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Obec Zemianske Podhradie v spoluprá-

ci s obcou Bošáca usporiadali v tomto roku 

pri príležitosti MDD pre všetky deti ale i 
dospelých príjemné popoludnie v sobotu 2. 

júna. V tento deň bolo počasie všelijaké, no 
napokon sa slnko usmialo a deň detí mohol 
začať…

V parku kaštieľa v Zemianskom Pod-

hradí bol pre deti pripravený „Čarovný 
park remesiel“, na začiatku ktorého vítal 
veľkých či malých návštevníkov starosta 
obce Zemianske Podhradie s manželkou a 
harmonikárom. Návštevníci si mohli nie-

len pozrieť ale i vyskúšať rôzne remeslá, 
ktorými sa voľakedy živili naši predkovia: 
opravár topánok „šuster“, moržovanie ku-

kurice, triedenie strukovín, ako sa pralo v 
minulosti, piekol chlieb, ako sa priadlo, 
ale aj ako sa deti hrávali. 

Deti stihli postrašiť aj mátohy, 
s ktorými boli spojené mnohé 

povery, u bylinkárky sa nie-

len osviežili nápojom ale sa 
aj dozvedeli, aké bylinky sa 
niekedy zbierali na rôzne bo-

lesti a niektorí z nás ich pre 

ich účinok zbierajú dodnes. V 
parku na návštevníkov čakali aj 
Adelka Ostrolúcka a Ľudovít Štúr, 
ktorí sa veľmi radi so všetkými, ktorí 
mali záujem aj odfotili. Deti si u arche-

ológov mohli nájsť mincu pre šťastie 
a popri hľadaní mincí sa dozvedeli 
aj viac o vzácnych stromoch... Pri 
odchode z parku - po splnení všet-

kých úloh, čakali  na deti sladké 
odmeny a tiež diplom.

Akcia pokračovala atrakciami 
na hasičskom ihrisku v Zemian-

skom Podhradí, kde ich z parku od-

vážali hasičské autá DHZ Zemian-

ske Podhradie a DHZ Bošáca. Na 
ihrisku už čakali remeselníci, tvorivé 
dielničky pre šikovné detičky, ská-

kacie hrady, ukážka  záchranárske-

ho, či hasičského auta, džberovka, 
drevený kolotoč, let balónom, ob-

čerstvenie a diskotéka pre všetkých. Naše 
poďakovanie patrí nielen všetkým návštev-

níkom ktorí prišli, ale aj tým, ktorí ochotne 
pomohli pri realizácii tohto vydareného dňa 
pre deti: starostom oboch obcí – p. M. Zá-

mečníkovi a p. D. Juráčkovi, kultúrnym ko-

misiám  oboch obcí, vedeniu DSS Zemian-

ske Podhradie, DHZ Zemianske Podhradie 
a DHZ Bošáca a tiež všetkým zúčastneným 
v kostýmoch „Čarovného parku remesiel“, 
na stanovištiach na hasičskom ihrisku, ako 
aj tým, ktorí dbali na bezpečnosť a pomá-

hali pri občerstvení. 
Veríme, že sa akcia páčila nielen deťom 

ale i dospelým. Tešíme sa o rok na MDD 
v Bošáci.

M. Zámečník

„Stratený

je deň
nášho

 života, 
keď sme sa 
nezasmiali.“ 

Albert 
Einstein
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Milí spoluobčania,
dovoľte mi prihovoriť sa Vám pro-

stredníctvom nášho časopisu druhý krát v 
tomto roku. Ani sme sa nenazdali a máme 

polovicu leta za sebou a hody pred nami. 
Školáci by chceli posunúť hody, pretože 
po nich sa ide do školy. Nič posúvať ne-

budeme, lebo sa všetci tešíme na Vianoce.
Od apríla sme toho v obci veľa zažili a 

opäť len zopakujem, že som rád za všetky 
tie akcie, ktoré sa u nás organizujú. Veľ-

ké ĎAKUJEM patrí všetkým organizáto-

rom, pomocníkom, dobrovoľníkom, kaž-

dému kto priložil ruku k zlepšeniu života 
v našej obci Bošáca, miestnych častiach 
Zabudišová, Rolincová, Jazerá, skrátka v 
celom katastri obce Bošáca.

Spomedzi všetkých akcii by som rád 
spomenul návštevu družobnej obce Hor-
ní Ředice, kde nás veľmi milo privítali a 
starali sa o nás ako v bavlnke, za čo im 
ďakujeme. Verím, že si výlet zopakujeme 
a zažijeme znova krásne chvíle. Poďako-

vanie patrí divadelníkom z Rozmarínu, 
ako aj všetkým účastníkom zájazdu a tiež 
manželom Ženžlákovým, Katke a Adriá-

novi za bezpečnú a komfortnú jazdu.
Rád by som tiež poďakoval našim fut-

balovým prípravkárom za reprezentáciu 

našej obce na medzinárodnom turnaji v 

Salzburgu. V konkurencii profi tímov ob-

stáli na výbornú a zaslúžia si naše uzna-

nie. Ďakujem všetkým podporovateľom 
tejto akcie, trénerom, organizátorom a v 
neposlednej rade rodičom. Som rád, že 
vytvorili okolo prípravky skvelú partiu a 
sú vzorom pre iné kluby a obce. Verím, 
že všetok čas, ktorý venujeme deťom, sa 
nám vráti a má zmysel. Prípravke zdar!

Keď sme pri futbale, nedá mi nespo-

menúť „presunutie“ nášho „A“ mužstva 
mužov do nižšej súťaže. Niektorí to bra-

li ako koniec futbalu v obci. Nie je to 

pravda a práve naopak, všetci v „A“ muž-

stve chcú urobiť maximum pre návrat do 
vyššej súťaže už budúcu sezónu. Držme 
im palce a poďme ich povzbudiť na ich 
majstrovské zápasy.

O svoje nádeje sa starajú aj naši hasi-

či, ktorí pre nich pripravili malý tábor na 
chate na Bezovci. Aj tu by som rád po-

ďakoval organizátorom spomedzi hasičov 
ako aj rodičov. Plameňákom zdar!

Samozrejme nepoľavujeme a pokra-

čujeme v organizovaní a podpore akcií. Je 
dôležité, aby sme sa stretávali a našli si 
čas porozprávať sa, viac sa spoznať, alebo 
napríklad spoznať nových susedov.

V rámci služieb v obci som rád, že sa 
znova otvorila čerpacia stanica pod hla-

vičkou nášho PD Bošáca. Verím, že je to 
záruka kvality a zostane otvorená nastá-

lo. Mrzí ma, že sa nám nepodarilo nájsť 
lekárnika do lekárne. Ak by ste prosím o 
niekom vedeli, dajte nám vedieť. Obec 
ponúka k zamestnaniu pridelenie bytu. 
Čo sa týka zubára, prebiehajú rokovania 
s pánom doktorom Zehetnerom, zubárom 
po pani Kaššovicovej. Pán doktor má zá-

ujem ordinovať aj v Bošáci, no nie je jed-

noduché otvoriť dve plne funkčné ambu-

lancie naraz. Postupne sa všetko dá a obec 

bude v tomto smere maximálne aktívna.
A čo naše projekty? Mrzí ma, že mu-

sím oznámiť, že projekt individuálnej 
bytovej výstavby mešká. Dôvodom sú 
nereálne podmienky zo strany majiteľa 
pozemku, kde má vzniknúť cesta. Každo-

pádne nastal určitý pokrok v rokovaniach. 
Dôležitý je fakt, že obecné zastupiteľstvo 
schválilo variant nevyužitia týchto po-

zemkov pre cestu a realizovanie náhrad-

ného riešenia.

Z menších projektov realizujeme v 

spolupráci s OŠK a dotácie SFZ budova-

nie závlahy a obnovu striedačiek na futba-

lovom ihrisku. Vylepšili sme pumptracko-

vú dráhu pre cyklistov, kde nám asfaltovú 
drť zabezpečil pán župan Jaroslav Baška. 
Vďaka aktivite pána Beneša st. a jeho su-

sedov z Rolincovej, sme osadili odvodňo-

vacie žľaby a opravili cestu na Rolincovú. 
Ďalej robíme menšie či väčšie vylepšenia 
v obci a okolí.

A čo budúcnosť? Dostaneme finan-

cie na škôlku. Snáď to nezakríknem, keď 
napíšem, že sa oplatilo počkať. Dostali 
sme opravné rozhodnutie o SCHVÁLENÍ 
žiadosti. Momentálne čakáme na zmlu-

vu a jej podpis. To čo nám nevyšlo, sú 
nové učebne v základnej škole. Škôlka 
je dôležitejšia . Podporu sme dostali z 
Trenčianskeho samosprávneho kraja na 
výročie DH Bošáčanka a tiež na hodový 
program. V ostatných projektoch sme za-

tiaľ žiadne vyrozumenie nedostali. Podali 
sme žiadosť o elektrické vozidlo. Plánuje-

me zrekonštruovať detské ihrisko z vlast-
ných zdrojov. Podporu získali z TSK aj 
aktívni občania zo Zabudišovej na Za-

budišovskú časovku. Aj touto cestou 
chcem poďakovať všetkým hlasujúcim za 
tento projekt.

A čo nás čaká? Štyri roky ubehli 
a máme tu znova komunálne voľby, kde si 
budeme voliť starostov a poslancov obec-

ných zastupiteľstiev. Voľby sa budú ko-

nať 10. novembra 2018. Viacerí ste sa ma 
pýtali, či budem znova kandidovať. Áno, 
budem kandidovať a uchádzať sa o vašu 
dôveru. Práca starostu ma stále baví, teší, 
napĺňa, tak už len aby zdravie slúžilo.

Na záver Vás všetkých pozývam 

a prajem Vám krásne a pohodové hodo-

vanie. Pekný zvyšok leta, deťom letných 
prázdnin a úspešný vstup do nového škol-

ského roka. Poľnohospodárom, záhrad-

károm, ovocinárom ešte bohatú úrodu 
a všetkým zdravie, šťastie, lásku, trpez-

livosť, oddych, čas na rodinu a úsmev 
na každý deň.

 Váš starosta

Mgr. Daniel Juráček

z Bošáce

Hľadáme lekárnika 

do našej lekárne v Obci Bošáca. Pro-

sím pomôžte nám nájsť zodpovednú 
osobu s príslušným odborných vyso-

koškolským vzdelaním, ochotnú pra-

covať u nás v Bošáci, aby mohla byť 
znovu otvorená lekáreň v našej obci. 
Do budúcnosti možnosť poskytnutia 
ubytovania v obci. Kontakt priamo na 
budúceho prevádzkovateľa: p. Holman 
0905353336. Ďakujeme za spoluprácu. 

Mgr. Daniel Juráček

Pripravujeme
August: Hasičská súťaž o Putovný po-

hár starostov Bošáckej doliny na Za-

budišovej

September: Slovácka jaternica, Sláv-

nosti pod rozhľadňou Hájnica, Výstava 
ovocia, Zabudišovské hody

Október: Úcta k starším 

November: divadelný festival Bošácke 
divadelné dosky
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Uctili sme si
pamiatku rodáka

V piatok 29. júna do obce Bošáca opäť zavítala v rámci Tan-

kových dní Laugarício Trenčín kolóna historických vojenských 
vozidiel so svojimi posádkami. Položením venca k pamätnej ta-

buli rodáka Adama Adamovica sme si spoločne uctili pamiatku 
vlastenca, ktorý zahynul v II. svetovej vojne.

Viete kto bol Adam Adamovic? Narodil sa 27. augusta 1921 
v Bošáci. Študoval na gymnáziu v Novom Meste nad Váhom. 
Počas II. svetovej vojny získal dôstojnícke vzdelanie vo Veľkej 
Británii. V rámci otvorenia druhého frontu bojoval v Normandii, 
kde získal medailu Za zásluhy 1. stupňa a Za chrabrosť. Zomrel 
počas bojov 11. apríla 1945 pri meste Dunkerque vo Francúzku 
v boji proti fašizmu. Česť jeho pamiatke!

Obecný úrad Bošáca

Tradičný máj na bošáckom námestí 
Stavanie mája patrí medzi tradičné slovenské zvyky. Staval sa pred domy dievčat súcich na vydaj či kvôli hojnosti a dostatku po-

travy. Jozef Ľudovít Holuby takto opísal stavanie májov v Bošáci: „Ešte pred západom Slnka v svätodušnú sobotu vybrali sa mládenci 
v sprievode hudcov stavať máje. Začali s tým na jednom konci dediny, postaviac pred každý dom, kde majú odrastenejšiu alebo práve 

na vydaj súcu dcéru, dva máje. Medzitým čo dvaja 
mládenci železnými kolami hlobili diery pre máje do 
zeme, hudci vyhrávali všade jednu nôtu. Keď máje 
napochytre boli v zemi upevnené a dievča si medzi-
tým cez okno i mládencov i máje poprezeralo, išlo sa 
o dom ďalej. Pri tomto stavaní májov, ktoré v takej 
veľkej dedine, ako je Bošáca, trvalo až do tmavej 
noci, ani sa netancovalo, ani nespievalo, len čo mu-

zika ticho hrala...“

V súčasnosti sú máje postavené v záhradách 
dievčat už len raritou, ale tradičný máj na námestí 
nesmie chýbať ani u nás v Bošáci. Tento rok sme ho 
postavili v pondelok 30. apríla za sprievodu dycho-

vej hudby Bošáčanka pod vedením kapelníka Mgr. 
Miroslava Žákovica. Pri pekných piesňach našej dy-

chovky strávili občania príjemný  podvečer na na-

šom námestí.   Obecný úrad Bošáca

Produkty z Bošáce 
zožali úspech

V dňoch 11. – 
12. mája sme sa 
v zostave Poľno-

hospodárske druž-

stvo Bošáca, Obec 
Bošáca, Bošácka 
pálenica a Mlyn 
Trenčan s.r.o. zú-

častnili výstavy 
Chute Slovenska v 
Trenčíne. Návštev-

níkom sme ponúkali na ochutnávanie mäsové produkty a čer-
stvé mlieko z PD Bošáca, destiláty z Bošáckej pálenice, lekváre 
z Obecného úradu Bošáca a koláčiky z Mlynu Trenčan. Teší nás, 
že produkty z Bošáce zožali úspech a návštevníkom sa páčili. 
Ďakujeme všetkým našim spolu vystavovateľom za spoluprácu. 
Nech sa Vám všetkým darí!

Obecný úrad Bošáca

za kultúrou v Bošáci
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V časoch
Márie Terézie

Po dvoch rokoch sme sa vybrali na náv-

števu do našej partnerskej obce Horní Ře-

dice. Dostali sme pozvanie na podujatie 
venované historickej udalosti, ktorá sa 
odohrala v roku 1758, teda za panovania 
Márie Terézie v obci a jej okolí. Na pamiat-
ku 260. výročia tejto udalosti usporiadali v 
obci spomienkové podujatie s pochodom 

„vojsk“ obcou, do ktorého sme sa zapojili 
i my z Bošáce v zapožičaných dobových 
kostýmoch šľachty. Po rekonštrukcii „bit-
ky o ředickou hráz“ nasledovala drezúra 
koní, ukážky práce s dravými vtákmi a hu-

dobné vystúpenia. Členovia divadelného 
súboru Rozmarín zaspievali piesne s vo-

jenskou tematikou, samozrejme v našom 
krásnom kroji. Pre Ředičanov sme mali 
pripravené ochutnávky lekváru, oškvarko-

vej nátierky z PD Bošáca, bošáckych ko-

láčov a samozrejme aj destilátov z Bošác-

kej pálenice. Poďakovanie patrí kolektívu 
Bošáckej pálenice za poskytnutie destilá-

tov na ochutnávky a tiež aj za darčeky pre 
starostu hosťujúcej obce. Okrem destilátov 
sme pre starostu mali aj iné prekvapenie. 

Pani Magda Čačíková zhotovila krojova-

nú Bošáčanku, ktorá bude zdobiť Obecný 
úrad v Horních Ředicích a pripomínať tak 

našu návštevu. Podvečer sme si pripravili 
ďalšie prekvapenie – kačací tanec našich 
káčerov, do ktorého sa s radosťou zapojili 
aj návštevníci podujatia.

Sobotné popoludnie bolo zakončené 
večerným veľkolepým ohňostrojom. 

V nedeľu si pre nás naši priatelia pri-
pravili návštevu Múzea Dr. Emila Holuba 
– významného cestovateľa a tiež peknú 
prechádzku vo Vysokom Chvojne. 

Cestou tam a späť sme boli v bezpeč-

ných rukách Adriána Ženžláka. 
Ďakujeme starostovi obce Horní Ře-

dice a všetkým občanom, ktorí sa o nás 
starali počas nášho pobytu. Veľmi sa nám 
páčilo a tešíme sa na ďalšie stretnutie.    

Mgr. Daniel Juráček

Všetkým darcom krvi ďakujeme
V sobotu 14. apríla sa konala výročná členská schôdza miestneho spolku Slovenského Červeného kríža v Bošáci. Na úvod vystúpil 

folklórny súbor Družba z Trenčína s tancami a spevmi z okolia Trenčína i z našej doliny. Po krásnom vystúpení pokračovala výročná 
schôdza, na ktorej bola zhodnotená činnosť miestneho spolku za uplynulý rok. Najdôležitejšou aktivitou spolku je organizovanie 
hromadného darovania krvi prostredníctvom mobilnej jednotky NTS  v Bošáci a Zem. Podhradí. A tak popri blahoželaní jubilantom 
boli ocenení aj bezpríspevkoví darcovia krvi. Bronzovú Janského plaketu získali Jan Karlík, Mgr. Daniel Juráček a Ing. Michal Kozic. 
Striebornú Janského plaketu získali Katarína Kucková a Vojtech Potočný. Za 40-násobné darovanie krvi získal Zlatú Janského plaketu 
Štefan Hošták. Všetkým darcom krvi ďakujeme za ušľachtilý čin spolupatričnosti, ktorým dávajú nám všetkým šancu na život pri 
rôznych ochoreniach či úrazoch a prajeme im hlavne veľa zdravia.            Obecný úrad Bošáca

za kultúrou v Bošáci
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Keď duša z neba tíško padá, keď 
na zemi znie šepot: „Mám Ťa rád, mám 
Ťa rada.“ Keď raduje sa v nebesiach 
Boh, že zoznámil na zemi tých dvoch. 
Keď láska na nebi s láskou na zemi splý-

va, keď v žene zaznie bytosť živá. Mat-
ka sa rodí, matka pre dieťa otvára dvere 
do tajomného sveta. Teší sa, keď z úst 
nám zaznie prvá veta. Keď po vlastných 
sa nesmelo rozbiehame, aby sme padli 
- do náručia mame. Koľko že krokov 
a ciest za sebou máme? Už nepadáme 
mame do náručia, už v škole života nás 
pokusmi a omylmi učia. S úžasom sle-

duje, ako naše telo čas premieňa, ako 
z malého púčika stáva sa muž či žena. 
A keď na ďalšiu trasu života láska naj-
milšieho človeka nás odvlieka, matku to 
aj trochu bolí, ale verí nám a túži, aby 
sme spolu šťastní boli. A teší sa, keď 
v matku sa mení jej dcéra, keď z nej pra-

meň ďalšieho života vyviera. Trápi sa, 
ak sa jej dieťa v chorobe trápi. Dieťaťu 
svojmu by zniesla aj zázrak, len aby ho 
mohla pri sebe mať. Veď úsmev dieťaťa 

jej bremeno sníma. Trpí - no má dosť vie-

ry, nádeje i lásky, aj keď jej život pridáva 
na čele ďalšie vrásky. Matka je pre každé 
dieťa jediná. A aj keď ich ako kŕdeľ vtáčat 
má, každé pre ňu v srdci ako hviezdička 
svieti. Rovnako každému najväčšiu lásku 
dáva. Lebo jej materinská láska nikdy ne-

ustáva!
V nedeľu 13. mája sme v KD Bošáca 

usporiadali oslavu pre naše mamy a staré 
mamy pri príležitosti Dňa matiek. Podu-

jatie otvorila svojimi piesňami dychová 
hudba Bošáčanka. Po príhovore starostu 
obce Mgr. Daniela Juráčka nasledovali 
vystúpenia detí a žiakov zo ZŠ s MŠ Ľ. 
V. Riznera Bošáca. Podujatie zakončila 
opäť DH Bošáčanka pod vedením kapel-
níka Mgr. Miroslava Žákovica so svojimi 
sólistami - manželmi Bolečkovými. Ďa-

kujeme členom DH Bošáčanka za piesne 
pre potešenie ducha, pani učiteľkám a žia-

kom z materskej školy a základnej školy 
za krásny program. Všetkým mamám ešte 
raz veľa zdravia a radosti zo svojich detí.

Obecný úrad Bošáca

Zo života seniorov
ZO JDS Bošáca

Podľa mesačného plánu sme mali v máji spoločenské stretnu-

tie pri hudobnej skupine /ďalej len HS/ Slnečnica z Dunajskej 
Stredy. Môžete hádať, kto nám zabezpečil vystúpenie HS? Ak ste 
neuhádli, tak vám prezradím, že je to p. Žofka Hrančová. V HS 
účinkuje aj jej sestra Hanka. Bolo nás v sále KD Bošáca málo, 
ale aj tak sme sa vynikajúco bavili – spievali a tancovali. Ďalšie 
takéto posedenie máme naplánované na Luciu, podrobnosti budú 
vopred oznámené. Príďte, určite nebudete ľutovať, dobre sa za-

bavíte. 

V dňoch 1.7 – 6.7.2018 sa konala v Prahe najväčšia športo-

vá akcia roka – XVI. Všesokolský zlet za účasti okolo 12 000 
cvičencov z 10 krajín sveta. Sokol je tradičná a pritom mladá or-
ganizácia, ktorá sa riadi myšlienkami jej zakladateľa Miroslava 
Tyrša. Na Slovensku presadzoval myšlienky Miroslava TYRŠA 
(nar. 12.09.1832 zomrel 8.08.1884)  Dr. Ivan Branislav ZOCH 
(nar. 24.júna1843 zomrel 1921)  profesor na I. gymnáziu v Kláš-

tore pod Znievom. Propagoval zaradenie  telocviku na školách 

prostredníctvom  myšlienky - hudbou a  pohybom k vlastenectvu. 
Nejeden z nás, teraz už senior, si pamätá na Tyršov odznak zdat-
nosti. Sokol vychádza z národných tradícií, zdôrazňuje aktívne 
vlastenectvo, obetavosť a hlavne disciplínu. Sokol vytvára a hlása 
demokraciu. Princípom sokolskej telesnej výchovy je všestran-

nosť, nielen heslo: ,,v zdravom tele zdravý duch“ ale tiež :„rov-

nosť, svornosť a bratstvo“. Ideou sokolských zásad vždy bola, 
SOKOLSKÁ DISCIPLÍNA, ktorá SOKOL preslávila po celom 
svete. V sokolskom hnutí je hlásaná rovnosť všetkých členov bez 

rozdielu národnosti, pohlavia, rasy, veku vzdelania  a vierovyzna-

nia,  tam sú jednoducho  brat a sestra. V priebehu jeho činnosti 
boli v mestách i dedinách vybudované SOKOLOVNE – často je-

diné miesta, kde sa obyvatelia schádzali – športovali. /Aj v Bošáci 
je budova – Sokolovňa – dnes je vo veľmi zlom stave/. Sokolské 
zlety sa konajú každých 6 rokov.  Na sokolské zlety prichádzajú 
cvičenci z Čiech, zo Slovenska ale aj zo zahraničia. Prečo vám 
o SOKOLSKOM ZLETE píšem? Priamou účastníčkou –cvičen-

kou skladby SPOLU (spoločná skladba Čechov a Slovákov) bola 
členka našej organizácie, športovkyňa telom i dušou pani ŽOF-

KA HRANČOVÁ. Reprezentovala Trenčín spolu s cvičenkami 
Tr. Stankoviec, Prievidze, Pobedima a Brezovej p/Bradlom. Mali 
sme možnosť na ČT 2 vidieť priame prenosy z vystúpenia cvi-
čencov (bývalá spartakiáda). Bol to úžasný zážitok. Je možné si 
ju pozrieť v archíve ČT 2. 

Pani Ž. Hrančová každoročne systematicky rozvíja športové 
aktivity aj v našej obci. Vedie gymnastický krúžok v tunajšej ZŠ. 
Objavuje detské talenty a prezentuje ich na verejných  kultúrnych 
vystúpeniach v obci a na súťažiach v rámci okresu. Obce Bošáca, 
Zem. Podhradie a OZ Ratolesť Haluzice sponzorujú gymnastický 
krúžok (zakúpenie gymnastických dresov, šport.potreby, drobné 
odmeny cvičencom).  Cvičiteľka, deti i rodičia ďakujú za pomoc 
a podporu! Raz v týždni organizuje primerané cvičenie pre ženy 
stredného a dôchodcovského veku. Počas školského roka organi-
zuje pre deti MŠ Bošáca a Zem. Podhradie športový deň – SO-

KOLSKÝ VIETOR DO MŠ. Takto podporuje u detí zdatnosť, 
odvahu, zdravého ducha a záujem o športovanie. V Ivanovciach 
vedie cvičenie rodičia a deti predškolského veku. 

My dôchodcovia, rodičia sme pyšní, že máme takúto obetavú 
športovkyňu. Ďakujeme a želáme dobré zdravie, úspechy v ďal-
ších aktivitách. 

Mgr. Anna Rydzá (členka výboru ZO JDS Bošáca)  

Lebo jej materinská láska nikdy neustáva!
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Keď 1. júla 1983 ako 27-ročný nastúpil 
na svoje prvé farárske miesto do Bošáce, 
bol to mladý, nadaný, oduševnený kňaz. 
Ako cholerik neustále niečo organizoval. 
Brigády, výlety, divadlá, tajné duchovné 
cvičenia na fare, jasličkové pobožnosti, 
koncerty, púte… Pán farár Stanček sa, 
napriek zložitým politickým pomerom, 
pokúsil realizovať v Bošáci predstavu mo-
dernej a živej farnosti. To sa odzrkadlilo aj 
na účasti veriacich na svätých omšiach. Je 
tomu presne 35 rokov. 

Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček 
PhD., CM sa narodil 19. augusta 1955 v 
obci Kamenná Poruba. V roku 1975 sa 
stal členom rehole vincentínov. Za kňaza 
bol vysvätený 10. júna 1979. Na prvé kap-
lánske pôsobisko nastúpil v roku 1979 do 
Trenčianskej Teplej. Základnú vojenskú 
službu absolvoval v rokoch 1980 – 1982. 
Po jej absolvovaní v roku 1982 nastúpil na 
druhé kaplánske miesto do Nitry. O rok na 
to, 1. júla 1983, sa stal správcom farnosti 
Bošáca. 

Veriaci si takto naňho spomínajú: 
„Pán prof. Ľubomír Stanček, pre všetkých 
farníkov z Bošáce pán farár Stanček, bol 
u nás veľmi aktívnym kňazom. Popri svo-

jich bežných povinnostiach organizoval 
mnohé ďalšie akcie. Okrem technických 
vecí, ako boli opravy a údržba kostolov, 
fary a úpravy ich okolia, v Bošáci je okolie 
kostola stále v stave, ako ho on vytvoril, 
robil veľa duchovných akcií. Majme stále 
na pamäti, že to všetko bolo v ére socia-

lizmu. Vo víkendových popoludniach ro-

bil katechézy pre mládež. Ak bolo pekné 
počasie, vyniesli sme lavičky za kostol a 
on neúnavne kázal. Prichádzali mladí aj 
z okolitých farností. Mnohí si určite pa-

mätajú na sériu jeho homílií venovaných 
Desatoru, ktoré boli počas sobotňajších 
večerných svätých omší. Pre dospelých 
dával v tom čase duchovné cvičenia. 
Oslovil napr. niektorých mužov, povedal 
im, aby sa zbalili na víkend a prišli ku 
kostolu. Nikto, (ani manželky), nevedel, 
kde počas tých dní budú, aby sa predišlo 
prezradeniu pred štátnou bezpečnosťou, 
ktorá ho mala stále v pozornosti. Na hody 
bývala celonočná adorácia. Striedali sa 
ľudia z jednotlivých filiálok, mladí, starší 
a kostol bol otvorený celú noc zo soboty 
na nedeľu. Stávalo sa, že sme po večernej 
sv. omši išli na zábavu a o druhej v noci 
sme celá partia išli na hodinu viesť adorá-

ciu do kostola. Jeho jedinečnou aktivitou 
boli divadlá, ktoré nacvičil. Pamätám si, 
že priniesol VHS kazetu, asi jeden z mála 
mal vtedy videorekordér, zavolal nás, 
mladých, na faru a ukázal nám amatérske 
divadlo na motív Veľkonočných udalos-

tí nacvičené nejakou skupinou, či by sme 
mali o niečo také záujem. Boli sme vtedy 
partia viacerých mladých ľudí, možno od 
15 do 25 rokov. Súhlasili sme a začali sa 

prípravy: scenár, výber účinkujúcich, ši-
tie kostýmov, príprava scény. Zapojil nás, 
našich otcov, mladších súrodencov, čo bol 
výborný ťah, pretože tým sme mali zabez-

pečený dozor a zároveň zručných mužov, 
ktorí vedeli všetko urobiť po technickej 
stránke. Rehoľné sestričky - františkánky 
zo Zemianskeho Podhradia - sa posta-

rali o kostýmy a dekorácie. Na premiére 
na Veľký piatok bol bošácky kostol úplne 
plný. Prichádzali ľudia zo širokého oko-

lia, doteraz nechápem, ako sa to roznies-

lo. Autá stáli okolo kostola, cintorína, po 
katolícku školu. Keď Ježiš zomieral na 
kríži, plakal celý kostol. Keď všetci odišli 
po skončení predstavenia z kostola, bolo 
v ňom tak nadýchané, že spod omietky v 
kostole vystúpili obrysy kameňov a tehál, 
z ktorých je kostol postavený. To sme do-

vtedy ani odvtedy nevideli.“
O jeho kázňach sa už veľa popísalo. 

Bol to majster slova. „Pán farár Stanček 
dokázal vo svojich kázňach používať veľ-
mi veľa skutočných reálnych poznatkov, 
zážitkov a vedel veriacim vysvetliť, čo 
bolo správne a čo bolo nevhodné a ako to 
napraviť. I keď som v tom čase už býval 
v Novom Meste nad Váhom, vždy, keď sa 
dalo, šli sme na jeho omšu. Dosť veľký šok 
nám pripravil na jednu hodovú slávnosť 
(rok si nepamätám), keď vytiahol v priebe-

hu kázne magnetofón a pustil jednu svet-

skú pieseň. Potom prečítal jej slová a sna-

žil sa nám vysvetliť, že i v takýchto veciach 
môže nájsť veriaci človek inšpiráciu, kus 
niečoho pekného. Samostatnú kapitolu 
tvorila náuka na birmovku. I keď sa nás 
to netýkalo, i tak sme sa s deťmi nevedeli 
dočkať piatkovej sv. omše. Tá bola krátka 
a po nej išiel medzi deti a začala náuka - 
bola bezprostredná, otvorená a preberali 
sa i háklivé témy, o ktorých sa v mnohých 
rodinách nesmelo hovoriť. Snažil sa ako 
príklady používať konkrétne zážitky zo ži-
vota mládeže, kde mohol vysvetliť napr. aj 
správne aplikovanie Desatora.“

Pán farár Stanček zanechal po sebe 
veľa viditeľného, no boli veci, ktoré sú 
skryté pred očami veriacich a vedia o 
nich len zainteresovaní. Mal veľký cit 
pre chorých. Raz ho išli zavolať k ťažko 
chorému, aby ho zaopatril. Nebol však na 
fare, lebo boli veľké oslavy sv. Cyrila a 
Metoda na Velehrade. Len čo sa z nich 
vrátil a sestrička mu povedala, že ho vola-
jú k chorému, hneď sadol do auta, vstúpil 
do miestnosti, objal chorého, ktorý bol aj 
trocha postihnutý a vravel mu: „Tomáško! 
Tomáško!“ a on na neho „Farárko! Farár-
ko!“. Chorého vyspovedal a ten na druhý 
deň zmierený s Bohom zomrel. 

Iný ťažko chorý, ktorý roky preležal 
v jednej miestnosti, nemohol ani chodiť, 
skoro vôbec nepočul a nevidel, ešte po 
rokoch spomínal: „Teda ten Stanček, to 
boli ale pán farár! S nimi ale bývalo vese-

lo!“ Takto dokázal pekne využiť pán farár 
Stanček pri službe chorým svoje priro-
dzené danosti. O tom, že mu nebola ľaho-
stajná žiadna duša, svedčia mnohé ďalšie 
skúsenosti. 

„Keď prišiel k nám na koledu, tak prvé, 
čo urobil, bolo, že sa „vrhol“ na deti. Vy-

stískal ich, „poškrtil“ a potom, keď ich 
takto držal okolo krku, tak sa rozprával 
s dospelými. Vravel vždy, že „Smutný svä-

tý je žiadny svätý“ a dával vždy za príklad 
sv. Filipa Neriho, nemal rád svätuškárstvo 
a také tie prototypy svätých „so zvrašte-

nou“ tvárou. “Pán farár Stanček sa dosť 
sťažoval na to, ako sa mnohí stále pretva-
rujú... Vysvetľoval to slovami: keď ste v 
kostole, správajte sa ako v kostole, a keď 
ste mimo neho, dokážte sa radovať a uží-
vať s rozumom všetky dary, ktoré máme, 
no samozrejme s mierou...

Po odchode z Bošáckej farnosti 1. júla 
1991 sa stal správcom farnosti v Bijacov-
ciach a direktorom Rehoľného seminára 
sv. Vincenta de Paul v Bijacovciach na 
východnom Slovensku. Dostal za úlohu 
rekonštruovať starú budovu na nový mi-
sijný dom a seminár. Podarilo sa mu to za 
80 dní s výdatnou pomocou bývalých far-
níkov z Bošáckej farnosti. 

V rokoch 1991 – 2012 pôsobil ako 
vysokoškolský pedagóg na Teologickom 
inštitúte v Spišskej Kapitule. V roku 1991 

spomienky

V DOME 
SVOJHO OTCA
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Spomienka
na padlých hrdinov

V nedeľu 20. mája 2018 prebehla v obciach Bošáca a Nová Bošáca spomienka 
na porážku fašizmu a na bojovníkov v 2. sv. vojne. Usporiadateľmi akcie boli 
obce mikroregiónu Bošáčka. Za účasti starostov 4 obcí a kňazov miestnych cirkví 
prebehol pri pamätníku padlých miestnych občanov pri ZŠ v Bošáci pietny akt. 
Začiatok memoriálu bol zosúladený s časom ukončenia evanjelických služieb bo-

žích v chráme v Z. Podhradí. V občianskej časti sme si uctili pamiatku našich 
spoluobčanov položením vencov a kvetov k pamätníku. Starosta obce Bošáca 
privítal všetkých na akcii a vyjadril presvedčenie, že takto poňatý spôsob jej prie-

behu zanechá v ľuďoch hlboký dojem a bude dôvodom na zamyslenie. Prítomný 
bol i p. Lenický z Nitry, ktorý odovzdal sestre rtm. in mem. Jána Zámečníka, 

p. Kočickej, upomienky zo svojej 
účasti na Pochode Nesmrteľného 
pluku v Moskve, kde prezentoval 
osobu a životný osud jej brata. O 
tragickom osude Jána Zámeční-
ka, rodáka zo Z. Podhradia, máte 
možnosť si prečítať v osobitnom 
článku. V cirkevnej časti vystú-

pila zborová farárka evanjelickej 

cirkvi, Mgr. Drottnerová, ktorá 
sa zúčastnila spoločne so svojimi 
veriacimi a chrámovým zborom, 
ktorý účinkoval piesňami počas 
akcie. Vo svojom príhovore  pri-

pomenula vojnové hrôzy, opa-

kovane vyzývala na potrebu vy-

chádzať pri svojich skutkoch zo 
zásad kresťanskej morálky a po-

vinnosť každého postaviť sa na 
odpor voči zlu a vojnovému šia-

lenstvu. Katolícku cirkev zastu-

poval miestny kaplán p. Klement, 
ktorý sa vo svojom vystúpení 
stotožnil so slovami evanjelickej 
farárky a vyzval prítomných na 

spoločné skutky dobra, nie iba na formálne reči. Podujatie bolo ukončené spoloč-

nou modlitbou „Otče náš...“ oboch duchovných a všetkých prítomných. 
V druhej časti v obci Nová Bošáca, po privítaní miestnym starostom, boli 

na miestnom cintoríne položené vence k masovému hrobu vojakov Červenej ar-
mády a náhrobnému kameňu príslušníkov bombardovacieho letectva USA, pad-

lých na pôde tejto obce. Zapojenie kňazov do priebehu tejto akcie sa ukázalo ako 
veľký prínos. Nielenže svojou účasťou pridali pietnemu aktu duchovný rozmer, 
ale ich prítomnosť a účinkovanie prispeli k väčšej dôstojnosti celej akcie a účasť 
občanov bola nepomerne vyššia ako po iné roky.

Starostovia obcí sa vyjadrili, že po skúsenostiach z tohto roka, budú kňazov 
na memoriálne akcie pozývať pravidelne, nakoľko to má veľmi pozitívny ohlas 
medzi občanmi. To mi potvrdili i občania, s ktorými som sa po akcii postupne 
stretal. Drvivá väčšina mala pozitívne reakcie. Všetkým, čo sa tohto podujatia 
zúčastnili, patrí poďakovanie za jeho dôstojný priebeh.

Mitánek Marián

prednášal ako odborný asistent pastorálnej 
teológie, homiletiky, rétoriky, misiológie, 
ekumenizmu a špirituálnej teológie na Teo-
logickom inštitúte pri Kňazskom seminári 
biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Pod-
hradí. V rokoch 1993 - 2009 bol špirituálom 
v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaš-
šáka v Spišskom Podhradí. V rokoch 2001 
- 2003 vyučoval rétoriku, homiletiku, mi-
siológiu, ekumenizmus, špirituálnu teológiu 
na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule. 
V rokoch 2002 – 2003 prednášal pastorálnu 
teológiu v poľskom Lubline i vo Vroclave. 
Od roku 2004 – 2008 pôsobil na Katolíckej 
univerzite v Ružomberku ako prorektor pre 
vzdelávanie a výchovu. V roku 2004 bol pre-
zidentom Rudolfom Schusterom vymenova-
ný za vysokoškolského profesora v odbore 
katolícka teológia. V rokoch 2006 – 2008 
pracoval ako pedagóg na Teologickom inšti-
túte Banská Bystrica – Badín.

Prof. Ľubomír Stanček je autorom stoviek 
publikácií rôzneho žánru: romány, homílie, 
odborná literatúra. Pôsobil aj ako vysoko-
školský pedagóg na viacerých univerzitách  
na Slovensku i v zahraničí. Bol odborníkom 
v oblasti homiletiky, rétoriky, špirituálnej 
teológie, ekumenizmu a misiológie, profeso-
rom v odbore katolícka teológia. 

Od augusta 2014 – 2017 žil zo zdra-
votných dôvodov v provinciálnom dome 
v Bratislave a aktívne pokračoval vo svojej 
evanjelizačnej činnosti na internete i v písaní 
kníh. Od 5. septembra 2017 žil v Charitnom 
domove v Nitre. Dňa 12. júla 2018 v skorých 
ranných hodinách si prof. Ľubomíra Stančeka 
povolal k sebe Pán života. 

S kresťanskou nádejou na opätovné 
stretnutie s vďakou spomíname a za všetko 
ďakujeme.

PaedDr. PhDr. Martin Klement, kaplán

K spomienke na p. farára Ľubomíra Stan-
čeka sa s úctou pripája aj obec Bošáca. Pán 
farár Stanček zanechal v obci nezmazateľnú 
stopu. Okrem duchovného života veriacich 
sa venoval organizovaniu mnohých podujatí 
a zveľaďoval zverený cirkevný majetok. 

S vďakou a úctou k vykonanej práci zo-
stane v našich spomienkach.

Mgr. Daniel Juráček, starosta obce  
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Vážení 
spoluobčania.

Pozývame 
vás na spoločné 
pripomenutia si 
pamätných dní 

obdobia
2. svetovej vojny.

25.8.2018 o 14.00  sa 
na vrchu Roh pri Lubine uskutočnia 

krajské oslavy výročia 
Slovenského národného povstania.

Pre záujemcov o účasť bude 
pripravený autobus na trase N. Bošáca, 
Z. Podhradie, Bošáca, T. Bohuslavice a  
D. Srnie. Odchod autobusu z N. Bošáce 

o 12.30 hod.

26.8.2018 o 14.00 sa pri 
pamätníku v Španí- Nová Bošáca, 
uskutoční spomienkové stretnutie 

občanov našej doliny pri príležitosti 
výročia Slovenského národného 

povstania a pripomenutia si účastníkov 
partizánskeho hnutia v našom kraji.

16.9.2018 o 14.00 sa 
pri pamätníku v osade Grúň- Nová 

Bošáca, pri príležitosti sviatku 
Pravoslávnej cirkvi- spomienky 

na pravoslávnych vojakov padlých 
v poli a realizácie rekonštrukcie 

masového hrobu vojakov Červenej 
armády na Grúni, uskutoční pietny 

akt, spojený s pravoslávnou liturgiou, 
na počesť sovietskych a rumunských 

vojakov, ktorí položili životy v bojoch 
v našom kraji.

Srdečne vás všetkých
pozývame.

Mitánek Marián

Pamätník na 2. svetovú vojnu - tak 

ako v mnohých mestách a obciach. 

I ten, pred Bošáckou školou. Mená, 
dátumy, pár strohých slov. Pre tých, 
čo nepoznajú súvislosti, ľudské osudy 
zostávajú veľkou neznámou.

Niektorí z nich sú často pripomínaní 
a ich osud je pre nás všetkých, i keď 
možno nie do podrobností, všeobecne 
známy. Je ale mnoho tých, ktorých 
tragický osud doteraz nebol nikdy 
spomenutý. Ich predčasne ukončené 
životy. Príbehy plné tragédie, ale 
i posolstva o odvahe a občianskej 
statočnosti.

Jedným z nich je i vojak, tankista 
1. československého armádneho 
zboru v ZSSR, čatár a rotmajster in 
memoriam, 

Ján Zámečník, 
rodák 
zo Zemianskeho 
Podhradia.

Zo spomienok jeho sestry, pani 
Anny Kočickej, vyplynulo, že i keď si 
pamätá na udalosti, ktorých bola ako 
mladé dievča svedkom, rodina nevedela 
nič o jeho osude po tom, ako prešiel na 
sovietsku stranu. Informácie mala iba 

o jeho mieste posledného odpočinku 
a z rozprávania vedela o okolnostiach 

jeho tragickej smrti. 

Na základe jej spomienok 

a písomných potvrdení vojenských 

úradov začalo hľadanie. Výsledkom bolo 
čiastočné zdokumentovanie jeho bojovej 
cesty. Pomohli mnohí, nadšenci z nášho 
regiónu, Klub vojenskej histórie Polom 
zo Žiliny a ich člen, p. Kopecký, občan 
Českej republiky. Teda tí, pre ktorých je 
skúmanie vojnovej histórie poslaním.

Kto bol Ján Zámečník...
O jeho túžbach, snoch a plánoch sa 

môžeme iba dohadovať. Spomienky 
z rodinnej histórie a dokumenty vyjavili 
nasledovné:

Narodil sa 9.12.1921 v Zemianskom 
Podhradí do roľníckej rodiny. Spoločne 
boli členmi miestneho cirkevného zboru 
evanjelickej cirkvi a.v. Tu chodil i do 

obecnej školy a do dospelosti pracoval 
spoločne s rodičmi na rodinnej pôde.

Narukoval do armády Slovenského 
štátu, slúžil v Banskej Bystrici 
a po odvelení k Rýchlej divízii 
na Východný front, 10.10.1943 na 
Kryme, spolu so skupinou kamarátov, 
prešiel na nákladnom aute na sovietsku 

stranu. Malo to byť, podľa  dátumu, 
v oblasti Melitopola.

25.4.1944 vstúpil v Jefremove do ra-

dov 1. československého armádneho 
zboru v ZSSR  a absolvoval výcvik ako 
tankista,  strelec- zameriavač tankového 
dela. 

Jeho spolubojovník, pán  plk. v.v. 
Vladimír Palička, (* 1923- + 2012) 
napísal knihu «Nezáváté časem - 
Volyňští Češi v tankových bojích», 
vydanú v Prahe v roku 1995. Autor bol, 
podľa tam uvedeného, jeho priateľom 
a istý čas bojovali v jednom tanku. Na 
niektorých miestach v knihe spomína 

i na neho. Pán rtm. in memoriam Ján 
Zámečník podával obdivuhodné bojové 
výkony. Milan Kopecký, autor knihy 
„1. československá tanková brigáda 
v SSSR“, vydanej nakladateľstvom 
MBI, Praha, v roku 2001, sa tejto téme 
dlhodobo venuje a osobne poznal i pána 

Paličku, veľmi rád poskytol informácie 
zo svojho archívu a zo svojej knihy.

ZABUDNUTÉ TANKOVÉ ESO
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V knihe o tankovej brigáde uvádza:
„Další úspěšnou posádkou, jejíž výkon 

umocňuje fakt, že byla dlouhou dobu 
neúplná, byla posádka tanku T-34/85 
věž. č. 603. Jednalo se o stroj velitele 
3. roty ppor. Andreje Romaniho, který 
ale 25. března /pzn.: marec/ 1945 padl po 
zásahu svého tanku, zraněný střelec Jiří 
Porazík byl poslán do nemocnice. 

Po krátké rekonvalescenci pokračovala 
posádka v boji ve složení: velitel-řidič 
čet. Vladimír Palička, střelec (pzn.: 
zameriavač tankového dela) des. Ján 
Zámečník a spodní střelec ( pzn.: guľomet 
a nabíjač dela) voj. Filipiak, později se 
vrátil i čet. Porazík, ale dlouho nezůstal, 
jelikož se mu znovu otevřely rány. 

I takto okleštěná posádka 
dokázala zničit 8 kusů protivníkovy 
techniky. Z toho 7 zásahů si připsal 
na vrub des. Zámečník. Před koncem 
dubna /pzn.: apríla 1945/  byl tank 
603 předán posádce Karla Šeráka, 
která s ním dojela až na Hradčany. 
Do těchto bojových vítězství nejsou 
započteny zničená kulometná hnízda, 
polní a protitanková děla, či automobily 
protivníka. Takto by stoupl jejich počet 
minimálně o 10.“

Tieto bojové výkony nášho rodáka 
oprávňujú nazývať ho tankovým esom.

Bol vyznamenaný Čs. vojnovým 
krížom 1939 a Čs. medailou 
Za chrabrosť pred nepriateľom.

Jeho osud sa naplnil na sklonku vojny 
počas Ostravskej operácie pri obci Dolní 
Lhota v Sliezsku.  Po zásahu jeho tanku  sa 
z neho  dostal so zlomenou nohou. Usmrtil 
ho nemecký vojak poľnou lopatkou úderom 
do krku. Je tragédiou a iróniou osudu, že 
sa to stalo v deň narodenín jeho sestry. 
Zbytok posádky zásah prežil a po oprave 
sa tank zúčastnil oslobodzovania Ostravy 
a došiel až do Prahy.

Ján Zámečník padol ako čatár, 
veliteľ tanku s vežovým číslom 843, 
príslušník 2. tankového práporu, 1. čs. 
samostatnej tankovej brigády, dňa 
27.apríla 1945. 

S účinnosťou od 1.8.1945 bol in 
memoriam menovaný do hodnosti 

rotmajster.

So súhlasom rodiny je pochovaný, 
spoločne s ďalšími tromi vojakmi, na 
cintoríne v obci  Dolní Lhota, kde sa 
príkladným spôsobom o hrob starajú. 

I týmto spôsobom ďakujem členom 
Klubu vojenskej histórie Polom zo Žiliny, 
ktorí tento ľudský osud pomohli čiastočne 
zdokumentovať a 5. mája 2018 v Trenčíne, 

počas ceremoniálu na pripomenutie obetí 
fašizmu a bojovníkov v 2. svetovej vojne, 
slávnostne odovzdali rodine informácie a 

tiež i duplikáty jeho vyznamenaní. 
Tento vojnový príbeh má ešte jeden 

rozmer. Ten osobný, súkromný a ľudský. 
Keď pán Zámečník narukoval, mal vážnu 
známosť, čakali dieťa a plánovali svadbu. 
Nakoľko bol už v Sovietskom zväze, 
svadba sa konala za neprítomnosti ženícha, 
na Vojenskom súde v Bratislave. Jeho 
prítomnosť symbolizovala iba vojenská 
čiapka. Z takto uzavretého manželstva sa 
narodil syn Miroslav. Nikdy nevidel ani 
syn otca, ani otec syna. Dnes už zomretého 
Miroslava Zámečníka sme poznali pod 
jeho prezývkou Fidel, podľa jeho podoby 
s kubánskym revolucionárom.

Mohlo by sa zdať, že príbeh tankistu zo 
Zemianskeho Podhradia sa týmto končí.

Ale on má pokračovanie. Pán Ján 
Lenický z Nitry, novinár a podpredseda 
Klubu vojenskej histórie Nitra, sa na 
pozvanie Ministerstva obrany Ruskej 
federácie zúčastnil 9. mája tohto roku 
osláv Dňa víťazstva v Moskve. 

Organizačný výbor akcie Nesmrteľný 
pluk v Moskve, ho ako zástupcu Slovenska 
požiadal, aby prezentoval osobu 
slovenského vojaka a jeho životný príbeh. 

Pán Lenický sa zúčastnil 
Pochodu  Nesmrteľného pluku na 

Červenom námestí. Niesol fotografiu nášho 
rodáka, Jána Zámečníka a pripomínal jeho 
osud.

Takto sa dostal, i keď iba symbolicky, 
predtým neznámy tankista zo Zemianskeho 
Podhradia, do Moskvy, na oslavu Dňa 
víťazstva na Červenom námestí.

Česť jeho pamiatke!
Prosím a vyzývam občanov Z. 

Podhradia, obecné zastupiteľstvo a pána 
starostu, aby zvážili možnosť a spôsob 
trvalého pripomenutia osoby a životného 
osudu svojho rodáka, či už pamätnou 
tabuľou, resp. iným vhodným spôsobom.

Vážení spoluobčania. 20-te storočie 
prinieslo Európe dve 
hrozné vojny, ktoré 
sa dotkli i obyvateľov 
našich obcí. Mnoho 
rodín uchováva ako 

vzácne pamiatky 
fotografie a dokumenty 
z vojnovej doby. Tieto 
podávajú svedectvo. 

Svedectvo, ktoré by 
malo byť verejne známe. 
O živote našich predkov 
a realite minulosti. 

Tak, ako sa podarilo pripomenúť 
osud Jána Zámečníka, je možnosť 
pripomenúť i ďalších, o ktorých pohnutom 
a zaujímavom osude sa dodnes nič nevie. 
Ak máte takéto dokumenty a ste ochotní 
ich poskytnúť na digitalizáciu, ak máte 
vedomosti zo svojej rodinnej histórie 

o ľuďoch a udalostiach, ktoré doteraz 
boli opomínané, oznámte to, prosím, 
na obecných úradoch. 

Verím, že i v budúcnosti budeme mať 
možnosť pripomenúť si ďalšie osobnosti 
nášho kraja. Ich pohnutý osud a životné 
postoje si to zaslúžia a majú čo povedať 
súčasnej generácii i dnes, po troch 
štvrtinách storočia.

Marián Mitánek

DO POLOMY 
POD DÚŽNIKOM

29. apríla 2018 sme si turistikou 
do Polomy pod Dúžnikom už 
po štvrtýkrát pripomenuli tragické 

zostrelenie rumunského lietadla, 
pri ktorom pred 73 rokmi zahynuli 
4 letci. Turistiky sa spolu so 60 
turistami zúčastnila pani starostka 
z Ivanoviec M. Hládeková a o 
umocnenie atmosféry sa postarali 
nadšenci vojenskej histórie z KVH 
Dukliansky priesmyk – Trenčín (+ 
Andrej Arbet za KVH západ), za čo im 
ešte raz ďakujeme! Veľký obdiv patrí 
i najmladším turistom, ktorí hrdinsky 
zvládli celú trasu. 12 kilometrovú túru 
tak absolvovali naozaj všetky vekové 
kategórie. Na konci nás tradične 
čakala chutná kapustnica a výborné 
koláčiky (ďakujeme M. Struhárovej 
za sladký “príspevok”). Tešíme sa na 
ďalší ročník. 



11

Veľkonočné 
tvorenie

Počas Veľkonočnej nede-

le sa „klubovňa“ našich hasičov 
zmenila na tvorivú dielňu. Pri-
bližne 50 účastníkov si mohlo 
opäť vyskúšať pletenie korbáčov, 
čo prišlo mužskému osadenstvu 
deň pred šibačkou určite vhod. 
Po prvýkrát sme veľkonočný kurz 
pletenia obohatili o zdobenie vají-

čok papierom a voskom. Ďakujeme 
všetkým, ktorí prišli a postarali sa o 
družnú tvorivú náladu počas celého 
popoludnia.

Stavanie 
mája

Posledný aprílový deň sme sa opäť  stretli 
na našom „námestí“ v Zabudišovej, aby sme 
spoločne ozdobili a postavili máj. Zdobenie 
mája s 

prehľadom zvládli šikovné mamičky s detič-

kami (nechýbali ani chlapci). Zabudišovskí 
chlapi sa zase postarali o jeho zaobstaranie 

a úspešné osadenie. Tradične sme toto milé 
stretnutie zakončili spevom pri muzike v po-

daní dua Dzierňak, vatre a dobrom pohostení. 

Jarným
chodníčkom

Deň matiek sa niektorí turisti zo Zabudi-
šovej a okolia rozhodli osláviť  minitúrou k 
Haluzickej kyselke. V toto slnečné popolud-

nie absolvovalo trasu po stromoch roka, cez 
Melčickú dolinu na Haluzickú kyselku spolu 
sedemnásť turistov. Tu sme si v rodinnej at-
mosfére spravili spoločnú opekačku. Tešíme 
sa opäť o rok.

MDD 
v Zabudišovej

3. júna bolo nedeľné popoludnie 
na „Barine“ venované deťom zo Za-

budišovej i zo širokého okolia. Vďaka 
rodičom a šikovným pomocníkom si 
počas MDD mohli pochutiť na vša-

kovakých koláčikoch či zmrzline. 
Mladšie deti sa vyšantili na trampo-

líne, zastrieľali si na terč a vyskúšať 
si mohli aj iné športové aktivity, 
z ktorých sa najväčšej obľube te-

šilo tzv. zľaňovanie brezy. Starší si 
vyskúšali vozenie na segwayoch 
a nemohlo chýbať ani tradičné 
vozenie na koníku a maľovanie 
na tvár. Počasie nám prialo, a tak 
si mladší i starší užili popoludnie 
plné športových atrakcii a druž-

ných debát a výborného jedla do 

sýtosti. Tešíme sa opäť o rok.
text a foto: o.z. Naša Zabudišová 

zo Zabudišovej
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Futbalový 
turnaj 

V sobotu 30.6.2018 sa 
uskutočnil za mimoriadne ve-

terného a chladného počasia 
na zabudišovskej „Maraca-

ne“ tradičný futbalový turnaj 
s tromi domácimi mužstvami 
a hosťami z Ivanovskej doli-
ny. Vo vyraďovacom prvom 
kole sa stretli starí páni Za-

budišová s Dolinou, zápas 
skončil výsledkom 1:5, keď 
konto súpera zaťažila dvomi 
gólmi mladá profesionál-

na futbalistka A. Benková 

z Doliny. V druhom zápase 
zvíťazila Barina nad Kozím 
vŕškom vysoko 9:4. Po tých-

to zápasoch si zahrali proti 

sebe ženy s deťmi. V súboji o 
3. miesto zvíťazil Kozí vŕšek 
nad starými pánmi Zabudi-

šová 5:1 a vo finále zvíťazila 
v dramatickom súboji Barina 

až po penaltovom rozstrele 
nad Dolinou 4:3, keď jeden 
hráč Doliny nepremenil pe-

naltu. Pre hráčov a divákov 
bolo pripravené občerstvenie 
v podobe čapovaného piva a 
kofoly v podaní výčapníka 
Petra Oprchala a z časti aj 
Jaroslava Struhára a k jedlu 
varená klobása, ktorú podá-

val „šéfkuchár“ Ján Šamák. 
Spokojní účastníci turnaja sa 
rozchádzali i napriek veľkej 
zime až vo večerných hodi-
nách.

text: Ing. J. Struhár,
 foto: Naša Zabudišová

z histórie

Stará rímskokatolícka 
škola v Bošáci 
na fotografii z prvej 

polovice 20. storočia. 
Postavená bola v roku 1794, 
najskôr ako jednopodlažná, 
v druhej polovici 
19. storočia nadstavená. 
Školu navštevovali 
predovšetkým katolícke deti. 
V roku 1945 boli všetky cirkevné školy zoštátnené, a tak bola v objekte 
zriadená štátna základná škola. Po vybudovaní novej štátnej školy v 
Bošáci sa až do konca 20. storočia využívala ako ľudová škola umenia. 
V budove sa narodil Eduard Šándorfy-Škrabánek - katolícky kňaz, 
spisovateľ a novinár, neskôr pôsobil vo Vrbovciach. 

V Bošáci sa 
nachádzala 

i židovská škola – 
na námestí, zriadená 
v starej synagóge. 
Pôvodná synagóga bola 
postavená na konci 
18. storočia. Židovská 
obec v Bošáci v tom 
čase mala vyše 300 
príslušníkov, čo bolo vyše 
10 % obyvateľov. Školu 
navštevovali židovské deti 
z celého okolia, ktoré patrili do rabinátu, ale aj kresťanské deti. V druhej 
polovici 19. storočia nastal pokles židovského obyvateľstva v Bošáci 
z dôvodu migrácie mladých ľudí a celých rodín do miest. Po vzniku 
Československa pokles židovského obyvateľstva pokračoval. V tom čase 
mala miestna židovská komunita iba 50 príslušníkov. Vlastnili väčšinu 
obchodov v obci. Posledným, kto viedol školu, bol Salamon Singer. Po 
vzniku Slovenského štátu boli Židia postupne zbavovaní základných 

Historickým 
objektívom...
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ľudských práv. Ich majetok 
bol arizovaný. Deportácie sa 
začali roku 1942. Holokaust 
spôsobil, že po druhej svetovej 
vojne Židia z Bošáce vymizli. 
Objekt bývalej školy sa do 
sedemdesiatych rokov využíval 
ako obecná pekáreň. Z tohto 
obdobia je i daná fotografia, 
no a dnes túto budovu využíva 
OcÚ Bošáca.

Evanjelici získavali vzdelanie v evanjelickej 
škole v Zemianskom Podhradí. Prvá 
budova školy bola v Zemianskom Podhradí 

vybudovaná v rokoch 1790-92 vedľa evanjelického 
kostola. Tesne vedľa tejto budovy, na bývalom 
mlynskom náhone, bola v roku 1878 vybudovaná 
druhá škola s dvoma učebňami.  O jej výstavbu 
sa zaslúžil hlavne učiteľ Ľudovít Vladimír Rizner. 
Po výstavbe novej školy v Bošáci bola v budove 
zriadená materská škola a na 
tieto účely, s malou prestávkou v 
deväťdesiatych rokoch 20. storočia, 
slúži dodnes. Samozrejme, budova 
prešla početnými stavebnými 
zmenami. Asi najvýraznejšie zmeny 
nastali v roku 1946, kedy boli okná od 
kostola nahradené väčšími a okná na 
severozápade boli zamurované. Keďže 
priestory školy počas II. svetovej 
vojny kapacitne nepostačovali, 
boli v Hornom dvore statkára 
Gejzu Ostrolúckeho zriadené dve 
učebne. Dnes sa v týchto priestoroch 
nachádza obecný úrad a pohostinstvo.

Okolo roku 1905 bola v Bošáci 
postavená budova štátnej školy 

v Bošáci. Po vybudovaní dnešnej 
školy v Bošáci v roku 1959 sa budova 
začala využívať ako materská škola.
V Bošáci - na Zabudišovej bola v roku 
1932 postavená dvojtriedna štátna 
škola, ktorá tu pôsobila do roku 1976. 
V súčasnosti je budova prestavaná 
na kultúrny dom.
V Trenčianskych Bohuslaviciach 
v roku 1920 po prestavbe rodinného 
domu bola zriadená pri cintoríne 
škola, neskôr nazývaná aj „horná“, 
pretože v roku 1932 pribudla aj 
„dolná“ škola, umiestnená v dolnej 

časti majera, ktorá bola 
prerobená z maštale 
veľkostatku.  V roku 1957 
bola zriadená nová štátna 
škola, ktorá sa donedávna 
využívala ako malotriedka, 
žiaľ, pre nedostatok žiakov 
bola zatvorená.
Na kopaniciach, v dnešnej 
Novej Bošáci, stáli pôvodne 
dve školy, rímskokatolícka 
i evanjelická. Obe vyhoreli. 
Katolíci si pod Lopeníčkom 

(na mieste dnešného kostola) pred I. svetovou 
vojnou postavili novú školu. V tom čase bola na 
mieste dnešného domova dôchodcov postavená 
štátna škola a taktiež aj v osade Predpoloma. Po II. 
svetovej vojne fungovali malotriedky na Šancoch 
a Predpolome. V roku 1960 bola postavená a 
otvorená nová budova školy v centre obce, ktorá 
slúži žiakom dodnes.

PaedDr. Daniel Bradáč

Kam chodili 
naši predkovia 

do školy...
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Vážení spoluobčania,
Každé mesto, každá obec na Sloven-

sku má svoju históriu, významné osob-

nosti, ktoré sa zapísali do dejín našej 
vlasti. Každý vlastenec je právom  na to 
svoje rodisko, bydlisko hrdý.

Ja osobne som šťastný a hrdý, že som 
starostom práve obce Zemianske Podhra-

die. Naša obec s výmerou 8,26 km2 leží 
v strede malebnej Bošáckej doliny. Patrí 
do horského krajinného pásma Biele 

Karpaty. Archeologické vykopávky po-

tvrdzujú, že už pred 17 tisíc rokmi tu žili 
lovci mamutov, v dobe bronzovej lužic-

ký ľud na našich Hradiskách! Po našom 
Hradiščách! Podľa nich nesie naša obec 
názov! Šesťročný výskum a vykopávky, 
ktoré uskutočnil Archeologický ústav 
Slovenskej akadémie vied v Nitre potvr-
dili tu na tomto mieste existenciu dreve-

ného hradiska. Naši pradedovia, dedovia 
neraz kopali, hľadali pozostatky jeho 
osídlenia. Mnohé nálezy skončili záslu-

hou Holubyho v Slovenskom národnom 
múzeu v Martine.

Po lužickom ľude prišli Kelti, Germá-

ni a v 5. storočí SLOVANIA. Najstaršie 
písomné správy sú skúpe na údaje o ta-

kých malých osadách. Určite však pat-
rila ako majetok nejakému zemepánovi. 

Uhorský panovník Žigmund Luxembur-
ský v roku 1388 daroval Beckovské 
panstvo Stiborovi zo Stiboríc a ten pod-

hradský majer a osadu daroval za verné 

služby kapitánovi Beckovského hradu 
Jakušovi z Nazýlova v roku 1396. Po-

tomkovia Jakuša si zmenili priezvisko 
podľa nového sídla na „de PODHRA-

DY“ – PODHRADSKÝ. Svoje  sídlo vy-

budovali na mieste terajšieho kaštieľa už 
v 15. storočí.

S príchodom  Jakušova z Nazýlova 
prišlo do Zemianskeho Podhradia nie-

koľko zemianskych rodín- Kozicovci, 
Dýmovci, Zamcovci. Usadili sa na vý-

chodnej strane (Hrubá strana) za poto-

kom smerom na N. Bošácu . Západná 

strana časť(Vrzalov) pod Lysicou patrila 
rodu PODHRADSKÝCH a ich podda-

ných. Každá časť mala svojho richtára. 
Aj keď chudobní, ale zemani! „ZEMA-

NI“ sa s úsmevom a pýchou prenáša aj 
do dnešných čias na všetkých Podhraďa-

nov a sú právom na to pyšní. Z podhrad-

ských zemanov sa najviac preslávil Ján 
Kozic-Vlk – kapitán vojska Bratríkov, 
postava z románu Aloisa Jiráska „BRAT-

SVO“. Spisovateľ osobne navštívil Ze-

mianske Podhradie.

V Trenčianskej župe bolo 5 Podhra-

dí, na ich rozlíšenie sa naša obec od roku 
1618 začala nazývať Zemianske Podhra-

die (NEMES PODHRAGY).
Po rode Podhradských prevzali maje-

tok a kaštieľ Husárovci a koncom 17. sto-

ročia rod PRÍLESKÝCH z Trenčianskej 
Teplej. Najvýznamnejší z tohoto rodu 

bol Pavol. Jeho osobným priateľom  bol 
slávny polyhistor, pedagóg, jazykovedec, 
historik, geograf, evanjelický farár  Ma-

tej Bel – ozdoba Uhorska. V roku 1704 
počas kuruckého povstania Františka 
Rákociho II. napadli Zemianske Podhra-

die  habsburské a moravské vojská. Vy-

horela celá obec i kaštieľ. Zabitých bolo 
110 občanov. Po povstaní sľúbil Pavol 
Príleský vernosť cisárovi a pustil  sa do 
obnovy kaštieľa. V roku 1776 mal takú 
podobu ako dnes. Okrem kaštieľa  začal  
cudzokrajnými stromami vysádzať park, 
vybudoval sa rybník, skleník, ľadovňa, 
altán a pivovar. Pavol Príleský mal sedem 

dcér a jediného syna Alexia. Ten po smrti 
svojho otca v roku 1744 ,ako horlivý pod-

porovateľ evanjelikov povolil vybudovať 
v jednom krídle kaštieľa kaplnku, kde sa 
budú odbavovať bohoslužby, nakoľko v 
Zemianskom Podhradí nebolo kostola. 

Za prvého kňaza dvornej cirkvi povolal  
svojho spolužiaka zo Skalice Pavla Dole-

žala, ktorý práve u nás napísal prvú slo-

venskú gramatiku SLAVICA BOHEMI-
CA. Pavlova vnučka ESTER v roku 1785 
položila základy tunajšieho evanjelické-

ho kostola, ktorý bol vysvätený v roku 
1801, keď si Ľudovít Ostrolúcky zobral 
za manželku jej dcéru LUDOVIKU.

Rodina OSTROLÚCKYCH urobila 
veľa pre slovenské národné obrodenie. 
Ich zásluhou sa stalo, že naša obec bola 
v 19. storočí jedným z centier národné-

ho hnutia. Zaslúžili sa o to najmä Gustav 
Ostrolúcky – trenčiansky župan, ktorý sa 
nechal pochovať medzi tunajším ľudom 
na starom evanjelickom cintoríne. Ďalej 
to boli jeho neter Adelka a brat Mikuláš. 
Z tunajších národovcov Samuel Štúr, 
jeho brat Ľudovít, ktorý sa skrýval pred 
zatykačom maďarskej vlády v máji 1848 
pod strechou kostola, Jozef Ľudovít Ho-

luby, ktorý bol jednou z najvýznamnej-
ších osobností Zemianskeho Podhradia, 
Bošáckej doliny, ba Slovenska. U nás v 
obci pôsobil ako evanjelický kňaz dlhých 
48 rokov, bol botanik, archeológ, náro-

dopisec. Miloval ľud, jeho zvyky, stal sa 
botanikom svetového mena, najlepším 
znalcom slovenskej flóry. S hrdosťou a 

vďakou organizujeme každoročne turis-

tickú akciu „Holubyho botanický chod-

ník“.

Druhou významnou osobnosťou, ro-

doľubom  našej obce bol Ľudovít Vla-

dimír Rizner, ktorý mal rád deti, jedno-

duchý dedinský ľud. Bol bibliografom, 
povolaním dedinský učiteľ, ktorý pocho-

pil, aký veľký význam má vzdelanie slo-

venského ľudu pre jeho hospodárske po-

vznesenie. Zakladal čitateľské spolky a 
ľudové knižnice. Zozbieral bohatú kniž-

nicu, ktorá mala 6500 knižných zväzkov. 
Jeho ušľachtilé snahy  o povznesenie 
ľudu, hospodárskeho a kultúrneho roz-

machu vyvrcholili v jeho celoživotnom 
diele „BIBLIOGRAFIA PÍSOMNÍC-

TVA SLOVENSKÉHO NA SPÔSOB 
SLOVNÍKA OD NAJSTARŠÍCH ČIAS 
DO ROKU 1900“. V roku 2009 bol ZŠ 
v Bošáci prepožičaný čestný názov ZŠ s 
MŠ Ľ.V. RIZNERA.

Ďalej Cyril Holuby, Pavol Doležal, 
Viliam Paulíny a mnohí ďalší.

Koncom roka 1849 zorganizoval Ľu-

dovít Štúr na tunajšej fare veľkú petičnú 
akciu, aby sa Slovensko stalo korunnou 
krajinou Habsburskej monarchie. Na 
slávnostnom petičnom zhromaždení sa 
zúčastnil aj rímskokatolícky kňaz Štefan 
Závodník, veľký priateľ Ľudovíta Štúra. 
Túto udalosť nám pripomína osadená pa-

mätná tabuľa na starej evanjelickej fare 
dnes Pamätný dom Holuby – Rizner.

Po vzniku Československej republiky 
Maďari neradi opúšťali územie Sloven-

ska. Na odsúvanie maďarských úrad-

níkov a žandárov sa vytvárali národné 
gardy z radov dobrovoľníkov z demo-

bilizovaných vojakov. Z občanov našej 
obce bola vytvorená Holubyho garda pod 
vedením Jána Petrecha.  Pri tejto príleži-
tosti treba spomenúť aj pamätnú tabuľu 
osadenú nášmu rodákovi na KD  Jurajo-

vi Rýdzemu, ktorý bol zastrelený počas 
vzbury slovenských vojakov v roku 1918 
v Kragujevaci. Ani v Československej  
republike sa však životná úroveň nezvy-

šovala. Ľudia pracovali na veľkostat-
koch Ostrolúckeho a Krausa. Veľa ľudí 
sa odsťahovalo za prácou do Francúzka 
a Ameriky, alebo chodili na sezónne prá-

ce do Rakúska a na Moravu. Richtármi v 
Z. Podhradí boli Ján Podhradský (1917- 
1931) a Juraj Zbudila, ktorý sa udržal vo 
funkcii hlavy obce až do roku 1945. Po-

čas druhej svetovej vojny sa veľká časť 
obyvateľstva zapájala do národnooslo-

bodzovacieho boja doma i v zahraničí. 
Mená padlých a zavraždených občanov 
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sú na pamätníku pred ZŠ v Bošáci. V 
priebehu roka 1946 sa uskutočnila par-
celácia veľkostatku Gejzu Ostrolúckeho 
a v rámci presídľovacej štátnej akcie sa 
viac rodín presťahovalo do Limbachu. 
Februárové udalosti 1948 prešli v našej 
obci úplne pokojne. Za nového predsedu 

MNV bol zvolený Ján Mitana. Koncom 
roka 1952 bol v kaštieli zriadený staro-

binec. Roku 1957 bolo v našej obci za-

ložené JRD. Vedenie družstva sídlilo v 
Krausovej kúrii, kde teraz stojí bytov-

ka. Od roka 1976 až do roku 1990 bola 
naša obec zlúčená s obcou Bošáca ako jej 
miestna časť. Za obdobie po 2. svetovej 
vojne boli vybudované mnohé významné 
stavby, ktoré sa zaslúžili o nárast  život-
nej úrovne a kultúry našich obyvateľov. 
Od roku 1945 boli zvolení títo predsedo-

via MNV v obci Zemianske Podhradie: 
Pavel Kosec, Ján Zamec, Ján Zámečník, 
Ján Kusenda, Ján Mitana, Ján Kosec, 
Pavel Kozic, Branislav Václav, Martin 
Ochodnický. Od roku 1976 kedy sa naša 
obec zlúčila s Bošácou vykonával funk-

ciu predsedu MNV  Pavol Kochan a od 
roku  1985 Ing. Stanislav Zamec.

Dňa 23.11. 1990 obec Zemianske 
Podhradie sa osamostatnila a na jej čele 
stál Ing. Stanislav Zamec. Od roku 1998-
2010 Slavomír Kusenda, a od decembra 
2010 po súčasnosť Miroslav Zámečník.

 Vďaka všetkým menovaným, ale aj 
nemenovaným kolegom, ďalej mnohým 
občanom, rodákom sa naša obec vykryš-

talizovala do dnešnej podoby. Spoloč-

nými silami sme dokázali vybudovať 
kultúrny dom, požiarnu zbrojnicu, dom 
smútku, materskú školu, Pamätný dom 
Holuby-Rizner, splynofikovať celú obec, 
čiastočne zrekonštruovať  obecný úrad, 
vybudovať chodníky, dokončiť a uviesť 
do prevádzky obecný vodovod, futbalo-

vé šatne, hasičský dom a mnoho ďalších  
stavieb, projektov, ktoré slúžia nám všet-
kým. Záverom môjho príhovoru chcem 
z tohto miesta vyjadriť všetkým, ktorí 
sa akokoľvek, či už boli menovaní alebo 
nie, podieľali na zveľadení našej maleb-

nej dedinky v lone Bielych Karpát úprim-

né a veľké ďakujem. Aj z tohto dôvodu 
sme sa tu všetci zišli, aby sme si uctili a 
pripomenuli touto slávnostnou spomien-

kou našu históriu, na ktorú môžeme byť 
právom hrdí. Uplynulo už dlhých 621 
rokov od prvej písomnej zmienky o na-

šej obci , i keď pôvodná myšlienka bola 
sláviť naše okrúhle jubileum 620. výro-

čie ešte v minulom roku. Žiaľ, počasie 
nám v tom zabránilo, a tak  preto máme 

slávnosť až teraz. Môžeme si povedať, že 
sláviť sa dá každá minúta, hodina, deň, 
ktorý prežijeme.

A to je tiež dôvod, prečo chceme dnes 
odmeniť našich občanov, ktorí sa svojim 
celoživotným dielom zapísali nezmaza-

teľne do histórie našej obce a udeliť im 
čestnú cenu obce.

Je to pre mňa veľká pocta, že som 
dnes tu a môžem osobne odovzdať túto 
cenu našim občanom Ing. Stanislavovi 
Zamcovi, Mgr. Dušanovi Dugáčkovi, 
Mgr. Anne Rydzej a  Elene Kubíkovej. 
Naša obec i keď je malá , pýši sa mnohý-

mi  ďalšími významnými osobnosťami. 
Spomeniem zosnulého výtvarníka Miro-

slava Ďuržu, spisovateľku Janu Gaval-
covú, novinára, publicistu, spisovateľa 
Drahoslava Machalu a jeho žijúcu sestru 
publicistku, spisovateľku Soňu Bajzíko-

vú. Svojou prácou zviditeľnili našu obec 
nielen na Slovensku, ale i vo svete. Aj im 
patrí naša úcta a úprimné poďakovanie.

O to krajšie pre mňa je, že viacerých 
z nich som  osobne 

spoznal, sú tu medzi 
nami a dokonca s nie-

ktorými  mám tu česť 
aj  spolupracovať. Je 
to neopísateľný pocit. 
Samozrejme aj medzi 
nami by sme isto na-

šli ešte  mnoho ďal-
ších, ktorí by si takéto 
ocenenie zaslúžili za 
svoju prácu v pro-

spech obce. Verím, že 
budeme mať v blízkej 
budúcnosti príležitosť 
odovzdať toto ocene-

nie obce aj ďalším našim spoluobčanom.
Vážení občania a zástupcovia občian-

skych združení pôsobiacich obci DHZ, 
ZO JDS, FK 72, ZO SZV, PS Bošáca, PD 
Bošáca ďakujem Vám v mene svojom 
i v mene obecného zastupiteľstva a aj 
v mene občanov našej obce, za všetko, 
čo ste dosiahli svojou neoblomnou a poc-

tivou prácou pre zviditeľnenie a zveľa-

denie našej krásnej a pre nás na svete 

najkrajšej dedinky s názvom Zemianske 
Podhradie ležiacej v srdci Bošáckej doli-
ny. Ďakujem

Miroslav Zámečník, starosta  obce

Poďakovanie 
členom DHZ
Týmto sa chcem poďakovať 

členom na fotografii za ochotu 
pomôcť. Traja členovia DHZ ZP 
v rámci dobrovoľníckej činnosti 
boli ochotní pokosiť koryto po-

toka Bošáčka. Aj keď obec nie je 
správcom toku, pohľad na zaraste-

né koryto v strede obce nie je nič 
vábne.  Teší ma, že stále sa nachá-

dzajú medzi nami ľudia, ktorí sú 
ochotní pomôct, aj keď  v dnešnej 
dobe je to stále ťažšie a ťažšie. 
Priatelia ĎAKUJEM. Bodaj by 
som takýchto ochotných ľudí stre-

tal na každom kroku.

M. Zámečník
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Z úcty k životu
a dielu 

V nedeľu 22. apríla 2018 sa uskutočnil 23. ročník  
tradičného pochodu „Holubyho botanický chodník“, kto-

rého trasa je z Veľkej Javoriny (Holubyho chata) do cieľa 
pochodu Zemianske Podhradie - kultúrny dom. Autobusy 
vyviezli 79 účastníkov pochodu k Holubyho chate. Ho-

lubyho chata má svoje čaro a píše svoj príbeh už takmer 
100 rokov. Holubyho chata sa týčí na slovensko-českých 
hraniciach, na najvyššom bode Bielych Karpát - Veľkej 
Javorine. Holubyho chatu pomenovali z úcty k životu 
a dielu evanjelického farára a uznávaného botanika, ná-

rodopisca, etnografa, národného buditeľa Jozefa Ľudo-

víta Holubyho, ktorý žil a pôsobil v našej obci 48 rokov. 
Poznal detailne rastlinstvo Podjavorinského kraja. Z úcty 
k tomuto veľkému človeku je pomenovaný aj tento pochod. Už skoré ranné slniečko bolo predzvesťou krásneho dňa, na turistiku ako 
na zákazku objednaného.  Krásne zážitky z dlhého a náročného pochodu uprostred prekrásnej prírody sú tou najkrajšou odmenou pre 
každého turistu. V cieli pochodu v kultúrnom dome v Zemianskom Podhradí čakalo na účastníkov občerstvenie – pohárik na zahriatie,  
výborná družstevná klobása a samozrejme diplom. Milovníci prírody a turistiky sa už teraz tešia  na ďalší ročník.

M. Zámečník

Videli, ako žili mnísi
Je leto, plné teplých slnečných dní, lákajúcich do prírody, 

k vode, potulkách po lese, návštevách neznámych miest. Aj 
našich 5 členov Jednoty dôchodcov sa v dňoch 28. 5.  vybralo 
spolu s dôchodcami z Bošáce a Novej Bošáce na trojdňový 
vlakový zájazd na Červený kláštor až na hranice s Poľskom. 
Ubytovali sa priamo v Červenom kláštore, popozerali si pa-

miatky, pamätný dom aj samotný kláštor, tu videli, ako žili 
mnísi, ako sa striedmo stravovali, pestovali si zeleninu a ovo-

cie. Na druhý deň sa odhodlali na splav na pltiach na Pieni-
nách. Po celej trase splavu videli prekrásnu prírodu, vypočuli 
si od sprievodcov aj zaujímavé historky a povery z tohto nád-

herného poľsko-slovenského kraja. Nakoniec si zaspievali 
spolu s pltníkmi a odfotili sa na pamiatku.

Tretí deň si 
prezreli v Poľ-

sku  Vodný hrad. 

Videli zariadenie 

v hrade z obdobia 

, kedy bol obý-

vaný,  oblečenie, 
aké nosili vtedajší 

páni hradu a ako 

sa stravovali.

Plní zážitkov, 
aj trocha unavení, 
ale spokojní sa 

vrátili vlakom do-

mov.

E. Kopuncová

Stavanie mája
Máj, máj, máj, stužky zapletaj,
zapletaj, odpletaj,
ku bielej si modrú daj
 a červenú na okraj.
Máj, máj, máj, rozjaríš nám kraj…

Stavanie mája patrí medzi naj-
typickejšie slovenské tradície. Je 
to tradícia, ktorú možno tie mlad-
šie ročníky poriadne nepoznajú, ale 
dodnes sa vo viacerých slovenských 
obciach a mestách zachováva. Na 
Slovensku sa májové tradície líšia 
od regióna k regiónu. Každý kraj 
má svoje zvyky, ktoré sa snažia za-

chovať a udržiavať pre ďalšie generácie. U nás sa máj stavia v 
posledný aprílový deň.  Máj je niekoľko metrov vysoký strom, 
väčšinou smrek alebo jedľa, ktorý sa vyzdobí pestrofarebnými 
stužkami. Už sa stalo zvykom, že obecný máj vyzdobujú deti z 
materskej školy.  Účasť na stavaní mája  bola hojná. Podujatie 
sa začalo o 17:00 hodine.  Tí zdatnejší  mládenci postavili  máj 
pomocou rebríkov a lán za sprievodu dychovej hudby Bošáčan-
ka.  V programe vystúpili  v kroji deti z našej materskej školy, 
ktoré zaspievali a zatancovali. Ich vystúpenie bolo také krásne a 
úprimné, že potešilo nielen rodičov, starých rodičov, ale všetkých, 
ktorí  prišli. Pre všetkých občanov bolo pripravené  občerstvenie 
– voňavé, chrumkavé jaterničky a klobásky a niečo aj na trávenie. 
Ostáva nám len dúfať, že túto krásnu tradíciu bude mať v budúc-
nosti kto udržiavať.

Kolektív OcÚ Z. P.

zo Zemianskeho Podhradia
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RODNÁ DEDINKA, 
NAJKRAJŠÍ KÚT SVETA

Obec Zemianske Podhradie, Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi 
a.v. v Z. Podhradí v spolupráci s Trenčianskym osvetovým stre-
diskom v Trenčíne (TNOS) uskutočnili oslavy prvej písomnej 
zmienky o obci, ktoré sa konali 3. júna 2018.  V tento deň sa viac 
ako inokedy skloňovalo slovo moja rodná dedinka, najkrajší kút 

sveta. Rodná dedina je miesto 
nášho detstva, dozrievania. Sú 
to tie najkrajšie spomienky. Ak 
sme sa rozbehli do sveta, rod-
ná dedina zostane iba miestom 
zriedkavých návratov, ale vždy 
je to moja rodná, miesto, ktoré 
sme si sami nevybrali, ale nám 
ho darovali naši rodičia. Nech 
by sme boli kdekoľvek, nosíme 
vo svojom tuláckom batôžku 

lásku a spomienky k rodnej dedine.
Spomienková slávnosť začala o 9,30 hod. konaním slávnost-

ných Služieb Božích. Po ich skončení bolo zhromaždenie pred 
Pamätným domom Holuby – Rizner, kde vystúpili žiaci ZŠ s MŠ 
Ľ.V Riznera v Bošáci, zúčastnení položili veniec na pamätný dom.  
Koordinátorom osláv bola pracovníčka TNOS Mgr. Viera Slivová, 

ktorá celý program viedla a oživila recitáciou. Potom slávnostné 
zhromaždenie prešlo do kultúrneho domu, kde program pokra-
čoval privítaním hostí, príhovorom starostu obce a odovzdaním 
ocenení ceny obce Ing. Stanislavovi Zamcovi, Mgr. Dušanovi Du-
gáčkovi, Elene Kubíkovej a Mgr. Anne Rýdzej. Pamätné listy za 
dlhoročnú prácu organizáciam: DHZ Z. Podhradie, Futbalový klub 
1972 Z. Podhradie, JDS ZO Z. Podhradie a za dlhoročnú spoluprá-
cu Mgr. Viere Slivovej – TNOS. Starosta poďakoval všetkým oce-
neným za aktívnu a tvorivú činnosť a zásluhy, ktorými sa pričinili o 
rozvoj a šírenie dobrého mena obce. Tento slávnostný deň kultúrne 
obohatilo vystúpenie dedinskej folklórnej skupiny Kasanka z Mo-

ravkého Lieskového.
M. Zámečník

Poľovnícky 
deň Bošáca

V sobotu 16.6. 2018 sa po roku opäť 
stretli poľovnícke združenia, priatelia po-

ľovníctva na hasičskom ihrisku v Z. Podhra-

dí pri príležitosti usporiadania už 4. roční-
ka súťaže vo varení poľovníckeho gulášu  
pod názvom  „Poľovnícky deň Bošáca“.

Ihneď po oficiálnom úvode sa začalo 
na jednotlivých stanovištiach s prípravou 

guláša  a po obci Zemianske Podhradie 

sa začali šíriť neopísateľné vône, kto-

ré privábili veľa návštevníkov. Súťažilo 
deväť družstiev.   Samozrejme členovia 
PS Bošáca pripravili pre všetkých boha-

tý program. Deti mali možnosť vyšantiť 
sa na skákacích atrakciách a každému sa 
ušiel malý prezent od PS Bošáca v po-

dobe pexesa a farbičiek.  Dospelí  aj deti  
si mohli vyskúšať streľbu na terč z luku, 
vzduchovky, flobertky. Ďalej mali mož-

nosť zmerať si sily v hode flintou do žita. 
Kde u dospelých v kategórii ženy opäť zví-
ťazila Janka Švancarová a v kategórii muži 
už štvrtýkrát Miroslav Vráblik, ktorý zatiaľ 
nenašiel v tejto kategórii premožiteľa.

Ďalej návštevníci tejto vydarenej akcie 

mohli vidieť ukážku pernatých dravcov ži-
júcich v našej prírode a vypočuť si o nich 
prednášku od  Dominika Slobodu , kynolo-

gickú prezentáciu poľovne upotrebiteľných 
psov, o ktorých pracovnom využití v praxi 
navštevníkov oboznámil svojou prednáškou  

poľovnícky hospodár  PS Bošáca Daniel Ja-

neček a  v neposlednom rade bola isto zau-

jímavá a atraktívna ukážka vábenia jelenej 
zveri, ktorú predviedol   priateľ Peter Bušo.

Samozrejme nemohol chýbať panel s 
trofejami, kde najviac upútala pozornosť 
trofej srnca parochniara. Je to životná trofej. 
Takéhoto  srnca stretnúť v prírode  a  uloviť 
je životné šťastie. A to mal náš  člen Miro-

slav Kozáčik ml.. Isto si kladiete otázku: 

Ako vznikne tá parochňa? Vznikne vtedy, 
keď dôjde u srnca k poškodeniu oboch se-

menníkov, alebo ich strate. Toto poškodenie 
vedie k trvalému rastu parohu, ktorý však 
následkom nedostatku hormónu testosteró-

nu, nikdy nezmineralizuje, neodumrie a nie 
je ani zhodený. Keďže sa jedná o veľmi 
vzácny úkaz, výskyt srnca parochniara je 
nízky. Samozrejme, časom by takýto srnec 
uhynul.

Isto stojí za zmienku aj bohatá tom-

bola s vecnými cenami  pre poľovnícku a 
nepoľovnícku verejnosť.

Ako skončila súťaž?  V tomto roku 
sa podarilo vysnívané prvé miesto získať  
družstvu  PZ Lopeník Nová Bošáca, druhé 
miesto PZ Nové Mesto nad Váhom, tretie 
miesto  PZ Javorina a cenu za najsympa-

tickejšie družstvo získalo PZ Kálnica. I 
keď víťazmi sa stali  všetci, ktorí sa tohto 
krásneho podujatia zúčastnili, či už ako 
návštevníci, súťažiaci alebo organizátori.

Teší  nás, že opäť túto akciu navští-
vilo veľa ľudí aj z nepoľovníckej verej-
nosti a na vlastné oči sa presvedčili , že 
poľovníctvo nie je len o love zveri, ale že 
to je nespočetné množstvo  rôznych iných 

aktivít, ktoré sú súčasťou výkonu práva po-

ľovníctva.    Akcia bez  Vašej podpory by 
nemala zmysel. Ďakujeme všetkým a tešíme 
sa  na ďalší ročník.

M.Zámečník

zo Zemianskeho  Podhradia
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Škôlka v Bošáci
Ani sme sa nenazdali a je tu koniec školského roku. Od marca 

do júna prešli iba 3 mesiace, ale s deťmi z MŠ Bošáca sme sa zú-

častnili viacerých aktivít, ktoré vám v krátkosti zhrnieme. 
V marci sa deti z veľkej triedy vybrali na otvorenú hodinu do 

ZŠ, kde na nich čakali veľkí kamaráti – prváci. Tí nám ukázali, 
ako to v škole funguje. Potom naši predškoláci predviedli, ako ve-

dia počítať, spievať, určovať geometrické tvary, vymýšľať slová 
na dané písmenká, a aj „písať“. 

Pred Veľkou nocou sme si urobili jarné dielničky, na ktorých 
sme tvorili veľkonočné ozdoby z rôznych netradičných materiálov 
a strávili sme spolu príjemné dopoludnie. V danom týždni sme sa 
porozprávali aj o starých slovenských zvykoch, o tom, prečo naši 
predkovia vyrábali Morenu. Deti si ju namaľovali a potom ju spo-

ločnými silami vyrobili. Tento rok sme ju spravili ekologicky zo 
starého pečiva a namaľovali sme ju potravinárskymi farbami. Za 
spevu sme Morenu hodili do potoka a rozlúčili sme s ňou. Možno 
si na nej pochutnali aj kačičky.

V apríli prihlásené deti absolvovali plavecký kurz. Okrem iné-

ho si zasúťažili, dostali diplom a sladkú odmenu. Všetky deti boli 
veľmi šikovné. Počas celého týždňa bolo vidieť pokroky, ktoré 
robili. Veľa detí prekonalo samých seba, ale hlavne svoj strach, či 
už z vody alebo jej hĺbky. Veríme, že spolu s vami, milí rodičia, 
budú aj ďalej pokračovať v plávaní a posúvať tak svoje zručnosti. 

V rámci Dňa Zeme sme sa vybrali zbierať odpadky, aby sme 
tak urobili niečo dobré pre našu Zem a tým aj pre nás ľudí. Všetky 
deti sa veľmi snažili zapojiť a boli veľmi šikovné.

V máji navštívila našu materskú školu Zdravýživka. Priniesla 
so sebou veľa zdravých potravín, o ktorých sa s deťmi porozprá-

vala. Deti sa naučili, ako často majú jesť a čo je najlepšie dať na 
tanierik. 

Začiatkom mája sa naša MŠ premenila na čarovnú ríšu hračiek 
a privítala deti z okolitých škôlok na recitačnej súťaži „Riznerov 
chodníček“. Program pre deti pripravili p. učiteľky Zuzka Helí-
ková v úlohe kovboja Emila a Lenka Kyselicová ako bábika Mar-
garétka. Deti zarecitovali krásne básničky, zahrali sa, zatancovali 
si i zaspievali. 

V polovici mája sme sa vybrali do ZŠ Bošáca, aby sme si pre-

verili všetko, čo sme sa naučili o doprave a vyskúšali si to na pri-
pravenom dopravnom ihrisku. Deti si na začiatku zopakovali, čo 
znamenajú niektoré dopravné značky a potom si zajazdili na rôz-

nych dopravných prostriedkoch. Pritom sa riadili nielen dopravný-

mi značkami, ale aj semaforom.
V máji sme sa zúčastnili aj sokoliarskeho vystúpenia. Deti sa 

zoznámili s nočnými vtákmi, ale i so slovenskými, či zahraničný-

mi dravcami. Najväčší zážitok mali, keď si mohli vtákov pohladiť. 
Dravce nám ukázali aj svoje veľké krídla a rýchlosť, ktorou ponad 
nás leteli. 

V máji sme sa vybrali do Novej Bošáce na spevácku súťaž 
„Novobošácky slávik“. Našu MŠ veľmi pekne reprezentovali  dve 
dievčatá. Na záver sa všetky deti veľmi tešili z toho, že sa mohli 
pohrať v inej MŠ s inými hračkami.

Deň detí sme si riadne užili. Hneď ráno si všetci vyrobili indi-
ánske čelenky. Vonku na deti čakali súťaže, v ktorých si zmerali 
sily s kamarátmi indiánmi. Preliezli cez jaskyňu, nakŕmili leva a 
vo vreci sa skokom ponáhľali do bezpečia, skryť sa pred nepriateľ-

mi. Keďže bolo indiánom veľmi horúco zo súťaženia a aj slnieč-

ka, ktoré nám prialo, zahájili sme vodnú vojnu. Nakoniec dostali 

všetci šikovní indiáni lopty a sladké odmeny a celý kmeň indiánov 
sa odfotil. V máji sme sa s celou MŠ zúčastnili „Záchranárskej 
akcie“ v Zemianskom Podhradí. Záchranár Janko Vido jednodu-

chým, detskému veku primeraným spôsobom, porozprával a uká-

zal zásady prvej pomoci pri bežných poraneniach. Pri všetkých 
ukážkach mu statočne asistovali a pomáhali aj naše deti. Snáď si 
naše deti budú svoje zdravie viac chrániť a vážiť.

Ako každý rok, tak aj tento, sme sa zúčastnili na Olympiáde u 
našich kamarátov v Trenčianskych Bohuslaviciach. Súťažiace deti 
zložili olympijský sľub a na odštartovanie olympiády vypustili 
všetky družstvá balóny. Pokým olympionici súťažili, ostatné deti 
ich povzbudzovali. Deťom sa darilo veľmi dobre, a preto aj získali 
víťazný pohár a aj darček. Stanovištia si mohli vyskúšať aj ostatné 
deti a za snahu dostali všetci medailu. 

V júni sa deti zúčastnili športového podujatia – Sokolský vie-

tor do materských škôl, ktorý sa uskutočnil v telocvični ZŠ Bošá-

ca. Miestny odbor Matice slovenskej Bošáca a Občianske združe-

nie Ratolesť Haluzice pripravili pre deti stanovištia, na ktorých si 
precvičili celé telo. Zábavné pre deti boli najmä stanovištia, kde 
mali možnosť vyskúšať si náradie, aké v MŠ nemajú, napr. rebri-
ny, podliezanie kozy či skákanie na veľkej trampolíne. 

„Hej, hej, idem do školy, musím tam ísť, aj keď sa tak tro-

chu bojím...“ – upravenou verziou známej piesne „Hej, sokoly“ 
sa naši predškoláci rozlúčili s materskou školou. Deti pri rozlúčke 
predviedli, čo všetko sa v škôlke naučili, zaspievali krásne pies-

ne, zatancovali i zarecitovali. Mamičky prekvapili a dúfame, že i 
zabavili, keď ich zavolali zahrať sa s nimi dve hudobné hry. Deti 
z malej triedy sa s kamarátmi rozlúčili pesničkou a darčekom. Aj 
pani učiteľky sa s deťmi rozlúčili darčekmi, ktoré im budú pripo-

mínať časy strávené v materskej škole. Po programe deti čakalo 
občerstvenie a výborná malinová torta. Držíme všetkým palce, 
aby sa vám v škole páčilo a dúfame, že na materskú školu budete 
s láskou spomínať!

Deň po rozlúčke s predškolákmi sme sa s deťmi vybrali na 
námestie. Niesli sme tam dôležitú vec – tablo predškolákov. Ako 
každý rok si ho môžete pozrieť v kaderníctve p. Alenky Guláno-

vej, ktorej i touto cestou ďakujeme za to, že nám ho umožnila 
mať v jej výklade. Deti potom čakalo sladké prekvapenie, keď im 
ujo zmrzlinár nabral do kornútka zmrzlinu, ktorú si želali. Bola 
výborná! 

Posledná aktivita, ktorú sme v tomto školskom roku absol-
vovali, bol náš koncoročný výlet na farme v Lubinských kopa-

niciach. Keďže si rodičia odhlasovali tento výlet formou školskej 
akcie, bol bez účasti rodičov. Ráno na nás čakal pred škôlkou au-

tobus a príjemný mladý šofér. Deti sa tešili, niektoré sa v ňom 
vozia len zriedkavo. Aj to už bol pre nich zážitok. Keď  sme prišli 
na miesto, najprv sme sa museli posilniť. Ako prvé sme si pozre-

li zajačiky, sliepočky a kačičky so svojimi zvláštnosťami, ktoré 
bývali vo veľmi peknom a čistom prostredí. Potom prišli na rad 
poníky a kozičky. Deti mali možnosť zvieratká kŕmiť a pohladiť 
si ich. Po chvíľke chôdze sme sa dostali do minilesíka, kde sme 
videli veveričky, daniele, klokanov a aj lamy a koníky. Na lúke 
sme chvíľku pri nich posedeli a osviežili sa vodou. Na záver čakal 
na deti kopec zábavy – trampolína, húpačky, preliezky, šlapacie 
traktory a vodný mlyn, ktorý mal u detí najväčší úspech. Výlet sa 
vydaril a všetci sme boli spokojní a príjemne unavení.

Počas celého školského roku sme si pozývali do našej MŠ nie-

koľko divadielok, ktoré vždy deťom niečo nové dali, či ukázali, 
ale hlavne ich pobavili. Všetkým deťom želáme krásne leto, plné 
oddychu a pekných zážitkov. V septembri sa tešíme na starých i 
nových kamarátov.

Kolektív MŠ Bošáca

zo školičky
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Čo poteší...
O žiakoch siedmeho  ročníka ste už v 

Prameni čítali. Sú to deti ako sa vraví „do 
koča aj do voza“. Vedia sa aj naučiť, aj po-

leňošiť, vedia si plniť povinnosti aj sa z nich 
vyhovoriť. Skrátka ako všetky normálne 
deti.  Sú šikovné, veselé a okrem učenia sa 
rady zapájajú do rôznych aktivít. Dňa 8.6. 
sa žiaci 7. ročníka zúčastnili krajského kola 
súťaže Supertrieda v Trenčíne - Detskom 
mestečku. Do súťaže na tému Kultúrne de-

dičstvo Európy si pripravili predstavenie 
Povedala babka babke alebo Ako to bolo 

kedysi, babi? Formou piesní, hier, tancov, 
ľudových zvykov, rečňovaniek i porekadiel  
nám ukázali život na dedine od kolísky až 
po „zrelý vek“. Do finále sme síce tento 
rok nepostúpili, ale dostali sme Diplom za 
spontánnosť a umelecký výkon. Žiaci pred-

viedli veľmi dobrý výkon, čo bolo skutočne 
náročné, pretože sme vystupovali až posled-

ní – 15:30 a horúčava a únava dávali zabrať. 
Musím ich pochváliť za trpezlivosť aj vzor-
né správanie. Voči „spolužiakom“ z ostat-
ných škôl sa správali kamarátsky, zahrali 
si s nimi futbal  a ukázali, že v Bošáci sa 
hrá „férový futbal“, boli ohľaduplní, slušní. 
Mohli byť príkladom ostatným. Bola som 
na nich nesmierne hrdá. S predstavením sa 

predviedli aj svojim spolužiakom v škole 
v rámci vyučovania regionálnej výchovy.

Dňa 12.6. zažili veľmi pekný deň, 
na ktorý sa dlho tešili. Zúčastnili sa exkur-
zie na Oravský hrad. Bola to odmena za 

1. miesto v zbere papiera, za čo ďakujeme 
ZRPŠ. Po menšom napätí cestou vlakom – 
približne dvadsaťminútové meškanie a už 
máte „nabúraný“ celý program – prípoje – 
objednaný vstup do hradu – spiatočná cesta. 
Nakoniec to všetko dobre dopadlo a žiaci 
si skutočne užili prehliadku hradu. Zaují-
mavé sprievodné slovo a krásne priestory 

hradu v nás nechali hlboký dojem. Aj teraz  

ich musím pochváliť za disciplinovanosť 
i slušné správanie. Dokonca sme dostali 
aj pochvalu od sprievodkyne, že sme boli 
veľmi dobrá a vzorná skupina.  Bol to náš 
ďalší nádherný deň a ja som bola opäť hrdá 
na svojich siedmakov. Možno si poviete – 
maličkosť. Ale nás naozaj poteší, keď nám 
o našich deťoch povedia: „ Vy máte dobré 
deti...“ . A vtedy človek vie, že práca učite-

ľov i rodičov nie je márna. . Pohladí to dušu.

D.Holičková, tr.uč.

Zatvára sa 
školská
brána...

    

Čas neuveriteľne rýchlo plynie. Ani sme 
sa nenazdali, rok ubehol ako voda a nám zo-

stáva opäť iba zhodnotiť uplynulý školský 
rok. Aj keď MŠ je ešte stále v prevádzke – 
do 20.7.2018, dovoľte krátke zhrnutie.

Cielené vzdelávacie aktivity, ktoré boli 
na rôzne témy, sme spestrovali akciami 
počas celého školského roka. V spolupráci 
s rodičmi detí sme usporiadali Šarkaniádu, 
Oslavu jesene spojenú s ochutnávkou „škôl-
karskych“ nátierok, vianočnú besiedku, 
karneval či veľkonočné tvorivé dielne. Boli 
sme na návšteve v okolitých materských 

školách a na oplátku sme pozvali  MŠ k nám 
na záchranárske dopoludnie. Deti veľkej 

triedy mali možnosť navštíviť triedu IKT 
v  ZŠ ĽVR v Bošáci, predškoláci 1.ročník, 
dopravné ihrisko a tiež sme si niekoľkokrát 
prišli pozrieť do základnej školy divadielko, 
vystúpenie sokoliarov či folklórneho súbo-

ru.

V našej MŠ sme privítali Simsalalu 
s hudobným programom, Rytiera Gastona, 
lesníkov zo Štátnych lesov SR, manželov 

Potočných s koníkmi, ktoré ponosili deti 
na svojich chrbtoch a pozvanie prijali aj 

žiaci ZUŠ v N. Meste n. V., ktorí nám za-

hrali na rôznych hudobných nástrojoch. MŠ 
navštívili aj naše skôr narodené – členky 
JDS v Z. Podhradí s predsedkyňou p. Evou 
Kopuncovou, s ktorými sme tiež v MŠ tvo-

rili. Obohacujúca bola aj návšteva knižnice, 
ktorou nás sprevádzala Ing. Ľudmila Rado-

zo školy a školičky
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šová a rovnako zaujímavá aj návšteva hasič-

skej zbrojnice v Z. Podhradí, kde nám ukázal 
hasičské vozidlo a previedol po interiéri ha-

sičskej zbrojnice p. Bohumil Zámečník.
Počas roka sme sa snažili u detí posil-

ňovať aj národné povedomie o našej obci, 
významných dejateľoch, kultúrnych pamiat-
kach. Navštívili sme Pamätný dom venova-

ný J. Ľ, Holubymu a Ľ. V. Riznerovi, park 
kaštieľa, ev. kostol. Do parku kaštieľa sme 
prišli ešte raz – koncom mája, kedy DSS zor-
ganizoval Rozprávkový les. Okrem rozpráv-

kových postavičiek nás tiež zaujali vzácne 
druhy drevín, ako aj rozkvitnutý tulipánový 
strom. Deti pod vedením p. učiteliek repre-

zentovali našu 

MŠ a spestro-

vali program 

aj na rôznych 
akciách orga-

n izovaných 

obcou Z. Pod-

hradie - Úcta 
k starším, 
stavanie mája 

alebo Deň 
matiek.

V rámci 

zdravia a po-

hybu sme sa 
zúčastnili v telocvični ZŠ ĽVR v Bošáci na 
športovom dopoludní s názvom Sokolský 
vietor do MŠ, ktoré viedla P. Žofia Hrančová.

Pre deti  sme zorganizovali kurz korčuľo-

vania a kurz plávania. Kurzy boli prospešné 
nielen v tom, že sa deti hýbali a naučili sa zá-

kladom korčuľovania či plávania, ale tiež sa 
učili trpezlivosti, sebadôvere, sebadisciplíne, 
spolupráci....

O zdravej strave, správnom stravova-

ní nám v MŠ porozprávala Zdravýživka a 
ako sa starať o zdravý chrup nám v štyroch 
stretnutiach radili a názorne ukázali študenti 

zubného lekárstva. V závere školského roka 

sme ešte navštívili Minifarmu v Lubine, 
kde si deti pozreli zvieratá, ktoré tam žijú 
a pomohli ich aj nakŕmiť. Veríme, že všet-
ky akcie boli zaujímavé a hlavne prispeli k 
všestrannému rozvoju detí.

Koniec júna vždy patrí rozlúčke nielen so 
školským rokom ale aj s predškolákmi. Inak 
tomu nebolo ani tento rok. Jedenásť predško-

lákov sa s materskou školou, kamarátmi, p. 
učiteľkami a p. školníčkou rozlúčili spevom, 
tancom. Pre tieto deti, ktoré postupne opúš-

ťajú svoj bezstarostný svet hier, je čas otvo-

riť stránku ďalšej životnej etapy. Prichádza 
čas, kedy odložia svoje hračky a budú sa pri-
spôsobovať dôležitejším každodenným po-

vinnostiam. Prajeme teda všetkým budúcim 

školákom a ich rodičom veľa trpezlivosti, 
radosti a hlavne veľa úspechov v základnej 
škole.

Na záver v mene celého kolektívu MŠ 
Zemianske Podhradie chcem poďakovať 
všetkým rodičom, ktorí si našli čas, pomá-

hali a zúčastňovali sa na našich akciách, ďa-

lej OÚ Zemianske Podhradie, okolitým MŠ, 
ZŠ ĽVR v Bošáci a ostatným organizáciám 
za spoluprácu. Niet nič krajšieho ako vidieť 
deti šťastné a spokojné. Sme veľmi radi, že 
sa nám to spoločnými silami darí...

72. výročie
založenia MŠ      

V tomto roku naša MŠ oslavuje  72 
rokov svojej existencie.  Toto výročie sme si 
pripomenuli 10. júna 2018 v KD Zemianske 
Podhradie, kedy prebiehala výstava det-
ských prác  detí materskej školy s názvom 
„Svet očami detí“. Súčasťou tejto výstavy 
boli aj   archívne fotografie „malých“ škôl-
karov, dnes už veru aj niektorých starých 
rodičov... Mnohí tí, čo výstavu navštívili, si 
zaspomínali, našli sa na starých fotografiách 
ako malí huncúti…  Ako teda naša mater-
ská škola vznikla? Dovoľte zopár úryvkov 
z Kroník MŠ Zemianske Podhradie od r. 
1946...

„Materská škola bola zriadená výnosom 
Povereníctva školstva, vied a umení zo dňa 
15.9.1946, na žiadosť tunajšieho MNV.“

V Kronike MŠ sa uvádza, že pôvodne 
bola umiestnená v kaštieli, v byte, kde býval 
správca statku Gejzu Ostrolúckeho. V MŠ 
sa začalo vyučovať koncom decembra 1946. 
Od septembra 1949 bola materská škola pre-

miestnená do prednej časti kaštieľa. V roku 
1959 sa otvorila budova OŠŠ v Bošáci, tým 
sa uvoľnila bývalá „Národná škola v Ze-

mianskom Podhradí“.

Od 1.6.1960 sa do týchto priestorov 
premiestnila MŠ, ktorá tu bola v prevádz-

ke až do 1.6.1991, kedy prišlo rozhodnutie 
o zrušení MŠ z hygienických dôvodov. Od 
15.3.1992 bola prevádzka MŠ prerušená a 
deti boli dovážané do MŠ v Novej Bošáci 
a k 30.11.1992 bola MŠ zrušená. Obec Ze-

mianske Podhradie v spolupráci s občanmi 
obce MŠ prerobili a od 1.9.2000 bola znovu 
odovzdaná do prevádzky. MŠ bola súčasťou 
ZŠ s MŠ v Bošáci až do šk. roku 2010/11. Od 
1.9.2011 sa stala zriaďovateľom MŠ Obec 
Zemianske Podhradie. MŠ prešla opäť nie-

koľkými zmenami- prestavbou z jednotried-

nej na dvojtriednu, dostavbou priestorov, vý-

menou strechy, zveľaďovania okolia a pod...
Počas existencie MŠ sa tu vystriedalo 

niekoľko učiteliek, upratovačiek, kuchárok...
Celý personál si zaslúži pozornosť, pretože 
sa snažili plniť si svoje úlohy svedomito. 

O tom, ako sa pracovalo v minulosti, 
čomu všetkému museli čeliť, aké plány pl-
niť,  nám porozprávala p. Mária Šenkárčino-

vá, ktorá nás následne po výstave navštívila 
v MŠ, na mieste, kde pôsobila ako učiteľka a 

neskôr riaditeľka dlhých 40 rokov. 
Sme veľmi radi, že sa nám podarilo zrea-

lizovať výstavu, kde deti, ktoré v súčasnosti 
navštevujú MŠ ukázali, aké sú šikovné,  no 
zároveň sme si aj pripomenuli minulosť Ma-

terskej školy Zemianske Podhradie. Za spo-

lurealizáciu výstavy ďakujeme Ing. Ľudmile 
Radošovej, ktorá venovala veľa času prípra-

ve výstavy, usporiadala a dotvorila detské 
práce podľa ročných období, venovala nám 
čas na samotnej výstave. Veríme, že sa nám 
v budúcnosti podarí podobnú výstavu opäť 
zopakovať.

články pripravila Mgr. Daniela Madilo-

vá, riaditeľka MŠ Z. Podhradie
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Začiatkom mesiaca apríl sme pokračova-

li v rekonštrukcii našej holubárskej klubov-

ne, kde sme na tento rok mali v pláne tretiu 
etapu, a to dokončenie zovňajšku klubovne, 
konkrétne podbiť strechu, namaľovať fasá-

du, urobiť násyp na odkladanie prepravných 
a donáškových košov. Vzhľadom na to, že 
sme boli časovo obmedzení a mali sme na 
samotnú realizáciu iba pár dní a tiež po fi-

nančnej stránke sme to pokrývali vo vlastnej 
réžii, sme všetky práce vykonali sami svoj-
pomocne, za účasti všetkých členov, kto-

rých je aktuálne v našom spolku 15. Či sa 

nám práca podarila, to nech posúdi okolie, 
za nás môžeme povedať, že sa cítime v na-

šich priestoroch  teraz lepšie. Počas prete-

kovej sezóny, ktorá trvá od začiatku mája až 
do konca septembra, sa všetci aktívne zúčast-
ňujeme pretekov a táto naša klubová pohoda 
sa možno tiež kladne podpísala pod špičko-

vé umiestnenia našich holubov v pretekoch 

a tým i chovateľov na popredných miestach 
vo výsledkoch v rámci oblasti Trenčín, re-

giónu Považie, ale i celého Slovenska.

Za kolektív holubárov Martin Dzurák

 

Bošáčka, 
náš potok, 
náš zdroj 
vody!

Všetko okolo nás sa mení a asi najviac to 

pozorujeme na počasí. Tento rok padajú zno-

va teplotné rekordy a sucho ktoré nás posti-
huje, akoby nemalo konca kraja. Práve toto 
sucho spôsobuje, že nám ubúda to najcennej-
šie čo máme a čo potrebujeme a tým je voda. 
Odjakživa bola pre nás samozrejmosťou 
a mali sme pocit, že jej je nekonečno. Mu-

sím povedať, že nie je. Ak nezmeníme náš 
pohľad na vodu, nebude čo meniť na víno. 
Vodu máme v kohútikoch, v studni  a vidíme 
ju v potoku. A práve úbytok vody je vidieť 
v našom potoku. Nie tak dávno, myslím že 
tri roky dozadu, náš potok vyschol. Ako cha-

lan kúpajúci sa na potoku v „hučáku“, som si 
nie že nevedel toto predstaviť, ale ma to ani 
nenapadlo. Ale všetko sa mení. Aj na zákla-

de podnetu Povodia Váhu, ale aj svojom, by 
som Vás chcel všetkých požiadať o rešpekto-

vanie nasledujúcich pripomienok:
- nehádžte do potoka akýkoľvek odpad, 

či už stavebný alebo zo záhrady. Stavebný 
môže spôsobiť upchatie pri návalových daž-

ďoch pod mostami. Záhradný odpad nahro-

madení na jednom mieste sa mení na hnoj, 
z ktorého vzniká močovina. Močovina škodí 
rybám, ale najmä sa dostáva do podzemných 
vôd, ktoré následne pijeme my všetci. Tak-

tiež spôsobuje upchanie pod mostami.
- nevytvárajte umelé hrádze a už vôbec 

nie z odpadu. 

- nečerpajte vodu z potoka v 
nadmernom množstve hlavne v ob-

dobí sucha.

Viem, že si poviete, že čo tre-

pem, ale verte mi, že sa mi to nepíše 
ľahko. Potok nám vysychá a odpad 
neodnesie veľká voda. Nie rád po-

užívam argument, že to je písané v 
zákone, pretože zrovna toto je situ-

ácia, ktorú by sme mali rešpekto-

vať bez toho, aby sme mali zákon. 
Každopádne zákon hovorí, že do potoka je 
zakázane čokoľvek hádzať a tiež je zakázané 
z neho čerpať vodu. Nie je to novinka, len 
sa na to neapelovalo dokiaľ bolo vody dosť. 
Mnohí sa tiež sťažujete, že je potok zaraste-

ný. Keď v ňom tieklo viac vody, stačila letná 
búrka, zalialo celé koryto, burina s porastom 
poľahla a bolo pokosené. Nuž dnes tomu tak 
nie je a pokosiť tak veľkú plochu je náročné. 
Naopak tešme sa z rýb, kačíc a iných živočí-
chov v potoku. Prosím nerobme si z potoka 

smetisko a k používaniu vody z neho pristu-

pujme zodpovedne. Začnime prosím každý 
od seba, nie od suseda. Ďakujem.

Váš starosta Mgr. Daniel Juráček

Predposledná etapa rekonštrukcie holubárskej klubovne

Zľava na fotografii: Minárčic Stanislav, 
Turan Marián,Václav Ľubomír, Peráček 
Ľubomír, Juráček Jozef, Ing. Straka Ján,
Ing. Benča Andrej, Švancara Peter, Dzurák 
Martin, Erlich Miroslav
vpredu: Miklánek Ján, Uhrík Palko, Gúčik 
Miroslav a Janega Marián.
 Na fotografií chýbajú: Švancara Štefan 
a Socha Libor.
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Bošácki
plameňáci

Milí spoluobčania, rád by som Vás 
oboznámil s dianím u našich mladých ha-

sičov za posledných pár mesiacov. 
Dňa 26. mája sa konal už 18. ročník  

Nočnej  hasičskej súťaže v Zemianskom 
Podhradí. A tam nemohli chýbať ani naši 

mladí hasiči. Deti skončili na výbornom 2. 
mieste s časom 21,01 s a prvé miesto im 
ušlo len o 0,78 stotín sekundy. 

Ďalšie naše kroky viedli dňa 2. júna 
2018 na okresné kolo hry Plameň do Kal-
nice. Stretlo sa tu 10 tímov mladých ha-

sičov z okresu Nové Mesto nad Váhom.  
Za krásneho horúceho dňa sa deti pustili 
do boja o postup na krajské kolo. Nezľakli 
sa silnej konkurencie a pustili sa do pre-

konávania disciplín ako štafeta na 400m 
cez prekážky a CTIF. Po menších chybách 
obsadili celkovo druhé miesto. Táto súťaž 
má aj jednu vedľajšiu disciplínu, a to po-

žiarny útok s vodou, v ktorej deti obsadili 
opäť druhé miesto. No nie je to úžasné? 

Každému jednému z Vás patrí veľká 
vďaka za zodpovedný prístup a obrovskú 
snahu, ktorú vynakladáte na tréningoch i 
na súťažiach. Vaši vedúci a celý výbor.

Dušan Kasana

Zo života
záhradkárov

Počasie na jar v tomto roku bolo priaz-

nivé pre práce v záhradách. Ešte skôr ako sa 
bošácki záhradkári pustili do práce,,  mali 
naplánovanú jednu príjemnú akciu. Dňa 
21.4.2018 zorganizoval ZO  SZZ v Bošáci 
zájazd  na 22. ročník medzinárodnej pre-

dajnej výstavy Gardenia v Nitre. Na vý-

stave si prišli na svoje záhradkári, priatelia 
bonsajov, kvetov a aranžovania. Zájazdu 
sa zúčastnilo 30 členov a ich rodinných 
príslušníkov. Keďže sa výlet uskutočnil na 
prahu jari na výstave sme si mohli nakúpiť 
prvé priesady kvetov aj úžitkových plodín 
a s chuťou sa pustiť do práce v záhradách.

Dňa 24.5.2018 sa štyri žiačky ZŠ s MŠ 
Ľ. V. Riznera v Bošáci zúčastnili okresné-

ho kola 10. ročníka vedomostnej súťaže  
„ Mladý záhradkár“ v Novom Meste nad 
Váhom. V kategórii mladší žiaci - Monika 
Hricková a Paulína Paučinová, v kategó-

rii starší žiaci – Daniela Malíková a Sofia 
Gudymčuková. Paulína Paučinová postú-

pila aj do celoslovenského kola, ktoré sa 
konalo dňa 13.6.2018 v Strednej odbornej 
škole záhradníckej v Piešťanoch, kde sa 
umiestnila vo svojej kategórii na krásnom 

9. mieste. Súťaž pozostávala z vedomost-
ných testov, kde bolo 35 otázok a praktic-

kého poznávania 20 vzoriek rastlín. Výbor 
ZO SZZ  ďakuje dievčatám za ochotu nás 
reprezentovať a Paulín-

ke srdečne blahoželáme 
ku krásnemu umiestneniu. 

Poďakovanie patrí aj pani 
učiteľkám a rodičom, ktorí 
sa deťom aktívne venovali 
aj vo svojom voľnom čase 
a pripravili ich na súťaž. 
Tešíme sa na vzájomnú spo-

luprácu aj v budúcom škol-

skom roku.

V najbližšom období by 
som rada upriamila  pozor-

nosť členov ale aj nečlenov 
ZO SZZ na 2. ročník veľtr-
hu „Hurá do záhrady“, kto-

rý sa bude konať v dňoch 
30.8.2018 - 1.9.2018 v are-

áli výstaviska Expo Center 
Trenčín. 1. ročník výstavy 
v roku 2017 zaznamenal 

veľký úspech, nenechajte si preto ujsť prí-
ležitosť stretnúť sa s tvárami televízneho 
magazínu „ Hurá do záhrady“. 

V lete resp. na jeseň máme naplánova-

nú „opekačku“, na ktorú členov ZO  týmto 
srdečne pozývam.

Ing. Viera Kozicová, 
predseda ZO SZZ v Bošáci

Tradičné pálenie jurskej 
vatry dňa 8. mája pripravili 
členovia DHZ Bošáca.

Ďakujeme, OcÚ

Slovácka jaternica
V sobotu 1. září 2018 se uskuteční již tradiční 

soutěž družstev v domácí zabijačce – tzv. Jater-
nica. Hodnotit se budou nejen zabijačkové dob-

roty, ale také originalita stánku, stolování a jiné.
Spolu se soutěží ve vaření bude letos probíhat 

také akce:
Evropské setkání - „Pro viditelnější Evropu“
Harmonogram:
Příjezd soutěžních družstev od 7:00 hod
Zahájení   10:30 hod
Ochutnávka   14:00 hod
Hodnocení výrobků  15:00 – 17:00 hod
Vyhlášení výsledků  17:00 hod
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Športová
činnosť
v našom DHZ

Pri dlhotrvajúcom chladnom a sy-

chravom  jarnom počasí sa na hasičskom 
ihrisku športová činnosť dobrovoľného 
hasičského zboru rozbiehala až v polo-

vici apríla, kedy začalo pod vedením Ti-
bora Zámečníka trénovať jedno zmiešané 
družstvo mladých  hasičov v počte 10 detí. 
Družstvo Plameňa svoju zručnosť pred-

viedlo 26. mája 2018 na nočnej súťaži v Z. 
Podhradí, kde obsadili 7. miesto. Po tejto 
tradičnej akcii ich čakala súťaž už prísnej-
šie hodnotená v Kálnici, kde sa 2.6.2018 
zúčastnili okresného jarného kola hry Pla-

meň, kde získali 3. miesto.
Minuloroční dorastenci nám dorást-

li a prešli do kategórie mužov a zároveň 
z bývalých „Plameniakov“ a ich nových 

kamarátov vzniklo nové družstvo dorastu. 
Obidve družstvá sa zúčastnili 26.6. 2018 
na domácej pôde nočnej hasičskej súťaže, 
kde skončili na 7. a 13. mieste. Súťažili 
už s opravenou striekačkou PS 18, ktorej 
sa dlho nemohli dočkať a ako bolo vidno, 
mechanici z Dolného Němčí nám ju vý-

borne upravili na športovú sezónu, za čo 
im srdečne ďakujeme. Športovú výbavu 
sme doplnili zakúpením mäkkej nasávacej 

hadice a športového rozdeľovača. Spomí-
nanú výzbroj ako aj opravu striekačky sme 
uhradili z finančných prostriedkov získa-

ných na kultúrno-spoločenských poduja-

tiach. Obec a dobrovoľný hasičský zbor 
dňa 9.6. 2018 reprezentovalo jedno zmie-

šané družstvo, ktoré sa  zúčastnilo okres-

nej súťaže v Čachticiach, kde obsadili 16. 
miesto a 7.7. 2018 nás reprezentovali dve 
družstvá na nočnej súťaži v Trenčianskych 
Bohuslaviciach.

Športové družstvá pravidelne trénu-

jú a zdokonaľujú sa na hasičskom ihris-

ku za asistencie Janka Hodála a Michala 
Rýdzeho, kde od začiatku sezóny mali 
25 tréningov. Družstvo starších mužov sa 
do tréningov a súťaží nezapojilo, čo je na 
škodu, lebo si mohli obhájiť Putovný po-

hár okresného veliteľa do 1500 cm3, ktorý 
minulý rok suverénne vyhrali. Do ďalších 
športových aktivít ktoré nás ešte čakajú, 
prajem veľa zdaru, hasičského šťastia a 
hlavne bez zranenia.

Bohumil Zámečník
Veliteľ DHZ

Snaha pomôcť kamarátovi
11.júna boli naši členovia darovať to najcennejšie čo sa dá, a to vlastnú krv  pre 

nášho kamaráta po ťažkej dopravnej  nehode  Petra Ochodníckeho z Novej Bošáce. 
Ďakujeme našim členkám, členom ale aj ostatným darcom za to, čo sa nedá nahra-

diť, za obetovaný čas a verím, že to Peťovi pomôže.                                                                                                        
DHZ Zem. Podhradie



24

Zhrnutie 
druhého 
štvrťroka
v DHZ

Výbor zasadal pravidelne 

každý mesiac , kde členovia 
riešili  dianie v organizácií 

podľa potreby. Koncom mar-
ca sme boli pozvaní na oslavu 

80. narodením nášho dlhoroč-

ného člena a spoluzakladateľa 
družby medzi  hasičmi obcí 
Zemianske Podhradie a Bře-

zová na Morave  p. Branislava 
Václava. V apríli sa zúčastnili 
piati členovia školenia strojní-
kov a elektrocentrál v Bošáci, 

ktoré zabezpečila Škola po-

žiarnej  ochrany v Martine. 
V tomto mesiaci sme dosta-

li ďalšie pozvanie od nášho 
člena p. Jaroslava Vidu, tento 
krát  pri oslave 60. narodenín. 
V ten istý deň sa piati členovia 
výboru zúčastnili Inštruktáž-

no- metodického zamestnania 

v obci Modrovka, kde si vypo-

čuli od členov predsedníctva 
ÚzO DPO v Novom Meste nad 
Váhom pokyny k súťažiam a 
k predchádzaniu požiarom v 
letnom období. Na botanický 

Holubyho chodník sa vydalo 
spolu 7 členov.  V máji sme do-

stali pozvanie na svadbu našej 

členky Denisy Lobíkovej, na 
ktorú  si šiesti členovia pripra-

vili malú scénku na úvod do 

manželstva. Koniec mája nás 

zamestnal prípravou na nočnú  
súťaž, kde okrem prípravy ih-

riska bola aj vyčistená studňa. 
Po týždni 26.mája prebehla 
samotná nočná súťaž. Začiatok 
júna sa naša mládež predvied-

la na okresnom kole mladých 

hasičov v obci Kalnica, kde sa 
dlho nezdržali a po odsúťažení 
sa ponáhľali pomáhať svojim 
rodičom a členom DHZ pri  
organizovaní Medzinárodného 
dňa detí na hasičskom cvičis-

ku  v Zemianskom Podhradí. 

Tu sme okrem zabezpečova-

nia dopravy mali na staros-

ti aj občerstvenie  pre deti a 
dospelých.  Začiatkom júna 
sa štyria členovia zúčastnili 
školenia rozhodcov k okres-

nej súťaži DHZ v meste Stará 
Turá a na ďalší deň 7 členov 
školenia obsluhy motorových 
píl pre členov Dobrovoľného 
hasičského  zboru  obce v ha-

sičskej zbrojnici  v našej obci. 
Deviaty jún patril súťaži  DHZ 
okresu, kde sa zúčastnil aj  náš 
hasičský  zbor a štyria členovia 
DHZ ako rozhodcovia. Po tejto 
akcií  bola naša technika ešte 

na ukážke v detskom tábore v 
Podvišnovom, kde si deti po-

zreli hasičské auto,  ukážku ha-

senia  a nakoniec si  sami mohli 

vyskúšať prácu s hadicami či 
prúdnicou. 11.jún  sme sa ne-

plánovane 5. členovia zúčastni-
li  odberu krvi pre nášho býva-

lého člena Petra Ochodnického 
z Novej Bošáce, ktorý ju súrne 
potreboval  po ťažkej doprav-

nej  nehode. Koncom júna nás 
potešil balík od výzbrojne pre 

dobrovoľných  hasičov, kde 
sme obdržali novú nasávaciu 
hadicu, rozdeľovač, šiltovky 
a tričká pre športové družstvá. 
Z dotácií Ministerstva  vnútra 
sme zakúpili nové pneumatiky 
na cisternovú striekačku Tatra 
815, zásahové odevy a ochran-

né kukly Nomex pre členov 
obecného zboru.

Máme ďalší štvrťrok za 
sebou a na ďalší sa už  tešíme, 
nakoľko nás čaká Pohár sta-

rostov Bošáckej  doliny, ktorý 
sa bude konať na Zabudišovej. 
Touto súťažou sa končí náš 
výcvikový rok, no čakajú nás 
povinnosti ako na cvičisku , 
tak  na  oprave hasičskej zbroj-
nice.  Čo na záver dodať:  Bolo 
toho veľa, no veľa toho máme  
ešte tento rok  pred sebou.  Ďa-

kujeme všetkým ktorí sú nám 

nápomocní  počas roka.   Urči-
te  tu patrí  poľovnícke  zdru-

ženie Bošáca, Poľnohospodár-
ske  družstvo Bošaca, Pivovar 
Zubr v Přerove,  fi.  Gastrogrup 
P. Snoha, Vido, Kuchta, Uko 
Peter a iní. Našim jubilantom 

prajeme pevné zdravie, silu 
a radosť  v rodinách a novo-

manželom všetko najlepšie a 
najkrajšie na spoločnej ceste 
životom .

Bohumil Zámečník

RAD
SVÄTÉHO 
FLORIÁNA

Dňa 12. mája 2018 sa 
v zasadačke Domu Dob-

rovoľnej požiarnej ochra-

ny Slovenskej republiky 
uskutočnilo odovzdávanie 
ocenení Rad sv. Floriána, 
ktoré Prezídium DPO SR 
schválilo na základe návr-

hov krajských organizácií 

DPO SR.
Ocenenia si prítom-

ní prevzali z rúk pre-

zidenta DPO SR Pavla 
Ceľucha a generálneho 
sekretára DPO SR Vende-

lína Horvátha za dlhoroč-

nú obetavú prácu v dobro-

voľnej požiarnej ochrane. 
Za Trenčiansky kraj bol 
vybraný aj  náš predseda 
DHZ a člen predsedníctva 
Územnej organizácie DPO 
SR v Novom Meste nad 
Váhom  Ing. Štefan Kusen-

da, ktorý získal toto vysoké 
vyznamenanie, k čomu  mu 
srdečne blahoželáme.

Počas príhovoru pre-

zidenta DPO SR bola vy-

zdvihnutá práca členov 
a funkcionárov DHZ za 
prácu ktorá je náročná, 
dobrovoľná, vykonávaná 
vo voľnom čase, no obe-

tovaná na úkor rodiny. 
Poďakoval manželkám 
ocenených hasičov za ich 
pochopenie, trpezlivosť 
a zhovievavosť, lebo práca, 
ktorú vykonávajú je v pro-

spech nielen obce, okresu, 
kraja ale celej DPO SR.

Veliteľ DHZ

hasiči
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OKOLO 
BOŠÁCKEJ 
DOLINY

V sobotu 28. apríla 
2018 sa uskutočnil 1. roč-

ník turistickej akcie Okolo 

Bošáckej doliny, ktorého 
sa zúčastnilo spolu 55 tu-

ristov, z toho dvaja cyklo-

turisti. Oficiálne zaháje-

nie bolo pred Penziónom 

Žákovic v Trenčianskych 
Bohuslaviciach, kde sa ko-

nala prezentácia, predse-

da Mikroregiónu Bošáčka  
Mgr. Daniel Juráček akciu 
slávnostne zahájil, Jaroslav 
Struhár všetkých obozná-

mil s podrobnosťami akcie, 
všetci sa pozapisovali za 

asistencie p. Masarykovej 
a jej kolegyne do knihy 
účasti, obdržali propozície 
a mapy a o 7:30 hod. sme 
vyrazili do terénu. Až 18 
účastníkov  absolvovalo 

najdlhšiu 54 km trasu, zvy-

šok od niekoľkých km až 
do 32 km. Absolutórium si 
zaslúži za zdolanie 45 km 
trasy iba 14-ročná Emka 
Barčáková z Trenčína !!!  

Počasie bolo nádherné, i 
keď dosť teplé na túto roč-

nú dobu,  čo nám nevadilo, 
pretože sme sa dostatočne 
zásobili tekutinami a po-

silnili sa na horskej cha-

te Vyškovec, či  účastníci 
kratších trás  v Hostinci 
pod Lipou v Novej Bošáci 
a hlavne sme si užili  vý-

hľadov do širokého okolia 
kraja Bielych a Bílých Kar-
pát, ktoré boli fascinujúce, 
o čom svedčí výrok skúse-

ného turistu pána Jána Ca-

balu z Trenčína, ktorý  do 
vrcholovej knihy na Stu-

denom vrchu nad obcou 

Březová uviedol citát „kto 
včera zomrel, môže bano-

vať“… Až 18 km z 54 km 
trasy sme  absolvovali po 
území susednej Moravy, 
čím sme obišli Veľký Lo-

peník zo všetkých strán a 

dokonale celú Bošácku do-

linu. V cieli obdržali všetci 
turisti veľmi pekné účast-
nícke listy, výrobu ktorých 
zabezpečil Jan Karlík.  Už 
teraz sa tešíme na nasledu-

júci druhý ročník tejto ak-

cie, ktorá bude v budúcom 
roku  presne v sobotu 27. 
apríla 2019, no musíme vy-

raziť na 54 km trasu aspoň 
o 6:30 hod..

Ing. Jaroslav Struhár

7. woktóbra 2018 sa z Bošá-

ce na Zabudišovú uskutoč-

ní ďalší ročník cyklistického 
podujatia, Zabudišovská vr-
chárska časovka. Podujatie je 
učené pre všetkých bez roz-

dielu veku, pohlavia, alebo výkonu. 
Zúčastniť sa môžete na akomkoľvek 
type bicykla, samostatnú kategóriu 
tvoria cyklisti na jednokolkách a v 
maskách. Pozývame všetkých čita-

teľov a ich priateľov. Účastníkom sa 
meria čas, príďte si vyskúšať za koľko 
dokážete „vyšľapať“ kopec z Bošáce 

na Zabudišovú. Prekonajte sami seba 

a zistite čo sa vo vás skrýva. Viac info 
o podujatí na Facebooku v skupine 
„Zabudišovská časovka“.

Na uskutočnenie podujatia bol 
vypracovaný projekt pod názvom Za-

budišovská vrchárska časovka. Pro-

jekt je podporený v rámci realizácie 

Participatívneho – komunitného roz-

počtu Trenčianskeho samosprávneho 
kraja. Spolufinancovať projekt bude 
aj Obec Bošáca.

Dušan Harangozó 

Zabudišovská vrchárska časovka sa blíži 

organizácie
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V sobotu 16.6.2018 sa na 
ihrisku v Trenčíne – Záblatí 
konal nadstavbový turnaj prí-
praviek U11 Oblastného futba-
lového zväzu Trenčín.

Prípravka OŠK sa turnaja 
zúčastňuje pravidelne, keďže 
je to dobrá príležitosť stretnúť 
sa s družstvami, s ktorými po-
čas sezóny nehrávame.

Tento rok bol pre nás zau-
jímavý aj preto, lebo najmenší 
hráči OŠK vyhrali svoju sku-
pinu ( Bošáca, M.Lieskové, 
Bzince pod Javorinou, Zem.
Podhradie, Dolné Sŕnie ), a 
preto sme očakávali aj dobrý 
výsledok.

Hneď v prvom zápase sme 
prekvapili favorita z Veľkej 
Hradnej, ktorý musel zachra-
ňovať remízu až v samotnom 
závere zápasu. Ďalšie 3 zápasy 
v skupine sme vyhrali a postú-
pili do finálovej časti turnaja z 
druhej  pozície.

Aj vo finálovej skupine 
sme začali dvomi výhrami 
proti silným družstvám z Mel-
číc-Lieskového a Brezovej pod 
Bradlom, následne sme tesne 
prehrali s celkovým víťazom 
turnaja. Potom sa ale prejavil 
užší káder našich chalanov a 
únava a turnaj sme ukončili dvomi prehrami a jednou re-

mízou. Celkovo to však stačilo 
na celkové piate miesto, čo je 
vzhľadom k počtu a vekovému 

zloženiu družstva vynikajúce 
umiestnenie! Výrazne ho ešte 
vyzdvihlo aj vyhlásenie Alexe-
ja Mizeráka za najlepšieho hrá-
ča turnaja!

Táto sezóna bola plná vy-
nikajúcich úspechov (víťaz-
stvo na domácom halovom 
turnaji, skvelé umiestnenie 
na halovom turnaji ObFZTN, 
víťazstvo v skupine v pra-
videlných turnajoch vonku, 
úspešná reprezentácia na tur-
naji v Salzburgu, 5. miesto na 
nadstavbovom turnaji, pričom 
v sezóne bolo do súťaží zapo-
jených až 37 družstiev prípra-
viek!). Po 4 rokoch pravidel-
nej a kvalitnej prípravy je čas 
posunúť sa do vyššej vekovej 
kategórie, do mladších žiakov 
U13. S prípravkou však nekon-
číme, od jari sa nám zapojilo 
do tréningového procesu 12 
nováčikov a budeme radi, ak 
sa k nám pridajú aj ďalší. Túto 
sezónu budú hrávať mimo pra-
videlných súťaží ObFZ TN, ale 
zápasových skúsenosti určite 
naberú dostatok tak, aby už v 
ďalšej sezóne mohli opäť šíriť 
dobré meno mládežníckeho 
futbalu v Bošáci aj na pravidel-
nej súťaži.

Miro Švehla

     V dňoch 18.-21.05.2018 sa naše deti z prí-
pravky OŠK Bošáca zúčastnili medzinárod-

ného futbalového turnaja Mozart Trophy v 
Salzburgu.
Deti svojimi futbalovými výkonmi aj sprá-

vaním vzorne reprezentovali nielen náš klub, 
obec, ale aj Slovensko, čo si patrične užili pri 
slávnostnom nástupe pri zvukoch našej štátnej 

hymny. Sme vďační, že sa najmä vďaka spon-

zorom mohli deti zúčastniť tohto výnimoč-

ného turnaja, na ktorom hralo 2000 chlapcov 
a dievčat z 96 klubov a 11 krajín Európy. Vo 
svojej kategórii obsadili konečné 12. miesto z 
20 účastníkov, čo je vzhľadom k ich vekovému 
zloženiu výborné umiestnenie!
V mene detí – futbalistov prípravky OŠK Bošá-

ca, za našu účasť a podporu na tomto turnaji 
ďakujeme najmä nasledovným sponzorom: 
Kameňolomy s.r.o.; CRH; obec Bošáca;  RE/
MAX NaMax; Bidfood; OŠK Bošáca; PD 
Bošáca; MVDr. Daniel Mago; p.Halásová 

(fy. Ekodiel); Marek Macejka; MONA Ing. 
Baďura; Ivan Kozáček; Pavol Kusenda; p. 
Okrucký. Za pomoc, ochotu a sprevádzanie po 
Salzburgu tiež ďakujeme Danielovi Kusendovi.
Výsledky základná skupina:
OŠK - Centrum Sportu Asy PL 3:1 g. Papala-3
OŠK - FC Spinea 66 ll ITA 1:0 g. Kopunec.
OŠK - Torpedo 03 Wien AUT 0:4
OŠK - Tatran Kohoutovice CZ 0:7
Tabuľka základnej skupiny
1. Tatran Kohoutovice 12 b.
2. Torpedo 03 Wien 7 b.
3. OŠK BOŠÁCA 6 b.
4. FC Spinea 66 ll 4 b.
5. Centrum Sportu Asy 0 b.
Skupina o 9 - 12 miesto.
OŠK - Marseille FR 0:0, 2:4 na penalty. 
Zápas o 11-12 miesto
ASK Feldthurns ITA 1:5 g. Alexej Mizerák 
Kategória U 11 konečná tabuľka Mozart Tro-

phy Salzburg 2018

1. FA FTVŠ Bratislava l (SK)
2. TJ Tatran Kohoutovice (CZ)
3. AKS Mikolow (PL)
4. FC Slovan Hlohovec (SK)
5. FA FTVŠ Bratislava ll (SK)
6. FC Torpedo 03 Wien (AUT)
7. SG SSK Blau Weis (AUT)
8. FC Spinea 1966 l (ITA)
9. USV Eschen/Mauren (LI)
10. Marseille Endoume (FRA)
11. ASV Feldthurns (ITA)
12. OŠK BOŠÁCA (SK)
13. FC Spinea 1966 ll (ITA)
14. LKS Ruch Stanowice (PL)
15. UMKS Czechowice (PL)
16. SVM Untermerzbach ( D )
17. TJ Tatran Sedlčany ( CZ )
18. HFK Třebič ( CZ )
19. TJ Tatran Volary ( CZ )
20. Centrum Sportu Asy ( PL )

Úspešné ukončenie prípravkárskej sezóny

Prípravka OŠK Bošáca na Mozart Trophy v Salzburgu

zo športu
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OŠK BOŠÁCA PRÍPRAVKA
Dlhodobá súťaž: 
V sezóne 2017/2018  sa naši prípravkári zúčastnili na desiatich 
súťažných turnajoch 5 x na jeseň a 5 x na jar. Odohrali 40 súťaž-

ných zápasov, keď zvíťazili v 34. zápasoch,  dvakrát remízovali 
a len v štyroch prípadoch odchádzali z ihriska ako porazení. Ko-

nečné skóre mali vysoko aktívne 338:36!
O presné zásahy sa postarali: Alexej Mizerák 112 g., Samuel 
Kopunec 62 g., Šimon Papala 53 g., Adrián Kozic 29 g., Gabriel 
Zamec 21 g., Šimon Haviernik 12 g., Hugo Kusenda 11 g., Filip 
Koreň 11 g., Jakub Košťál 10 g., Patrik Kovenc 7 g., Damian 
Frindrich 4 g., Ondrej Mago 2 g., Matej Zahora 1 g.,
Spolu 335 gólov, jeden zápas sme vyhrali 3:0 kontumačne.
Konečná tabuľka súťaže prípraviek ObFZ Trenčín skupina JUH ll
1. OŠK BOŠÁCA 40 34  2 4 338:36 104 b.
2. Mor. Lieskové 40 33  1 6 267:53 100 b
3. Bzince p/J 40 16 2 22 119:171 50 b
4. Zem. Podhradie 40 13 3 24 94:194 42 b
5. Dolné Sŕnie 40 0 0 40 19:375 0 b
Záverečný finálový turnaj  prípraviek ObFZ Trenčín O pohár 
predsedu TSK Trenčín
Dňa 16.6. 2018 sa naša prípravka zúčastnila na záverečnom finá-

lovom turnaji, ktorý sa konal v Trenčíne - Záblatí.
Na turnaji štartovalo 21 družstiev rozdelených do štyroch skupín 
(5,5,5,6).
Do finálovej skupiny postupovali prvé dve družstvá z každej sku-

piny a ich vzájomný zápas zo základnej skupiny sa prenášal do 
finálovej tabuľky.
Výsledky OŠK v základnej skupine
OŠK - Veľká Hradná 2:2, g. Papala, Mizerák
OŠK - Bzince 5:0, g. Mizerák 3, Papala, Haviernik
OŠK - D. Súča 2:0, g. Papala, Kopunec
OŠK - Modrová 7:1, g. Mizerák 4, Haviernik, Papala, Koreň
Tabuľka základnej skupiny
1. Veľká Hradná
2. BOŠÁCA
3. Dolná Súča
4. Modrová
5. Bzince
Výsledky vo finálovej skupine
OŠK - Melčice Lieskové 2:1, g. Mizerák 2
OŠK - Brezová 3:2, g. Haviernik 2, Kopunec
OŠK - Častkovce 1:2, g. Mizerák
OŠK - Hrádok 0:2
OŠK - Bobot 0:3
OŠK - Záblatie 0:0
Konečne poradie
1. Častkovce
2. Veľká Hradná
3. Bobot
4. Záblatie
5. OŠK BOŠÁCA
6. Hrádok
7. Brezová
8. Melčice Lieskové
Za najlepšieho hráča turnaja bol vyhlásený Alexej Mizerák z OŠK 
Bošáca. V sezóne 2017/2018 štartovalo v súťažiach ObFZ Tren-

čín 37 družstiev prípraviek a konečné 5. miesto pre OŠK Bošáca 
je veľmi pekným výsledkom, aj vzhľadom na šírku nášho kádra a 
jeho vekové zloženie. Deťom veľmi pekne ďakujeme za výsledky 
a hlavne výkony v tejto sezóne, v ktorej odohrali cca 70 zápasov. 
Zároveň je treba poďakovať trénerovi Ivanovi Markechovi a jeho 
asistentovi a vedúcemu mužstva Miroslavovi Švehlovi, ktorí sa 
o deti počas celej sezóny vzorne starali, starali sa o ich futbalo-

vý rast a v spolupráci s rodičmi vytvorili veľmi silnú a súdržnú 
partiu. 

STARŠÍ ŽIACI:
Dlhodobá súťaž:
V sezóne 2017/2018 naši starší žiaci hrali v najvyššej oblastnej 
žiackej súťaži – 4. lige U15 a v končenej tabuľke skončili na 
skvelom štvrtom mieste z 12 účastníkov so ziskom 42  bodov. 
Odohrali 22 súťažných zápasov, keď zvíťazili v 13 zápasoch,  tri-
krát remízovali a šesť zápasov prehrali. Konečné skóre mali tak-

tiež výborné – 102:39.
Pod výborné výsledky našich žiakov sa podpísala poctivá prá-

ca Janka Vavra, ktorý po sezóne dočasne ukončil trénovanie v 
našom klube, týmto by sme sa mu chceli v mene OŠK Bošáca 
veľmi pekne poďakovať za výborne odvedenú trénerskú prácu v 
žiackom mužstve, ktorá veru nie je ľahká. Taktiež treba poďako-

vať Patrikovi Olašovi, ktorý bol pri mužstve starší žiakov veľa 
rokov ako vedúci mužstva a lekár a vždy bolo o chlapcov dobre 
postarané! Chlapi ďakujeme a veríme, že keď si od futbalu trochu 
oddýchnete, opäť vás uvidíme pri niektorom z našich mužstiev, 
lebo vaše vedomosti a skúsenosti veľmi radi využijeme. 
Po mnohých rokoch v nasledujúcej sezóne nebude družstvo star-
ších žiakov U15 pokračovať v súťažiach riadených ObFZ Trenčín 
a to z jedného dôvodu – nie sú hráči v tejto vekovej kategórii. 
Z toho dôvodu budúcu sezónu OŠK Bošáca prihlásil do súťaže 
mladších žiakov U13, ktorí budú hrávať pravidelne každú sobotu 
svoju súťaž. 
1 TJ Slovan Trenčianska Turná
 22 20 0 2 121:33 60
2 TJ Štart Svinná
 22 19 1 2 105:22 58
3 OŠK Trenčianske Stankovce
 22 16 2 4 86:22 50
4 OŠK Bošáca
 22 13 3 6 102:39 42
5 TJ Slovan Rovnosť Krajné
 22 10 3 9 57:51 33
6 Trenčiansky futbalový klub 1939 Záblatie
 22 10 2 10 75:37 32
7 TJ Inovec Trenčianske Jastrabie
 22 9 4 9 35:64 31
8 PŠK Bzince pod Javorinou
 22 6 5 11 60:85 23
9 TJ Slovan Dolná Súča
 22 6 1 15 54:113 19
10 TJ Slovan Zamarovce
 22 5 3 14 40:83 18
11 OFK Čachtice
 22 2 3 17 26:115 9
12 OŠK Soblahov
 22 1 3 18 25:122 6

Výsledky mládežníckych mužstiev OŠK Bošáca

zo športu
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DORAST: 
Dlhodobá súťaž:
V sezóne 2017/2018 dorastenci OŠK  hrali v krajskej súťaži 
– 5. lige Sever U19 ZsFZ a v končenej tabuľke skončili na 
desiatom mieste zo 14-tich účastníkov so ziskom 27bodov. 
Odohrali 26 súťažných zápasov, keď zvíťazili v ôsmich,  tri-
krát remízovali a 15 zápasov prehrali. Konečné skóre mali 
pasívne - 49:71.
Dorastenci mali lepšiu jar ako jeseň, keď do mužstva boli 
postupne zapracovaní 5 žiaci a boli veľkým prínosom pre 
toto mužstvo. Dorastenci sa snažili o atraktívnu hru, ktorá sa 
im niekedy darila, niekedy menej. O lepšie umiestnenie ich 
pripravila hlavne slabá jeseň a úzky káder, keď na niekto-

ré zápasy museli nastúpiť len s deviatimi hráčmi. Trénerom 
mužstva bol Bc. Jozef Mihala, vedúci mužstva a lekár Mari-
án Kopunec ml.. 
1 FK Horná Súča 26 19 4 3 98:36 61
2 TJ Vápeč Horná Poruba
 26 20 1 5 96:42 61
3 TJ Partizán Domaniža
 26 20 0 6 97:38 60
4 TJ Priehrada Udiča
 26 17 1 8 99:38 52
5 MFK Stará Turá 26 13 6 7 70:40 45
6 TJ Slovan Rovnosť Krajné
 26 12 6 8 53:45 42
7 OFK Klátova Nová Ves
 26 13 2 11 82:59 41
8 FK Turani 26 10 6 10 68:64 36
9 TJ Tatran Cementáreň Ladce
 26 10 1 15 40:66 31
10 OŠK Bošáca 26 8 3 15 49:71 27
11 OFK Drietoma
 26 8 3 15 46:71 27
12 OK Častkovce 26 6 3 17 69:102 21
13 FK Košeca 26 4 1 21 27:94 13
14 TJ Partizán Prečín
 26 2 3 21 28:156 9

Bc. Jozef Mihala
tajomník VV OŠK Bošáca

Našim mužom sa nepo-
darilo to, čo minulý rok, že v 
jarnej časti súťaže odvrátili 
hrozbu zostupu, naopak, na jar 
pokračovali v tom, čo na jeseň 
a o ich umiestnení na posled-
nom mieste rozhodlo skóre 
zo všetkých zápasov, keď so 
Zamarovcami mali rovnaký 
počet bodov (26) a aj vzájom-
né zápasy (1:2 a 2:1). Najväčší 
problém - premieňanie šancí sa 
nakoniec ukázal ako rozhodu-
júci a na záchranu nám stačilo 
získať o jeden bod viac. 

Pred nami je teraz nová vý-
zva, a to návrat do 6. ligy, všetci 

hráči si to uvedomujú, ostávajú 
pokope, aby všetkým dokázali, 
že ich miesto je v 6. lige. Teraz 
prídu noví súperi, nové ihriská, 
nové prostredie, je potrebné sa 
sústrediť na nadchádzajúce ob-
dobie od prvého zápasu a po-
kúsiť sa napodobniť Novú Ves, 
ktorú niečo podobné postretlo 
minulú sezónu a po roku sú 
opäť vo vyššej súťaži.  

OŠK BOŠÁCA DO 
TOHO!!!

Bc. Jozef Mihala                                                                                       
tajomník VV OŠK Bošáca

MUŽI OPÚŠŤAJÚ 

PO 10. ROKOCH 6. LIGU,

 O ICH ZOSTUPE

ROZHODLO SKÓRE

Bojovný ale férový 
zápas v Limbachu

V sobotu 19. mája 2018 sme vycestovali na tradičný ho-

dový zápas starých pánov do Limbachu. I keď to ešte v piatok 
večer vypadalo, že nás bude sedem,  bolo nás dosť. Verím, že 
nás bude bývať viac, aby sa lepšie striedalo. Branislav Vajda 
dal verejný prísľub, že si to odteraz zoberie na starosť. Zápas 
bol bojovný, ale férový. Ako sa na dobrých hostí sluší, domáci 
zaslúžene vyhrali 4:1.

Za Bošácu skóroval bojovný Janega Marian. Po zápase na 
nás čakalo pečené prasiatko, za čo ďakujeme skvelej starostke 
Adriane Zálešákovej- Čechovičovej. Záver patril tradične ro-

dákovi z Bošáce Ivanovi Chvílovi a jeho synovi Marošovi a 
ich pivnici. Ďakujeme im za pohostinnosť. Za fotky ďakuje-

me Jane Plškovej. Ďakujem všetkých hráčom z Bošáce, ktorí 
prišli na zápas a zabezpečili tak pokračovanie tejto tento rok  
už 50-ročnej histórie. Tešíme sa na hody v Bošáci v sobotu 
18.8.2018 o 17:00hod a všetkých Vás srdečne pozývame. 

Mgr. Daniel Juráček

zo športu
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Po zime, tak ako to  už býva, 
prišla jar a pre našich najmen-
ších futbalistov sa začala druhá 
časť sezóny. Deti musíme po-
chváliť za to, že ani cez zimu 
nezanedbávali tréningy. Každý 

piatok sa stretávali v telocvični 
Základnej školy s materskou 
školou Ľudovíta Vladimíra Rí-
znera v Bošáci a usilovne tré-
novali. Motivovaní boli nielen 
jesennou časťou sezóny v ktorej 
prvýkrát zabojovali za futba-

lový klub FK 1972 Zemianske 
Podhradie, ale aj prísľubom 
nových dresov, futbalových 
bránok. Týmto by sme sa chce-
li poďakovať všetkým, ktorí 
sa zúčastnili halového turnaja 

starých pánov/29. 12. 2017/ za 
ich dobrovoľné finančné a ne-
finančné príspevky. Vďaka nim 
sa nám podarilo tento prísľub 
deťom splniť tým, že financie 
boli použité na nákup dresov a 
preliezky pre deti MŠ Zemian-

ske Podhradie.  Za futbalové 
brány sa chceme poďakovať 
obci Zemianske Podhradie v 
zastúpení p. starostom Miro-
slavom Zámečníkom a členom 
obecného zastupiteľstva. A tak 
sa pre deti mohla začať jarná 
časť sezóny. 21. 04. 2018 si deti 
v zložení Filip Lobík, Simon 
Kristín, Ema Zámečníková, 
Matej Bujna, Dominik Kotúč, 
Oliver Piliš, Lukáš Kočický, Ni-
colas Morong, Vanesa Vidová, 
Timotej Bližniak, Tamara Rý-
dza, Števko Daranský odohrali 
prvý futbalový turnaj v Bošáci. 
Výsledkom futbalového turnaja 
bola pre našich futbalistov jedna 
výhra a tri prehry. 28. 04. 2018 
sa futbalový turnaj presunul do 
Bziniec pod Javorinou a pre 
deti dopadol úspešnejšie. Jedna 
remíza, jedna výhra a dve pre-
hry. Deti to posmelilo a na ďal-
ší futbalový turnaj nastupovali 
odhodlaní dosiahnuť ešte lepší 
výsledok. A ten sa im naozaj 
podaril, keď na futbalovom tur-
naji v Dolnom Sŕní dňa 05. 05. 
2018 dvakrát vyhrali a dvakrát 
prehrali. Štvrtý futbalový turnaj 
sa konal dňa 12. 05. 2018 v Mo-
ravskom Lieskovom a deti svoj 
úspech zopakovali a opäť sa im 
podarilo dvakrát vyhrať a dva-
krát prehrať. Záverečný turnaj 
tejto časti sezóny sa konal na do-
mácej pôde našich prípravkárov 
dňa 26. 05. 2018 v Zemianskom 
Podhradí. Za pomoci obce Ze-
mianske Podhradie v zastúpení 
p. starostom Miroslavom Zá-
mečníkom a členmi futbalového 

klubu FK 1972 Zemianske Pod-
radie sa nám podarilo úspešne 
turnaj usporiadať. Poďakovanie 
patrí aj šikovným mamičkám 
našich detí, ktoré pre deti a hostí 
napiekli chutné koláče. Deti na 
tomto turnaji jeden krát vyhrali, 
jedenkrát remizovali a dvakrát 
prehrali. Na záver turnaja deti 
čakala aj smutná povinnosť a 
to rozlúčiť sa s hráčom Filipom 
Lobíkom. Ten z dôvodu do-
siahnutia vekového limitu pre 
členov prípravky musel svoju 
futbalovú partiu opustiť. Rozlú-
čil sa najkrajšie, ako sa na fut-
balového hráča patrí. Strelil v 
poslednom zápase záverečného 
turnaja posledný gól do brány 
Bošáce. Výsledky z turnajov 
si môžete pozrieť na interneto-
vej stránke www.futbalnet.sk. 
Sezónu sme zavŕšili odovzda-
ním pamätných sošiek deťom 
a ukončením futbalovej sezóny 
na ihrisku v Zemianskom Pod-
hradí. Deti si zahrali futbal s 
oteckami a opiekli špekačky. 
Na záver sa chceme poďakovať 
deťom za množstvo krásnych 
gólov, rodičom, členom futba-
lového klubu FK 1972 Zemian-
ske Podhradie a obci Zemianske 
Podhradie v zastúpení p. staros-
tom Miroslavom Zámečníkom 
za podporu. Deťom prajeme, 
aby ich neopúšťalo nadšenie pre 
futbal a aby nasledujúca sezóna 
bola minimálne tak úspešná ako 
táto. S pozdravom

Miroslav Bližniak,
Radoslav Staňo

Vážení spoluobčania a chatári miestnej časti Zabudišová! Radi by sme Vás upozornili, aby ste svoj komunálny odpad vykladali 
v príslušných stanovených termínoch zberu v smetných nádobách a NIE vo vreciach. Viacerí z Vás, nerešpektujú VZN obce a 
komunálny odpad nechávajú iba voľne položený vo vreciach bez smetnej nádoby. 

Vžite sa prosím do situácie, že ste zamestnancom obce a zberáte tento odpad. Vrecia sa roztrhajú, všetko sa Vám vysype na zem 
a ušpiníte sa od odpadu. Následne sa pri likvidácii takýchto roztrhnutých vriec predĺži aj čas zberu odpadu, ktorý môžu pracovníci 
pri bezproblémovom zbere venovať ďalšej činnosti pri údržbe obce a verejných priestranstiev. Smeti umiestnené mimo smetnej 
nádoby Vám nemusia byť pracovníkmi odobraté. Smetnú nádobu si kedykoľvek máte možnosť zakúpiť u nás na Obecnom úrade. 
Buďme prosím k sebe ohľaduplní.

Ďakujeme za pochopenie.  
Váš Obecný úrad Bošáca  

OZNAM PRE OBČ ANOV Z ABUDIŠOVE J

z obce

Jarná časť sezóny prípravky FK 1972 Zemianske Podhradie



30

Naša Magda 
oslavuje

A pri tejto milej príležitosti by 
sme jej chceli aj my z divadelného 
súboru Rozmarín zablahoželať.

Je obetavá, pracovitá, ulietaná a 
zastaví sa až večer v posteli. Úžasne 
varí. Jej preslávené beneše sa stali 

legendárnou pochúťkou a nemôžu 
chýbať na bošáckych hodoch či na 
prezentáciách obce. Oškvarkové pa-

gáče sú také mäkunké ako pavučin-

ka a keď sa pustí do pečenia pravých 
domácich koláčikov, slinky sa nám 
všetkým zbiehajú. 

S ihlou, niťou a mašinou vie do-

slova divy. Je to rozprávková čaro-

dejka a nič nie je pre ňu nemožné. 
Nielen pre nás divadelníkov pošila 

nádherné bošácke kroje. Kto chce v 
dedine kroj, obracia sa na ňu. Aj kro-

jované bábiky oblieka... šije a vyšíva 
drobnou bošáckou výšivkou precízne 

a priam dokonalo. Kostýmy pre diva-

delné hry, pre zábavné baveničky či 
rozprávkové bytosti, ktoré si navy-

mýšľame na Deň detí. To všetko pre-

šlo jej rukami a mašina sa nezastaví, 
pokiaľ nemá s dostatočným predsti-
hom všetko pošité a pripravené. 

A keď sa postaví na javisko a vžije 
sa do svojej úlohy, mení sa na drači-
cu. S divadelným kolegom Jankom 
Kraiselom sú zohratou dvojkou, kto-

rá je zárukou nekonečnej zábavy. 
Nikdy nič neodmietne, snaží sa 

pomôcť všetkým. Niekedy, keď je 
toho veľa, tak si pofrfle, ale nakoniec 
ide, urobí, pripraví, ušije, pomôže. To 
je naša Magduša.

Pri príležitosti Vášho životného 
jubilea Vám, drahá Magda, aj týmto 
spôsobom vzdávame náš obdiv, úctu 
a vďaku. Sme radi, že Vás máme. 
A preto Vám do ďalších rokov pripá-

jame aj „Recept na dlhovekosť“ aby 
ste boli ešte dlho s nami. Všetko naj-

lepšie!

Viem Magda, že si pofrflete aj 
na tento príspevok, ale verím, že 
v srdci pocítite aj radosť.

za kolektív divadelného súboru 

Táňa Helíková  

Blahoželá 
starosta

K blahoželaniu p. Magde 
Čačíkovej sa srdečne pripája aj 
Obec Bošáca a ja ako starosta 

obce. Som veľmi šťastný, že 
v obci máme našu tetu Mag-

dušku. S elánom a odhodlaním 
sa zapája do príprav a organi-

zácie rôznych podujatí, hviezdi 
na divadelných doskách, pri ši-
jacom stroji, v kuchyni. Skrátka 
pomôže rada tam, kde môže. 
Svojím odhodlaním, zaniete-

nosťou je príkladom občianskej 
iniciatívy, príkladom pre nás 
všetkých. K životnému jubileu 
jej prajem veľa zdravia a elánu 
a vyslovujem úprimné poďako-

vanie za jej obetavosť a  ochotu. 
Všetko najlepšie!

Váš starosta

Mgr. Daniel Juráček 
  

Recept 
na dlhovekosť
Čaša naplnená dobrým vínom,
balík dobrej nálady, 
šťastia, zdravia vrchovato,
veľkú dávku pohody...
Lásky, vášne podľa chuti, 
sviežosť ducha, radosť z dní,
smiechom vtipom nešetriť 
a obklopiť sa s priateľmi. 
Kto tento recept užíva, 
dlhých rokov sa v šťastí dožíva. 

z obecnej matriky



31

UVÍTANIE OBČIANKOV
Zľava: Naďa a Peter Katrincoví s Oliverom, Janka a Martin Hrudoví s Nelou, Monika a Dušan Feriancoví s Jakubom, 
Silvia a Martin Viazankoví s Imrichom, Ľubica Staňová a Tomáš Kovarský s Karin, Martina Hulínková, Simona 
Gavendová, Daniel Juráček

Srdečné blahoželanie!
Obecný športový klub Bošáca blahoželá svojmu dlhoročnému 

členovi p. Mariánovi Kopuncovi k jeho životnému jubileu 60 ro-
kov. Prajeme Ti hlavne veľa zdravia, šťastia, úspechov a rodinnej 
pohody! 

Všetko najlepšie, Marián!!!
Výkonný výbor OŠK Bošáca

U pani Pavlíny Janušíkovej – najstaršej 
občianky v Zemianskom Podhradí

 

  

  Pani Alžbeta Mitanová

PRAJEME VŠETKO NAJLEPŠIE

z obecnej matriky



NAŠI JUBILANTI

Narodili sa
Kovarská Karin 

Sadloňová Barbora

Martin Schwarz, Zem. Podhradie

Zoe Tinková, Zem. Podhradie

Tamara Poláková, Zem. Podhradie

Hany Ta Thanh, Zem. Podhradie

Manželstvo uzavreli

Vavro Dominik a Juráčková Beáta

Pacek Ivan, Ing.
Fabianová Zuzana
Malec Milan
Malcová Mária

Janka Kusendová, Zem. Podhradie
Elena Ochodnická, Zem. Podhradie

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

Navždy nás opustili

60 rokov
Katrincová Mária
Helík Peter
Kaššovicová Eva
Kopunec Marián
Kaššovic Vladimír
Katrinec Stanislav
Dzurák Miloslav

Darina  Tulisová
Mária  Zámečníková
Jaroslav   Vido
Vladimír  Plichta

65 rokov
Mičová Anna
Popovičová Ľudmila
Klinčúchová Mária, Mgr.

Anna Martáková

Emília Zámečníková

70 rokov
Turánková Marta
Brezováková Anna

Stachová Ľudmila
Kochanová Valéria
Čačíková Magdaléna

Ema Kašparová
Anna Fraňová
Anna Berová

Daniela Figurová

75 rokov
Kukuča Jozef

Irena  Mitanová
Štefan Dzurák

80 rokov
Dzuráková Mária
Madilová Oľga
Hodulová Marta
Kucharovic Emil, Ing.

90 rokov
Ondrášek Vladimír

Alžbeta Mitanová

92 rokov
Kadlec Ján
Jánošková Anna

95 rokov
Pavlína  Janušíková

97 rokov
Horečná Anna

zdroj foto: Černuška – potulné prírodné kvetinárstvo
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