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V náručí 
tichej noci 

Ježiško malý 
tíško spí, 

prinesie k Vám  
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 a sny.

Šťastné vykročenie 
do nového roka 

Vám všetkým prajú 
samosprávy obcí 

Bošáca a Zemianske  
Podhradie.
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OBEC BOŠÁCA
VÁS POZÝVA NA
IV. Obecný ples 
1.2.2020/19:00 v KD Bošáca

PROGRAM:
do tanca hrá skupina ROYAL
spoločenský tanec     
ABBA REVIVAL                   
tanečné prekvapenie
bohatá tombola

PREDPREDAJ:
Obecný úrad Bošáca
032/7781130
bosaca@bosaca.sk
www.bosaca.sk

CENA:25.-€
V cene je zahrnuté: 
vstupné, prípitok, dezert, večera, 
káva, slané pečivo

A je tu. Čas vianočný. Čas zázrakov a 
splnených prianí. Všetci sa snažia pripraviť si 
doma dokonalé vianočné sviatky. Upratujeme, 
pečieme, varíme, zdobíme. Mali by sme si však 
všetci uvedomiť, že ani ten najkrajšie vyzdobený 
dom, ani najlahodnejšie koláčiky a jedlá, ba 
dokonca ani tie najúžasnejšie vysnívané darčeky 
neznamenajú vôbec nič v porovnaní s tými, ktorí 
sú nám blízki a zahŕňajú nás svojou láskou.

Vianoce sú predovšetkým oslavou lásky, 
pretože na Vianoce sa pred mnohými rokmi 
zrodila veľká láska. To, čo na prvý pohľad vyzerá 
tak jednoducho a samozrejme, je v skutočnosti to 
najdôležitejšie. Láska je to, čo sa skutočne počíta. 
Je to dar, ktorý bez obáv môžeme rozdávať s 
vedomím, že by sme ho niekedy vyčerpali. A 
viete, v čom spočíva kúzlo tohto daru? Určite 
v tom, že čím viac ho rozdáme, tým viac ho 

dostaneme. Je krásne, že tento nádherný darček 
si môžeme dopriať v dobrých aj ťažkých časoch. 
Zhlboka sa teda nadýchnime, usmejme sa na tých, 
ktorých nadovšetko ľúbime. Upečme si s babkou 
ten najlepší koláč a počúvajme spomienky na 
Vianoce jej detstva alebo s dedkom spomínajme 
na časy dávno minulé,  na prípravu tradičného 
sviatočného dňa. Práve počúvať, rozprávať sa  
a byť v ich blízkosti je to, čo naši starí rodičia 
potrebujú. Trávte s nimi čas. Potrebujú cítiť 
Vašu lásku. Rodičia zoberte Vaše dieťa za ruku 
a vychutnajte si rodinnú prechádzku, prečítajte 
si rozprávku pri vianočnom stromčeku alebo ak 
napadne sneh, postavte si krásneho snehuliaka. 
Hrajte sa, smejte sa, radujte sa, že ste spolu.   

Nezabudnime ani na ľudí, ktorí nemajú také 
šťastie ako my. Navštívme svoju osamelú susedku 
alebo  pošlime klasickú pohľadnicu, ktorá vyčarí 
niekomu v diaľke úsmev na tvári.  

Rozdávajme lásku a spolupatričnosť a prežime 
tie najkrajšie vianočné sviatky vo svojom živote!  
Vychutnajme si to výnimočné čaro. Vychutnajme 
si ten dar. 

Želáme Vám krásne požehnané vianočné 
sviatky, veľa zdravia, pohody a sviatočný pokoj 
v duši. redakcia časopisu
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Milí spoluobčania,
dovoľte mi prihovoriť sa Vám v po-

slednom čísle nášho časopisu v roku 
2019. Znova máme pred sebou vianočne 
sviatky, chvíle pokoja a odpočinku. Prvý 
sneh už máme za sebou. Verím, že nie 
posledný a Vianoce budú tento rok na 
ľade, keďže Katarína bola na blate.

Od minulého čísla sme toho veľa za-
žili a urobili. Nad všetky akcie, tou naj-
väčšou boli naše hody. Tento rok už v no-
vom priestore za sokolovňou a na novom 
pódiu. Podľa reakcií návštevníkov a Vás 
občanov môžem povedať, že hody boli 
úspešné a v novom priestore sa Vám pá-
čilo. Bude si vyžadovať ešte malé úpravy, 
ale priestor ako taký je nanajvýš vhodný 
pre celospoločenské využitie. Poďako-
vanie patrí všetkým, ktorí sa zapojili do 
organizácie tohtoročných hodov. Už dnes 
pripravujeme budúcoročné, na ktoré sa 
veľmi tešíme a znova Vás všetkých po-
zývame. Veľa práce bolo aj na finalizácii 
samotného priestoru za sokolovňou. Rád 
by som poďakoval za aktívny prístup pá-
novi Jánovi Brezovákovi, ktorý tu odvie-
dol veľký kus práce. Poďakovanie patrí aj 
Jozefovi Mihalovi za pomoc pri polievaní 
a gúľaní nového trávnika.

Samozrejme stretli sme sa aj  na ďal-
ších akciách, či už pri reprezentácii na 
Slováckej jaternici, Slávností pod roz-
hľadňou Hájnica a mnohých ďalších. Jed-
nou z nich boli aj cyklo preteky na pump 
tracku Pump race Bošáca 2019. I keď nám 
počasie neprialo ako by sme chceli, prišlo 
veľa jazdcov a preteky mali úspech. Tu 
by som rád poďakoval za pomoc rodinám 
Paučinovej a Slezáčkovej, ako aj všetkým 
spoluorganizátorom a podporovateľom: 
Rival Bike NM n/V, PD Bošáca, Jaroslav 
Baška predseda TSK, BikeIng, Ferno, 
Comtec, poľovníci Bošáca, Ramirent, 
Tomáš Juriga výkopové práce, Comtec, 
Bošácka pálenica. Poďakovanie patrí aj 
Samuelovi Paučinovi nie len za úpravu 
pumptracku a organizáciu súťaže, ale aj 
za vzornú reprezentáciu našej obce na sú-

ťažiach. Samo je jeden z najlepších a do-
volím si povedať najlepší na Slovensku. 
Ďakujeme.

Z investičných projektov treba vy-
zdvihnúť rekonštrukciu a prístavbu ma-
terskej školy, ktorá je pred dokončením. 
Deti by mali do nových priestorov na-
stúpiť v polovici januára. Nový rok za-
čnú ešte v KD. Počas sťahovania by sme 
nechceli škôlku zatvoriť a tak to budeme 
musieť stihnúť cez víkend. Chcel by som 
poprosiť všetkých rodičov, ako aj obča-
nov o pomoc pri sťahovaní. O presnom 
dátume sťahovania budeme včas všet-
kých informovať. I keď sa deťom v KD 
páči, verím že budú milo prekvapené z 
novej škôlky a obľúbia si ju. Ďalším do-
končeným projektom je rekonštrukcia 
hasičskej zbrojnice na Zabudišovej. Po-
ďakovanie patrí pánovi Jozefovi Beňovi 
za prácu a ústretovosť a tiež hasičom za 
veľké množstvo odpracovaných hodín. 
Ako odmenu za svoju prácu dostali nové 
zásahové vozidlo Iveco Daily priamo od 

ministersky vnútra. Protipovodňový vo-
zík si od nej prevzali už v priebehu roka. 
Nech im všetko slúži len na reprezentá-
ciu, cvičenie, šport a zábavu. Futbalisti 
a hasiči v Bošáci majú osadené nové ga-
ráže na futbalovom ihrisku. Po napojení 
na elektrinu ich budú môcť plnohodnot-
ne využívať. Do vozového parku v obci 
nám pribudol nový „100 koňový“ Zetor 
Proxima 100 HS s čelným nakladačom, 
ku ktorému sme dokúpili radlicu na sneh. 
Verím, že nám bude dobre a dlho slúžiť.

Naďalej pokračujeme v prípravných 
prácach na novej lokalite „Pod stráňa-
mi“. Vybavujeme vyjadrenia k územné-
mu povoleniu. Pripravujeme podklady 
pre rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v 
Bošáci, na ktorú sme získali dotáciu z 
Ministerstva vnútra SR. Realizovať sa 
bude v 2020. Môžeme sa pochváliť, že 
sme získali aj ďalšiu dotáciu na rozšíre-

nie hasičskej zbrojnice v Bošáci vo výške 
11 264,- eur. I keď to nie je celá žiadaná 
suma, verím, že hrubé rozšírenie zrea-
lizujeme a vytvoríme tak viac priestoru 
pre zásahovú techniku. Ďalším podpore-
ným projektom je „Wifi pre obce“, vďa-
ka ktorému vytvoríme nové verejné wifi 
zóny a vymeníme vedenie verejného roz-
hlasu. Realizáciu podporeného projektu 
nových tried v základnej škole posúvame 
na jarné obdobie. Dokončili sme verejné 
obstarávanie na rozšírenie zberného dvo-
ra, ktoré prešlo aj ministerskou kontro-
lou. Stavať by sa malo v priebehu zimy 
alebo na jar. Záležať bude na počasí. Za-
tiaľ sme nedostali stanovisko k projektu 
uhlíkovej štúdie a čakáme na vyjadrenie. 
Znova podávame žiadosť na zateplenie 
kultúrneho domu na Zabudišovej. Tiež 
žiadosť na vybudovanie kompostárne. Tá 
bude za zberným dvorom, respektíve za 
jeho rozšírením. V rámci tohto projektu 
získame aj potrebnú techniku. Možno 
si poviete, načo toľko techniky a aktivít 
kvôli odpadu. Odpoveď je vo výške po-
platku za odpad, ktorý je v našej obci stá-
le nízky. Je to vďaka tomu, že si odpad 
dokážeme sami zlikvidovať. Do budúcna 
sa naša práca a sebestačnosť v naklada-
ní s odpadom viac prejaví v stále nízkom 
poplatku pre občana. Je potreba, aby sme 
neustále zvyšovali množstvo vytriedené-
ho odpadu. Čím viac budeme triediť, tým 
menej budeme platiť. Je treba si uvedo-
miť, že odpadu budeme produkovať stá-
le viac, keďže sa zvyšuje naša životná 
úroveň. Znova pripomeniem, že občania 
obce Bošáca môžu zdarma všetok odpad 
priviezť na zberný dvor, kde ho vytrie-
dia a len nevytriediteľný odpad putuje na 
skládku.

Dovoľte mi Vás pozvať na Silvestrov-
ský ohňostroj na námestie, Trojkráľový 
futbalový turnaj, Trojkráľový ekume-
nický koncert a neskôr aj na Obecný ples 
a fašiangovú veselicu s pochovávaním 
basy.

Na záver ĎAKUJEM všetkým obča-
nom, ktorí sa zapájajú do života v obci v 
ktorejkoľvek oblasti. Prajem nám všet-
kým krásne a pokojné vianočné sviatky, 
plné pohody, rodinných stretnutí. Do no-
vého roka 2020 prajem všetkým najviac 
zdravie, šťastie, lásku a úsmev po celý 
rok každému a pre každého.

  Váš starosta
Mgr. Daniel Juráček

z Bošáce
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OZVENY
VIANOČNÝCH 
TRADÍCIÍ

Nedeľa 
22.12.2019/13:00
námestie Bošáca

Program:
vianočné koledy 
od DS Rozmarín

ľudová hudba POLUN 
a Turanček zo Starej Turej

tradičná zabíjačková kaša
repové lokše s lekvárom 
a makom
bošácke hriate a varené vínko
detský vianočný punč 

mini remeselný trh

Rád Bošáckej varešky –
vianočné pečivo, zákusok

Rád Bošáckej varešky – 
medovník

Do súťaže o Rád Bošáckej 
varešky sa môžete zapojiť 
tak, že v deň konania akcie 
prinesiete v čase od 11:00 
do 13:30 h. do infocentra na 
námestí vzorku (min. 5 ks 
z každého druhu) vašich 
koláčikov.

22.12. 2019  Ozveny vianočných tradícií
26.12.2019  Štefanský turistický pochod, štart - Zabudišová otoč
1.1. 2020 Novoročný ohňostroj na námestí v Bošáci
5.1.2020  Trojkráľový futbalový turnaj o putovný pohár starostu Bošáce 
6.1. 2020 Trojkráľový ekumenický koncert
20.1.2020 22. Kvapka krvi Bošáckej doliny
1.2.2020  Obecný ples Bošáca
8.2.2020  Halový futbalový turnaj prípraviek U11 a mladších žiakov U13
15.2.2020 Halový futbalový turnaj dorast. o pohár starostu obce Bošáca
22.2.2020 Fašiangová veselica
23.2.2020 Divadelné predstavenie DS Rozmarín
7.3.2020  Stolnotenisový turnaj o putovný pohár starost. Bošáckej doliny
7.3.2020  MDŽ

Dovolenka OcÚ Bošáca
Na známosť sa všetkým občanom dáva, že v dňoch 23. 12. 2019 – 6. 1. 2020 budú 
Obecný úrad Bošáca, Obecná knižnica, prevádzka a zberný dvor zatvorené z dô-

vodu čerpania dovolenky. K dispozícii Vám budeme opäť od utorka 7. 1. 2020.
Technické služby Nové Mesto nad Váhom budú vykonávať zber komunálneho od-

padu v obci Bošáca v pondelok  30. decembra 2019. V častiach obce Zabudišová, 
„Nad cintorínom“ a „Pole“ budú vykonávať zber komunálneho odpadu pracovníci 
OcÚ Bošáca tiež v pondelok 30.decembra 2019. 

OZNAMY OcÚ Bošáca
NEPARKOVAŤ

Starosta obce Bošáca a poslanci Obecného zastupiteľstva obce Bošáca vyzý-
vajú a zároveň žiadajú občanov - vlastníkov automobilov, aby neparkovali svoje 
autá na chodníkoch, na ceste a verejných priestranstvách v obci Bošáca. Zapar-
kované autá predovšetkým nemôžu obmedzovať a ohrozovať chodcov, rodičov s 
kočíkmi a deťmi a seniorov. Musia autá obchádzať a vchádzať do vozovky, čím 
sa vystavujú nebezpečenstvu. Vozidlá parkujúce na ceste bránia plynulej cestnej 
premávke. Teraz v zimných mesiacoch zabraňujú zaparkované autá prejazdu vo-
zidiel zimnej údržby a jej plynulému vykonávaniu. Každý vlastník motorového 
vozidla je povinný parkovať vozidlo na svojom pozemku, mimo chodník, komu-
nikáciu a verejné priestranstvo.

DANE
Obec Bošáca ako správca dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálne odpa-

dy oznamuje tým daňovníkom, ktorí doteraz neuhradili poplatky za daň z nehnu-
teľnosti a komunálny odpad, aby tak urobili najneskôr do 31.12.2019. Svoju platbu 
môžete poukázať na účet obce uvedený na Vašom rozhodnutí prostredníctvom 
bankového prevodu alebo vyplnením poštovej poukážky na pošte. Pri nedodržaní 
termínu bude daňovníkovi vyrubený sankčný úrok za každý deň omeškania plat-
by a daňové nedoplatky budú vymáhané prostredníctvom exekútorského úradu.

K ALENDÁR AKCIÍ

z Bošáce
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1. Maratón podujatí k našim Bošáckym ho-
dom sme odštartovali v piatok 16. augusta. 
Pre najmenších vystúpilo v KD s Veselou 
rozprávkou Divadielko Lienka. Osvedčená 
dvojica umelcov, ktorí vdychujú život diva-
delným bábkam vyčarila mnoho úsmevov 
na detských tváričkách. Pre „omladinu“ 
vystúpila so svojim koncertným progra-
mom populárna speváčka SIMA – Simona 
Hegerová. 

2. O občerstvenie návštevníkov sa tradične 
postaralo kuchárske duo Braňo Vajda a Ján 
Helík. Ďakujeme za výborný guláš pre fut-
balistov i pre návštevníkov.

3. Základná organizácia Slovenského zvä-
zu protifašistických bojovníkov v Bošáci 
pripravila výstavu  pri príležitosti 80. vý-
ročia vzniku Čs. zahraničného vojska vo 
Francúzsku v priestoroch Obecného úradu 
Bošáca. Zaujímavé historické informácie a 
osudy mnohých ľudí z Bošáckej doliny za-
ujali návštevníkov. Za prípravu ďakujeme 
hlavne Mariánovi Mitánkovi, ktorý trávi 
hodiny a hodiny pri počítači či v rôznych 
archívoch, kde nachádza podrobnosti o 
osudoch našich odvážnych predkov. 

4.  Navštíviť nás prišli aj naši kamaráti z 
družobnej obce Horní Ředice. Pripravili si 
pre našich občanov i návštevníkov nielen 
ochutnávky ich pochúťok, ale aj program. 
A takto sa zvítali starostovia. 

5. Z Horních Ředic potešili aj najmenších 
a priniesli pár šľapacích autíčiek z výni-
močnej veľkej zbierky týchto historických 
modelov. Deti sa mali možnosť povoziť na 
autíčkach na námestí. Myslím, že keby boli 
troška väčšie, povozia sa aj dospeláci 

6. Sobotné popoludnie patrilo podujatiu 
Kultúrne dedičstvo našich predkov, ktoré 
sme realizovali vďaka projektu cezhranič-
nej spolupráce s našou partnerskou obcou 
Březová. Máme nové pódium, upravený 
priestor za Sokolovňou, vydali sme leták o 
spoločných tradíciách a osadili informačnú 
tabuľu. V sobotu popoludní vystúpili FS 
Dúbrava, DH Bučkovanka, DH Březov-
jané a DS Rozmarín. Nechýbali tradičné 
remeslá, prehliadka krojov, škola tanca a 
tradičné jedlá. 

7. Pri našich podujatiach nikdy nesmie 
chýbať ani zaujímavá a chutná miestna 
gastronómia. Okrem už tradičného guláša, 
kapustnice od členov JDSky, slivkových 
gúľ, šúľancov, slivkových perí, benešov a 

lokší sme uvarili držkovú polievku a plne-
nú papriku. Podľa našej občianky Márie 
Kusendovej sa vždy na Bošácke hody vari-
lo sviatočné jedlo – plnená paprika. Vraj z 
každého domu nebolo cítiť rezne a šalát tak 
ako dnes. Z každého domu ste cítili krásnu 
vôňu plnenej papriky. Tento zvyk postupne 
po druhej svetovej vojne zanikol, my sme 
sa ho pokúsili obnoviť a myslím, že s veľ-
kým úspechom aj vďaka hlavnej kuchárke 

Oľge Helíkovej. Mame už varenie papriky 
asi zostane. Ďakujeme všetkým kuchárom 
a pomocníkov za prípravu všetkých špecia-
lít. Ste skvelí. 
8.  Tradične k nám dorazili aj kamaráti z 
Limbachu a odohrali priateľský futbalový 
zápas s našimi „starými pánmi“. Niekto 
by povedal že „slivovicová“ Bošáca a „ví-
nový“ Limbach nejdú k sebe. My to však 
môžeme poprieť a potvrdiť, že si skvelo 
rozumieme. Veď naše priateľstvo pretrváva 
už generácie. 

9. Hosťom z Horních Ředic sa páčil náš 
kačací tanec, ktorý im naši „káčery“ pred-
viedli minulý rok. A keďže má obec Horní 
Ředice rybník, tak si pre nás pripravili pre-
kvapenie na večernej zábave s tematickým 
programom na Ředickom rybníku. Nechý-
bali pri tom ani naši káčery. 

10. V nedeľné popoludnie nás na pódiu za-
bavili viacerí účinkujúci. Hodový program 
otvorili deti z Farnosti Bošáca so svojim 
programom. Ďalej vystúpili ĽH POLUN, 
Moštenskí Pajtáši, Sestry Bacmaňákové, 
FS Kasanka, ĽK Huncúti a speváci z DS 
Rozmarín. Nechýbala ani zaujímavá hodo-
vá tombola, ktorú sme vyžrebovali počas 
programu. Srdečne ďakujeme všetkým 
sponzorom za zaujímavé ceny. Návštevníci 
mali možnosť navštíviť aj naše vynovené 
múzeum a taktiež  si prehliadnuť kostol 
vrátane výstupu na kostolnú vežu. 

11. Po prvýkrát sme si uctili aj významné 
osobnosti z našej obce. Ocenenie osob-

za kultúrou v Bošáci

Obhliadnutie za hodovými dňami

1

2

3

4

5

6
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nosť obce získalo 10 našich spoluobča-
nov: p. Anna Mihalová, p. Božena Rýdza, 
p. Anna Staňáková, p. Anna Kozáčková, 
p. Ing. Ján Miloš Bunda, p. Štefan Benko 
a p. Vladimír Kochan.  Ocenenie In memo-
riam - p. Adam Rýdzi, p. Ing. Pavel Dol-
ník, a p. Anna Trtkovičová. V budúcom 
roku budeme tieto ocenenia udeľovať opäť. 
Navrhnúť osobnosť z radov spoluobčanov, 
môžete aj Vy. Stačí nám napísať na obecný 
úrad. 

12. Hodový koláč či zákusok sa pečie v kaž-
dej domácnosti. Šikovné gazdinky sa zapo-
jili opäť do súťaže o ten najlepší. Čakala na 
ne aj zaslúžená odmena – Rád Bošáckej va-
rešky a malá pozornosť od obecného úradu. 

13. Hodence sú už od nepamäti spojené aj s 

varením kukurice, ktorú tradične zberáme 
s láskavým dovolením predsedu nášho PD 
na družstevnom poli. Hlavným varičom je 
Jožko Mihala, ktorý má pod patronátom aj 
celé futbalové dianie na ihrisku počas ho-
dového víkendu. 

14. Už niekoľko rokov sa spoločne stretáva-
me na ihrisku aj pri topeničkách. Táto akcia 
vznikla celkom spontánne a stala sa z nej 
opäť tradícia v podaní „Bošáckych žien“. 

15. Rada by som využila túto príležitosť 
a srdečne poďakovala všetkým dobrovoľ-
níkov za prípravu, pomoc, organizáciu a 
nasadenie, ktoré dávajú do hodových dní. 
Verte či nie, je nás už vyše osemdesiat. Čo 
je priam úžasné. Pretože bez Vašej veľkej 
pomoci, by sme to my na obecnom úrade 
určite nezvládli. Ďakujem starostovi Da-
nielovi Juráčkovi, že vychádza v ústrety 
našim nápadom, a že podporuje tento model  
- robiť hodové slávnosti s dobrovoľníkmi a 
nie s agentúrou, čím si stále zachovávame 
domácu atmosféru. Sám prispieva nápadmi 
a snaží sa byť osobne prítomný na každej 
aktivite, každom programe. Nie vždy sa to 
dá. No zatiaľ to zvláda. Na fotografii, je nás 
len časť, nie všetci boli prítomní pri fotení, 
no verte, že každý jeden z Vás je dôležitým 
kúskom našej skvelej hodovej skladačky. 

V neposlednom rade, by som chcela v 
mene celého organizačného tímu a v mene 
Vás - našich občanov poďakovať všetkým 
sponzorom, firmám, kolektívom, organizá-
ciám a jednotlivcom, ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom pričinili o prípravu a organizá-
ciu finančne, materiálne či svojou aktívnou 
účasťou. Veľká vďaka a tešíme sa na spo-
luprácu v roku 2020. Prípravy na budúce 
hodové slávnosti začnú už o pár týždňov. 

Tatiana Helíková
kultúrny referent obce

za kultúrou v Bošáci
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Po letnej veľkej návšteve v Černoviciach sme sa na pozvanie 
miestnej dychovky vybrali do nášho družobného mesta spolu s 
členmi Bošáčanky v sobotu 26. októbra. Stretli sme sa však už v 
Pelhřímove, kde pre nás naši hostitelia zabezpečili chutný obed, 
prehliadku mesta a múzea rekordov. Exponáty tam boli skutočne 

zaujímavé a ak budete prechádzať týmto mestom, určite sa tam 
zastavte. Za pozornosť stojí aj krásne historické jadro mesta. Po 
presune do Černovíc a malom pohostení sa už členovia dychovej 
hudby Bošáčanka sústredili do priestorov miestneho kina, kde 
sa konal vo večerných hodinách koncert Černovickej dechov-
ky a DH Bošáčanka. Medzi dychovými hudbami vystúpili aj 
členky Svazu žen s veľmi vtipnými hudobnými scénkami. Naša 
dychová hudba účinkovala pod vedením Jána Bolečka ml. obo-
hatená o hosťujúcich hudobníkov. Veríme, že táto spolupráca s 
novými hudobníkmi bude pokračovať aj v budúcnosti. Obec re-
prezentovali na vysokej úrovni a domácim sa ich vydarený kon-
cert veľmi páčil. Po koncerte nás čakalo ešte spoločné posedenie 
a výborný guláš od p. farára Augustína. Ďakujeme za pozvanie 
do Černovíc, za milé prijatie a pohostenie. Poďakovanie patrí aj 
členom DH Bošáčanka za reprezentáciu obce a našim spoľahli-
vým šoférom Adriánovi a Danielovi Ženžlákovým.

Obecný úrad Bošáca

V dňoch 10. a 11. augusta sme sa na čele so starostom Danielom 
Juráčkom vybrali do našej partnerskej obce/mesta Černovice. Po 
privítaní starostom Janom Brožekom sme sa najskôr ubytovali 
v hostiteľských rodinách a navštívili sme podujatie „Černovic-
ko se bavi“, ktoré sme obohatili svojim zábavným programom. 
Na začiatok nám výborný guláš pripravil miestny farár Augustín 
Grambal. Mimochodom pán farár pochádza zo Starej Turej a je 
veľmi milý a zábavný človek. 
Naši divadelníci si pripravili nám známe scénky z Bošáckych 
baveničiek a tak sa aj domáci pobavili na kačacom tanci, bošác-

kej lambáde a hriešnom tanci, na učiteľke tanca a scénkach o 
dojičkách, prefíkanom kliešťovi a dozvedeli sa o našom slávnom 
bufete u Adelky. Okrem programu sme mali aj stánok, v ktorom 
sme ponúkali koštovku nášho lekváru a tekutého ovocia, vý-
bornej oškvarkovej nátierky z PD Bošáca a návštevníci si mohli 
zobrať aj propagačné materiály našej obce. Na svoje si prišla aj 
výprava našich hasičov, ktorí boli unesení z hasičskej výbavy a 

vozového parku ich černovických kolegov. Počasie bolo daždivé, 
no napriek tomu sme si to užili my i domáci. 
Na druhý deň nášho pobytu sme absolvovali okružnú jazdu po 
meste v sprievode starostu Honzu a našich hostiteľov. Návštevu 
sme zakončili chutným obedom v miestnom štýlovom rezorte 
Mlýn. Ako prekvapenie a darček sme dostali od mesta Černovi-
ce prehliadku neďalekého hradu Kámen. Tam sme sa nezapreli a 
s povolením pani sprievodkyne sme sa tam divadelne vybláznili 
:) Krásny a vydarený výlet bol i vďaka spoľahlivému a trpezlivé-
mu šoférovi nášho autobusu. Vďaka Adrián Ženžlák. Ďakujeme 

všetkým účastníkom zájazdu za reprezentáciu obce. Samozrej-
me veľké poďakovanie patrí našim hostiteľom: starostovi Janovi 
Brožekovi, zamestnancom mestského úradu, hostiteľským rodi-
nám za príjemné ubytovanie a pohostenie a všetkým milým ľu-
ďom z Černovíc. Tešíme sa na stretnutie o rok na Bošácke hody 
u nás v Bošáci.

Obecný úrad Bošáca

„Černovicko se bavilo“ aj vďaka Bošáčanom 

Bošáčanka mala v Černoviciach úspech

za kultúrou v Bošáci
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Popriali sme 
veľa zdravia
seniorom

Staroba má krásnu dušu je podujatie, ktoré 
každoročne na jeseň organizujeme, aby sme 
si uctili najstarších spoluobčanov. Tento rok 
sme sa stretli v KD v Zabudišovej v utorok 5. 
novembra. Na začiatok  vystúpili s kultúrnym 

programom žiaci zo základnej školy pod vede-
ním p. učiteľky Zdenky Karlíkovej a p. učiteľa 
Miroslava Minaroviča. Ďakujeme veľmi pekne 
za spoluprácu. Po príhovore starostu obce Da-
niela Juráčka sme zablahoželali a popriali veľa 
zdravia seniorom, ktorí v tomto roku slávia 
svoje životné jubileum. Všetkým prítomným 
sa prihovorila aj jubilantka p. učiteľka Božena 
Rýdza. Z jej príhovoru sme sa dozvedeli zau-
jímavosti z histórie i súčasnosti „seniorského 
života“. Dozvedeli sme sa napríklad i to, že v 
dnešnej dobe sa vraj podľa odborníkov staro-
ba začína až od 75 roka života. Ako sa hovorí, 
vek je iba číslo a preto našim seniorom pra-
jeme, aby si zachovali stále mladého ducha a 
pozerali sa na svet optimisticky a s radosťou. 
Milí seniori, nech jeseň Vášho života je krás-
na, pokojná a slnečná. Nech je popretkávaná 
pevným zdravím, silami žiť plnohodnotný ži-
vot, radosťou a potešením z vašich najbližších. 

Obecný úrad Bošáca

Omamná vôňa domácej zabíjačky
Každý z nás má so svojim detstvom spojené rôzne zážitky. Zábava s ka-

marátmi, šibalstvá doma na dvore, či v školskej triede. K detstvu však neod-
mysliteľne patria aj chuťové zážitky, vôňa horúceho kakaa, sladkého koláča od 
babky, slivkových gúľ, či lipového čaju s medom. Medzi najvoňavejšie zážitky 
určite patrí omamná vôňa a chuť tradičnej zabíjačky. Zabíjačková kaša, či to-
penie masti a čerstvé oškvarky, vôňa čerstvej vyúdenej klobásky nenechajú 
v pokoji žiadneho gurmána. Vône a chute tradičnej zabíjačky  v sobotu  21. 
septembra prilákali návštevníkov na Slovácku jaternicu do Trenčianskych Bo-
huslavíc. Opäť po roku sme sa všetky obce spod Veľkého Lopeníka stretli pri 
výrobe a degustácii týchto pochúťok. Reprezentovali sme už tradične v dvoch 
súťažných družstvách - Obec Bošáca s mäsovými výrobkami a Bošácke ženy, 
ktoré pripravili slivkové gule a beneše. Návštevníci podujatia si už zvykli aj 
na naše sladké osvieženie tejto „mäsovej akcie“. Ďakujeme nášmu „obecnému 
mäsiarovi“ Braňovi Vajdovi a všetkým ostatným dobrovoľníkom a dobrovoľ-
níčkam za reprezentáciu obce.

Obecný úrad Bošáca

Farebná obloha nad Hájnicou
Krásne nedeľné popoludnie dňa 

29. septembra strávili nielen oby-
vatelia okolitých obcí, ale aj turisti 
pod rozhľadňou Hájnica na tradič-
ných slávnostiach. Cestu na Hájni-
cu sme v smere od Haluzíc spes-
trili tabuľkami so zaujímavými 
informáciami z histórie a prírody 
blízkeho okolia, ktoré skrývali aj 
hádanku. Za jej vylúštenie získali 
deti pod rozhľadňou sladkú odme-
nu. Na začiatok sa prítomným za 
organizátorov prihovoril starosta 
Bošáce a zároveň predseda Mik-
roregiónu Bošáčka Daniel Juráček. Program otvorilo ekumenické poďakovanie za 
úrodu. Ďakujeme pani farárke Janke Drottnerovej a pánovi farárovi Richardovi Jan-
kovičovi. Po posilnení nášho ducha, si všetci posilnili aj telo výborným gulášom a 
občerstvením, ktoré pripravili tento rok občania z obce Štvrtok. Srdečne ďakujeme 
za spoluprácu. Zahrala a zaspievala nám ľudová hudba POLUN a deti sa vyšantili 
púšťaním šarkanov. Nebo nad Hájnicou bolo plné všakovakých farieb. Ďakujeme 
všetkým návštevníkom za účasť a tešíme sa opäť o rok na stretnutie pod rozhľadňou 
Hájnica. 

Mikroregión Bošáčka

za kultúrou v Bošáci
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Najstaršia fotografia ná-
mestia v Bošáci je z konca 19. 
storočia. Vidieť na nej budovy 
obchodíkov, ktoré stoja ešte aj 
dnes. Pôvodne vlastnil tieto 
objekty židovský statkár a ob-
chodník Berger (pravdepodob-
ne je na fotografii so svojou 
rodinou). Z bývalej stodoly v 
dvadsiatych rokoch vznikla te-
locvičňa spolku Sokol. Berger 
vlastnil aj obchod a hostinec, 
ktoré zachytáva  fotografia. 
Väčšinu obchodov v Bošáci 
vlastnili židia. Mnohí z nich 
však živorili. Hlavná cesta 
bola tiež neupravená. V poza-
dí, v priestore pred dnešnou 
Sokolovňou, si môžeme všim-
núť vysoké stromy, pravdepo-
dobne lipy.

Radová zástavba v Bošáci 
na Hrubej Strane oproti bý-
valému mlynu Jána Kusendu. 
Záber je z roku 1965. Dnes už 
niektoré domy nestoja, alebo 
sú po rozsiahlych úpravách. 
Napríklad „Kolláréch“ dom v 
strede. Ako vidno na zábere, 
okraj cesty vtedy nelemovali 
chodníky.

Tradíciu na družstve v 
Bošáci má pestovanie cukrovej 
repy. V porovnaní s dneškom, 
keď sa vo veľkom využíva me-
chanizácia, v minulosti si pes-

tovanie repy vyžadovalo veľa 
pracovných rúk. Repu bolo 
potrebné pretrhať, okopávať a 
aj zber sa robil ručne, o čom 
svedčí aj fotografia zo 60-tych 
rokov. Repa sa následne zváža-
la do Trenčianskych Bohusla-
víc, kde bola vybudovaná plo-
cha na jej dočasné uskladnenie 
– „repovisko“ a odtiaľ sa na-
kladala do vagónov a odvážala 
do cukrovaru.

Kaštieľ v Zemianskom 
Podhradí na fotografii zo za-
čiatku 20. storočia. Pôvodne 
renesančný zo 17. storočia, v 
roku 1766 prestavaný v klasi-
cizme s rozsiahlym parkom. 
Počas protihabsburského po-
vstania Františka II. Rákociho 
v roku 1704 kaštieľ Podhradie 
vyhorel. Typický klasicistický 
je rad iónskych stĺpov v popre-
dí kaštieľa. V priľahlom parku 

sa nachádza veľa vzácnych a 
starých stromov, kvôli čomu 
je vyhlásený za chránený are-
ál. Kaštieľ vlastnili postupne 
rody Podhradských, Príles-
kých a nakoniec Ostrolúckych. 
Po druhej svetovej vojne bol 
kaštieľ znárodnený a inven-
tár,  žiaľ, rozkradnutý. Na časti 
záhrad bola postavená škola 

i ulice pod Lysicou. Dnes je 
kaštieľ majetkom Trenčianske-
ho samosprávneho kraja a je v 
ňom umiestnený ústav sociál-
nej starostlivosti. Na zábere si 
možno tiež všimnúť nádhernú 
mohutnú drevenú bránu.

PaedDr. Daniel Bradáč

Historickým 
objektívom
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ppor. Adam Adamovič – veliteľ 1. čaty 
1. roty 3. tankového práporu Čs. samostat-
nej obrnenej brigády
Zomrel so slovami: „Pozdravuj mamku ...“

Adam Adamovič sa narodil v obci Bošá-
ca v okrese Trenčín 24. augusta 1921. Ešte 
ako študent gymnázia odišiel do odboja 
balkánskou cestou do Francúzska, kde se 
v Marseille podrobil 28. marca 1940 odvo-
du. Po odoslaní do výcvikového tábora bol 
zaradený k 9. rote 1. pešiehoho pluku 1. čs. 
divízie, s ktorou ani nie po dvoch mesiacoch 
výcviku odišiel na front. Československé 
pluky čakali ťažké ústupové boje, v ktorých 
sa osvedčil.

V Anglicku bol zaradený do veliteľskej 
roty 1. pešieho práporu, zložil maturitu a 
bol zaradený do školy pre prípravu dôstoj-
níkov v zálohe. Tú ukončil 26. marca 1942 
ako 17-ty zo 74 uchádzačov.

Hinton Hall – budova, v ktorej sídlila čs. 
škola v rokoch 1941–1943

Po reorganizácii brigády na obrnenú 
bol zaradený k 3. rote 1. tankového prápo-
ru, s ktorým ako zástupca veliteľa 2. čaty v 
septembri 1944 odišiel do Francúzska. Pri 
rozširovaní brigády bol prevelený k moto-
rizovanému prieskumnému oddielu, ktorý 
se stal základom 3. tankového práporu, u 
ktorého už ako rotný ašpirant prevzal ve-

lenie 1. čaty 1. roty.  2. 
apríla 1945 bol meno-
vaný podporučíkom v 
zálohe.

Útoku na továreň 
Filature pri Dunkirque 
11. apríla 1945 sa zú-
časnil v čele svojej 
čaty. Tankisti išli z vý-
chodzieho postavenia 
ako pechota. Útok ale 
zlyhal. Spolupracujú-
ce francúzske jednot-
ky vôbec nevyrazili 
zo svojich postavení a 
odkryli tak oba boky 
útočiacej roty. Útoku 
predchádzala delostre-
lecká príprava, ktorá 
ničila nemeckú obranu 
a vytvorila i dymo-

vú clonu. Náhla zmena vetra ju odviala  a  
tankisti útočiaci ako pechota utrpeli veľké 
ztraty. 148 členná rota prišla o 11 padlých a 
28 zranených. K padlým patril i podporučík 
Adamovič. Svedkovia zhodne vypovedali, 
že bol omylom zasiahnutý chaotickou pal-
bou francúzskych vojakov. Zomrel v náručí 
p.  Alojza Wollmana, ktorý vydal svedectvo 
o tejto tragédii.

Neskoršie vyšetrovanie potvrdilo, že 
neskúsená francúzska obsluha guľometu 6. 
francúzskej roty, ktorá mala pálit na Nemca-
mi obsadenú farmu Vanherseck, sa  pokú-
sila prestreľovat ponad útočiacu rojnicu. 
Prestreľovanie vlastnej zostavy je jednou z 
najťažších úloh i pre dokonale vycvičených 
guľometčíkov. V tomto prípade však strely  
zabíjali vo vlastných radoch.

Pán Cyril Zavadil, účastník zahraničné-
ho odboja vo Francúzsku a Veľkej Británii 
je autorom knihy svojich vojnových spomie-
nok. V knihe „Nebyli jsme svatí“ spomína 
na okamih, kedy sa dozvedel o smrti svojho 
spolubojovníka Adama Adamoviča, ktorý 
velil susednej čate, nasledovne:

„Když se nám konečně podařilo dostat 
se přímo pod valy a tím i z dosahu přímé 
palby, zjistil jsem, že mi chybí málem polo-

viny čety. To již ke mě přiběhl Lojza Woll-
man se zprávou, že mu právě zemřel v ná-

ručí Adam Adamovič se slovy: „Pozdravuj 
mamku!“.

I když jsem slýchával, že k podobným 
výrokům dochází častěji, do této doby jsem 
tomu příliš nevěřil.

Natolik dobře jsem znal jak Adama, tak 
Lojzu, že jsem o pravdivosti Lojzova sděle-

ní ani moment nepochyboval. Adama jsem 
znal již od 1. praporu, blíže jsme se však po-

znali až jako velitelé čet u jedné roty. Byl to 
skutečně výborný kamarád, kterého si bez 
jeho věčně rozesmáté tváře snad nedovedu 
ani představit.

Lojza byl v podstatě dobrácký a flegma-

tický hromotluk, který však byl na samém 
pokraji zhroucení.“

Telá mnohých padlých se v palbe ne-
podarilo odniesť a zostali na bojisku. Až 
16-teho apríla, kedy se obe strany dohodli 
na prímerí, sa podarilo nájsť telá siedmich 
mŕtvych príslušníkov roty, vrátane ppor. 
Adamoviča. Ten-
to bol tiež toho 
dňa pochovaný na 
cintoríne v Bour-
bourgu. 

Počas bojovej 
činnosti v priesto-
re pri Dunkerque 
stratila brigáda 
celkom 207 voja-
kov, z ktorých 167 
padlo a 40 zostalo 
nezvestných. Ďal-
ších 461 vojakov 
bolo zranených.

Marián Mitánek

ČS samostatná obrnená brigáda – CIABG
Czechoslovak independent armoured brigade group

V januári 1945 obdr-

žal Československú 
medailu za zásluhy 
I. stupňa.

V roku 1959 boli jeho ostatky prevezené 
na vojenský cintorín La Targette.

Hrob na cintoríne 
v Bwourbourg.
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Počas Bošáckych hodov, v dňoch 17-
18.8.2019, prebehla v priestoroch Obecné-
ho úradu v Bošáci výstava venovaná tejto 
málo pripomínanej, ale významnej časti 
dejín 2. svetovej vojny.

Slávnostného otvorenia sa zúčastnili 
i starostovia obcí: Bošáca, Nová Bošáca, 
Zemianske Podhradie a Moravské Liesko-
vé, predstavitelia Ministerstva obrany SR, 
organizácie SZPB z Nového Mesta nad Vá-
hom, Trenčína a viacerí potomkovia účast-
níkov týchto historických udalostí.

Pred otvorením výstavy sme vzdali 
česť pamiatke por. Adamoviča, ktorý svoju 
účasť na odboji v roku 1940 vo Francúzsku 
začal a tam i v roku 1945 tragicky zahynul. 
V jeho osobe sme si symbolicky pripome-
nuli i obrovské množstvo ďalších našich 
spoluobčanov.

ČS. republika, napriek všetkým svojim 
známym problémom a chybám, bola do-
slova ostrovom demokracie v strednej Eu-
rópe. Všade okolo panovali režimy, ktoré 
nespĺňali ani najzákladnejšie demokratické 
kritériá. Počas 1. ČSR naši predkovia za-
žili núdzu a ťažké časy. Napriek tomu, že 
museli ťažko pracovať a znášať príkoria 
doby, nadobudli i hrdosť na svoj štát. Boli 
vychovaní tak, aby si to, čo považovali za 
svoju povinnosť, aj splnili.

Aby uživili svoje rodiny, boli nútení 
hľadať si chlieb v cudzej zemi. Mnohí si 
našli vtedy prácu vo Francúzsku. Tam ich 
zastihol i začiatok vojny, rozpad republiky, 
vznik českého Protektorátu a Slovenského 
štátu. Práve vtedy prišla výzva na mobilizá-
ciu. Na nástup do československého vojska, 
ktoré bude vo Francúzsku bojovať proti ne-
meckému nacizmu a obnovu čs. republiky. 
Opustili svoje zamestnania a zobrali do rúk 
pušky i napriek tomu, že doma, na Sloven-
sku, mali svoje rodiny, svojich blízkych a 
im mohli hroziť represálie.

O tom bola naša výstava. O spomienke 
na ťažké časy, tvrdý život a zmysle pre po-
vinnosť.

Účelom bolo pripomenutie si dnes už 
nežijúcich mužov, ktorí boli chlapmi. Uká-
zať rodinám, čo všetko zažívali. Poznali 
sme ich už ako deduškov, čo už mali svo-
je odžité. Teraz sme sa presvedčili, že títo 
dedkovia boli skutoční chlapi, na ktorých 
môžu byť hrdé ich rodiny, naše obce i celé 
Slovensko. Chlapi, čo poznali svoju povin-
nosť a splnili ju.

Vedel som, že do tohto vojska vstúpilo 
veľa chlapov od nás. Prekvapilo ma však 
to množstvo našich mužov, ktoré evidu-
je Ústredný vojenský archív v Prahe, ako 
účastníkov zahraničného odboja vo Fran-
cúzsku.

Z Bošáce a jej vtedajších kopaníc ich 
bolo viac ako 110. Približne 180 chlapov 
bolo z Moravského Lieskového. Spolu s 
občanmi Zemianskeho Podhradia, Dolné-
ho Srnia, Haluzíc a Ivanoviec sa ich počet 
pohybuje okolo štyroch stoviek. 400 mu-
žov, to je už sila práporu. Tým, že z nášho 

regiónu, z týchto obcí vzdialených od seba 
možno 5 kilometrov, sa do bojov vo Fran-
cúzsku zapojilo také množstvo ľudí, sme 
pravdepodobne unikát na Slovensku.

Návštevníkom výstavy boli prístupné 
i zoznamy za jednotlivé obce. Mnoho ich 
medzi nimi našlo toho svojho. Následne sa 
zoznámili s tým, ako sa tento na boj pri-
pravoval, v akých podmienkach prežíval a 
ako bojoval.

Pre toto sme výstavu usporiadali. Cez 
osobné rodinné väzby pripomenúť zlomo-
vú dobu. Cez osudy jednotlivcov ukázať 
dopady rozhodnutí politikov na bežných 
ľudí. Poukázať na hrôzy vojny a potrebu 
neustálej bdelosti a aktivity vo verejnom 
živote.

Výstavu si za dva dni prezrelo viac 
ako 300 návštevníkov. S radosťou som 
sprostredkoval viacerým rodinám mož-
nosť mať fotografiu svojho predka, resp. 
sprostredkoval informácie o jeho osude.

Nám všetkým želám, aby i v budúcnos-
ti Slovensko malo dostatok rozhodných a 
silných chlapov, čo budú poznať svoju po-

vinnosť, ak zlo bude ohrozovať ich rodiny, 
národ a štát. Prajem im múdrosť, aby toto 
zlo rozpoznali, odhodlanie postaviť sa mu 
a silu bojovať s ním. Práve tento odkaz a 
príklad nám zanechali tí, ktorých pamiatku 
sme si pripomenuli.

Vážení spoluobčania.
Na príklade tejto výstavy je vidieť, že je 

tu možnosť dôstojne si pripomenúť našich 
rodákov, ktorí sa zúčastnili na prelomo-
vých udalostiach modernej histórie Sloven-
ska a bývalého Československa.

Prosím o spoluprácu všetkých, čo majú 
možnosť poskytnúť materiály z rodinnej 
histórie. Je tu možnosť poukázať na našich 
predkov, bojujúcich na frontoch 1.svetovej 
vojny. Na legionárov z Francúzska, Talian-
ska a Ruska, čo sa svojim dielom zaslúžili 
o vznik 1. Československej republiky. V 
mnohých rodinách sa určite nachádzajú 
zažltnuté fotografie, dokumenty, listy a 
možno i vyznamenania - pamiatky na tra-
gédie 1. svetovej vojny a na vznik Čeko-
slovenska. Bola to zlomová doba v histórii 
slovenského národa a naši chlapi boli pri 
tom. Ich pamiatka si zaslúži dôstojné pri-
pomenutie.

Marián Mitánek

Výstava pri príležitosti 80. výročia
vzniku Čs. zahraničného vojska vo Francúzsku.

z histórie
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Panychída 
v osade Grúň

Dňa 22.9.2019 v obci Nová Bošáca, v 
osade Grúň, pri masovom hrobe soviet-
skych vojakov, prebehla už štvrtá Spo-
mienka na vojakov padlých v poli. Orga-
nizovali ju spoločne Obec Nová Bošáca, 
ZO SZPB Bošáca s podporou klubu AR-
BAT Trenčín.

Podujatie sa konalo pri príležitosti ne-
dávneho sviatku Pravoslávnej cirkvi, sťa-
tia hlavy sv. Jána Krstiteľa /11.9/, kedy si 
Pravoslávna cirkev pripomína i pamiatku 
vojakov padlých v poli za vieru a vlasť.

Za účasti viac ako 100 občanov prebe-
hol pietny akt kladenia vencov a kvetov. 
Po privítaní starostom obce, v príhovore 
MUDr. Malaya PhD., boli zhromaždeným 
občanom pripomenuté udalosti z apríla 
1945. Kruté boje a veľké obete vojakov 
Červenej armády a Rumunskej kráľovskej 

armády na území tohto regiónu.
Vo svojom príhovore som zdôraznil 

potrebu tolerancie, úcty a rešpektu v prí-
stupe k vojnovým hrobom a pamätníkom. 

Ako protiklad k súčasnému trendu 
ničenia a poškodzovania pamätníkov na 
boje Červenej armády a skresľovania a 
prepisovania historickej pravdy, sa naša 
Spomienka niesla v duchu vyššie uvede-
ných princípov, ktoré sa snažím vo svojom 
verejnom pôsobení presadzovať.

Pamiatku padlých vojakov sme si uc-
tili spôsobom, ktorý plne rešpektuje du-
chovné tradície ich vlasti. Pravoslávnou 
panychídou za upokojenie ich duší, ktorá 
nasledovala po občianskej časti.

Túto odslúžil jerej Marek Kundis, du-
chovný správca pravoslávnych cirkevných 
obcí Brezová pod Bradlom a Piešťany.

Príkladom rešpektu a tolerancie je i 
postoj kňazov miestnych cirkví. Rím-
sko- katolíckej i Evanjelickej a.v. Nečinili 
žiadne prekážky vystúpeniu pravoslávne-
ho kňaza a konaniu panychídy pri hrobe. 
Obaja zaslali pozdravy účastníkom Spo-

mienky a ja som mal česť ich zhromažde-
ným občanom predniesť.

Z prostriedkov pochádzajúcich od 
členov klubu Arbat Trenčín sme nechali 
vytlačiť pamätné aršíky známok. Tieto 
ako pripomienku prevzali starosta obce 
a tí, čo sa v našom regióne podieľajú na 
memoriálnej činnosti. Členovia klubu sa 
akcie zúčastnili vo veľkom počte a vzdali 
úctu položením venca kvetov.

Je potrebné vyzdvihnúť i prístup čle-
nov Klubu vojenskej histórie Západ. Ten-
to klub sa zúčastňuje Spomienok v Novej 
Bošáci od začiatku. Vykonávajú čestnú 
stráž a salvy na počesť padlých vojakov. 
O ich prístupe k veci jasne svedčí i to, že z 
vlastnej iniciatívy kladú pravidelne vence 
za svoj klub a po ukončení nášho stretnu-
tia na Grúni položili kvety i k ďalšiemu 
masovému hrobu vojakov Červenej armá-
dy na cintoríne a vyčistili neďaleký hrob, 
kde boli v minulosti pochovaní príslušníci 
letectva USA- posádky zostreleného bom-
bardéra. 

Marián Mitánek 

Zo života
záhradkárov

 

V čase uzávierky tohto čísla časopisu 
PRAMEŇ sa pomaly blížia Vianoce. A 
tak dovoľte pred koncom roka 2019 krátke 
ohliadnutie za posledným štvťrokom.

Krásne babie leto bošácki záhradkári 
využili aj na spoločný výlet na výstavu v 
Kroměřiži. Dňa 12.10.2019 sa 45 členov 
základnej organizácie spolu s rodinnými 
príslušníkmi zúčastnilo jesennej výstavy 
s témou „Dušičky“. Výstava bola spojená 
s predajom, a tak kto mal záujem mohol 
si nakúpiť smútočné vence, okrasné cibu-

ľoviny, ovocné stromy a kríky a hlavne 
chryzantémy. Pekná bola výstava ovocia a 
zeleniny s mottom „Ako chutí jeseň“, kde 
boli ukážky stolovania v rôznom duchu - 
vidieckom, zámockom, poľovníckom, tu 
sme mohli nabrať inšpiráciu pre naše vý-
stavy. Zaujímavá bola expozícia „Umenie 
sa rozlúčiť“, ktorá predstavila komplexnú 
ponuku kvetinovej výzdoby a služieb spo-
jených so smútočným obradom pri lúčení 
a zachovávaní pamiatky zosnulých. Na-
priek smutnému zameraniu  sa nám výsta-
va všetkým veľmi páčila a krásne počasie 
umocnilo zážitok  z výstavy. Dokonca 
členovia sa do Kroměříža chcú vrátiť aj 
na jar.

Výstava ovocia a zeleniny v spolupráci 
s Obecným úradom v Bošáci sa tento rok 
nekonala z dôvodu rekonštrukcie mater-
skej školy v Bošáci.

Pre členov základnej organizácie sme 
v mesiaci október pripravili malý darček v 
podobe kalendára na rok 2020 tentokrát so 
zameraním na liečivé bylinky. Veríme, že 
v kalendári si každý nájde niečo pre seba. 

Začiatkom roka 2020, približne v me-
siaci marec, nás čaká výročná členská 
schôdza, na ktorej dôležitým bodom bude 
voľba nového výboru základnej organi-
zácie na ďalších 5 rokov. Prosím členov 
základnej organizácie, aby si na výročnú 
schôdzu pripravili námety na akcie, o kto-
ré budú mať v roku 2020 záujem.

V roku 2020 si pripomenieme 60. vý-
ročie založenia základnej organizácie v 
Bošáci.

Za výbor ZO SZZ v Bošáci želám či-
tateľom PRAMEŇA príjemné a pokojné 
prežitie vianočných sviatkov, dobrú zimu, 
hlavne aby počas zimy načerpali dostatok 
síl a energie na ďalší záhradkársky rok. 
Nezabudnite na prechádzky v zimnej prí-
rode ani na drobných operencov v záhra-
dách.

     
Ing. Viera Kozicová, predseda ZO SZZ

Na námestí 
Európy

Miestny odbor MS Bošáca v spo-
lupráci so ZO Jednoty dôchodcov 
Slovenska z Trenčianskych Bohusla-
víc uskutočnili 26.9.2019 zájazd do 
Komárna, kde navštívili Komárňan-
skú  pevnosť s bohatým výkladom 
sprievodcu - riaditeľa DMS Komár-
no Jozefa Černeka, ktorý je zároveň 
aj predsedom MOMS Komárno. 
Previedol nás aj Námestím Európy. 
Odviedol nás aj do historického kos-
tola Sv. Ondreja. Z výletu si všetci 
účastníci priniesli krásne spomien-
ky.

Žofia Hrančová

z Bošáce
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Miestny odbor Matice slo-
venskej Bošáca pod vedením 
predsedníčky Žofie Hran-
čovej  usporiadal v sobotu 
16.11.2019 malý pietny akt 
položením kytice k pamätnej 
tabuli Drahoslava Machalu na 
jeho  rodnom dome v Zemian-
skom Podhradí  pri príležitosti 
jeho nedožitých 72. narode-
nín. Táto malá  spomienka  len 
nadväzovala na Spomienkovú slávnosť zo 
dňa 2. 10. 2019, ktorá sa uskutočnila v KD 
v Novom Meste n/V. Organizátorom bol 
MOMS N.Mesto n/V. s jeho predsedníč-
kou Mgr. Lenkou Fraňovou v spolupráci s 

predsedníčkou MOMS Bošáca. Na podu-
jatí vystúpili herci Božidara Turzonovová, 
Ida Rapaičová, Ján Šimonovič a Mužský 
spevácky súbor Rodokmeň z Bratislavy s 
literárnym pásmom z tvorby D. Machalu 
a so spomienkami na osobné priateľstvo s 
ním. Toto literárne pásmo na verejné pod-
ujatie zabezpečila jeho manželka Dáša 
Machalová.  Pokračovaním tejto slávnosti 
bolo 5.11.2019 odhalenie Pamätnej tabu-
le Drahošovi Machalovi na jeho rodnom 
dome v Z. Podhradí. Toto podujatie tiež 
pripravili predsedníčky MOMS Bošáca a 
MOMS N.Mesto n/V. za výdatnej pomoci 
starostu obce Z. Podhradie  p.Miroslava 
Zámečníka. Aj keď pršalo, mnohých to 
neodradilo, a prišli si uctiť pamiatku na 
významného rodáka. Prítomným sa pri-
hovoril starosta obce M. Zámečník, ktorý 
všetkých srdečne privítal, ďalej manžel-
ka D.Machalová so synom Dr. Lukášom 
a vnukom Samuelom, exprezident SR I. 
Gašparovič, býv. predseda MS Ing. M. 
Tkáč, Kamil Haťapka, bývalý vojenský 
pridelenec v Taliansku plk. Ján Sabo, Dr. 
Milan Čáky, Ing. Štefan Bartko, Dr. Ján 
Juran, riad. cirkev. odboru MK, gen. Sve-
tozár Naďovič za klub generálov, námest-
ný farár ECAV z Myjavy Mgr. Samuel Ján 

Mišiak, PhD., učiteľ Mgr. Dušan 
Dugáček, farárka ECAV Z. Pod-
hradie Mgr. Jana Drottnerová, 
predsedníčka MOMS N. Mesto 
n/V. Mgr. Lenka Fraňová s manž. 
JUDr. Vladimírom Fraňom, histo-
rik PhDr. Ján Karlík, býv. predse-
da MOMS Bošáca Ing. Stanislav 
Zamec. Podujatia sa zúčastnili 
matičiari z D. Sŕnia, Kálnice, N. 
Mesta n/V., Bošáce, Z. Podhradia. 

Po Novom roku si pripomenieme 5.výro-
čie jeho úmrtia. Česť jeho pamiatke.

Žofia Hrančová a Jarmila Mináriková                                

Spomienka
na rodáka

Drahoslava Machalu

Reprezentujú 
našu obec

Ratolesť, občianske združenie Haluzice 
a Motýlik Bošáca dňa 15.6.2019 usporiadali 
v KD Bošáca už 4.ročník „Prehliadky gym-
nastických zostáv a orientálnych tancov“  
pod vedením vedúcich krúžkov Ž. Hrančo-
vej a D. Košnárovej, spojenej s batôžkovým 
posedením a diskotékou.

Gymnastický krúžok úspešne vedie 
Žofia Hrančová. Jej rukami prešli desiatky 
detí od prvého kotrmelca až po gymnastické 
zostavy. I v tomto školskom roku 12.3.2019 
sa zúčastnili Gymnastického štvorboja v 
Novom Meste n/V v kategóriách A, B i C. 
V kategórii A sa umiestnili na 2. mieste, 
kategórii C na 2.mieste a celkovo ako škola 
obsadili tiež 2. miesto. 

Krúžok orientálnych tancov pôsobí v 
Bošáci už šiesty rok pod vedením Duša-
ny Košnárovej. Počas jeho pôsobenia sa 
dievčatá zúčastnili viacerých súťaží a vy-
stúpení v blízkom i ďalekom okolí. I ten-
to školský rok sa zúčastnili súťaže Prin-
cezná orientu v Piešťanoch a v Trenčíne 
to bol Deň tanca. V Piešťanoch obsadili s 
orientálnym waltzom  6. miesto, Despaci-
to získalo 3. miesto, RaksSharki, získalo 
2. miesto a Dabke bolo tiež na 2. mieste.

V Trenčíne získalo Dabke ocenenie 
poroty, Despacito a RaksSharki bronzo-
vé pásmo a Tanec s vejármi strieborné 
pásmo. 

Veľká vďaka patrí starostovi obce 
Bošáca Mgr. Danielovi Juráčkovi za kaž-
doročnú podporu podujatia a ústretovosť 
ako aj všetkým ostatným, ktorí nám dob-
rovoľne prispievajú na činnosť.

Dušana Košnárová, Žofia Hrančová

spomienka
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TAK IŠIEL ČAS
FEBRUÁR – Výročná čl. schôdza – bá-
seň, vyhodnotenie činnosti v r. 2018
- plán činnosti na rok 2019, uznesenie
- občerstvenie a spol. posedenie pri našej 
kapele
MAREC – MDŽ – pripravil OcÚ Bošáca 
– kultúrna komisia
- kultúrny program predviedli deti zo ZŠ s 
MŠ Ľ. V. Riznera
- kúpele DUDINCE – zúčastnilo sa 25 čle-
nov ZO JDS Bošáca
27. 3. – literárne pásmo – spisovateľka 
Mária Pomajbová predniesla rôzne osudy 
slovenských žien
APRÍL
10. 4. – Výstava záhradkár TN – účasť v 
prvý deň  výstavy poobede (výhoda – bolo 
menej ľudí) 
25. 4. – športový deň – turistika po Za-
budišovej smerom z Otoča k Zacharov-
com, kde sme mali prvú zástavku po „ná-
ročnej“ turistike pri kávičke. Trocha nás 
sprevádzal dážď.
MÁJ – Deň matiek pripravil OcÚ Bošá-
ca. Na počúvanie nám hrala nová kapela 
ZEBRANKA -osvedčila sa. 
15. 5. – tradičné stretnutie seniorov Bošác-
kej doliny v KD Zabudišová
23. 5. –ZO JDS Trenč. Bohuslavice nás 
pozvala na stretnutie seniorov Bošáckej 
doliny s bohatým kultúrnym programom. 
Milé bolo vystúpenie detského folklórne-
ho súboru ČAKANKA z Nového Mesta 
n/V. 

Ďakujeme predsedníčke ZO p. Libuše 
Masarikovej a starostke obce p. Jurigovej. 
28. 5. – TOPOĽČIANKY – zájazd, náv-
števa zámku s bohatou históriou, príjem-
ná bola prechádzka parkom so vzácnymi 
drevinami (tulipánový strom, katalpa...), 
čakanie na vstup do žrebčína nám zneprí-
jemnil prudký dážď. Prehliadka žrebčína 
však stála za to. Poslednú zástavku na po-
hodovom zájazde sme mali v reštaurácii 
HRADNÁ STRÁŽ. Pri káve a pive nás 
potešila naša kapela – DUO ZABUDIŠO-
VÁ. 
JÚN MDD – rozprávkový les od KD po-
pod Lysicu na ihrisko, kde boli pripravené 
rôzne atrakcie pre deti. Na príprave sa po-
dieľalo aj 15 seniorov.
- Navždy sme sa rozlúčili s p. Ankou Trt-
kovičovou. Chýba nám. 
JÚL – hurá „ konečne“ „vytúžená dovo-
lenka“
AUGUST – tradičné Čie sú hody, naše 

hody – podieľali sme sa na príprave kul-
túrneho programu a tradičných hodových 
jedál. My dôchodci sme uvarili kotol ka-
pustnice.
- ZO JDS Zemianske Podhradie nás po-
zvala na stretnutie seniorov s občerstve-
ním pri hudbe. Ďakujeme.
SEPTEMBER – Aj na stretnutí seniorov v 
KD PREDPOLOMA bolo o nás výborne 
postarané. Srdečná vďaka.
OKTÓBER – stretnutie obyvateľov 
Bošáckej doliny pod rozhľadňou na HÁJ-
NICI začalo ekumenickými bohoslužba-
mi. Nasledoval kultúrny program, občer-
stvenie. V krásnom slnečnom počasí nám 
nad hlavami vysoko poletovali farebné 
šarkany pre radosť detí, rodičov i nás se-
niorov. Bola príjemná jeseň. 
NOVEMBER Obecný úrad v Bošáci a ZŠ 
s MŠ Ľ. V. Riznera pripravili slávnostné 
stretnutie v rámci úcty k starším v KD 
Zabudišová. Po  milom príhovore starosta 
blahoželal jubilantom a odovzdal každé-
mu darček. Za jubilantov sa prihovorila p. 
učiteľka Božena Rýdza. ĎAKUJEME. 
Počas kalendárneho roka sme 8-krát bri-
gádovali. Boli to práce v parku na námes-
tí, v PD Bošáca a natieranie plošiny pri 
vstupe do KD. 
DECEMBER – čakajú nás predvianočné 
akcie. Vzhľadom na to, že uzávierka časo-
pisu PRAMEŇ je koncom novembra, tak 
ich len spomeniem: Mikuláš, vianočná 
kapustnica, vianočné koledy a vianočné 
ozveny na námestí obce. Príďte si užiť. 
Pokojné Vianoce a šťastný nový rok 2020 
Vám za ZO JDS Bošáca želá 

Mgr. Anna  Rydzá

ZO ŠKOLY
 

Ctení rodičia!
Prvé mesiace školského roka nám 

rýchlo ubehli. Pracovný vír nás už celkom 
stiahol do svojej moci a my máme za se-
bou rôzne podujatia, na ktoré sme sa spolu 
so žiakmi pripravovali. Naše deti sa zú-
častnili OK v CEZPOĽNOM BEHU, RK 
v STOLNOM TENISE, OK vo VOLEJ-
BALE, kurz korčuľovania, Imatrikulácie, 
BIELA PASTELKA, Jesenné aranžova-
nie, Testovanie T5 a navštívil nás MIKU-
LÁŠ.

 Prvoradé je pre nás, aby vaše deti do-
stali kvalitné vzdelanie. Všetci pedagógo-
via sa snažia o to, aby sa žiaci v priesto-
roch školy cítili komfortne. Chcem Vás 

ubezpečiť, že v škole máme vynikajúcich 
pedagógov, skvelých odborníkov, ľudí, 
ktorí milujú svoje povolanie, vedia sa pre 
svoju prácu nadchnúť a takto zanietení 
dokážu získať aj svojich žiakov – Vaše 
deti.

Chcem sa Vám, milí rodičia, zároveň 
poďakovať. Vy ste neoddeliteľnou súčas-

ťou úspechov našej školy. Pre Vaše deti 
ste prístavom istoty, bezpečia a prameňom 
citového bohatstva. Som hlboko presved-
čená, že v spolupráci s Vami sme schopní 
vyriešiť všetky problémy. Je dôležité, aby 
ste nám dôverovali a v opatreniach školy 
videli našu snahu pomôcť Vášmu dieťaťu. 
Som rada, že sme mohli privítať v novom 
školskom roku devätnásť prvákov. Ďa-
kujem rodičom za prejavenú dôveru a v 
mene všetkých kolegov Vás ubezpečujem, 
že všetkým deťom zabezpečíme kvalitné 
a dlhodobé vzdelávanie. Dvere našej školy 
sú pre Vás vždy otvorené.

V kalendárnom roku 2020 želáme 
všetkým žiakom veľa zdravia, vynikajú-
cich úspechov v škole a množstvo zaují-
mavých a kvalitných školských podujatí.

Mgr. Katarína Kusendová, 
riaditeľka školy.

z Bošáce
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Prázdninový 
výstup
na Roháčovú

V nedeľu 11. augusta sme sa spolu 
so 40 turistami vybrali na tradičnú 6 
kilometrovú túru na kopec Roháčová. 
Najskôr sme sa vybrali pokochať dob-
re známymi výhľadmi nad Španím pri 
budhistickej stavbe Gonpa. Odtiaľ si 
poniektorí išli pozrieť miesto, kde bol 
dočasne pochovaný počas 2. sv. vojny 
gen. Dibrov. Tento úsek dal v horúčave 
zabrať. Poslednou časťou bol samotný 
výstup na Roháčovú, kde sme sa ako 
vždy podpísali na turistický balónik. Po 
túre nás dole na Otoči čakalo výborné 
občerstvenie v podobe výčapu, ktorý 
zabezpečil Čaba bar z Bošáce, za ktorý 
mu ešte raz ďakujeme a pochutili sme 
si aj na chlebíkoch s masťou, cibuľkou 
či domácim džemom. Ešte raz všetkým 
veľká vďaka za účasť. (foto dolu)

Zabudišovské 
hody

V nedeľu 15. septembra sme uspo-
riadali už 4. ročník Zabudišovských 
hodov. Tento sviatočný deň začal o 
11:00 sv. omšou pri kaplnke, ktorá je 
zasvätená Sedembolestnej Panne Márii. 

Popoludní sa už začali domáci i cezpoľ-
ní schádzať a mohol sa začať hodový 
program. Ten svojim príhovorom zahá-
jil J. Horečný so starostom Mgr. D. Ju-
ráčkom. Hneď na úvod všetkých dobre 
naladila hudobná skupina Garážanka 
z Trenčianskych Stankoviec i ženská 
spevácka skupina Kolovrátok z Melčíc. 
Tanečnú časť programu tvoril opäť vý-
borný DFS Čakanka z Nového Mesta 
n/V. Neočakávane vystúpili aj šikovné 
dievčence Natálka Laufíková s krásnou 
pesničkou, ktorou prekvapila svoju starú 
mamu, či Kristínka Kosová s dedkom a 
bratia Kostelanoví s otcom Miroslavom. 
Bohaté zastúpenie mali aj harmonikári 
zo širokého okolia. Všetkým im ďakuje-

me za účasť a za hranie až do večerných 
hodín. Okrem hudobného programu 
sme opäť nezabudli na novonarodené 
detičky, ktoré sme spolu s rodičmi od-
menili malým darčekom. Tento rok bol 
program obohatený o gratulácie, keďže 
sme mali v Zabudišovej viacero jubi-
lantov (za kytičky ďakujeme Potulnému 
kvetinárstvu Černuška, D. Moškovej). 
A nezabudlo sa ani na tých, ktorí nás 
navždy opustili. Chceme poďakovať 
každému, kto sa podieľal na príprave 
hodov. Či už sú to muži z DHZ Zabudi-
šová a ďalším dobrovoľníkom, ktorí po-
máhali pri výčape i upratovaní a všetkej 
príprave pred hodami. Všetkým, ktorí 
boli nápomocní v kuchyni a pri výrobe 
slivkových gulí a šúľancov. Za pomoc 
ďakujeme rodine Kubovej. Taktiež rodi-
ne Potočnej a I. Čechvalovi za vozenie 
detí na koníkoch. Rodine Chalányovej 
za predvádzanie výroby na hrnčiarskom 
kruhu i všetkým „stánkarom“ za účasť. 
Tento rok sme vytvorili menšiu výstavu 
z historických fotografii Zabudišovej, 
preto vyslovujeme vďaku každému, kto 
poskytol fotomateriál. V neposlednom 
rade ďakujeme Obci Bošáca a starostovi 
Mgr. Juráčkovi za organizačnú i finanč-
nú pomoc. Dúfame, že sa návštevníci 
tento rok opäť nielen zabavili, ale aj po-
chutili na hodových dobrotách. Vidíme 
sa budúci rok na Vašich, našich hodoch.

Rozlúčka
s letom

V Zabudišovej sa v sobotu 28. sep-
tembra konala symbolická Rozlúčka s 
letom. Na Otoči sa tak zišli podebatiť pri 
vatre a zaspievať pri muzike obyvatelia 
Zabudišovej i cezpoľní. Vďaka p. Za-
charovi, p.Zámečníkovi a p. Poludvor-
nému za hudobný doprovod a Jarkovi 
Struhárovi za nápad zorganizovať túto 
akciu. (foto vpravo)

V nedeľu 6. októbra sa konal 9. roč-
ník 20 kilometrov dlhej turistiky „Po 
stopách Jožka Malca“. Počasie nám po 
upršanej sobote prialo a tak sme sa v 
ranných hodinách vybrali autobusom do 
Bystřice pod Lopeníkem. Tam nás priví-
tal pravou moravskou slivovicou správ-
ca Libor Velan a samozrejme nechýbala 
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ani prehliadka múzea. Tu sme si mohli 
prezrieť zbierku starodávnych kočíkov, 
historických fotografii p. Beníčka, kroje 
z okolia či krásnu zrekonštruovanú sto-
dolu, kde poriadajú každý rok svadby 
a iné akcie. Po prehliadke sme sa vybrali 
na rozhľadňu pod Vojanskú, kde si nie-

ktorí dopriali menší piknik a kochali sa 
okolím. Následne sme sa miernym stú-
paním po cykloceste a zelenej značke 
dostali až k rozcestníku na miesto nazý-
vané Troják a odtiaľ na Mikulčin vrch. 
Tu dalo o sebe vedieť chladnejšie horské 

počasie (asi 3 stupne). Ale našťastie sme 
sa už úspešne blížili k horskej chate Vy-
škovec, kde sme si dopriali niečo na za-
hriatie, pivko, či zaslúžený obed. Z Vy-
škovca naša cesta pokračovala známym 
značeným chodníkom na Zabudišovú, 
alebo do Predpolomy. Ďakujeme všet-
kým turistom, ktorí sa snami vybrali na 
túto poslednú jesennú túru. Veríme, že 

sa páčilo a nálada nikomu neklesla na-
priek chladnejšiemu a zamračenejšiemu 
počasiu. Ďakujeme Danielovi Ženžlá-
kovi za poskytnutie autobusu a šťast-
ný odvoz a taktiež pánovi Velanovi za 
prehliadku múzea. Budúci rok náš čaká 
jubilejný 10. ročník. Veríme, že sa tam 
vidíme v čo najhojnejšom počte.

Lampiónový 
sprievod

17. novembra sa konal pod záštitou 
rodinky Potočnej ďalší ročník lampióno-
vého sprievodu pre malých aj veľkých. Z 
Otoča sa s originálnymi lampášmi vyda-
lo „rozsvietiť“ tmavú Zabudišovú asi 45 
účastníkov. Cieľom sprievodu bol kultúr-

ny dom, kde na každého čakal čaj, vínko 
a výborné palacinky a placky rôzneho 
druhu, či trubičky. Keďže sa akcia konala 
v sviatočný deň tzv. „Nežnej revolúcie“, 
nechýbala ani tematická hudba.

text a foto: o.z. Naša Zabudišová 

Plánované akcie
na mesiac december:
22. december – Rozsvietenie jedličky v 
Zabudišovej  (Všetkých pozývame na 
stretnutie pri punči, čaji, iných dobro-
tách s menším programom. Kde? Bari-
na/Otoč). 

26. decembra – 35. ročník Štefanského 
pochodu. Odchod: Zabudišová/Otoč 
8:00. 

zo Zabudišovej

ŠTEFANSKÝ  
TURISTICKÝ 

POCHOD

Turisti zo Zabudišovej Vás po-
zývajú dňa 26.12.2019 na 35. ročník  
tradičného vianočného Štefanského 
turistického pochodu na Mikulčin Vrch 
a Veľký Lopeník. Trasa: Zabudišová – 
Kykula – Vyškovec – Mikulčin Vrch – 
Veľký Lopeník – Nová Bošáca – Špa-
nie – Zabudišová. Zraz účastníkov je 
o 8:00 hod. na konečnej autobusovej 
zastávke na Zabudišovej, dĺžka trasy 
po značených turistických chodníkoch 
s cieľom na Zabudišovej je 30 km, s 
cieľom v Novej Bošáci 24 km.  Tešíme 
sa na Vašu účasť.   

Ing. Jaroslav Struhár

Túra Bystřice 
pod Lopeníkem 
– Zabudišová
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Činnosť DHZ 
Zabudišová 
v roku 2019

DHZ Zabudišová má ku dňu 
30.11.2019 54 členov, naša organizácia 
vznikla v roku 1953, o niekoľko rokov 
oslávime 70. výročie vzniku. V roku 
2006 sme začali svojpomocne budo-
vať  z finančných zdrojov obce novú 
hasičskú zbrojnicu, celkovo  členovia 
DHZ  odpracovali  pri jej výstavbe  vo 
svojom voľnom čase  do dnešného dňa  
3245 brigádnických hodín.  Našou hlav-
nou činnosťou v roku 2019 bolo výstav-
bu zbrojnice aj za pomoci finančných 
zdrojov štátu ukončiť, čo sa nám aj poda-
rilo. Stavebná firma Jozef Beňo z Novej 
Bošáce plus naši členovia a Obecný úrad 

obce Bošáca na čele so starostom obce 
sa pričinili o to, že v súčasnosti stojí na 
Zabudišovej časť Barina  dokončená 
nádherná jednoposchodová budova ha-
sičskej zbrojnice. Na prízemí sa nachá-
dza  samotná garáž, kde parkuje predne-
dávnom prevzaté nové zásahové vozidlo 

IVECO daily, ďalej protipovodňový 
vozík a máme tam uložený potrebný 
materiál na zásahovú a športovú čin-
nosť. Na poschodí sa nachádza spolo-
čenská miestnosť, ktorá bude využitá 
najmä na schôdzkovú činnosť. V roku 
2019 sa zúčastnilo naše súťažné druž-
stvo na okresnej súťaži DHZ okresu 
Nové Mesto nad Váhom a na viacerých 
pohárových súťažiach, za čo patrí po-
ďakovanie všetkým aktívnym členom 
na čele s veliteľom DHZ Danielom 
Zámečníkom. Počas roka pravidelne 
organizujeme stavanie mája, futbalový 
turnaj, na konci roka tradičný Štefan-
ský pochod, raz za päť rokov súťaž v 
hasičskom športe o pohár starostov 
Bošáckej doliny, členovia sa pravidel-
ne zúčastňujú na akciách poriadaných 

OZ Naša Zabudišová a na turistickom 
pochode Okolo Bošáckej doliny. Dňa  
28.12.2019 zhodnotíme svoju rozsiahlu 
činnosť na výročnej členskej schôdzi.

Ing. Jaroslav Struhár
predseda DHZ Zabudišová

Zabudišovská
vrchárska časovka

Po siedmy krát  patrila prvá októbrová nedeľa cyklistom z 
Bošáckej doliny aj širokého okolia.

Ani tentokrát chladnejšie, ale slnečné počasie neodradilo 
bezmála 60 pretekárov odhodlaných popasovať sa s prevýše-
ním „hore Zabudišovou“. Veľmi milo prekvapila hojná účasť 
talentov a nádejí. V oboch detských kategóriách sa na štart po-
stavilo takmer 30 motivovaných detí.

Keďže formát pretekania (kvalifikácia a finále) sa vlani 
osvedčil, krátko pred poludním vyrazil pelotón priateľským 
tempom uličkami Bošáce, na spanilú jazdu – bošácku cyklo-
parádu. (Veríme, že v budúcnosti dokážeme konkurovať ne-
deľnému obedu a do ulíc nás príde povzbudiť/podporiť viac 
občanov). Cieľom je predsa okrem zmeraných časov, poukázať 
na cyklistiku ako zdravý ekologický, úsporný a cool dopravný 
prostriedok, ale aj štýl života.

Poďme späť na štart, kde sa už napätie dalo porcovať. Oho-
lené nohy & karbón do prvých radov, hrdzavé retiazky & oce-
ľové rámy nakoniec, veď pretek je pre každého, či chce poraziť 
súperov alebo len svoju lenivosť.

Tri-dva-jeden a ide sa! Kopec je krátky – taktika bokom. 
Cyklistika je totiž strašne (ne)férový šport…, buď na to máš 
alebo nie! Niet rozhodcu a ďalšej desiatky hráčov, za ktorých 
svoj výkon schovať. Aj preto v cieli nie náhodou vidíme prvých 
kvalifikantov. Rehora (7:49), Kulich (7:59) a Roháček (8:06). 
O niečo pomalšia priemerná rýchlosť (19,9 km/h) oproti predo-
šlým rokom najmä kvôli vetru a zime. Rastúcu kvalitu podujatia 
potvrdilo až 25 jazdcov s časom pod 9:00. Prvá zo žien bola Ňa-

ňová 9:49, N. Svetláková 10:00 a A. Cíbiková 11:52. Päticu žien 
doplnila iba 8.r. R. Šestáková, ktorá sa stala najmladšou od-
vážnou účastníčkou. Skladáme poklony. O Najlepšom jazdco-
vi Bošáckej doliny nekompromisne rozhodol a konkurenciu si 
postrážil skúsený miestny borec J. Kopunec (8:54).

Veľké súboje sa konali aj v kategórii predškolákov, kde 
dobrú formu a genetiku potvrdil T. Šesták jr.  Podobne medzi 
školákmi, v skrátenom špurte do kopca nedal šancu ostatným, 
ďalší bošácky talent F. Koreň. Pochvala patrí všetkým zúčast-
neným deťom aj ich rodičom za motiváciu. Sladká aj vecná od-
mena nikoho z nich právom neminula.

Naspäť k finále, kde sa tento rok drámy nekonali. Na prvé 
víťazstvo v Zabudišovskej časovke podľa slov najrýchlejšieho 
R. Rehoru z D. Srnia: „stačilo skúsiť uvisieť najlepšieho vr-
chára z balíka a na konci to utrhnúť pre seba hrubou silou v 
protivetre“. Znie to jednoducho, ale musíme dodať, že bojovný 
Rehora bol strieborný aj posledné dva ročníky. V 7. ročníku mu 
to konečne vyšlo (19500 km v nohách a 83 kg v deň preteku). 
Malú stratu  za Budišovou namerali M. Kulichovi a tretiemu 
M. Súlovskému. Medzi ženami si vo finále po napínavej odvete 
vymenili stupne na bedni prvá Svetláková s druhou Naňovou.

Na záver bohatá tombola, chutné občerstvenie a priateľské 
rozhovory ako bodka za uplynulým cyklorokom. Za podporu 
ďakujeme  okrem iných najmä TSK – participatívny komunitný 
rozpočet, FERNO, Obec Bošáca, Rival Bike a naším dobrovoľ-
níčkam. 

Muži do 50r.: 1. Radoslav REHORA (00:07:49), 2. Marek 
KULICH (00:07:59), 3. Šimon ROHÁČEK (00:08:06). Muži 
nad 50r.: 1. Jaroslav BUCHTÍK (00:08:35), 2. Silvester SNIT-
KA (00:08:36), 3. Milan VATRT (00:09:27). Ženy: 1. Žofia   
NAŇOVÁ (00:10:49), 2. Nikoleta SVETLÁKOVÁ (00:11:00), 
3. Antónia CÍBIKOVÁ (00:11:52).

Juro Moško

zo Zabudišovej
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Vážení spoluobčania,
ani to nestačím sledovať a už nám klo-

pú Vianoce na dvere. Opäť sa blíži koniec 
roka a nám, mne nezostáva nič iné, iba 
bilancovať, čo sa z mojich  predsavzatí, 
ktoré som  si dával na nový rok podarilo 
splniť. Je to až neuveriteľné, ako ten čas 
letí. Neviem, či  mám iba ja taký pocit, ale 
akoby to bolo len včera, čo som písal prí-
spevok do nášho časopisu ku koncu roka 
2018 a ten čas je tu zase, len s tým rozdie-
lom, že už sa blíži koniec roka 2019. Dva-

násť mesiacov – pre niekoho nekonečne 
dlhá doba  a pre mňa málo času na to, čo 
všetko sme chceli urobiť a nestihli z rôz-
nych nepredvídateľných  dôvodov. Pod-
statné je, že sme získali spomínané do-
tácie a verím tomu, že postupne úspešne 
dokončíme začaté práce.  Všetko som to 
opísal v minulom čísle, takže sa nechcem 
opakovať i keď sa vraví „Opakovanie je 

matka múdrosti“.
Čo by som chcel spomenúť je stavba 

„Rozšírenie vodovodu“, ktorá je úspešne 
skolaudovaná. Záujemcovia o pripojenie 
sa môžu prihlásiť na obecnom úrade. Pra-
covníčky obecného úradu Vám vysvetlia a 
poradia aký je ďalší  postup pri napojení, v 
prípade nejasností  isto aj pomôžu.

Asi  neuniklo Vašej pozornosti to, že 
sa začalo s prácami na rekonštrukcii kul-
túrneho domu. Žiaľ termín začatia sa nám 
posunul a s  prácami sa začalo oveľa ne-
skôr ako bolo predpokladané a preto Vás 
prosím o toleranciu a  pochopenie.  Pokiaľ 
by ste si chceli prenajať KD v budúcom 
roku, nebude to možné predpokladám do 
apríla.  Všetko závisí od počasia, nakoľ-
ko vonkajšie práce sa nedajú vykonávať 
pokiaľ bude sneh, mráz a pod. Skúsme to 
spoločne vydržať a výsledok bude nád-
herný  vynovený KD, ktorý bude slúžiť 
nám všetkým. Ďakujem za pochopenie.

Významnou udalosťou  v našej obci 
bolo odovzdávanie šiestich hasičských 
áut Iveco Daily pre DHZ - Zemianske 
Podhradie, DHZ Bošáca - Zabudišová, 
DHZ Trenčianske Bohuslavice, DHZ 
Nová Bošáca, DHZ Beckov a DHZ Stará 
Turá.  Osobne odovzdávala do rúk staros-
tov kľúče od hasičských  áut  ministerka 
vnútra SR pani Denisa Saková. Odovzdá-
vacieho ceremoniálu sa osobne zúčastnili 
aj štátny tajomník Ministerstva obrany SR 
Marián Saloň, poslanec Národnej rady SR 
a predseda TSK  Jaroslav Baška, poslanec 
NR SR Dušan Bublavý, prezident Ha-
sičského a záchranného zboru SR  Pavol 
Nereča, riaditeľ Krajského riaditeľstva 
Hasičského a záchranného zboru SR v 
Trenčíne Igor Šenitka,  generálny sekretár 
Dobrovoľnej požiarnej ochrany  Vende-
lín Horvát, krajský a zároveň aj okresný 
predseda Dobrovoľnej požiarnej ochrany  
Jozef Smolinský, zástupca evanjelickej 
cirkvi a.v. vyznania pani Janka Drottnero-
vá a ďalší vzácni hostia a samozrejme ne-
smiem zabudnúť na našich spoluobčanov, 
deti a mládež.  Celá akcia prebehla  na na-
šom hasičskom ihrisku a myslím si, že sa 
všetkým páčila a bola pripravená na úrov-
ni. Tu patrí poďakovanie z mojej strany 
všetkým mojim kolegom z okolitých obcí, 
ale aj členom DHZ Zemianske Podhradie 
a ďalším nemenovaným priateľom  spo-
luobčanom  za pomoc pri príprave tejto 
akcie a ich súčinnosť. Veľké poďakovanie 
patrí aj Ministerke vnútra SR, poslancom 
NR SR za tento zmysluplný dar pre naše 
dobrovoľné hasičské zbory.  Ďakujeme.

Chcem Vás informovať, že v tomto 
roku nás ešte čaká Silvestrovská zábava, 
ktorú organizuje DHZ Zemianske Pod-
hradie.  Tradičná fašiangová zabíjačka sa 
v budúcom roku nebude konať z dôvodu 
rekonštrukcie KD. Preto o rok, ak v zdraví 

Práce na prístavbe KD

Práce na prístavbe KD

Ministerka vnútra D. Saková 
a dobrovoľní hasiči  po odovzdaní 
vozidiel

Výsadba

Výsadba stromčekov – ovocný sad 
Pavlíkovec

V plnom nasadení pri sadení 
obecného ovocého sadu
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dožijeme, bude o to vzácnejšia.
Blížia sa zimné mesiace a s ňou aj 

pravdepodobne snehová nádielka. Preto 
chcem poprosiť všetkých majiteľov moto-
rových vozidiel, aby neparkovali na chod-
níkoch a krajniciach miestnych komuniká-
cií, nakoľko týmto zamedzujú vykonávať 
bezpečne zimnú údržbu a  posyp. Verím, 
že všetci pochopíte túto prosbu. Nedá sa 
vykonávať zimná údržba pokiaľ sú miest-
ne komunikácie  a  chodníky  parkovacími 
miestami vozidiel. Možno by sme sa mali 
zamyslieť nad týmto problémom, lebo ani 
vo sne by nikoho nenapadlo, že od Nežnej 
revolúcie budú skoro v každej domácnosti 
minimálne dve osobné autá. Kto s takým-
to enormným nárastom vozidiel v domác-
nosti počítal pred tridsiatimi rokmi? Ja 

osobne vidím celkom jednoduché riešenie 
napríklad v našich predzáhradkách. Áno 
možno sa nimi pýšime, ale treba byť rea-
listický a uvedomiť si, že parkovanie vo-
zidiel je celosvetový problém. A nám sa 
naskytá aspoň takáto možnosť riešenia a 
myslím si, že by sme ju  mali využiť.  Túto 
inšpiráciu som našiel u niektorých našich 
spoluobčanoch, ktorí si to týmto spôso-
bom už vyriešili.  Berme si z nich príklad.

Spomenul by som ešte náš obecný sad, 
ktorý sme spoločnými silami  na trikrát 
vysadili. Všetkým  Vám  úprimne  ďaku-
jem za spoluprácu a pomoc. Teším sa na 
spoločné posedenie s Vami v oddychovej 
zóne, ktorú by sme tam chceli vybudovať 
na budúci rok  a ešte rozšíriť sad o ďalšie 
druhy ovocných drevín a krov. Vybudo-

Posledné práce na ovocnom sadeSpoločné foto po skončení prvej 
etapy výsadby

Pódium na hasičskom ihrisku

Prekládka elktrickej prípojky 
zo stĺpa do zeme

Spoločné foto po skončení druhej 
etapy výsadby

Práce - vybudovanie socialnych 
zariadení na obecnom úrade

Prípojka elektriny  prekládkaDobrovoľníci pri výsadbe  v plnom 
nasadení

Prestrešenie terasy na fut. ihrisku

Dobrovoľníci od namladšiho 
po najstaršieho

zo Zemianskeho Podhradia
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vali sme   prestrešenie na futbalovom 
ihrisku, prerobili prípojku elektriny do 
KD, OcÚ, Požiarnej zbrojnice, Pohostin-
stva a  budovy Regentíkovec. Mohol by 
som písať o všetkých tých projektoch, 
prácach, ktoré sme zrealizovali, ale viac 
menej všetci to vidíte v skutočnosti a 
verím, že aj poslanci OcZ Vám posky-
tujú dostatok pravdivých  informácií o 
dianí v obci. Tu chcem všetkým vyslo-
viť veľké úprimné ďakujem. Ďakujem 
za Vašu ochotu pomôcť, priložiť ruku k 
dielu, za to, že ste si našli čas aj na úkor 
čerpania  svojej dovolenky a svojím obe-
tavým prístupom, dovolím si ich všet-
kých osloviť slovom priatelia,  ste  nám 
pomohli k tomu, že máme novú fasádu 
na materskej škole, hasičskom dome, vy-
sadený krásny ovocný sad, prestrešenú 
terasu na futbalovom ihrisku, vynovenú 
požiarnu zbrojnicu z vnútra a aj zvon-
ku, vybudované pódium na hasičskom 
ihrisku  atď. Preto aspoň pár fotografií 
prikladám k môjmu článku, aby ste mali 
predstavu, čo sme všetko spoločnými si-
lami dokázali zrealizovať. Ďakujem ešte  
raz všetkým.

Záverom môjho príhovoru by som  
Vám chcel milí spoluobčania popriať z 
úprimného srdca krásne a ničím neruše-
né Vianoce. Aby ste si pod stromčekom 
našli všetci ten svoj kúsok vysnívaného 
šťastia, pevného zdravia a lásky  k blíž-
nemu. Nech Vaše rodiny, deti, vnúčatá 
pravnúčatá nepoznajú pocit hladu, sa-
moty, nezažijú úskalia vojny a všetkého 
zlého, čo sa v tejto hektickej dobe na-
chádza. Prajem Vám, aby ste našli pokoj 
v duši a úprimný pocit spolupatričnosti 
nielen k svojim blízkym, ale aj priate-
ľom, známym a celej našej komunite 
žijúcej v Bošáckej doline.  Veď ako sa 
správame my k druhým ľudom, tak sa 
budú oni  správať  k nám. Želám Vám 
príjemné prežitie vianočných sviatkov v 
kruhu svojich najbližších, Vianoce na-
plnené pravým pokojom, radosťou, lás-
kou, zdravím  a Božím požehnaním po 
celý rok 2020.

Všetkým Vám ďakujem za podporu 
a pomoc pri zveľaďovaní našej krásnej 
síce trošku menšej, ale o to význam-
nejšej obce v histórií slovenského náro-
da. 

Miroslav Zámečník
starosta obce

Prace na odstránení nelegálnej 
skládky

Brigáda na rekonštrukcii Požiarnej 
zbrojnice

Skládka po úprave Dievčatá pripravujú brigádnikom  
fantastický obed

Nová fasada MŠ Zem. Podhradie Práce na uteplení Hasičského 
domu

Práce na uteplení a novej fasáde 
Materskej školy Zem. Podhradie

Práce na uteplení hasičského 
domu

zo Zemianskeho Podhradia
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Poďakovanie
za celoživotnú prácu 
priateľke
Mgr.Blažene Dugáčkovej 

Narodila sa 26.8.1939 v Zemianskom 
Podhradí. V roku 1963 vyštudovala 
Pedagogický inštitút v Trnave. Pôsobila 
ako učiteľka na ZŠ v Bošáci. Pani 
Dugáčková sa narodila ako  rodený 
pedagóg. Mal som tú česť byť jej 
žiakom a môžem povedať, že svojim 
profesionálnym prístupom si získala 
všetky srdiečka svojich žiakov. V 
škole pôsobila pre nás ako druhá 
mama. Osud zariadil, aby sa stala 
aj odbornou učiteľkou racionálneho 
využitia medu v  domácnosti. Viedla 
desiatky kurzov zameraných na pečenie 
medového pečiva. Pre miestnu včelársku 
organizáciu pripravovala viacero 
rokov medovníky, ktoré sa predávali 
na bošáckych hodoch. Pre SZV v 
Bratislave pripravovala dekoratívne 
pečivo, ktoré reprezentovalo slovenské 
včelárstvo na výstavách v zahraničí (v 

nemeckom Erfurte a poľskej Varšave), 
ďalej  kongresy Apimondie, zjazdy SZV, 
výstavy Agrokomplexu v Nitre, Gastro v 
Bratislave atď. Dnes s pani Dugáčkovou 
spolupracujem ako starosta obce pri   
organizovaní  v našej Bošáckej doline 
vychýrenej akcie s názvom „Medová 
nedeľa“. Tu sa naskytá  možnosť 
návštevníkom tejto akcie obdivovať jej 
umenie zručnosti zdobenia, ale aj chuti 
medovníkov. Každý jeden je vlastne 
umeleckým dielom, ktoré je Vám pri 
pohľade naň  ľúto zjesť. Samozrejme 
pochopenie, porozumenie a veľkú 
oporu pre svoju záľubu našla i u svojho 
manžela Dušana, ktorý je učiteľom 
včelárstva a neskôr priviedla k tejto 

záľube aj svoje dve dcéry, ktoré sa tiež 
stali odbornými učiteľkami medových 
výrobkov. Bola členkou redakčnej rady 
časopisu Včelár, kde viedla pravidelnú 
rubriku Našim ženám. Príspevky s týmto 
zameraním uverejňovala i v regionálnej 
tlači. Je držiteľkou zlatej plakety, ktorú 
jej udelil Slovenský zväz včelárov v 
Bratislave. Od roku 1973 je členkou 
výboru a kronikárkou ZO v Bošáci. Pani 
Blaženka Dugáčková vedie zápisy do nej  
neuveriteľných 55 rokov od je vzniku. 
Tu by som jej chcel vyjadriť úprimne 
poďakovanie. Je to nádherné dielo, ktoré 
zachytáva chronologicky históriu nášho 
spolku a to len a len vďaka jej obetavosti. 
Súžitie manželov Dugáčkových je 
ukážkové. Navzájom sa dopĺňajú a svoje 
skúsenosti nezištne odovzdávajú ďalším 
generáciám včelárov. Pani Dugáčková  
ĎAKUJEME za všetko a želám Vám 
do ďalších rokov života pevné zdravie 
a ešte mnoho šťastných chvíľ prežitých 
či už pri pečení, zdobení medovníčkov, 
alebo pri práci so včielkami. Hovorí sa, 
medovníček je do srdca chodníček a vy 
ste si ich svojou ušľachtilou prácou našla 
k veľmi  veľa srdiečkam. 

Miroslav Zámečník 
starosta obce

Čas tak neúprosne letí, otvárame list 
v novom kalendári s dátumom 1. január a 
ani sa nenazdáme už sme na poslednom 
liste, ktorý nám oznamuje, že je ďalší 
rok za nami. A tak rýchlo ubehli aj roky 
spolupráce s  Mgr. Annou Rydzou, ktorá 
sa starala o šírenie histórie a kultúry 
našej obce, ktorá je tak veľmi bohatá 
na dejateľov, ktorí v našej malej, ale 
o to významnejšej obci sa narodili, 
žili a pôsobili. Počas pôsobenia ako 
sprievodkyňa v Pamätnom dome Holuby 
Rizner svoje vedomosti odovzdávala 
žiakom základných škôl, stredných 
škôl, organizáciám, ale aj jednotlivcom 
či skupinám ľudí, ktorí mali záujem o 
históriu našej obce. Je to veľmi záslužná 
práca, ktorú môže vykonávať iba človek, 
ktorý je ochotný robiť veci nezištne, 
má rád svoju prácu a vykonáva ju s 
láskou. Aj touto cestou  sa Vám chcem 
poďakovať za dlhoročné pôsobenie ako 
sprievodkyňa nášho pamätného domu a 
som rád, že sme Vašu dlhoročnú prácu 

ocenili v roku 2018 aj udelením ceny obce 
Zemianske Podhradie. Do ďalších rokov 
na zaslúženom odpočinku Vám prajem 
hlavne zdravie, spokojnosť, radosť z detí 
a vnúčat a ešte veľa spokojných rokov v 
kruhu svojich najbližších. Ďakujeme

Miroslav Zámečník
starosta obce

Poďakovanie
Mgr. Anne Rydzej

osobnosti
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Potreba krvi je veľká. Pri-
bližne 180 000 transfúznych 
jednotiek červených krviniek 
sa každoročne spotrebuje 
iba na Slovensku.  Dňa 16. 9. 
2019  sa v Kultúrnom dome v 
Zemianskom Podhradí  usku-
točnil 21. ročník Kvapka krvi 
Bošáckej doliny, na ktorom sa 
zúčastnilo 25 darcov. 

Vážení darcovia, rozhodli 
ste sa pre veľmi dôležitý krok 
v živote – darovať najvzácnejší 
dar. Vaša krv môže zachrániť 

obete úrazu, pomôcť predčasne 
narodenému dieťaťu, pri ur-
gentných operáciách môže byť 
rozhodujúcim faktorom. Nee-
xistuje umelá náhrada krvi – jej 
jediným zdrojom je ČLOVEK!

Touto cestou by sme sa 
chceli poďakovať nielen dar-
com krvi, ale aj organizátorom 
MS SČK v Bošáci.

Ďakujeme Vám.

OcÚ Zemianske Podhradie

Už XI. ročník Slováckej ja-
ternice sa konal v areáli špor-
tovej haly v Trenčianskych 
Bohuslaviciach. Tento rok sa 
ochutnávka zabíjačkových 
špecialít   konala 21. septem-
bra 2019. Slovácka jaternica 
patrí medzi tradičné cezhra-
ničné podujatia. Tento rok bol 
výnimočný z toho dôvodu, že 
Obec Trenčianske Bohusla-
vice rozšírila rozmery tohto 
podujatia o koštovku pálenky. 
Nazvali to nultým ročníkom 
koštovky pálenky pod Turec-
kým vrchom. Záujemcovia 
mohli priniesť vzorky vypále-
ných destilátov, ktoré vyhod-
notil Slovenský Rád rytierov 
destilátov. Tento malý festival 
s veľkými chuťami má veľkú 
obľubu medzi milovníkmi 
zabíjačkových špecialít. Je to 
súťaž družstiev, ktoré už od 
rána pripravujú zabíjačkové a 
iné tradičné a netradičné špe-
ciality. Hoci jedlo hrá veľkú 
úlohu pri konaní tejto akcie, 
dôležité je aj vyzdvihnúť zá-
mer konania tohto podujatia a 
to je utužovanie dobrých vzťa-
hov medzi slovenskými obca-
mi a susediacimi moravskými 
obcami. A kde sa môžu lepšie 
tieto vzťahy utužiť ako pri 
dobrom jedle, pálenke, mu-
zike a speve.  Naše družstvo  

reprezentovali:  Peter Uko, 
Pavol Hulvák, Dalibor Kosa, 
Vladimír Ochodnický,  sta-
rosta obce Miroslav Zámeč-
ník, Miroslava Zámečníková, 
Ingrid Kosová, Dávid Daniš 
a Matúš Katrinec. Výsledky 
snaženia hodnotila porota zlo-
žená z českých a slovenských 

zástupcov. Všetky priprave-
né pokrmy po vyhodnotení 
môžu ochutnať návštevníci 
podujatia. Naša obec získala 
ocenenie za najlepšiu fašírku a 
hruškovicu.  Všetci zúčastne-
ní odchádzali  spokojní a už sa 
tešia na stretnutie o rok opäť 
v Trenčianskych Bohuslavi-
ciach. 

OcÚ Zem. Podhradie

Klubovňa
V sobotu 9.11.2019 v kul-

túrnom dome v Zemianskom 
Podhradí odohral divadelný 
Novomestský súbor Lusian pô-
sobiaci pri centre voľného času 
komédiu zo života pod názvom 
KLUBOVŇA.

Komédia sa zameriavala na 
vzťahy medzi mužmi a ženami, 
na ich sny túžby a očakáva-
nia. Na jednej strane stáli traja 
manželia, oduševnení cyklisti, 
na strane druhej boli sklamané 
manželky, ktoré sa cítili byť 
veľmi zanedbávané. Dej hry sa 
zamotal  príchodom troch prí-
ťažlivých fitnessiek a tajomnej 
novinárky…

Divadelné predstavenie 
bolo od začiatku až po koniec 
plné zábavy a dobrej nálady. 

Ďakujeme.

OcÚ Zemianske Podhradie

Prečo darovať krv

Slovácka jaternica 

zo Zemianskeho Podhradia
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Opäť je tu október, mesiac 
ktorý dostal prívlastok mesiac 
úcty k starším. Mesiac, ktorý  
nám pripomína, aby sme si uctili 
seniorov a prejavili im náklon-
nosť.  V našej obci je už dobrým 
zvykom, že samospráva v tom-
to čase každoročne pripravuje 
stretnutie starších občanov, aby 
si uctila ich vek a poďakovala za 
prácu pre rodinu, spoločnosť a 
našu obec. Nebolo tomu inak ani 
v stredu  16. októbra 2019, keď sa 
kultúrny dom zaplnil seniormi. 
Po príhovore starostu obce Miro-
slava Zámečníka ich čakal bohatý 
kultúrny program, v ktorom  vy-
stúpili deti z našej materskej ško-
ly a spevácky súbor zo ZŠ s MŠ Ľ. 
V. Riznera v  Bošáci. Vystúpenia 
detí sú tou najkrajšou odmenou 
pre našich seniorov. Mnohí me-

dzi nimi nájdu svojich vnukov a 
vnučky a tí postarší aj pravnúčen-
ce. Október, je vďaka pestrej pa-
lete farieb jesennej prírody azda 
najkrajším mesiacom. Podobne 
ako je to s ročnými obdobiami, 
je to i s ľudským životom. I člo-
vek je krásny nielen vtedy, keď je 
mladý, rezko a svižne vykračuje, 
ale jeho krásu tvoria aj múdrosť a 
skúsenosti, ktoré mu vekom pri-
budli. Preto si nesmierne ceníme 
tých, ktorí sa aktívne, primerane 
podľa svojich schopností a mož-
ností zapájajú i naďalej do života 
v  našej obci. Po oficiálnej časti 
podujatie pokračovalo občerstve-
ním  a voľnou zábavou. Seniori 
využili toto stretnutie na spoloč-
né rozhovory.

OcÚ Zem. Podhradie

Zo života 
škôlkara 

 
V septembri sa naše detičky 

zoznámili s koníkom Ohytom. 
Koník sa nám prišiel ukázať 
až pri našu MŠ, samozrejme so 
svojou majiteľkou, pani Jelou 
Huňovou. Ohyto deti povozil 
sa svojom chrbte a nechal sa 
aj nakŕmiť trávou. Všetky deti 
boli veľmi statočné, prekonali 
svoj strach a s úsmevom sa po-
vozili. Všetci sa už veľmi teší-
me na jeho ďalšiu návštevu.

Tak ako každý rok, aj tento 
rok sa začal spoluprácou so ZŠ 
Ľudovíta Vladimíra Riznera 
Bošáca, kde sme sa zúčastnili 
už viacerých predstavení. V 
októbri sme sa zúčastnili do-
konca dvoch predstavení. Jed-
ným z nich bolo „Divadlo 
zo šuflíka“ predstavenie „O 
kocúrovi a pyšnej hviezde“. 
Divadlo prispôsobené detským 
predstavám sa všetkým našim 
škôlkarom, menším či väčším, 
veľmi páčilo a veľa dobrého si 
z neho aj zapamätali a veríme, 
že si ešte dlho pamätať aj budú. 

Druhým predstavením bola 
besiedka s ľudovým umelcom 
s názvom „Očová, Očová“. V 
rámci regionálnej výchovy a 
tradičnej ľudovej kultúry na 
besiedke deti videli známe, 
ale aj menej známe ľudové hu-
dobné nástroje. Medzi ne pat-
rili napríklad pozauna, píšťala, 
pastiersky bič, gajdy, ozem-
buch, panova flauta, harmoni-
ka, ba dokonca rúra z vysáva-
ča. Deti spoznali krásny zvuk 
nástrojov a veľmi sa im všetky 
páčili. V polovici novembra 
sme sa zúčastnili tanečného 
vystúpenia Miroslava „Bruise“ 
Žilku. Tento talentovaný ta-
nečník sa venuje tancu už viac 
ako 22 rokov a práci s mladými 

tanečnými talentami už takmer 
12 rokov. Niektoré naše deti 
boli dokonca také odvážne, že 
si vyskúšali aj tanečnú chore-
ografiu na pódiu. Tešíme sa na 
ďalšie plánované vystúpenia. 

Eliška Zemaniková, MŠ 
Zemianske Podhradie

Jeseň 
v našej 
škôlke…

Na jeseň je v našej škôlke 
už  tradíciou Šarkaniáda, ktorú 
organizujeme spolu s rodičmi 
na futbalovom ihrisku v Ze-
mianskom Podhradí. Ako kaž-
dý rok, tak aj tento sme sa zišli 
v hojnom počte. Opäť nám vie-
tor  ku lietaniu moc  nepomáhal 
, ale napokon šarkany vzlietli a 
tak sa ponaháňali malí aj veľkí. 
Máme veľkú radosť že sa u nás 
Šarkaniáda tak dlho traduje 
a pevne veríme že sa budeme 
stretávať pri lietaní každý rok. 

     Na jeseň okrem púšťa-
nia šarkanov , hrabania lístia, 
sa zbiera aj úroda zo záhrad 
- Ovocie a zelenina. S deťmi 
v škôlke sme si preto pripra-
vili výstavu ovocia a zeleniny 
a počas celého týždňa sme sa 
o zelenine a ovocí rozprávali, 
ochutnávali ju a dozvedeli sa, 
že sa v nich  nachádza veľa 
vitamínov a preto sú  pre naše 
zdravie veľmi dôležité. Tak-
tiež deti vedeli že si môžeme z 
ovocia vyrobiť džemy, lekvár 
alebo zavariť do kompótu. Ďa-
kujeme rodičom za prinesené 
košíčky plné vitamínov. 

                                                                                                                
Nikola Katrincová

učiteľka MŠ

ÚCTA K STARŠÍM - ÚCTA K MÚDROSTI A SKÚSENOSTI

zo školičky
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Čisté 
rúčky, 
zdravé 
zúbky

     
Medzi naše aktivity určite 

patrí aj hygiena. Správna hy-
giena rúk je najjednoduchší 
spôsob, ako zamedziť preno-
su infekcií v bežnom živote. 
Rukami sa dá preniesť veľké 
množstvo baktérií, ktoré môžu 
byť pre niektorých ľudí v rôz-
nych situáciách nebezpečné. 
V rámci prevencie nás v MŠ 
navštívila študentka Fakul-
ty zdravotníctva –Alexandra 
Rýdza, ktoré deťom názorne 
vysvetlila, prečo je dôležité si 
správne umývať svoje ruky a 
čo všetko im hrozí v prípade, 
keď budú hygienu rúk zane-

dbávať. Deti boli veľmi šikov-
né, zapájali sa do rozhovoru, 
vedeli odpovedať na otázky, 
vyjadriť svoje skúsenosti. Spo-
ločne sme sa učili, ako ruky 
umývať , a či bol postup správ-
ny, skontrolovala Alexandra 
špeciálnou  UV lampou.

K hygiene patrí aj starost-
livosť o zúbky. Správny návyk 
v detskom veku je kľúčový 
pre zdravý chrup v dospelosti.  
Naše pozvanie do MŠ prijala aj 
študentka -budúca zubná asis-
tentka SZŠ v Trenčíne - Terez-
ka Kusendová, ktorá nám po-
rozprávala o našich zúbkoch, 
ako sa o ne starať, čo zúbkom 
škodí, čo prospieva, kedy a ako 
si treba zúbky umývať. V zá-
vere prednášky deti dostali aj 
drobné darčeky.

Návštevy oboch študentiek 
boli pre nás veľmi poučné,  ve-
ríme, že si deti všetko zapamä-
tali a budú dodržiavať hygie-
nické návyky tak, ako sľúbili...

                                                                                             
Mgr. Daniela Madilová

Ľadové 
korčuľovanie 

Pohyb v živote detí pred-
školského veku zohráva vý-
znamnú úlohu v celkovom 
vývine ich osobností. Pohy-
bová činnosť je prvou, neza-
stupiteľnou a dominantnou 
činnosťou prostredníctvom 
ktorej deti získavajú kontakt 
s okolitým svetom. Pohyb je 
jedinečný prostriedok udržia-
vania a zvyšovania zdravia, 
citového rozvoja, upevňovania 
vôle i prostriedok ako zahnať 
nudu. Deťom prináša radosť 
a potrebné sebavedomie. Za-
ujímavou aktivitou pre našu 
materskú školu bol aj v tomto 
roku kurz ľadového korčuľo-
vania na Zimnom štadióne v 
Novom Meste nad Váhom v 
trvaní jedného týždňa, kde si 
deti osvojovali manipuláciu s 
výstrojom, padanie, vstávanie, 
chôdzu vpred a obraty, jazdu 
vpred a brzdenie. Všetky deti 
kurz zvládli, mali radosť zo 
svojich úspechov na ľade. Ne-
jedno z nich prekonalo samo 
seba. Veríme, že s pomocou  
rodičov budú deti získané zá-
klady korčuľovania naďalej 
rozvíjať.                                                                                                                   

Mgr. Daniela Madilová

Čas neúprosne beží, ani 
sa nenazdáme a už sú tu opäť 
najkrajšie sviatky roka –Via-
noce. Na Vianoce sa deťom 
plnia sny, do našich príbytkov 
vchádza láska. Sadá si spo-
lu s deťmi, rodičmi, starými 

rodičmi k vianočnému stolu, 
pohládza tváre teplou rukou a 
zažína svetielka v očkách detí. 
Na tieto najkrajšie sviatky v 
roku sa pripravujeme s deťmi 
aj v MŠ Z. Podhradie. Rozprá-
vame sa o advente, pripravu-

jeme sa na príchod Mikuláša. 
Na Luciu vymetáme z kútov 
zlé sily a nešťastie,  vyrábame 
rôzne vianočné ozdoby, spie-
vame vianočné piesne, koledy.  
Deti často vyslovujú svoje taj-
né priania, čo by chceli nájsť 
pod vianočným stromčekom, 
píšu „List Ježiškovi“. Veľmi 
radi zdobíme medovníčky, 
ktoré potom spoločne s rodič-
mi ochutnávame na vianočnej 
besiedke. Nezabúdame ani na 
zvyky a tradície „Štedrej ve-
čere“ a rozbaľovanie darčekov. 
Aj tento rok chceme ukázať ši-
kovnosť a zručnosť našich detí, 
rodičov, učiteliek na „Medovej 
nedeli“ 8. decembra v KD Z. 
Podhradie. Sme veľmi radi, 
že naša MŠ dýcha predvianoč-
nou atmosférou a môžeme si 
spoločne  vychutnávať „Čaro 
Vianoc.“  Vám, milí čitatelia na 
Vianoce a v novom roku praje-
me  nastokrát,  teplé slnko nad 
domovom, dobré skutky s dob-
rým slovom, zdravia, šťastia 
akurát, aby Vás mal každý rád.                       

Mgr. Daniela Madilová,  
riaditeľka MŠ Zem. Podhradie

Vianoce, 

Vianoce…

zo  školičky
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Činnosť hasičov:
Posledný štvrťrok roka 2019 bol viac-menej 
pracovný, no bola možnosť sa aj zabaviť a 
spoznať nových ľudí. 
28.septembra sa konalo na našom hasičskom 
cvičisku Jesenné kolo hry Plameň
11. až 13. októbra boli naši členovia a rodin-
ní príslušníci na výlete vo Vysokých Tatrách
19.október bol pracovný a zeteplila sa fasá-
da hasičského domčeka
22. a 25. októbra sa aj naši členovia podieľali 
na výsadbe ovocného sadu pre obecný úrad
28.október  brigáda na hasičskom domčeku 
– špalety
1. november – brigáda na ihrisku, zasieťko-
vanie fasády na celom domčeku
19.október – odovzdanie zásahových vozi-
diel Iveco Daily pre celú Bošácku dolinu
23. október – pracovné stretnutie s výborom 
SDH Březová

Brigády na hasičskom 
cvičisku

Ďakujeme všetkým členom, čo ste si 
našli čas a posunuli nie iba vzhľad nášho 
hasičského domčeka.  Je zeteplený a pripra-
vený pod farbu. Je za nami a za Vami kus 
peknej a precíznej práce. Počasie nám už  

moc neprialo, no verím, že v jarných me-
siacoch to bude príjemnejšie a začaté dielo 
spoločne dokončíme. Vďaka za pomoc a 
venovaný čas. Už sme ani neverili, že tento 
rok zvládneme aj túto prácu.  Keby nemáme 
tak šikovných majstrov, ako sú páni: Hodál 
J., Chrenko V., Václav J., Keňo J., Palider 
F., Martiška L. a všetkých 18 pomocníkov, 
určite sa nepusunieme v prácach tak ďale-
ko.  V sumáre bolo na brigádach odrobených 
úctyhodných 368 hodín. Pre tento rok ale 
práce už asi stačilo. Prajeme Vám, aby ste 
si  oddýchli a načerpali nových síl! S niekto-
rými sa vidíme na Silvestrovskej zábave, s 
inými na Výročnej členskej schôdzi. 

Výsadba  stromčekov

Ďakujeme za spoluprácu nie iba členom 
DHZ pri výsadbe ovocných stromčekov v  
novej oddychovej zóne obce. Dúfame, že 
stromčeky sa ujmú a dožijeme sa aj bohatej 
úrody. Urobilo sa kus prenádhernej práce a 
urobili ste nám, no hlavne pánovi starostovi 
veľkú radosť.

Za DHZ sa zúčastnili členovia: Bujna P., 
Lobík P., Zámečník Mir., Zámečník Mich., 
Chrenko V., Rýdzi V., Kusenda Š., Zámeč-
ník B., Lobík A., Lobík S., Kusenda T.

Víkendový pobyt 
vo Vysokých Tatrách

V piatok 11. októbra  sa už  ranných ho-
dinách vypravila skupina  turistov so svoji-
mi  rodinami na výlet do Tatier, kde Výbor 
Dobrovoľného hasičského zboru pripravil 
pre svojich aktívnych členov v poradí už 
tretí víkendový pobyt vo Vysokých Tatrách. 
Piatkové poobedie sme strávili spoločne pri 
družnej debate, ktorá sa pretiahla až do ne-
skorých nočných  hodín. V sobotu ráno sa 
vypravili skupinky turistov na svoje na-
plánované ciele. Jedna skupina si prešla zo 
Štrbského Plesa na Popradské, iná sa išla 
pokochať výhľadom z Lomnického štítu, 
kde si pyšne vyvesili našu zborovú zástavu. 
Skupina silnejších, či zdatnejších sa vybrala 

zo stanice Popradské pleso okolo Symbo-
lického cintorína obetiam Vysokých Tatier 
na Ostrvu. Po krátkom oddychu pod Ostr-
vou pokračovali na Sliezsky dom na dobrú 
kapustnicu, či pivo a odtiaľto už len Velic-
kou dolinou späť cez Tatranskú Polianku 
na ubytovňu v Gerlachove. Kto sa vydal na 
túto trasu, určite dlho a rád bude spomínať 
na celodennú turistiku v spoločnosti svojich 
kamarátov. Večer bol veselý a zážitky zo 
dňa si odovzdávali rodiny medzi sebou. V 
nedeľné slnečné ráno sme sa rozlúčili s hos-
titeľkou a vybrali sa do Važeckej jaskyne. 
Po prehliadke jaskyne s bohatým výkladom 
sme  mali pred sebou už len  obed a cestu 
domov. Za šťastnú cestu a bezpečný návrat 
domov ďakujeme D. Ženžlákovi s manžel-
kou. Dúfame, že sa to dalo s nami vydržať 
a ak sa nám bude dariť aj v budúcom roku, 
budeme radi, ak  akciu zopakujeme, na čo sa 
už teraz tešíme!

Súťaž Plameň 

Dňa 28. 9. 2019 sa na  hasičskom ihris-
ku konala posledná hasičská súťaž mladých 
hasičov v tomto výcvikovom roku a to Je-
senné kolo hry Plameň. Súťaž bola odlišná 
od jarného kola, kde sa súťaží s vodou  v 
tom, že mladí hasiči  si zmerali sily v bran-
nom behu na 1,5 km. Za účasti 10 družstiev 
mladých hasičov z celého okresu si naša 
mládež vysúťažila to najvyššie pódiové 
umiestnenie, kde v siedmich športových 
disciplínach zabojovalo celé desaťčlenné 
družstvo. Za disciplínu a podaný výkon si 

DOBROVOĽNÍ HASIČI  ZEMIANSKE PODHR ADIE
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zaslúžili 1. miesto, za čo im gratulujeme  a 
ďakujeme. V tejto poslednej súťaži sa po-
tvrdila súhra a súdržnosť celého súťažného 
tímu počas celého súťažného roka, nakoľko 
si aj v jarnom kole súťaže odniesli z Kalnice 
krásne 1.miesto. Gratuláciu a poďakovanie 
si  zaslúžia aj tí, ktorí sa podieľali na prípra-
ve kolektívu - tréneri Janka Zámečníková 
a Tadeáš Kusenda, rodičia detí a všetci tí, 
ktorí ste svojim prispením pomohli  k spo-
menutým úspechom. Tešíme sa už na nový 
ročník, kde podľa zdravia sa mládež už vo 
februári predstaví na súťaži v Senici.

Odovzdanie 
zásahových vozidiel 
Iveco Daily

Vážené hasičky, hasiči, priatelia, ob-
čania Bošáckej doliny… Naše ihrisko v 
Zemianskom Podhradí sa po krátkom čase 
opäť zaplnilo aj keď sme necvičili. Dôvod 
bol iný, a to odovzdanie zásahových vozi-
diel Iveco Daily. Verím, že vozidlá v rukách 
hasičov splnia účel a budú pomocou v núdzi 
pre občanov obcí, kde boli pridelené. Sme 
neskutočne radi, že sa naplnili slová býva-
lého ministra vnútra p. Kaliňáka a celá naša 
dolina je bohatšia o novú techniku. Ďaku-
jeme p. ministerke vnútra D.Sakovej, štát-
nemu tajomníkovi M. Saloňovi, poslancom 
NR SR D. Bublavému, no hlavne predsedo-
vi TSK J. Baškovi, prezidentovi Hasičského 
a záchranného zboru P. Nerečovi, Krajské-
mu riaditeľovi HaZZ v Trenčíne I.Šenítkovi 
a jeho kolegom vedúcemu OOPT M. Tužin-
skému, hovorcovi M. Petríkovi, generál-
nemu sekretárovi DPO SR V. Horváthovi, 
Krajskému predsedovi a zároveň  predsedo-
vi UzO DPO v Novom Meste nad Váhom J. 
Smolinskému, veliteľovi UzO DPO I. Krú-
povi, pani farárke J. Drottnerovej, starostke 
obce Trenčianske Bohuslavice D. Jurigovej, 
starostom obcí Zemianske Podhradie M. 
Zámečníkovi, Bošáca D. Juráčkovi, Nová 
Bošáca J. Žuchovi, zástupcom obce Bec-
kov a Stará Turá, Vám všetkým za účasť a 
pomoc pri organizovaní tejto krásnej akcie. 

Našim členkám a členom z bufetu, obsluhy, 
zabezpečenia cestnej premávky pri vjazde 
či výjazde z ihriska, majstrom kuchárom 
- poľovníkom za výborný guláš a všetkým 
čo ste prispeli k pokojnému priebehu odo-
vzdávania. Dúfame, že sa Vám u nás páčilo 
a boli ste s priebehom spokojní. Nech vám 
pridelená technika slúži k spokojnosti, no 
najlepšie len pri výcviku. Prajeme vám s 
ňou čo najmenej zásahov, a ak bude výjazd 
potrebný, nech stroje pomáhajú, no vráťte sa 
v zdraví k svojim rodinám! Ešte raz VÁM, 
veľké ĎAKUJEME.

Pozvánka
pre členov DHZ:

Dobrovoľný hasičský zbor v Zemian-
skom Podhradí pozýva svojich členov na 
Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa usku-
toční dňa 4.1.2020 o 16.00 hod. v kultúrnom 
dome v Zemianskom Podhradí. Účasť po-
vinná! Tešíme sa na Vás.

Výbor DHZ 

Poďakovanie 

hasičom 
a občanom za rok 2019

Ďakujeme všetkým členom, ako aj 
občanom, ktorí boli nápomocní počas 
celého roka pri akciách poriadaných  

našim zborom alebo obecným 
úradom. Ďakujeme aj za Vašu dôveru 

a veríme, že sa zapojíte do našich 
aktivít aj v nasledujúcom roku.

Prajeme Vám všetkým pokojné 
prežitie vianočných  sviatkov v zdraví 
v spoločnosti rodín. Do nového roka 
prajeme všetko najlepšie, šťastlivo 

vykročte s prianím, aby ste nás počas 
roka nepotrebovali!

Pozvánka 
na zábavu

Dobrovoľný hasičský 
zbor v Zemianskom Pod-
hradí Vás srdečne pozýva

na Silvestrovskú 
zábavu,

ktorá sa uskutoční 
v kultúrnom 

dome
v Zemianskom 

Podhradí. 

Do tanca Vám bude 
hrať DJ Števo. Bufet za-
bezpečený, večera pri-
pravená.  So sebou si 
môžete priniesť drobné 
občerstvenie na stoly, 
víno a sekt zabezpečíme. 
V cene vstupenky  18€ 
je 1 liter vína a večera. 
Budeme uzavretá spo-
ločnosť a počet miest je 
obmedzený.  
V prípade záujmu volajte 

J. Zámečníkovej 0908 184 515

hasiči
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Ide za svojím snom…
V jednom z čísel Prameňa sme už písali o Samuelovi Paučinovi a jeho 

úspechoch v cyklistike. Už dlhšie  sa venuje kráľovskej disciplíne, ktorá  
sa volá downhil, kde je aj majstrom  Slovenska v kategórii  kadet. V tomto 
roku pridal aj ďalšiu disciplínu enduro. Doteraz pretekal za Deem Racing 
team, ale od nového roka už  bude hájiť farby najlepšieho  tímu na Sloven-
sku CTM Racing team. Momentálne sa mu trénersky venuje Juraj Moško. 
Samuel sa zúčastnil aj medzinárodných podujatí a to v Rakúsku svetového 
pohára a v Slovinsku európskeho pohára. V priebehu  sezóny absolvuje 
veľa  pretekov, kde výsledkovo dáva  o sebe  vedieť. My veríme,  že  si jeho 
úspechoch všimnú  aj reprezentačný  tréneri a budeme mať  reprezentan-
ta Slovenska z Bošáce. Prajeme mu veľa zdravia a víťazstiev  do nového  
roku  a dúfame, že tak dobre bude reprezentovať našu obec aj naďalej. 

Výsledky sezóny za rok 2018: Výsledky  sezóny za rok 2019:

SPDH Veľká Rača 3.miesto  SPEN Veľká Rača 2.miesto 
SPDH Malá Lučivná 1.miesto MSDH Jasenská  1.miesto 
SPDH Mráznica Majstr. SR 1.m. SPDH Mráznica 3.miesto 
SPDH Košútka 1.miesto  Bike Fest Kálnica Downhill 1.miesto
SPDH Polomka 3.miesto  BikeFest Kálnica Pmptrack 2.miesto 
MSDH Jasenská 2.miesto  Bike Fest Kálnica Enduro 9.miesto 
MSDH Kouty 1.miesto  SPDH Polomka 9.miesto bez reťaze 
MSDH Rača 1.miesto   SPDH Veľká Rača 3.miesto
MSDH Bíla 1.miesto   MSDH Wisla 3.miesto 
MSDH Kičerka 1.miesto   SPDH+MSR Košútka 2.miesto 
IXS Eu DH Cup Maribor 28.miesto SPDH Vrátná 2.miesto 
    MSDH Malino Brdo 1.miesto
    SPEN Brezno 3.miesto 
    Pump Race 1.miesto
    SPDH celkovo 2.miesto 
    MSDH celkovo 1.miesto 

za redakciu
Martin Socha

šport

VYKUROVACIE OBDOBIE:
Odporúčania hasičov počas

vykurovacej sezóny
S príchodom chladného počasia sa začína vykurova-

cie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku 
požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidu-
jú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov 
resp. k požiarom v bytovom fonde.  

Za prvých 9 mesiacov tohto roka nevyhovujúci tech-
nický stav alebo porucha vykurovacích telies, dymovodov 
a komínov spôsobila až 403 požiarov, ktoré si vyžiadali 3 
usmrtené osoby a 7 zranených. 

Celková škoda spôsobená požiarmi sa vyšplhala na 
viac ako 1,5 milióna eur.

Najčastejšími príčinami vzniku požiarov tohto typu 
sú nevyhovujúci technický stav dymovodov a komínov, 
nesprávna inštalácia, obsluha alebo zlý technický stav 
vykurovacích telies. Okrem spomenutého do popredia 
vystupuje i nedbalosť a neopatrnosť pri manipulácii s 
otvoreným ohňom, horľavinami či žeravým popolom. 
Dlhoročné štatistiky poukazujú, že najčastejšou príčinou 
vzniku požiarov v rodinných domoch je práve nevyhovu-
júci stav vykurovacích telies. Hasiči za účelom eliminácie 
požiarov v obytných domoch a iných objektoch odporú-
čajú skontrolovať stav vykurovacích telies ešte pred ich 
použitím, inštalovať ich podľa návodu výrobcu, dbať na 
ich kontrolu počas prevádzky, vysypávať popol do ne-
horľavých nádob a dodržiavať predpisy pre skladovanie a 
používanie horľavých kvapalín, plynov a pod.

Odporúčania počas vykurovacej sezóny:  
• Vykurovať správnym palivom: do kotlov, kachlí a 

krbov patrí len určené palivo. Spaľovaním domáceho od-
padu, plastov a iných vysoko horľavých látok sa zvyšuje 
riziko vzniku požiaru a súčasne dochádza k znečisteniu 
ovzdušia.

• Zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komí-
nov: zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami 
s odbornou spôsobilosťou. Za celkový technický stav a 
údržbu komínov zodpovedajú majitelia sami, a preto sú 
povinní zabezpečovať pravidelné čistenia a kontroly. Pri 
kontrole vykurovacích telies je vhodné v prvom rade za-
merať svoju pozornosť na stavebné prevedenie, funkč-
nosť, či nedošlo k prehoreniu materiálu a jeho následnému 
poškodeniu. Pri plynových spotrebičoch  je vhodné orien-
tovať svoju pozornosť   na čistotu komínových priedu-
chov, na zabezpečenie dobrého ťahu komína a dodržiavať 
revízne prehliadky, aby nedošlo k úniku plynu do okolia.

• Správne uskladňovať palivo: v tesnej blízkosti kot-
lov, kachlí a krbov nesmú byť uložené žiadne horľavé 
látky. Odletené žeravé častice pri kúrení môžu spôsobiť 
požiar.

 Zdroj :HaZZ
Katarína Lobíková - Preventivár DHZ
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OZNAM 
OŠK BOŠÁCA 

Tradičná Silvestrovská zá-
bava sa nekoná
OŠK Bošáca oznamuje 
občanom, že tento rok sa 
nebude konať Tradičná 
Silvestrovská zábava, a to  
z dôvodu umiestnenia Ma-
terskej škôlky v priesto-
roch Kultúrneho domu. Za 
pochopenie ďakujeme!

Bc. Jozef Mihala
tajomník VV OŠK Bošáca

Pump Race Bošáca
V sobotu 28. septembra 2019 sme sa znova stretli na Pump Race Bošáca o Pohár starostu obce Bošáca. 

Aj keď nám tento rok počasie neprialo, i tak sa nás stretlo veľa a jazdenie sme si užili. Najlepší čas zajaz-
dil náš domáci jazdec Samuel Paučin. Ďakujeme rodine Paučinovej a Slezáčkovej za skvelý guláš, Po-
ľovníckemu združeniu Bošáca za diviaka, ale aj ďalším podporovateľom: Rival Bike NMn/V, PD Bošá-

ca, Ferno Slovakia, Tomáš 
Juriga, Jaroslav Baška 
- predseda TSK, BikeIng 
za časomieru, Rebeke 
Oprchalovej za zdravotnú 
pomoc. Poďakovanie patri 
tiež všetkým organizáto-
rom akcie ako aj chalanom 
- Samovi, Martinovi, Kris-
tiánovi, ktorí zrenovovali 
dráhu pred súťažou. Teší-
me sa na budúci rok.

Mgr. Daniel Juráček
starosta obce

Prípravkári a mladší si uži-
li prázdninové dni na ihrisku 
OŠK 

Týždeň pred Bošácky-
mi hodami zorganizoval pre 
najmenších hráčov a 
hráčky OŠK Bošáca 
Miroslav Švehla Den-
ný tábor na ihrisku 
OŠK Bošáca, ktorý 
bol zameraný na fut-
bal, nohejbal, peší vý-
let, pohybové aktivi-
ty, súťaže, ukladanie 
šiat, čistenie kopačiek, 
skrášlenie ihriska, spo-
ločná opekačka. Pre 
deti to bol výborne 
strávený týždeň, ktorý 
prežili aktívne, strávili spolu 
viac času, lepšie sa spoznali 
a vytvorili ešte lepší kolektív. 
Bolo o nich skvele postarané, 
mali každý deň pripravené vý-
datné jedlo od raňajok, desiaty, 
obedu po olovrant, kopec ovo-
cia, zeleniny, pitný režim. S 
organizáciou dňa mu pomáhali 
sami rodičia, ktorí v daný deň 
týždňa mohli pomôcť, ale cel-
ková organizácia bola na jeho 
pleciach, preto klobúk dolu pre 
týmto pánom!

A teraz by som nechal ho-

voriť Miroslava Švehlu, hlav-
ného organizátora Denného 
tábora:

„Výsledok predčil moje 
očakávania. Máme deti, ktoré 

dokážu byť disciplinované. Sa-
mozrejme občas na seba zakri-
čali, ale veď máme už pomaly 
puberťákov. Podstatné je, že 
na teórii sa dokážu po otázke 
disciplinovane prihlásiť, na ih-
risku splnia to čo im „naordi-
nujete“. Keď sme si merali na-
behané kilometre, tak asistent 
dal cca 7 km, ja cca 12-15 km, 
deti cca 20 km denne. V rámci 
dňa zvládli 3 fázy organizova-
ného tréningu. Všeobecne do-
kážu zvládnuť podstatne vyš-
šiu záťaž, ako si ktorýkoľvek 

rodič vie predstaviť. Osvedčilo 
sa mi pristupovať k nim ako k 
„dospelým“, ak máte rešpekt 
k ich názorom, vrátia vám to. 
Myslím, že aj futbalovo im 

tábor dal veľa, čerpal 
som z najlepšieho od 
pána trénera Ivana 
Markecha a z trénin-
gov výberov ObFZ 
Trenčín. Progres u detí 
je viditeľný, ak vydr-
žia pravidelné trénin-
gy, tak sa môžeme te-
šiť na výborný futbal 
v U11 aj U13. Chcem 
poďakovať všetkým 
asistentom (Renátka, 
Roman, Pali, Paťa, 

Stanka, Deniska, Luboš), pre-
vádzke baru Tornádo, rodine 
Profjétovej za skvelé jedlo, ro-
dičom za dôveru, deťom za vý-
kony, výdrž a disciplínu. Bolo 
pre mňa cťou pracovať s našimi 
deťmi, vieme pracovať s nimi 
individuálne podľa ich potrieb 
a možností v perfektných pod-
mienkach, ktoré vytvára OŠK 
BOŠÁCA a Obec Bošáca. Som 
si istý, že spolu dokážeme ešte 
veľa. Sme najlepšia futbalová 
partia široko-ďaleko a keď bu-
deme držať spolu, budú to ro-

biť aj naše deti. V dobrom aj v 
zlom. Vo futbale aj mimo neho. 
A to je úplne  najviac!“  

Na záver len dodám, že 
Denného tábora sa zúčastnilo 
16 detí, bol to skvelý nápad, 
ktorý mnohí rodičia privítali a 
nakoniec aj ocenili pochvalný-
mi a ďakovnými správami pre 
hlavného organizátora, k čomu 
sa samozrejme pripájame.

Bc. Jozef Mihala
tajomník VV OŠK Bošáca 

P O Z VÁ N K A 
OŠK Bošáca tradične or-
ganizuje počas zimného 
obdobia halové futba-
lové turnaje pre svojich 
mládežníkov. Turnaje sa 
uskutočnia v telocvični 
ZŠ s MŠ Ľ.V. Riznera na-
sledovne:  
1.Halový futbalový turnaj 
prípraviek U11a  mladších 
žiakov U13 – 08.02.2020
2. Halový futbalový tur-
naj dorastencov o pohár 
starostu obce Bošáca – 
15.02.2020 
Bližšie informácie o tur-
najoch sa dozviete tesne 
pred ich konaním na fa-
cebookovej stránke OŠK 
Bošáca.

Denný tábor pre žiakov OŠK Bošáca
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Dospelí vedú ligový pelo-
tón, dorastenci sú druhí, mlad-
ší žiaci a prípravka v strede 
tabuľky. 

Naši muži sú po jesennej 
časti súťaže na skvelom prvom 
mieste, tri body pred druhou 
Brezovou pod Bradlom a 5 bo-
dov pred treťou Kálnicou. 

Po minulej sezóne, v ktorej 
sa nám nepodarilo postúpiť 
do najvyššej oblastnej súťaže 
po roku od vypadnutia, keď 
o prvé miesto v súťaži bojo-
vali naši chlapci do posledné-
ho kola s Hornou Stredou, ale 
nakoniec ich od postupu deli-
li dva body, túto časť súťaže 
zvládli omnoho lepšie a pred 
odvetnou časťou súťaže majú 
rozohraný boj o postup do 6. 
ligy na výbornú!

Hneď v prvom kole síce 
prišla nešťastná prehra, keď 
sme privítali na našom ihrisku 
minuloročného účastníka kraj-
skej súťaže 5. ligy - Západ Sta-
rú Turú, ktorá vyťažila z mini-
ma maximum a odviezla si od 
nás tri body. Táto pomyselná 
facka hneď z úvodu nakopla 
naše mužstvo k výborným vý-
konom a v ďalšom priebehu už 
nenašli premožiteľa, dokonca 
prvá strata bodov prišla až v 
poslednom kole v Pobedíme, 
kde sa zrodila remíza. 

Počas celej jesennej časti 
naši hráči podávali vyrovnané 
výkony, ich hra bola na vyso-
kej úrovni, divákom sa páčilo, 
ako chalani hrajú, góly v súpe-
rových bránach boli mnoho-
krát po okuľahodiacich akci-
ách. Kvalita ich hry sa ukázala 
najmä v zápasoch s ich najváž-
nejšími konkurentmi na po-
stup v Kálnici, ale najmä doma 
s Brezovou pod Bradlom. V 
tomto zápase, ktorí mnohí po-
menovali ako zápas jari jasne 
dominovali. Zápas jari to ne-
bol len podľa jeho dôležitosti, 
ale najmä svojou úrovňou obi-

dvoch aktérov, za ktorú by sa 
nemuseli hanbiť ani mužstvá z 
vyšších súťaží.

Do odvetnej časti nastúpi-
me s jasným cieľom, pokračo-
vať vo výborných výkonoch a 
s cieľom vyhrať ligu a postúpiť 
do vyššej súťaže!

Dorast sa túto sezónu 
skonsolidoval, káder sa rozší-
ril o ďalších hráčov, tréningy 
prebiehali s dobrou účasťou a 
hlavne niektorí chlapci koneč-
ne pochopili, že keď budeme 
dobre a pravidelne trénovať, 
tak aj v zápasoch sa budú cí-
tiť lepšie a ich hra bude opäť 
baviť divákov a dostavia sa i 
výsledky. Toto všetko sa pre-
javilo v priebehu súťaže, po 
jesennej časti súťaže sú doras-
tenci druhí, nastrieľali najviac 
gólov v súťaži, snažíme sa hrať 
pekný a  moderný futbal, ktorý 
sa divákom páčil. 

O chvíľu nám začína zim-
ná príprava. Čaká nás opäť 
niekoľko halových turnajov, 
tak veríme, že chlapci cez 
zimu „zamakajú“ a na jar sa 
pobijeme o prvé miesto, na 
ktoré strácame 2 body, lebo 
potenciál  nato určite máme.

Mladší žiaci nastúpili už 
na svoju druhú sezónu v tejto 
vekovej kategórii, v podstate v 
rovnakom zložení, ako minulú 
sezónu, len s tým rozdielom, 
že sme toto družstvo združili 
s FK 1972 Zemianske Podhra-
die. Súperi sa im trochu pome-
nili, ale naši, chlapci a dievčatá 
makajú naplno a na súperov sa 
nepozerajú. Po polovici súťaže 
sú na 5. mieste z ôsmich druž-
stiev, ale treba dodať, že zo 
siedmych odohratých zápasov 
hrali 5-krát vonku, takže na jar 
to bude naopak a veríme, že po 
skončení súťaže sa posunú v 
tabuľke vyššie. Ich hra a tré-
ningové nasadenie ich k tomu 
predurčuje! 

V zime ich taktiež čaká 

niekoľko halových turnajov, 
dobre potrénujú v telocvični i 
vonku a na jar budú opäť ro-
biť svojou hrou trénerom, ale 

hlavne ich verným fanúšikom 
a celému OŠK a FK 1972!

Po ročnej odmlke sme od 
novej sezóny prihlásili do sú-

OŠK BOŠÁCA
Z h r n u t i e  j e s e n n e j  č a s t i  s ú ť a ž í  s e z ó n y  2019/ 20 20

Tabuľka 7. liga Double Star Bet - JUH - ObFZ TN
Klub Z V R P Skóre B +/-
1 OŠK Bošáca 13 11 1 1 43:11 34 13
2 FK Bradlan B.p/B 13 10 1 2 46:17 31 10
3 TJ Zavažan Kálnica 13 9 2 2 35:15 29 5
4 OŠK Slovan Beckov 13 6 2 5 35:24 20 2
5 OFK Vrbovce 13 6 2 5 31:27 20 -1
6 MFK Stará Turá 13 6 2 5 25:26 20 2
7 FK Askoll Potvorice 13 6 1 6 29:26 19 -2
8 TJ Družst. Brunovce 13 5 4 4 23:26 19 -2
9 FK 1972 Z. Podhr. 13 5 0 8 44:35 15 -3
10 FK 1925 Pobedim 13 4 3 6 27:30 15 -3
11 TJ Slovan Krajné 13 4 2 7 26:32 14 -7
12 TJ Tatran Polianka 13 4 1 8 25:29 13 -2
13 TJ Družst. Hrádok 13 3 3 7 18:28 12 -9
14 TJ Družst. Lubina 13 0 0 13 5:86 0 -15

Tabuľka 4. Sportika LMŽ - U13 - JUH - ObFZ TN
Klub Z V R P Skóre B +/-
1 TJ Družst. Hrádok 7 6 1 0 20:6 19 7
2 MFK Stará Turá 7 5 0 2 22:11 15 3
3 Spartak Myjava B  7 4 1 2 26:8 13 4
4 TJ Slovan Krajné 7 3 2 2 14:15 11 -4
5 OŠK Bošáca 7 2 2 3 15:26 8 2
6 OŠK Podolie 7 2 0 5 10:27 6 -6
7 TJ Iskra M. Liesk. 7 1 1 5 11:17 4 -5
8 TJ Zavažan Kálnica 7 1 1 5 7:15 4 -5

Tabuľka Prípravka U11 - Skupina „D“ - ObFZ TN
Klub Z V R P Skóre B +/-
1 ŠK Dolné Srnie 12 9 2 1 47:20 29 11
2 TJ Iskra M. Liesk. 12 7 3 2 40:14 24 6
3 OŠK Bošáca 12 4 2 6 39:25 14 -4
4 PŠK Bzince p. Jav. 12 0 1 11 9:76 1 -17

Tabuľka dorast 5. liga Sever U19 ZsFZ
 Klub Z V R P Skóre B +/-
1 TJ Sokol Biskupice 10 8 0 2 26:11 24 9
2 OŠK Bošáca 10 7 1 2 33:16 22 4
3 FK Bradlan B. p/ B 10 6 2 2 26:13 20 2
4 TJ Tatran Ladce 10 5 4 1 32:12 19 7
5 TJ Štart Svinná 10 6 1 3 28:15 19 1
6 TJ Partiz. Domaniža 10 5 1 4 27:26 16 1
7 TFK 1939 Záblatie 10 4 2 4 16:18 14 -1
8 TJ Družst. Opat. n/V 10 3 1 6 9:28 10 -2
9 FK Košeca 10 3 0 7 20:28 9 -6
10 FK Nová Dubnica 10 2 0 8 13:35 6 -9
11 FK Turani 10 0 0 10 6:34 0 

šport
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ťaže aj družstvo Prípravky. 
Naši najmenší hrajú svoju sú-
ťaž turnajovo, za jeseň absol-
vovali 4 turnaje. Súperov mali 
tradičných, z Dolného Srnia, 
Moravského Lieskového a Bzi-
niec pod Javorinou. Skladba 
mužstva je rôznorodá, v bráne 
kraľuje už skúsený Matej Zá-
hora, ktorý chytá i za mladších 
žiakov a pri skúsených hrá-
čoch ako Samko Kopunec a 
Hugo Kusenda sa učia ich malí 
kamaráti  ako Marek Ševela, 
či Tomáško Laufík, ale najmä 
tí úplne najmenší ako Adam-
ko Socha, Matiasko Mitánek,  
Tobiasko Čičó a Miško Krivý. 
Oporou družstva je i jediné 

dievča v družstve, Helenka 
Parčiová. Veríme, že k nim pri-
budnú už cez zimnú prestávku 
ďalší hráči, alebo hráčky, tré-
novať budeme v telocvični a 
taktiež sa zúčastníme niekoľ-
kých halových turnajov, tak ak 
máte doma malého futbalistu, 
alebo futbalistku, neváhajte a 
priveďte ich na tréning, bude o 
nich výborne postarané a ešte 
sa aj niečo naučia. 

Na záver by som chcel po-
ďakovať všetkým trénerom, 
ich asistentom, vedúcim muž-
stiev, lekárom, hráčom, funk-
cionárom a dobrovoľníkom, 
ktorí pomáhajú napríklad pri 
príprave ihriska, alebo pri zá-

pasoch za odvedenú prácu v 
prospech nášho OŠK, keď na 
úkor svojho voľného času a 
nezištne pripravujú pre našich 
spoluobčanov a aj cezpoľných 
víkend, čo víkend kvalitné 
športové podujatia, venujú sa 
vašim deťom, pripravujú pre 
nich zmysluplný program, roz-
víjajú ich telesnú kondíciu, for-
mujú ich osobnosť.

V neposlednom rade patrí 
vďaka všetkým fanúšikom, 
ktorí nás po celú sezónu po-
vzbudzovali a fandili našim 
hráčom a ostali im verní, aj 
keď sa im nedarilo, tak ako by 
si predstavovali!

Veľká vďaka patrí hlav-

ne Obci Bošáca za neustálu 
podporu a ďalším väčším, či 
menším sponzorom, ktorí nám 
poskytujú akúkoľvek pomoc 
pri realizácii našich cieľov v 
prospech nášho OŠK, či už na 
poli športovom, alebo pri reali-
zácii zveľaďovania športového 
areálu.

Na záver by som chcel po-
priať všetkým našim fanúši-
kom, ale aj neprajníkom, šťast-
né a veselé prežitie vianočných 
sviatkov a všetko dobré v no-
vom roku 2020!

pripravil Bc. Jozef Mihala,  
tajomník VV OŠK Bošáca 

Prípravkári a mladší žiaci 
sa tešia z vynovenej šatne

Ako isto všetci viete, v OŠK 
Bošáca kladieme veľký dôraz 
nato, aby mali naše - vaše deti 
vytvorené čo najlepšie pod-
mienky, či už na tréningy, zá-
pasy, ale aj na mimošportovú 
činnosť. Veľkú zásluhu na tom 

majú tréneri Ivan Markech a 
Miroslav Švehla a samozrejme 
rodičia detí, ktorých do futba-
lového diania vtiahli práve títo 
dvaja borci. Realizačný tím a 
pár nadšencov z radov rodičov 
a príbuzných mladších žiakov 
a prípravky sa rozhodli, že pre 
deti urobia ešte niečo navyše, 

zrekonštruujú im 
šatňu a povýšia jej 
úroveň na „ligovú“ 
úroveň. A tak od 
slov prešli k činom, 
tak ako už mno-
hokrát táto partia 
skvelých ľudí.

Miroslav Švehla 
vybavil grant od ne-

menovanej spoločnosti vo výš-
ke 500,-€ a rekonštrukcia sa 
mohla začať. S likvidáciou sta-
rého vybavenia pomáhali Ján a 
Daniel Magoví, Jozef Mihala, 
tréner Ivan Markech i asistent 
trénera Miroslav Švehla. Ivan 
Markech sa postaral o nové 
elektrické rozvody a maľov-
ku, Miroslav Švehla so sy-
nom Gabkom Zamcom o nový 
protiprachový náter na podla-
he, rodina Košťálová Pavol a 
Patrícia vyrobili nový náby-
tok, syn Jakubko im pomáhal 
pri montáži. KUSENDA plas-
tové okná, Pavol a Rastislav 
Kusendovci dodali a namon-
tovali nové plastové vchodové 
dvere.

Urobenej veľa skvelej ro-
boty na úkor svojho voľna, 
zveľadený majetok, bez záťaže 
rozpočtu OŠK, či obce a stači-
lo tak málo, alebo veľa?   

Ďakujeme všetkým, kto-
rí sa akokoľvek podieľali na 
tomto „projekte“ a samozrej-
me treba vysloviť veľkú vďa-
ku za celoročnú činnosť, ktorú 
vyvíjajú naši tréneri prípravky 
a mladších žiakov a venujú sa 
deťom nielen na športovom 
poli. 

Na záver by som chcel pri-

pomenúť heslo, ktoré medzi 
nami už zľudovelo a tým je:

„Robíme to pre deti!“

Bc. Jozef Mihala
tajomník VV OŠK Bošáca 

Rekonštrukcia šatne pre žiakov OŠK Bošáca

Vedenie Obecného 
športového 

klubu Bošáca, 
tréneri a členovia 

realizačných tímov 
želajú všetkým 

hráčom, sponzorom, 
podporovateľom 
a priaznivcom 

bošáckeho futbalu 
príjemné prežitie 

vianočných sviatkov, 
veľa zdravia, šťastia 

a pohody v novom 
roku 2020. Veríme, 
že nám zachováte 
svoju priazeň aj 
v novom roku.

šport
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Každý z nás má svoj čas vymeraný. Je to 
ako nezastaviteľné plynutie vody v bystrine. 
Jej poskakujúce vlny odnášajú minulosť, v 
ktorej sme mnohé prežili. Niekedy siahneme 
vo svojich možnostiach až na dno vlastnej 
rieky a vtedy treba kráčať životom s veľkou 
rozvahou.
Ale odrazu vstúpi okamih, kedy sa zastavíme, 
kedy sa prestaneme dívať dopredu, kedy ani 
pekné dni nás nepotešia a my sa otáčame za 
prežitou minulosťou. Je to okamih stretnutia 
so smrťou, ktorá nám berie blízkeho človeka a 
dáva nám kruto pocítiť, ako bolí smútok. Pod 
jeho váhou zastaneme a začneme sa rozprávať 
so spomienkami. Lebo len spomienky vedia 
privolať to, čo bolo a už sa nikdy nevráti. 
Sú akýmsi filmom našej mysle, sú príbehom 
človeka, ktorý od nás už navždy odchádza.
V októbri sme sa s bolesťou v srdci navždy 
rozlúčili s obetavou ženou, mamičkou, 
babičkou, spoluobčiankou, pani učiteľkou 
Annou Mihalovou. Jej príbeh bol a je 
príbehom výnimočnej ženy. 
Pani Anna Mihalová pochádzala zo susednej 
obce, z  Moravského Lieskového. Jej prvým 
pedagogickým pôsobiskom bolo Dolné Srnie. 
Keď sa vydala a presťahovala do Bošáce, 
začala učiť na našej škole. Počas mnohých 
rokov zasadli do školských lavíc stovky 
žiakov. Pre mnohých z nich bola prvou pani 
učiteľkou a ako sa hovorí aj druhou mamou. 
Vždy bola milá, láskavá, s úsmevom na tvári 
a s pochopením pre krehkú detskú dušičku, 
by sa deťom rozdala celá. Nekričala, bola 
tichá a napriek tomu mala medzi deťmi 
potrebný rešpekt, autoritu a dokonca i obdiv a 
lásku. Tak si ju pamätajú jej žiaci, ktorí na ňu 
s láskou a vďakou spomínajú. 
Vo svojej záslužnej práci, ktorú brala 
vždy ako svoje poslanie, pokračovala aj na 
starobnom dôchodku. Učila ďalej nielen v 
našej škole, ale ako špeciálny pedagóg sa 
venovala aj deťom, ktorým zdravotný stav 
neumožňoval navštevovať základnú školu. 
Jej oduševnenie pre pedagogickú prácu je o 
to viac obdivuhodné, že toto všetko s láskou 
a odhodlaním vykonávala aj v čase, keď sama 
zápasila s vážnymi zdravotnými problémami 
a zároveň sa starala aj o ťažko chorého 
manžela, domácnosť a rodinu.
Jej citlivý prístup a láskavé slovo boli dlhé 
roky späté aj so Zborom pre občianske 
záležitosti v našej obci, ktorého bola členkou. 
Na svadobných obradoch želala všetko šťastie 
sveta snúbencom a s láskou v očiach vítala 
malých človiečikov do života. Básne v jej 

podaní boli vždy pohladením pre dušu. 
Bola to úžasná žena s veľkým srdiečkom. Jej 
život bol bohatý, lebo bol naplnený prácou 
a láskou, láskou k svojim žiakom a k svojim 
najbližším. Lásku rozdávala, ale aj prijímala 
a nikdy sa nevzdávala.   Jej životná cesta bola 
však aj bolestná a ťažká. Dlhé roky ju trápili 
vážne zdravotné problémy, no napriek tomu 
bola vždy optimistická, skromná a vyrovnaná. 
Život je už raz taký. Krásny, ťažký aj bolestný. 
Vždy však našla silu pokračovať ďalej, lebo 
mala pre koho a pre čo žiť. 
V auguste pri príležitosti Bošáckych hodov, 
sme prvýkrát udelili v našej obci ocenenia 
Osobnosť obce Bošáca. Medzi občanmi, 
ktorých celoživotnú prácu pre obec a 
spoločnosť sme ocenili, bola aj pani učiteľka 
Anna Mihalová. Keď sme ju pozývali na túto 
milú udalosť, bola už veľmi vážne chorá a z 
účasti na odovzdávaní ocenení sa s vďakou, 
že sme si na ňu spomenuli, ospravedlnila. 
Prekvapila nás však otázkou, ktorá vyplynula 
z jej skromnej povahy. Prečo práve ja, veď 
ja som nič také výnimočné neurobila. Ale 
urobili, pani učiteľka Mihalová a veľmi veľa. 
Znela naša odpoveď. Keby bolo viac takých 
milých, obetavých, skromných a láskavých 
ľudí, o čo by bol svet krajší, o čo by sa nám 
všetkým žilo ľahšie.
Srdce tejto šľachetnej ženy navždy stíchlo v 
skorých ranných hodinách  v piatok 4. októbra 
2019. Dovoľte, aby som v mene svojom a v 
mene všetkých občanov obce Bošáca vzdal 
úctu k celoživotnej práci pani učiteľky Anny 
Mihalovej. 
Odišla, ale v srdciach nás, čo sme ju poznali 
a mali radi, v srdciach svojej rodiny a svojich 
žiakov bude žiť naveky. Česť jej pamiatke. 

Mgr. Daniel Juráček
starosta obce Bošáca

Čo vidíš a čo si 
myslíš o mne?                                                   
Keď sa na mňa pozeráš, 
čo vidia Tvoje oči?
Poviem Ti o sebe.
Keď tak sedím tichá, som malé 
dievčatko,  nehou a láskou. Som tá, čo 
osemnásť má a na krídlach už vzlieta 
a sníva o živote a láske. 
Nevesta v dvadsiatke a srdce v hrudi 
búši, spomínam na sľuby, čo dali sme 
si dvaja. V tridsiatke sa popri mne 
tmolia tri deti
a žijem si pre domov a pokoj v duši a 
dúfam, že vytrvá to, čo nás spája. 
Mám štyridsať a vyprevádzam deti, 
no je so mnou muž, dbá, nech nie som 
smutná. 
Spolu s mužom Jožkom sa radujeme 
z úspechov našich detí Danky, Janka 
a Jožka. 
Prežívame s nimi ich radosti a lásky 
a starostlivými očami sledujeme 
založenie ich rodín a krásny a úspešný 
život.
Šesťdesiat mám a zas máme vnúčat 
izbu plnú. Postupne pribúdajú Jurko, 
Zuzka, Janko a Jožko. 
No môj muž zomiera po ťažkej chorobe 
a žiaľ ma celkom sputná. Pozerám 
dopredu a tam sa mračná hrnú. 
Choroba moju dcéru Danku zdolá. 
Je niečo strašnejšie, ako stáť nad 
hrobom vlastnej dcéry? 
Viem, že sa stretneme a povieme si 
čo nového doma, tam už nič nebolí, 
bolesti necháme v slzavom údolí. 
Spomínam na život – čas láskou 
naplnený a moje malé vnúčatá už 
dospievajú. Dnes už starou ženou som. 
Beh prírody je tvrdý. Už mizne 
sila, krása, choroby navštevujú ma 
častejšie. Kameň ma ťaží v hrudi, tam 
kde srdce žilo. 
Spomínam na radosť, aj bolesť znova 
cítim, zas všetkým prechádzam. 
Rokmi, čo rýchlo šli a aj tou krátkou 
cestou žitia. 
Všetci raz musíme odísť z tohto sveta, 
preto chcem byť pripravená, keď sa 
tak stane a Pán zavolá ma.

Anna Mihalová,  * 1.8.1940
  † 4.10.2019

Navždy sme sa rozlúčili
s pani učiteľkou Mihalovou

spomienky
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Vedeli ste, že…?
pred 116 rokmi sa 19. decembra v Bošáci narodil 
Koloman Slimák? Bol známy kynológ - chovateľ, 
šľachtiteľ, poľovník, rozhodca exteriéru aj 
výkonu. Počas svojej kariéry bol považovaný 
za jednu z najuznávanejších autorít v slovenskej 
kynologickej praxi. Doteraz sa považuje za 
legendu slovenskej kynológie.
Celý svoj život pôsobil v Novom Meste n/V, 
venoval sa prírode a chovu rôznych plemien 
poľovných psov. Svojim aktívnym pôsobením 
sa zaslúžil o rozkvet poľovnej kynológie na 
Slovensku a o chov mnohých poľovných plemien u 
nás (napríklad weimarského stavača, maďarského 
drôtosrstého stavača, českého fouska, atď.). Od 
roku 1933 prevádzkoval legendárnu chovateľskú 
stanicu „Z Považia“, v ktorej odchoval stovky 
jedincov rôznych poľovných plemien. Do dejín 
kynológie sa však zapísal predovšetkým ako otec 
dvoch našich národných plemien – slovenského 
kopova a slovenského hrubosrstého stavača.
V rokoch 1938 - 1951 riadil poľovnícku kynológiu na Slovensku, viedol plemennú 
knihu, organizoval skúšky, výstavy a kurzy výcviku. V oblasti kynológie aj publikoval. 
Popri mnohých odborných článkoch stojí za špeciálnu zmienku jeho kniha Poľovné psy. 
Koloman Slimák vypracoval skúšobné poriadky pre jarné a jesenné skúšky stavačov. 
V roku 1948 usporiadal na počesť Jozefa Kadleca, jedného z prvých priekopníkov 
slovenského chovu čistokrvných poľovných psov, prvý memoriál. Dnes sa práve na 
počesť Kolomana Slimáka každoročne usporadúva Memoriál Kolomana Slimáka, ako 
vrcholné podujatie pre chovateľov stavačov. 
Za rozvoj poľovníckej kynológie, ale aj drobnochovateľstva bol Koloman Slimák ocenený 
viacerými vyznamenaniami. Medzi najvýznamnejšie patrí Zlatá plaketa 1. stupňa 
Slovenského zväzu drobnochovateľov (1997), odznak Zlatého kamzíka(1984) a Pamätná 
medaila Svätého Huberta in memoriam (2000). Zomrel 18. septembra 1996 v Novom 
Meste n/V. 

zdroj: www.klubshs.sk

Smútočné 
poďakovanie
Ďakujeme všetkým priateľom, 
susedom, známym, ktorí sa prišli 
dňa 7. októbra 2019 rozlúčiť s 
našou drahou zosnulou mamičkou, 
babičkou, sestrou, švagrinou 
Aničkou Mihalovou. Ďakujeme 
pánovi farárovi Mgr. Richardovi 
Jankovičovi za slová útechy a za 
vyslúženie najsvätejšej obety, svätej 
omše. Ďakujeme za slová súcitu a 
kvetinové dary, ktoré ste položili 
na hrob našej drahej zosnulej a 
odprevadili ju na poslednej ceste 
jej pozemského života. Naše 
poďakovanie patrí aj starostovi obce 
Bošáca Mgr. Danielovi Juráčkovi, 
ktorý predniesol smútočný prejav 
za Obec Bošáca a aj za bývalých 
kolegov zo Základnej školy v 
Bošáci. Naše poďakovanie patrí aj 
pohrebníctvu Štefana Bučeka za 
zabezpečenie dôstojného priebehu 
obradu a dychovej hudbe Bošáčanka.

Smútiaca rodina Mihalová  

Spomienka
Dňa 9. 12.2019 sme si pripomenuli 

nedožité 100. narodeniny  učiteľa, 
osvetového pracovníka, hasiča, 
kronikára, záhradkára a fotografa 
ADAMA MITANU zo Zemianskeho 
Podhradia.
     Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku.

Elena Kubínová
Anna Mihalová
Jozef Trtkovič
Danka Krivá
Anna Janegová

Miroslav Unčík
Mária Hupková

Navždy nás 
opustili

Nič neletí tak rýchlo, ako ľudský život.
Môže mať veľkosť orla, alebo veľkosť motýľa,
ale vždy má krídla rýchleho sokola.

Nič nekončí tak náhle a nečakane, 
ako život človeka.
Ako jediná trblietavá kvapka rosy
za bieleho rána:
-je tu a za chvíľu už jej niet.

Také je naše žitie. 
Pomíňajúce a strádajúce, 
neúprosne putujúce k jedinému okamihu.
V ňom jeden život zanikne, 
aby kdesi inde,
v tisíckach netušených
a nečakaných podobách,
objavil sa život nový…

spomienky
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Manželstvo uzavreli

Miloš Lobík a Halyna Yuriivna Humen

Michal Papiernik a Kristína Morongová

Vojtěch Mikéska a Mária Holičková
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60 rokov
Ján Benko
Anna Janegová
Helena Kačícová
Ing. Edita Staňová
Ľudmila Martáková
Anna Benková
Oľga Helíková
Marián Legerský

Elena Gavalcová
Peter Oravec
Ľubomír Masarik

65 rokov
Eleonora Strechayová
Anna Mizeráková
Mária Tureková
Jarmila Zámečníková
Miloš Fabian
Peter Paučin
Anton Krivý
Milan Adamať
Janka Janušíková
Ing. Jozef Snoha
Veronika Naďová
Janka Hodálová

Anna Veselá
Milan Pospíšil

70 rokov
Eva Šamáková
Vladimír Šimo
Dušan Lobík
Eva Janušíková
Ing. Ján Václavík

75 rokov
Mária Žáčiková
Mária Jakubíková
Ľudovít Zámečník
Anna Martišková
Veronika Vavrová

Marta Lieskovská
Mária Martáková
Viera Rýdza
Eva Gašparíková

80 rokov
Pavel Lobík
Aurélia Oprchalová
Miroslav Profjéta
Jaroslav Bobocký
Vladimír Kochan
Ján Kozic

Mgr. Blažena Dugáčková
Ján Pospíšil

85 rokov
Ján Breznický
Stanislav Ondrášek
Anna Slimáková
Ladislav Beňo

Ing. Vladislav Švacho
Ľudovít Peráček

90 rokov
Ján Václav

Ján Václav

91 rokov
Alžbeta Mitanová

92 rokov
Mária Balajová

93 rokov
Mária Holičková

Ján Kadlec

94 rokov
Anna Janegová

zdroj foto: Černuška – prírodné kvetinárstvo

Narodili sa
Jakub Bliznakov
Tereza Vavrová
Amália Ševelová
Matias Staňák
Eva Ochodnická
Alexandra Hodálová

Zuzana Bolečková
Matúš Krivý


