, ktorá 
prispela na kúpu týchto boxov cca polovicou nákladov. 
OŠK týmto opäť potvrdil, že mu záleží na rozvoji futbalu v Bošáci a podporuje hlavne mládežnícke tímy, čo je budúcnosť nášho 
OŠK a futbalu v Bošáci.

Bc. Jozef Mihala
tajomník VV OŠK Bošáca

Dňa 24.01.2013 OŠK Bošáca organizoval 
s podporou p. Miroslava Švehlu zo Zemi-
anskeho Podhradia Halový futbalový turnaj 
prípraviek ročník narodenia 2004 a mladší 
za účasti družstiev z Bošáce, Trenčianskych 
Bohuslavíc, Trenčianskych Teplíc a TTS 
Trenčín.
Turnaj slávnostne otvoril starosta Bošáca 
Mgr. Daniel Juráček a tajomník VV OŠK 
Bc. Jozef Mihala. Turnaj sa hral systémom 
každý s každým, jeden zápas trval 2x20 
minút. 

Zápasy 
najmenších futbalistov mali 
veľmi dobrú úroveň a tešili sa 
veľkému záujmu divákov, ktorých 
sa v Bošáckej telocvični zišlo 
neúrekom. Víťaznú trofej získalo 
družstvo z Bošáce. Tým správ-
nym vyvrchole;ním turnaja bol 
posledný zápas medzi Bošácou 
a Trenčianskymi Teplicami, ktorý 
svojou kvalitou a dramatickým 
priebehom držal divákov do pos-
lednej sekundy v napätí a po pos-
lednom hvizde mladého rozhodcu 
p. Radoslava Soldána z Nového 

Mesta nad Váhom zožali obidve mužstvá zaslúžený potlesk na 
otvorenej scéne.
Najlepším strelcom sa stal Michael Holenda z Bošáce, ktorý strelil 
9 gólov, najlepšou hráčkou bola vyhlásená Sofia Richtárechová 
z Trenčianskych Teplíc a najlepším brankárom Andrej Škoviera 
z TTS Trenčín.  
Poďakovanie patrí zúčastneným družstvám, organizátorom 
a rodičom detí, ktorý pripravili pre mladých nádejných futbalistov 
a futbalistky skvelý turnaj a deti tak mohli stráviť sobotu zmyslu-
plne a to pri športe, ktorý ich tak baví.
 Každé družstvo obdržalo podľa umiestnenia diplom,  pekný 
pohár a každý hráč prvých troch tímov medailu.. Ceny pre 
mužstvá, ako aj najlepších jednotlivcov odovzdali starosta Obce 
Bošáca Mgr. Daniel Juráček a tajomník VV OŠK Bošáca  Bc. 
Jozef Mihala.

Halový futbalový turnaj prípraviek – Bošáca 2015
 Výsledky:
Bošáca – Tr. Bohuslavice            9 :0     góly: Holenda 3, Mizerák 3, Frindrich M. 2, Kochanová 
TTS Trenčín – Tr. Teplice           2 : 3    góly: Krištof, Malát – Sirotný, Suchý, Lauff 
Tr. Bohuslavice – Tr. Teplice      3 : 0    góly: Richtárechová 3, Krchňavý, Gallo
Bošáca – TTS Trenčín                4 : 1    góly: Holenda 3, Mizerák - Krištof
TTS Trenčín  – Tr. Bohuslavice   0 : 1   góly: Grumblak
Bošáca – Tr. Teplice                    3 : 2   góly: Holenda 3 – Richtárechová, Sirotný

Konečné poradie: 
1. Bošáca                                3   3  0  0      16:3    9
2. Tr. Teplice                           3  2   0  1    10:5      6
3. Tr.  Bohoslavice                  3  1   0  2      1:14    3
4. TTS Trenčín                        3  0   0  3      3:8      0

Nové dresy, teplákové súpravy a tašky pre našich najmenších členov OŠK Bošáca

Príprava areálu OŠK na jarnú časť súťaže
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5. ročník Halového futbalového turnaja
starších žiakov v Bošáci

Čaba Cup 2015 

Dňa 14.02.2015 OŠK Bošáca a Čaba bar Bošáca v osobe pána Miroslava Papalu 
s rodinou zorganizoval aj tento rok v miestnej telocvični halový futbalový turnaj 
starších žiakov. Bol to už piaty ročník a ako pominulé roky, aj tento bol veľmi 
dobre zorganizovaný a opäť sme videli kvalitné zápolenia mladých futbalistov 
a futbalistiek.
 Škoda, že z dôvodu ochorenia viacerých hráčov nemohlo pricestovať družstvo zo 
Selca, ktoré na poslednú chvíľu oznámilo svoju neúčasť, ale namiesto nich boli do 
turnaja zaradení mladší hráči z OŠK Bošáca. 
Zúčastnené družstvá – OŠK Bošáca starší a mladší, spojené družstvo FK 1972 
Zemianske Podhradie a ŠK Dolné Srnie, TJ Iskra Moravské Lieskové, OFK 
Trenčianske Bohuslavice a Spartak Horná Streda odohrali turnaj systémom každý 
s každým, jeden zápas trval 20 minút. 
Turnaja sa zúčastnili i dievčatá, ktoré vôbec nezaostávali za svojimi spoluhráčmi, 
či už v bojovnosti, alebo herných činnostiach, veď napríklad Karin Záhorová 
z Bošáce strelila 4 krásne góly, preto sa organizátori rozhodli oceniť i najlepšiu 
hráčku turnaja. 
Víťazom turnaja sa stali hráči spojeného družstva FK1972 Zemianske Podhradie 
a ŠK Dolné Srnie, ktoré prešlo turnajom bez jediného zaváhania, preto si zaslúžene 

odnášajú trofej pre víťaza.
Na turnaji rozhodovali mladí 
rozhodcovia ObFZ Trenčín 
Radoslav Soldán a Oliver 
Alex Mihalko, ktorí svojimi 
výkonmi taktiež prispeli 
k bezproblémovému priebehu 
turnaja.
Najlepším strelcom sa stal 
Róbert Hulvák zo Zemianskeho 
Podhradia, ktorý strelil 15 gólov, 

najlepšou hráčkou bola vyhlásená Veronika Rýdza zo Zemianskeho Podhradia, 
najlepším hráčom Jakub Baláž z Moravského Lieskového a najlepší brankár bol 
vyhlásený Lukáš Hricko z Bošáce.
Poďakovanie patrí organizátorom turnaja, ktorý pripravili pre mladých nádejných 
futbalistov a futbalistky skvelý turnaj a deti tak mohli stráviť sobotu zmysluplne 
a to pri športe, ktorý ich tak baví. Taktiež by sme chceli poďakovať zúčastneným 
družstvám, ich trénerom a vedúcim, ktorý svojim správaním a peknou hrou veľmi 
dobre reprezentovali svoje futbalové oddiely.
Každé družstvo obdržalo podľa umiestnenia diplom, prvé tri tímy pekný pohár a 
najlepší jednotlivci nádherné trofeje. Naprázdno neodišli z Bošáce ani rozhodcovia, ktorí dostali na pamiatku Diplom a pamätnú trofej. Ceny pre 
mužstvá, ako aj najlepších jednotlivcov odovzdali starosta Obce Bošáca Mgr. Daniel Juráček, tajomník VV OŠK Bošáca Bc. Jozef Mihala, člen VV 
OŠK Bošáca p. Marián Kopunec a hlavný organizátor p. Miroslav Papala so synmi Jakubom a Šimonom.

Bc. Jozef Mihala
tajomník VV OŠK Bošáca

 Výsledky:
  1. Bošáca st. – Trenč. Bohuslavice                                   7 :0
Góly: Masár – 3, Záhorová – 2, Lobík, Guláň
  2. Zem. Podhradie/D. Srnie – Mor. Lieskové                    4 : 2
Góly: Hulvák – 2, Maňák – 2 - Pavlech, Tomko 
  3. Bošáca ml. –  Horná Streda                                          1 : 3
Góly: Frindrichová – Matuška - 3
  4. Bošáca st. – Zem. Podhradie/D. Srnie                          2 : 3
Góly: Dubnička, Jurenka – Hulvák – 2, Maňák
  5. Trenč. Bohuslavice – Horná Streda                              1 : 1
Góly: Pastorek – Markech
  6. Moravské Lieskové – Bošáca ml.                                  5 : 0
Góly: Pavlech – 3, Pavolka, Baláž 
  7. Zem. Podhradie/D. Srnie – Trenč. Bohuslavice            5 : 0
Góly: Hulvák – 4, Lobík Adam 
  8. Bošáca ml. – Bošáca st.                                               1 : 15
Góly: Masár – 5, Dubnička – 3, Lobík – 2, Jurenka – 2, 
Malíček, Olaš, Guláň - Jakubík
  9. Horná Streda – Moravské Lieskové.                             3 : 4
Góly: Tulis, Matuška, Markech – Pavolka, Holáň, Pavlech, 
Tomko
10.Zem. Podhradie/D. Srnie – Bošáca ml.                          9 : 0
Góly: Hulvák – 5, Maňák – 2, Lobík Adam, Rýdza
11. Trenč. Bohuslavice – Mor. Lieskové                             1 : 1
Góly: Marták  – Liška
12. Bošáca st. – Horná Streda                                             5 : 3
Góly: Jurenka – 3, Masár, Dubnička – Markech – 2, Matuška
13. Bošáca ml. – Trenč. Bohuslavice                                  1 : 2
Góly: Kukuča – Pastorek – 2 
14. Horná Streda – Zemianske Podhradie/D. Srnie            2 : 5
Góly: Lacko, Matuška - Hulvák – 2, Maňák – 2, Kusenda
15. Moravské Lieskové – Bošáca st.                                   0 : 3
Góly: Záhorová – 2, Jurenka

Konečné poradie: 
1. Z. Podhradie / D. Srnie       5  5  0   0     26:6     15
2. Bošáca  st.                          5  4   0  1     32:7     12
3. Mor. Lieskové                     5  2   1   2    12:11     7
4. Tr.  Bohuslavice                 5  1   2   2      4:15     5
5. Horná Streda                      5  1  1   3     12:16     4
6. Bošáca ml.                         5  0  0   5       3:34      0 

Dňa 4.1.2015 sa uskutočnil v poradí piaty 
ročník Trojkráľového turnaja v halovom 
futbale o putovný pohár starostu obce 
Bošáca. Zúčastnilo sa osem kvalitných 
tímov. Po zopakovaní minuloročného 
fi nále si pohár odniesol tím s netradičným 
názvom  ZNAJNEPREKRYŠTALIZOV
ÁVATEĽNEJŠIEVAJÚCI, teda mladíci 
zo Zemianskeho Podhradia. Ďakujeme 
pánovi rozhodcovi Jánovi Stachovi, 
usporiadateľom Jozefovi Mihalovi, 
Mariánovi Kopuncovi st., za občerstvenie 
Čaba baru, za poriadok Marcelke Olašovej, 
za novú svetelnú tabuľu pani riaditeľke 
Danke Zahorovej a neposlednom rade 
starostovi obce Danielovi Juráčkovi za 

vytrvalosť pri organizovaní, poskytnutí 
cien a pozorností pre každého účastníka. A 
ďakujeme tiež všetkým tímom a hráčom za 
účasť a fair-play hru bez zranení. Tešíme 
sa na budúcoročný turnaj.

Trojkráľový turnaj o putovný pohár starostu obce Bošáca
B L A H O Ž E L A N I E !

Obecný športový klub Bošáca blahoželá 
všetko najlepšie nášmu dlhoročnému 
funkcionárovi, hospodárovi a účtovníkovi 
združenia OŠK p. Rastislavovi Adamaťovi 
k jeho životnému jubileu 60. rokov, 
ktorých sa dožil 1.1.2015. 
Zároveň mu vyslovujeme veľké 
poďakovanie za jeho obetavú prácu 
v prospech OŠK Bošáca, pred tým TJ 
Družstevník Bošáca!  
Prajeme Ti hlavne veľa zdravia, šťastia 
a životného elánu! 
Všetko najlepšie!!!
                                                                                              

Výkonný výbor OŠK Bošáca
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Dňa 25.01.2013 OŠK Bošáca organizoval pod záštitou starostu obce Bošáca 7. ročník 
Halového futbalového turnaja dorastencov za účasti družstiev z Bošáce (5. liga), Dri-
etomy (5. liga), Dolnej Súče (4. Liga) a Selca (6. liga). 

Turnaj slávnostne otvoril starosta Bošáca Mgr. Daniel Juráček a tajomník VV OŠK 
a zároveň tréner domácich Bc. Jozef Mihala a potom si to jednotlivé mužstvá „rozdali“ 
na bošáckej palubovke. Turnaj sa hral systémom každý s každým, jeden zápas trval 25 
minút. Jednotlivé zápasy mali veľmi dobrú úroveň a pre hráčov bol tento turnaj určite 
príjemným spestrením zimnej prípravy.
 
Víťaznú trofej získalo družstvo z Dolnej Súče, ktoré nenašlo premožiteľa ani v jednom 
zápase a zaslúžene si odnieslo trofej pre prvé mužstvo tabuľky. O ďalšom poradí 
rozhodovalo lepšie skóre zo všetkých zápasov, nakoľko všetky mužstvá mali rovnaký 
počet bodov, najlepšie boli na tom hráči zo Selca, nasledovala Bošáca a, po nej Drietoma.

 
Rozhodcom turnaja bol p. Ján Stacho, ktorý zvládlol rozhodovanie na vysokej 
úrovni a k spokojnosti všetkých účastníkov.

Zároveň je potrebné poďakovať zúčastneným družstvám, ktoré taktiež prispeli 
k tomu, že v sme Bošáci strávili príjemné nedeľné futbalové popoludnie.

Ocenení boli najlepší brankár, hráč, ako aj strelec turnaja a najlepší hráči 
z jednotlivých mužstiev. Najlepším brankárom bol vyhlásený Marek Svoboda 
z Bošáce, najlepší strelcom bol Matúš Bolech zo Selca a najlepším hráčom 
turnaja bol vyhlásený Patrik Sedláček z Dolnej Súče. Najlepšími hráčmi boli 
vyhlásený z Dolnej &Súče Mário Hlávek, zo Selca Šimon Králik, z Bošáce 
Rstislav Samotný a z Drietomy Ján Čechovský. Každé družstvo obdržalo 
podľa umiestnenia diplom a pekný pohár. Ceny pre mužstvá, ako aj najlepších 
jednotlivcov odovzdali starosta Obce Bošáca Mgr. Daniel Juráček, tajomník 
VV OŠK Bošáca a tréner domáceho družstva dorastencov Bc. Jozef Mihala. 
a p. Marián Kopunec, člen VV OŠK Bošáca, ktorý sa taktiež staral o vyhlas-
ovanie a vedenie štatistiky jednotlivých zápasov.

Bc. Jozef Mihala, tajomník VV OŠK Bošáca

Výsledky:
Bošáca – Selec   3 :2               góly: Kubíček 
Michal 2, Kusenda – Zaťko, Králik
Drietoma – Dol. Súča  0 : 3    góly: Repa Matúš 2, 
Vasko
Dol. Súča – Bošáca  3 : 0        góly: Hlávek 
Dominik 2, Žák
Selec –   Drietoma  4: 2            góly: Bolech 2, 
Králik, Dudášik
Dol. Súča  – Selec   5 : 4         góly: Sedláček 3, 
Hlávek D., Krajčo – Zaťko, Králik, Sivák, Bolech
Bošáca – Drietoma  1 : 2        góly: Samotný – 
Hlista 2

Konečné poradie: 
1. Dolná Súča                         3  3  0  0      11:4    9
2. Selec                                   3  1   0  2    10:10   3
3. Bošáca                                3  1   0  2      4:6     3
4. Drietoma                             3  1   0  2      4:8    3

7. ročník halového futbalového turnaja dorastencov – Bošáca 2015

V čase, keď Bošácu zasypal v januári dlho očakávaný sneh 
sa Silvia Potočná na pozvanie organizátora  zúčastnila 
vytrvalostných pretekov v horúcom Dubaji. 
Organizátorom bol   vládca emirátu Dubaj a premiér Spojených 
arabských emirátov šejk Mohammed   Bin Rashid Al Maktoum.  
Organizátor hradil náklady na cestu a pobyt pozvanému jazdcovi 
s vlastným koňom a dvom členom jeho tímu. Na pretekoch 
štartovalo 178 jazdcov z 28 krajín, z toho 27 pozvaných 
zahraničných jazdcov so svojimi koňmi. Silvia štartovala s 
10-ročnou arabskou kobylou Gamaar (znamená “mesiac” po 
arabsky). Na prestížnych medzinárodných vytrvalostných 
pretekoch na 160 km v púšti boli členmi jej  tímu manžel 
Vojto Potočný a tréningová jazdkyňa Hanka Janáková. Samotný pretek bol rozdelený na 5 kôl oddelených povinnými 
40-minútovými prestávkami na oddych koňa a kontrolu jeho zdravotného stavu veterinármi. Do ďalšieho kola mohli 
pokračovať len kone, ktoré úspešne prešli veterinárnou kontrolou. Tieto náročné preteky dokončilo 72 jazdcov, z toho 8 
zahraničných. Silvia dokončila na 64. mieste celkovo (zo 178 jazdcov)  a na 7. mieste zo zahraničných jazdcov (27 jazdcov) 
v priemernej rýchlosti 15,37 km/h. Víťazom sa stal šejk Hamdan bin Mohamed al Maktoum s koňom Nopoli Del Ma 
(priemerná rýchlosť 24,52 km/h). Všetky jazdecké dvojice, ktoré pretek dokončili boli finančne ohodnotené. Aj to svedčí o 
náročnosti týchto pretekov, kde nie je cieľom vyhrať, ale prísť do cieľa zdravotne v poriadku – kôň aj jazdec. Gratulujeme 
Vám Potočný a prajeme veľa ďalších úspechov. 

Obecný úrad Bošáca

Silvia Potočná  na vytrvalostných pretekoch v Spojených arabských emirátoch



60 rokov
Adamať Rastislav, Bošáca
Kubínová Elena, Bošáca
Jašková Daniela, Bošáca
Bradáčová Ľudmila, BošácaBradáčová Ľudmila, BošácaBradáčová Ľudmila, BošácaBradáčová Ľudmila, BošácaBradáčová Ľudmila, BošácaBradáčová Ľudmila, BošácaBradáčová Ľudmila, BošácaBradáčová Ľudmila, Bošáca
Helík Peter, Bošáca
Margalová Juliana, BošácaMargalová Juliana, BošácaMargalová Juliana, Bošáca
Pisca Vladimír, Bošáca
Jaško Pavol, Bošáca
Pavol  Mitana, Zem. Podhradie č. 136Pavol  Mitana, Zem. Podhradie č. 136Pavol  Mitana, Zem. Podhradie č. 136Pavol  Mitana, Zem. Podhradie č. 136Pavol  Mitana, Zem. Podhradie č. 136Pavol  Mitana, Zem. Podhradie č. 136Pavol  Mitana, Zem. Podhradie č. 136Pavol  Mitana, Zem. Podhradie č. 136Pavol  Mitana, Zem. Podhradie č. 136
Anna  Kusendová, Zem. Podhradie č. 236Anna  Kusendová, Zem. Podhradie č. 236Anna  Kusendová, Zem. Podhradie č. 236Anna  Kusendová, Zem. Podhradie č. 236Anna  Kusendová, Zem. Podhradie č. 236Anna  Kusendová, Zem. Podhradie č. 236Anna  Kusendová, Zem. Podhradie č. 236Anna  Kusendová, Zem. Podhradie č. 236Anna  Kusendová, Zem. Podhradie č. 236Anna  Kusendová, Zem. Podhradie č. 236Anna  Kusendová, Zem. Podhradie č. 236Anna  Kusendová, Zem. Podhradie č. 236Anna  Kusendová, Zem. Podhradie č. 236

65 rokov
Fraňo Vladimír, Ing., Bošáca
Herák Štefan, Bošáca
Fraňo Vladimír, Ing., Bošáca
Herák Štefan, Bošáca
Fraňo Vladimír, Ing., Bošáca

Mago Daniel, MVDr., Bošáca

70 rokov
Šenkarčin Stanislav, Bošáca
Zámečníková Magdaléna, BošácaZámečníková Magdaléna, BošácaZámečníková Magdaléna, Bošáca
Socha Jozef, Bošáca

Jozef  Haviernik, Zem. Podhradie č. 188

75 rokov
Mihala Ján, BošácaMihala Ján, BošácaMihala Ján, BošácaMihala Ján, BošácaMihala Ján, BošácaMihala Ján, Bošáca

80 rokov80 rokov80 rokov80 rokov80 rokov
Madila Ján, BošácaMadila Ján, BošácaMadila Ján, Bošáca
Křenek Jaroslav, BošácaKřenek Jaroslav, BošácaKřenek Jaroslav, Bošáca
85 rokov85 rokov85 rokov85 rokov85 rokov
Kozáček Ján, Bošáca Kozáček Ján, Bošáca Kozáček Ján, Bošáca Kozáček Ján, Bošáca 
Benko Matej, BošácaBenko Matej, BošácaBenko Matej, BošácaBenko Matej, BošácaBenko Matej, BošácaBenko Matej, BošácaBenko Matej, BošácaBenko Matej, BošácaBenko Matej, Bošáca
Jurák Ján, Mgr., BošácaJurák Ján, Mgr., BošácaJurák Ján, Mgr., BošácaJurák Ján, Mgr., BošácaJurák Ján, Mgr., BošácaJurák Ján, Mgr., BošácaJurák Ján, Mgr., BošácaJurák Ján, Mgr., Bošáca
Agneša Vojtková, Zem. Podhradie č. 73Agneša Vojtková, Zem. Podhradie č. 73Agneša Vojtková, Zem. Podhradie č. 73
Mária  Poláčková, Zem. Podhradie č. 247
Anna  Dedíková, Zem. Podhradie č. 55

85 rokov
Anna Kusendová, Zem. Podhradie č. 58
Emília Lobíková, Zem. Podhradie č. 97

NAŠI JUBILANTI
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NAVŽDY NÁS
OPUSTILI...

Matejíková Alžbeta, Bošáca
Šiveňová Emília, Bošáca
Adamovic Ľubomír, Ing., Bošáca
Svoboda Stanislav, Bošáca
Valentová Anna, Bošáca
Donková Anna, Bošáca
Struhárová Mária, Bošáca
Mičkovic Pavel, Bošáca
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*
NARODILI SA: 

Dorota  Papalová, Zem. 
Podhradie č. 60

Marták Viktor, Bošáca
Adamať Juraj, Bošáca
Veselý Damián, Bošáca

Keprtová Tereza, Bošáca
Katrincová Sofi a, Bošáca

Václav Lukáš, Bošáca
Lukáčová Laura, Bošáca

MANŽELSTVO UZAVRELI:
Marián Krajčovič

a Erika Riegerová

Uvítanie detí do života
Dňa  1.marca  2015 sme  v kultúrnom dome 
slávnostne uvítali    do    života   našich   
najmilších   a   najmenších spoluobčanov:  
Miu Tinkovú,  Agátu Rýdzu,   Amandu 
Gavalcovú,  Samuela  Kubína,  Matiasa 
Marečka,  Juraja Hodála,   Filipa Kočického.                                                                                                                               
Po prednese  básne  a príhovore  starostu 

obce Miroslava Zámečníka, v ktorom  
prítomným rodičom  poprial , aby  zo  
svojich ratolestí  vychovali  čestných 
a  svedomitých ľudí. Zaželal im veľa 
úspechov a optimizmu pri ich výchove. 
Deťom, aby v šťastí, v zdraví  prežili svoje  
detstvo, a  nech   sa im   v ich  živote  splnia 
všetky túžby a  ciele.   Pri príležitosti  tejto 
významnej  chvíle  sa rodičia  podpísali 

do pamätnej knihy   
a  z  rúk starostu 
obce  im bol 
odovzdaný pamätný 
list a darčeky.                                                                                                                                   
Poďakovanie patrí  
starostovi obce  
a členom kultúrnej 
komisie. 

Natália Kusendová


