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Bošácka dolina do polovice 20. storočia pre-
žívala ovocinársku slávu. O tomto zlatom veku 
ovocinárstva napovedajú pozostatky prastarých  
ovocných stromov, ktoré nejakým  šťastím unik-
li besneniu buldozérov počas kolektivizácie.  Po 
slávnej hruške „Ružovke“ sme sa rozhodli hľa-
dať ďalší výnimočný ovocný strom, ktorý by 
mal prezentovať krásu, vzácnosť a ohrozenosť 
prastarých ovocných stromov. O tom, že je ich 
veľmi málo, napovedá aj to,  že sme vybrali 
ovocný strom, ktorý už má najlepšie obdobie ži-
vota za sebou. Jabloň citrónová z Bošáce Zabu-
dišovej je mohutný starý strom, ktorého konáre 
sú rozlámané pod obrovskými úrodami jabĺk.  Je 
pamiatkou na potulných sadárov, ktorí už nie sú 
medzi nami, no ich stromy rastú a dokonca aj 
plodia aj po viac ako sto rokoch. Jabloň sa na-
chádza na kraji cesty, a tak okoloidúcich potešuje 
jarným kvetom, letným  tieňom a jablkami, ktoré 
v pivnici vydržia veľmi dlho. Pri pravidelných 
obrovských úrodách jabloň dávala samu seba 
– ťažoba veľkých úrod kde-tu odčesla mohut-
ný konár. Strom je dnes krásnym torzom a má 
udivujúcu vnútornú vitalitu, neustále nahrádza 
životom stratené časti a sila prírastkov naznaču-
je, že bude ešte dlho vystierať svoje letorasty k 
oblohe. Keď usadneme do jej tieňa, môžeme sa 
od nej učiť, ako sa nevzdávať a čeliť životným 
príkoriam.

Jabloň je výnimočná aj originalitou odrody. 

Jej plody neboli identifi kované slovenskými 
ani českými pomológmi – ide o  málo známu 
a veľmi vzácnu zabudnutú odrodu, ktorá čaká 
na svoje odhalenie a rozšírenie. Možnosťou je 
aj príslušnosť k unikátnym krajovým odrodám 
ovocného pokladu Bošáckej doliny, nakoľko za-
tiaľ nebola zaznamenaná v inom regióne.

Je našou povinnosťou ochraňovať a šíriť toto 
kultúrne a prírodné dedičstvo, pretože je to úcta 
k tradíciám, predkom, prírode, ale aj múdra zá-
bezpeka  na neistú budúcnosť bez dovážaného a 
intenzívne pestovaného moderného ovocia.  

 Ing. Ľudovít Vašš
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Milí spoluobčania,

dovoľte mi pozdraviť Vás v stre-
de leta a tesne pred našimi hodami. Od 
mája nie je veľa dní, ale o to viac sa toho 
u nás udialo.

Hasiči pre nás pripravili pálenie Jura. 
Akcia sa vydarila a všetci odchádzali 
spokojní. Spoločne s deťmi sme pripra-
vili deň pre naše mamičky. Čakali sme 
na bociany, ktoré prišli troška neskôr. I 
keď nezahniezdili, veríme, že budúci rok 
prídu skôr a budeme sa tešiť z mladých 
bocianov. Veľmi príjemnou a milou ak-
ciou bolo stretnutie so skôr narodenými 
jubilujúcimi občanmi. Som rád, že sa nás 
stretlo veľa, i keď nie všetci. Tých, kto-
rým sa nedalo prísť, navštívim osobne. 
Ďalšou akciou bolo položenie vencov k 
pomníku pri základnej škole a uctenie si 
padlých vojakov v boji proti fašizmu v 
druhej svetovej vojne. Najakciou bolo 
MDD, ktoré svojou úrovňou priťahuje 
deti zo širokého okolia. Tu patrí vďaka 
všetkým, ktorí sa zapojili do jeho orga-
nizácie. Treba poďakovať aj občanom 
na Zabudišovej, kde taktiež pripravili 
pre deti MDD. Veľká vďaka patrí našim 
dievčatám zo základnej školy, ktoré nás 
vzorne reprezentovali na Majstrovstvách 
Slovenska v malom futbale. Ďakujeme a 
prajeme ešte veľa úspechov. Už tradíci-
ou sa stala návšteva vojakov a techniky v 
rámci Tankových dní Laugarício. Položi-
li sme veniec k pamätnej tabuli poručíka 
Adama Adamoviča, nášho rodáka, ktorý 
padol na konci druhej svetovej vojny vo 
Francii. Následne sme mohli obdivovať 
vojakov s technikou a zvečniť sa s nimi. 
Poslednou akciou pred uzávierkou bolo 
darovanie krvi, ktoré sa uskutočnilo v 
KD Bošáca. Hlavná iniciátorka, Lenka 
Paceková, si plnila materské povinnosti 
a aj touto cestou jej a celej rodinke pra-
jeme veľa zdravia, šťastia a lásky. Lenku 
zastúpila pani Kucharovicová a dohľad 
mala ako vždy pani Staňáková, za čo 
im ďakujeme. Najpoďakovanie patrí 
všetkým darcom. V neposlednej rade sa 
chcem poďakovať Mgr. Janke Helíko-
vej za vedenie aktivít v našom detskom 

kútiku Motýlik. Verím, že aktivity budú 
pokračovať aj po letných prázdninách. 
Veľkou akciou bola návšteva turistov z 
turistického oddielu vo Vsetíne. Prices-
tovali tri plné autobusy a sprevádzali ich 
bratia Struhárovci. Na Zabudišovej ich 
čakalo malé občerstvenie a svoju púť 
zakončili v KD Bošáca, kde sme pre 
nich pripravili guláš, ktorý nám uvarili v 
Bošáckej reštaurácii. Ďalej kávu, pivko, 
kofolu a samozrejme naše tekuté zlato z 
Bošáckej pálenice. Našu obec a dolinu 
sme reprezentovali na výbornú, o čom 
svedčia vrelé poďakovania pri odcho-
de ako aj neskoršie e-maily. Ďakujem 
bratom Struhárovcom a nadšencom zo 
Zabudišovej, ako aj kolegyniam Stanke 
Kusendovej, Gabike Trchalovej a tiež 
Nikole Mizerákovej.

Z investičných akcií sme zrealizovali 
skoro všetko. Je hotová nová podlaha v 
telocvični. Všetci sme zvedaví, ako sa 
bude po nej behať. No nech test dopad-
ne akokoľvek, už dnes je jasné, že nová 
podlaha bude lepšia ako tá pôvodná. 
Som rád, že sme zhotovili jednu etapu 
chodníka od kostola k bytovkám. Po ho-
doch sa začne s druhou etapou a chodník 
bude zhotovený po autobusovú zástavku 
pri bývalom kaderníctve. Chodník bude 
položený popri potoku, takže zostane 
zachované parkovanie pre kostolom. 
Pri bytovkách bude ukončenie chodníka 
tak ako je teraz, teda medzi bytovkami. 
Bol by som rád, ak by sme ho v budúc-
nosti dobudovali až po most. Celý pro-
jekt chodníka fi nancuje obec zo svojich 
vlastných zdrojov. Respektíve druhú 
etapu budeme fi nancovať z investičné-
ho úveru, ktorý si obec zoberie v banke. 
Celý chodník nás bude stáť necelých 72 
000 eur.

Ako som spomenul vyššie, obec si 
berie investičný úver na zrealizovanie 
viacerých projektov. Konkrétne na dokú-
penie pozemkov Pod stráňami, vybudo-
vanie inžinierskych sieti Pod stráňami, 
druhú etapu chodníkov a ak bude treba v 
budúcnosti na rozšírenie materskej škôl-
ky. Prijatie úveru schválilo zastupiteľ-
stvo a momentálne sme pred podpisom 
zmluvy.

Náš veľký projekt prípravy pozem-
kov pre rodinné domy Pod stráňami 
napreduje. Momentálne riešime prívod 
elektriny a vody do tejto lokality. Po-
dali sme návrh na odstránenie stavby č. 
229. Verím a znova hovorím, že urobím 
všetko preto, aby sa takto o rok už Pod 
stráňami budovalo. Vyzývam všetkých 

občanov, ktorí uvažujú o výstavbe rodin-
ného domu, aby si k nám na obecný úrad 
podali žiadosť o pridelenie stavebného 
pozemku. V prípade potreby ďalších in-
formácií ma prosím neváhajte kontakto-
vať.

Z menších aktivít sme zrealizovali 
pamptrackovú dráhu, ktorú treba ešte fi -
nalizovať. Už dnes sa ale po nej môže 
jazdiť. Veľké poďakovanie patrí pro-
jektantovi Romanovi Kaločayovi a jeho 
kolegom Romanovi a Matejovi a tiež na-
šim bikerom/kám i nebikerom/kám. Bol 
by som rád, ak by sme do budúcna osa-
dili stĺp s osvetlením a položili na celú 
plochu asfalt. Poďakovanie za sponzor-
skú pomoc patrí - PD Bošáca, Ramirent 
Nové Mesto nad Váhom, Tomáš Juriga, 
Ladislav Kalaber z Alpine Slovakia.

Ďalej sme začali s realizovaním ka-
merového systému. Dokončiť by sme ho 
mali v priebehu septembra. Po zrealizo-
vaní budeme mať monitorované všetky 
vjazdy do obce. Verím, že tento projekt 
pomôže k bezpečnosti v našej obci.

Na jeseň budeme tiež realizovať pro-
jekt výsadby ovocných drevín. Chcem 
vyzvať všetkých občanov, ktorí by mali 
záujem o sadenicu ovocného stromu, 
aby sa nahlásili na obecnom úrade.

Nuž a čo nás čaká? Ako inak  - naše 
hody. I tento rok pripravujeme bohatý 
program. Veľmi sa tešíme na stretnutie 
s našou družobnou obcou Horní Ředi-
ce, ktorí si pre nás pripravili zaujímavý 
program a ochutnávky toho naj z ich 
kraja.

Všetky deti pozývam do našej školy 
na zahájenie v septembri a rodičov za-
čiatkom septembra na Slovácku jaternicu 
tentokrát na Březovej. V priebehu sep-
tembra sa tiež stretneme na slávnostnom 
otvorení pamptrackovej dráhy spojenom 
so súťažou. Samozrejme, akcií bude viac 
a verím, že každý si príde na svoje.

Záverom by som Vás chcel všetkých 
poprosiť o zahlasovanie za našu jabloň v 
súťaži Strom roka. Verím, že uspejeme a 
budeme našu obec a krajinu znova repre-
zentovať na európskej úrovni.

Na záver ďakujem všetkých za po-
moc pri zveľaďovaní a reprezentovaní 
našej obce. Prajem Vám všetkým krásny 
zvyšok leta, veselé hodovanie, ale hlav-
ne zdravie, šťastie, lásku, mier a úsmev 
pre každého.

     
Váš starosta Mgr. Daniel Juráček

z Bošáce

obec Bošáca
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Hodový pozdrav 
bošáckého farára

Milí Bošáčania, ako aj hodoví hostia!
Som rád, že sa aj v takejto forme môže ku Vám dostať môj 

srdečný pozdrav. Polovica mesiaca august je obdobím, počas kto-
rého prežívame v našej obci hodovú slávnosť. Na objasnenie toh-
to slovného spojenia by hádam mohlo postačiť aj jedno z týchto 
slov. Hody sú totiž osobitnou slávnosťou, hodovaním, oslavova-
ním Pána Boha ako nášho najhlavnejšieho Dobrodincu. To, že sa 
v jednotlivých farnostiach a obciach konajú hody v rozličných 
dátumoch, závisí od termínu sviatku alebo slávnosti tzv. patroci-
nia, titulu miestneho kostola, ktorý sa slávi v rámci liturgického 
roka. Patrocinium – význam tohto latinského slova znamená pri-
pomenutie si patróna, ochrancu, orodovníka, ktorý sa rád priho-
vára pred Božou tvárou za potreby svojich chránencov a osobitne 
ich sprevádza tu na zemi.

Na 15. augusta pripadá každoročne liturgická slávnosť Na-
nebovzatia Panny Márie. Som vďačný, že si naši predkovia 
popri svätom Mikulášovi, patrónovi našej obce, vybrali za svo-
ju ochrankyňu a výnimočnú sprostredkovateľku Božích milostí 
Pannu Máriu, jej zasvätili náš farský kostol a tým aj celú našu 
farnosť. Zrejme ju vnímali ako tú, ktorá už tu na zemi bola oso-
bitne blízka Pánu Bohu, o to viacej teraz v nebi. Toto postavenie 
nezískala pre svoje zásluhy, ale pre zásluhy Ježiša Krista a posla-
nie Matky Božieho Syna, s ktorým ochotne súhlasila. 

Bude múdre, keď aj počas tohtoročnej hodovej slávnosti 
(vzhľadom na väčší priestor voľna sa môže rozšíriť aj na najbliž-
šie víkendové dni 11. – 13. 8.) oslávime predovšetkým Pána Boha 
za dobrodenia, ktoré daroval tejto našej Patrónke a cez ňu aj nám, 

a patrične si ju uctíme. V tomto zmysle chcem Vás všetkých ako 
farár, spolu s mojim pánom kaplánom, srdečne pozvať na prog-
ram tohtoročných hodov, zameraný najmä na obohatenie duše:

11.8. o 18:30 – svätá (sv.) omša pre deti a mládež, po jej skon-
čení bude pre odvážnych mladých záujemcov príležitosť pre at-
raktívny pohľad na Bošácu z veže Farského kostola

12.8. o 17:30 – sv. omša pre starých a vážne chorých, spojená 
s udeľovaním sviatosti pomazania chorých – pre posilu v boles-
tiach; po jej ukončení bude pre záujemcov príležitosť prehliadky 
kostola spojenej s odborným výkladom (prosím k tomu  príbuz-
ných o pomoc a dopravu tých, ktorí sa bez nej nezaobídu)

13.8. o 10:30 – slávnostná (hodová) sv. omša s osobitnou tra-
dičnou liturgiou

13.8. o 13:30 – mládežnícke predstavenie jednej z vlastností 
Panny Márie v rámci hodového programu obce

13.8. od 15:00 do 17:00 – možnosť skupinovej prehliadky 
nášho farského kostola a výstupu na jeho vežu, spojenú s atrak-
tívnym pohľadom na Bošácu

13.8. od 15:00 do 17:00 – možnosť skupinovej obhliadky 
priestorov budovy našej fary, krátko pred dokončením generálnej 
renovácie jej interiéru

15.8. o 18:30 – slávnostná sv. omša liturgického sviatku Na-
nebovzatia Panny Márie.

Pre väčší osoh pripravovaného hodového programu, nezabud-
nite na dobrú sv. spoveď, ktorú máte možnosť prijať už v tomto 
predhodovom období pred sv. omšami.

Teším sa na stretnutie s Vami a prajem Vám, aby ste tohtoroč-
né hodové slávnosti prežili  pokojne, naplnení radosťou, v kruhu 
svojich najbližších i známych, ale i vďačnosťou za tých, ktorí sa 
najmä v rámci našej obce podieľali na ich príprave a verím, že i 
zdarnom priebehu.

farár Jankovič

V máji sa zúčastnila dychová hudba Bošáčanka ako hosť slávnostného programu pri príležitosti 40. výročia založenia folklórneho 
súboru Kasanka z Moravského Lieskového. V minulosti často spolu účinkovali na rôznych slávnostiach a vystúpeniach, a preto nes-
meli členovia našej dychovky chýbať ani na krste prvého CD nosiča Kasanky, ktoré pokrstili pri príležitosti výročia svojho založenia. 
Na podujatí sa striedali tematické vystúpenia folklórneho súboru s piesňami Bošáčanky so sólistami Ivetkou Ševčíkovou a manželmi 
Bolečkovými.

Folklórny súbor Kasanka je nám všetkým dobre známy a ani tento rok nebude chýbať na našich bošáckych hodoch.
Obecný úrad Bošáca

40. výročie FS Kasanka a krst CD

V krajine včielky Maji

Deti sú pre každého rodiča tým najcennejším. A prvý júno-
vý deň patrí práve im. V tento, ale aj v iné dni si viaceré mestá, 
obce, pripravili pre ne bohatý program. Ani my sme nezaostali. 
Spoločne ako po minulé roky sme obec Bošáca a obec Zemianske 
Podhradie pripravili 3. júna popoludnie plné zábavy a atrakcií pre 
našich najmenších tentokrát v Bošáci.

Deti spolu s rodičmi 
absolvovali cestu „Kra-
jinou včielky Maji“, 
ktorá začínala v „Juráč-
kech uličke“ pri KD a 
pokračovala pod Stráne 
s cieľom na ihrisku. Na 
začiatku všetkých účast-
níkov privítala melódia 
piesne známej hlavne pre 
staršiu generáciu „ V kra-
jine kde sa piesok lial...“, 
sladký nektár a trúd so 
včielkami, ktoré deťom 
odovzdali zoznam sta-
novíšť. Na nasledujúcich 
stanovištiach deti stretá-
vali kamarátov včielky 
Maji, ktorí mali pre nich 
pripravené rôzne úlohy. V cieli trasy na futbalovom ihrisku v Bo-
šáci dostali deti diplom a darčeky za absolvovanie dobrodružnej 
cesty po stopách včielky Maji.  

Tu ich čakali ďalšie atrakcie, ukážka hasičských útokov, šan-
tenie v pene,džberové striekačky, ktoré pripravili pre deti hasiči, 
ukážka poľnohospodárskej techniky z PD Bošáca alebo možnosť 
povoziť sa na koníkoch pod vedením manželov Potočných a Zuz-
ky Rokytovej. Povoziť sa ale na inom druhu „koní“ nám umožnili 
aj Pavol Vavro a Dominika Bečárová, ktorí všetkých záujemcov 
previezli na štvorkolke. Dalibor Beňo poukazoval deťom kamión 
a Janka Helíková si pripravila pre kreatívne detičky tvorivé diel-
ničky. Futbalisti z OŠK Bošáca pripravili kopanie „jedenástok“, 
starosta Zem. Podhradia spolu s pani Ľudmilou Radošovou zase 
ukážku zo života včiel spolu so včelími produktami. Opäť nás 
potešili aj ukážky práce so záchranárskymi psíkmi, či možnosť 
vyskúšať si prácu obecných vozidiel na zber odpadu. Veľkou at-
rakciou bol teplovzdušný balón, z ktorého si viaceré deti, ale aj 
dospelí vychutnali výhľad na Bošácu. Tu prináleží sa poďakovať 
fi rme Ferno na čele s pani riaditeľkou Ing. Silviou Vančovou za 
fi nančnú pomoc, vďaka ktorej bolo vozenie na balóne len za sym-
bolický poplatok. O občerstvenie návštevníkov a personálu sa 
postaral Mirko Papala s rodinou a členky ZO JDS Bošáca. Za po-
moc pri technickom zabezpečení patrí poďakovanie členom OŠK 
Bošáca, DHZ Bošáca a našim zamestnancom Rasťovi Kusendovi 
a Pavlovi Bulejkovi.

Veľké poďakovanie patrí pani Magde Čačíkovej za ušitie nád-
herných kostýmov na motív rozprávky o včielke Maji. Jej práca 
na úrovni profesionálnych kostýmových výtvarníkov si zaslúžila 
právom veľký obdiv nielen od nás, ale predovšetkým od návštev-
níkov podujatia. Ľudia boli kostýmami očarení.

Poďakovať by sme sa chceli všetkým „postavičkám“ rozpráv-
kového lesa, že neváhali a boli ochotní sa zapojiť do tohto projek-
tu, vydržali neznesiteľnú horúčavu v kostýmoch(nie vždy to bolo 
jednoduché, ale dokázali to, veľký obdiv), všetkým dobrovoľní-
kom, členom kultúrnych komisií,  starostom oboch obcí Danielo-
vi Juráčkovi a Miroslavovi Zámečníkovi. Náročné zabezpečenie, 
zorganizovanie a koordináciu, ale s o to väčšou radosťou zabez-
pečili Táňa Helíková a Martina Hulínková z OÚ Bošáca. Vydržali 
všetko a už teraz majú v hlave plán na ďalší tematicky zameraný 
Deň detí.                                                       Obecný úrad Bošáca

za kultúrou v Bošáci za kultúrou v Bošáci
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Potreba krvi je veľká. Približne 180 
000 transfúznych jednotiek červených 
krviniek sa každoročne spotrebuje iba na 
Slovensku. Obete úrazov a nehôd, ľudia 
podstupujúci operácie, pacienti liečiaci sa 
na leukémiu, nádorové ochorenia, ocho-
renia krvných buniek, tí všetci potrebujú 
krv. 

Darovanie krvi je skutočným „darom 
života“, ktorý zdravý jedinec môže po-
skytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. Je to 
veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý 
humánny krok.

Interval darovania je pre mužov kaž-
dé 3 mesiace a pre ženy každé 4 mesiace. 
Celý proces darovania krvi trvá, od regis-
trácie až po odchod domov, približne hodi-
nu a samotný odber len 5 - 15 minút, počas 
ktorých daruje darca 450 ml krvi. Krv je 
ďalej spracovaná (rozdeľovaná) na jednot-
livé zložky, ktoré môžu pomôcť zachrániť 
ľudské životy. Červené krvinky, prenášače 
kyslíka, zachraňujú životy pacientov po-
čas operácií a po úrazoch. Plazma, tekutá 
zložka krvi, je určená pre pacientov trpia-

cich poruchami zrážania krvi. Tretia zlož-
ka, krvné doštičky, zastavuje krvácanie 
pri rezných poraneniach a pri otvorených 
krvácaniach. Často sa podávajú pacientom 
liečiacich sa na nádorové ochorenia a aj 
pacientom po transplantácii.

To je len krátke vysvetlenie „prečo 
darovať krv“, ktoré nám na svojich inter-
netových stránkach podáva Národná trans-
fúzna služba SR. Krv, tekutina, ktorú nikto 
nevie vyrobiť ani ju ničím nahradiť, je pre 
život človeka nevyhnutná a môžeme ju 
skutočne získať iba 
darcovstvom. Preto 
nás veľmi teší, že 
už po pätnástykrát 
sa uskutočnil odber 
krvi mobilnou jed-
notkou NTS, ktorý 
organizuje Miestny 
spolok Slovenské-
ho Červeného kríža 
v Bošáci v pravi-
delných intervaloch 
na striedačku v Bo-

šáci a Zem. Podhradí. V pondelok 24. júla 
sa v KD Bošáca stretlo 35 darcov krvi, z 
ktorých po preverení všetkých potrebných 
vstupných údajov a vyšetrení mohlo  da-
rovať krv 31 ľudí. Všetci si zaslúžia našu 
úctu a obdiv za tento humánny čin. 

Touto cestou by sme chceli vysloviť 
poďakovanie nielen darcom krvi, ale aj 
organizátorom – členkám MS SČK v Bo-
šáci.

OcÚ

Z príležitosti sviatku všetkých matiek sme aj tento rok 
usporiadali viacero podujatí. V sobotu to bolo športové po-
poludnie venované rodinkám pod názvom „Kráčajte s nami 
pre naše mamy“ a v nedeľu kultúrny program v KD Bošáca 
„Ďakujem Ti mama“. V priestoroch knižnice si mali možnosť 
nielen matky, ale aj rodinní príslušníci prezrieť výstavu prác 
detí z MŠ  „Svet očami detí“

Kráčajte s nami pre naše mamy
Už tradičné obľúbené športové popoludnie sme pripravili 

aj tento rok. Počasie však veľmi neprialo a tak sa na námes-
tí stretlo iba zopár rodiniek, ktoré po chvíli zo športových 
stanovíšť na futbalovom ihriskurozohnala blížiaca sa búrka. 
Ďakujeme všetkým zúčastneným a všetkým dobrovoľníkom, 
ktorí sa zapojili do prípravy podujatia.

Ďakujem Ti mama
V nedeľu sa v kultúrnom dome v Bošáci všetkým matkám a 

starým mamám prihovoril zástupca starostu Daniel Bradáč. Pek-
nými pesničkami potešila dychová hudba Bošáčanka, v krojoch 
vystúpili detičky z materskej školy a program pre “naše mamy” 
si pripravili aj žiaci zo základnej školy. Ďakujeme Bošáčanke a 
všetkým deťom a pani učiteľkám za prípravu programu. Všetkým 
mamám a babičkám prajeme veľa zdravia a rodinnej pohody.

Svet očami detí
Už po niekoľkýkrát sa v našej knižnici uskutočnila aj výstava 

prác detí z materskej školy. Krásne kresby, spoločné práce a rôz-
ne papierové ozdôbky pripravovali deti počas celého školského 
roka. Výstava bola doplnená expozíciou hračiek z kinder vajíčok. 
Ďakujeme deťom a našej knihovníčke Ing. Ľudmile Radošovej za 
prípravu výstavy.

OcÚ

Podujatia
ku Dňu matiek

Historickým
objektívom 

Voda má pre človeka veľký význam. Slúži na uspokojenie základ-
ných potrieb – pitie, varenie, umývanie. Taktiež je dôležitá v poľno-
hospodárstve – na zavlažovanie. Už starí Egypťania alebo Babylon-
čania budovali zavlažovacie kanále a využívali vodu z riek. Rovnako 
ľudia od staroveku rieky využívali na dopravu a silu vodného prúdu 
na pohon vodných mlynov. Tých bolo v Bošáckej doline na konci 19. 
storočia osemnásť, najviac v Bošáci 11, v Zemianskom Podhradí 3, v 
Trenčianskych Bohuslaviciach a Novej Bošáci po dva.

V súčasnosti, v dôsledku suchšieho leta, tečie dolu Bošáčkou vody 
pomenej, sotva by voda utiahla mlynské koleso. Staršie ročníky si ve-
dia určite spomenúť na to, že dolu dolinou sa „valilo“ oveľa väčšie 
množstvo vody, ako Bošáčka hrozila, ničila, brala. 

Áno, aj Bošácka dolina bola mnohokrát sužovaná rozvodnenou 
Bošáčkou, ktorá narobila nemalé škody. Pamätná bola povodeň z 29. 
júla 1972, kedy silná letná búrka s mohutnými prívalovými zrážkami 
spôsobila, že koryto Bošáčky i jej prítokov nestačili odvádzať vodu a 
tá si preto hľadala cestu mimo koryta. Túto povodeň nám zachytáva 
prvá fotografi a z Bošáce z oblasti križovatky na dolnom konci Hrubej 
strany. 

Veľká voda na potoku Bošáčka sa opakovala i v ďalších rokoch. 
Napríklad tento rok si pripomíname dvadsiate výročie veľkej povod-
ne, ktorá zasiahla celú strednú Európu. V Bošáckej doline sa naplno 
prejavila 8. júla 1997, kedy sa po dlhotrvajúcich „Medardových“ mon-
zúnových dažďoch koryto Bošáčky naplnilo a na niektorých miestach, 
hlavne v Zemianskom Podhradí, ako nám to zachytáva druhý záber, 
vylialo. Voda dokonca zaliala v Trenčianskych Bohuslaviciach časť 

bývalého závodu Hydrostav. Okrem nemalých škôd na majetku roz-
búrená voda zobrala životy dvoch „odvážlivcov“, ktorí chceli Bošáč-
ku splavovať na člne. Veľa vody tečie dolu potokom aj v dôsledku 
prudkého topenia snehu, ktoré býva sprevádzané dažďom. Zima 2005-
2006 bola na sneh mimoriadne bohatá. Výdatná snehová pokrývka sa 
udržala od decembra až do polovice marca. No a následné prudké 
oteplenie sprevádzané dažďom spôsobili, že koryto Bošáčky bolo 29. 
marca 2006 opäť plné -  ako vidieť na zábere z mosta pri pálenici.

Aj keď sa nám zdá koryto potoka bezpečné, história nás presvied-
ča, že Bošáčka vie pohroziť. Preto je potrebné udržiavať koryto potoka 
čisté a nevhadzovať do neho odpad, ktorý by mohol zanášať koryto.

Žatva v prvej polovici 20. storočia v Haluziciach. V minulosti mlá-
tenie obilia na dedine a v každej rodine bývala veľká udalosť. Žatva 
si v tom čase vyžiadala veľa párov rúk a bola to úmorná práca, ktorá 
zamestnala všetkých - od najstarších po najmladších. Žatva trvala v 
jednej rodine aj niekoľko dní. Najskôr chlapi museli obilie zožať, ženy 
ho poviazali do snopov. Tie sa odviezli k mláťačke, kde prebiehala 
mlatba. Kým dnes obilie kombajn s jedným kombajnistom pokosí po-
merne rýchlo, pri obsluhe mláťačky, ako vidieť aj na fotografi i bolo 
potrebných 12 – 16 ľudí.  Naši starí rodičia mali k obiliu veľkú úctu 
a snažili sa nenechať žiadne zrnko nazmar. Preto bolo úlohou malých 
detí po žatve pozberať z poľa roztrúsené klásky, ktorými kŕmili hydi-
nu. 

Fotografi e pochádzajú z nášho archívu, ďalej nám prispeli Pacek 
Ivan a Magda Čačíková.

Ak máte zaujímavé historické fotografi e z Bošáckej doliny, popro-
síme o ich zapožičanie s cieľom uchovania kultúrneho dedičstva našej 
doliny. Fotografi e vám po ich naskenovaní na OcÚ v Bošáci určite 
vrátime. Ďakujeme.

 PaedDr. Daniel Bradáč

XI. Kvapka krvi Bošáckej doliny

z Bošáce z histórie
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Hasiči VETERÁNI
Dobrovoľný hasičský zbor Bošáca pomáha ľuďom v obci a 

nášmu starostovi nielen svojimi odbornými zručnosťami a zna-
losťami, ale aj pri rôznych kalamitách, zabezpečovaní verejných 
podujatí v obci a v neposlednom rade hasičské mužstvo mužov 
reprezentuje obec Bočáca pri hasičských súťažiach. Hasičský 
šport neodmysliteľne patrí k fungovaniu organizácie. Výsledky 
našich najmladších plameňákov, tímu A alebo novozaloženého 
družstva veteránov sú veľmi dobré. 

Ako napovedá názov tohto článku, na podporu mladých a na 
„utuženie partie“ 

nedávno vzniklo družstvo členov DHZ s vyšším vekom pod 
názvom „Veteráni“ a po rokoch si vyskúšali, aké je to vrátiť sa 
znovu na  pole súťaže. Prvýkrát sa zúčastnili tradičnej nočnej sú-
ťaže v Zemianskom Podhradí, kde si ako veteráni zmerali sily s 
hasičskými družstvami nielen starších pánov, ale aj s oveľa mlad-
šími ročníkmi a umiestnili sa vo svojej kategórii na 1. mieste a 
celkovo obsadili 6. miesto. Veteráni súťažili v zložení Dušan Ka-
sana, Pavol Martiška, Jaroslav Miklánek, Ľudovít Jurkovič, Da-
niel Popluhár, Marek Brázdovič, František Otrubák, Milan Kozic, 
Andrej Krivý. Veteráni nadviazali na svoj úspech i na ďalšej ha-

sičskej súťaži, kde sa v Trenčianskych Bohuslaviciach nestratili 
ani pri tej najsilnejšej konkurencii 39 súťažných družstiev (čas 
požiarneho útoku 18,50s). Všetkým dokázali, že aj v pokročilej-
šom veku je pekné spojiť sily, zasúťažiť si a motivovať aj mladšiu 
generáciu k lepším športovým výkonom. Športu a hasičom zdar!

Autor článku: Jaroslav Miklánek,
 foto k článku: Mária Miklánková

Tradičný jurský oheň
„Vítaní jara děje se v Bošácké 

dolině v předvečer sv. Jiří. Již celý 
týden před tím děvčata vycházejí 
každodenně po západe slunce neda-
leko ven z dědiny jurské pesničky 
zpívat; ale večer dne 23. Dubna děje 
se to na nejhlučněji a při tom se na 
mnohých místech, po obou stranách 
doliny, pálí jurské ohne. Medzi roz-
ličnými písničkami nesmí chyběti 
tato: „Svätý Jur ide, leto nám nese; 
leto, leto nám, poctivým pannám.“ 
Když vatry pohoří, děvčata válejíse 
po oziminách, aby na nich tak vyso-
ké stéblo narostlo, jakojsou ty děvy. 
To hospodáři nejen nezazlívají děv-
čátkům,  ale ještě se těší, říkajíce: 
„Ej, ale mi pogúľali rež!“ Takto za-
znamenal tradičný zvyk v Bošáckej 
doline Jozef Ľudovít Holuby. 

V posledných rokoch počasie 
páleniu ohňov nepraje a ani tentoraz 

tomu nebolo inak. Možno to vyzeralo podľa dátumu (6. máj), že sme “pálili Hermí-
nu”, ale konečne nám vyšlo aj počasie, a tak mohol s oneskorením zahorieť aj jurský 
oheň nad Bošácou. Stretli sa pri ňom všetky generácie, pojedlo sa, vypilo, niektorí 
si aj zaspievali, ale aj pospomínali na časy minulé. Či však došlo aj k povestnému 
gúľaniu po oziminách nám nie je známe,

 Ďakujeme členom  DHZ Bošáca za prípravu vatry a samozrejme Vám všetkým, 
ktorí ste prišli s nami osláviť symbolický príchod jari.               

OcÚ Bošáca

V piatok 30. júna 2017 sa u nás v Bošáci 
zastavili nadšenci vojenskej techniky v 
rámci spanilej jazdy, konanej počas Tan-
kových dni Laugaricio 2017 v Tr. Stan-
kovciach. Ako každý rok, aj tento sme si 
uctili položením venca k pamätnej tabuli 
na budove obecného úradu nášho rodáka 
poručíka Adama Adamoviča, ktorý za-
hynul na konci druhej svetovej vojny vo 
Francúzsku pri meste Dunkerque. 

Obecný úrad Bošáca

PREHLIADKA 
vojenskej techniky

Uctenie si
padlých

vojakov
Starostovia z obcí Mikroregiónu Bošáč-
ka sa v stredu 24. mája 2017 spolu s ob-
čanmi stretli na pietnom akte položenia 
vencov k hrobom vojakov, ktorí padli v 
druhej svetovej vojne v boji proti fašiz-
mu. Prvým miestom zastavenia sa bol 
pamätník pri Základnej škole Ľ. V. Riz-
nera Bošáca, následne sa uskutočnila 
krátka spomienka pri pamätníku v osa-
de Grúň v Novej Bošáci. Česť pamiatke 
padlým hrdinom!

Obecný úrad Bošáca

Detský kútik 
v lete

Aktivity v kútiku neobmedzilo ani 
krásne slnečné počasie, keďže v miestnosti 
je naozaj príjemne a chladno, môžeme 
naplno pokračovať v našich činnostiach. 

Musím zhodnotiť, že návšteva kútika 
nám priniesla prvé ovocie. Možno pre Vás 
to bude banalita, ale pre mňa a naše detičky 
sú to obrovské pokroky. Deti, ktoré začali 
navštevovať náš kútik sa po 5-mesačnom 
fungovaní dokážu samostatne zapájať do 
aktivít. Začínajú si spievať piesne, ktoré 
spolu počúvame a spievame si, činnosti 
často vykonávajú s inou osobou ako je 
ich maminka, dokonca sa spoločne hrajú, 
tancujú bez potreby dospelých. To je pre 
mňa ako vedúcu aktivít veľkou odmenou 
za strávený čas a vynaloženú snahu pri 
tvorbe aktivít a pomôcok. Ďakujem 
všetkým maminkám, ktoré nás navštevujú 
a trávia s nami voľný čas. Ďalším cieľom, 
ktorý som mala pri otváraní aktivít kútika, 
je spoznať zopár maminiek, s ktorými 
nájdeme spoločnú reč, budeme si vedieť 
poradiť a pomôcť. Zato som naozaj rada, 
že som spoznala mnoho super žien, ktoré 
som istým spôsobom stiahla do aktivít a 
napomáhajú mi pri činnostiach v kútiku, 
ale i mimo neho. 

Novinka v kútiku
Počas prázdnin sú doma i deti 

školopovinné, a tak som sa rozhodla rozšíriť 
ponuku aktivít aj pre tieto deti. Aktivita 
Hókus-pokus je bádateľská hodinka, kde 
sa deti hravou formou prostredníctvom 
skúmania a objavovania naučia o rôznych 

prírodných javoch, pochopia jednoduché 
fyzikálne či chemické vzťahy. Deti majú 
k dispozícii skutočné skúmavky, pipety a 
pracujú s prostriedkami, ktoré sú bežne 
dostupné v našej domácnosti, no môžu 
ich mnoho naučiť. Na každej hodine 
získajú pracovný list, ktorý ich informuje 
o tematike, vysvetľuje príčiny javov a 
ponúka im návody, ako si pokusy urobiť 
i doma s rodičmi. Myslím, že detská 
zvedavosť je natoľko obrovská, že sa táto 
aktivita teší veľkému záujmu. 

Smutná správa
Končí sa mi oddych na materskej/

rodičovskej dovolenke, a tak ma od 
septembra čakajú pracovné povinnosti. 
Kútik nebudem môcť viesť počas doobedia. 
Naďalej však chcem pokračovať v činnosti 
počas víkendov. Vytvoríme zase ponuku 
aktivít a krúžkov pre Vás a Vaše detičky. 
Dúfam, že nám naďalej budete fandiť a 
podporovať nás hlavne vašou účasťou na 
takýchto aktivitách. 

Podotýkam, že kútik ako miestnosť 
je pre Vás všetkých k dispozícii aj bez 
aktivít. Stačí sa zastaviť na obecnom úrade 
a vypýtať si kľúče. Vaše detičky sa tu 
môžu zahrať. Ak by bola nejaká maminka 
ochotná viesť aktivity v podobnom znení 
v dopoludňajších hodinách, budeme len 
radi. Treba sa ohlásiť starostovi a všetko 
dohodnúť. 

S pozdravom Mgr. Janka Helíková

Do pozornosti Vám opäť 
dáva naša základná škola svoj 
časopis Lipka, ktorý si tento-
krát môžete pozrieť na našej 
web stránke v elektronickej 
podobe: www.zsbosacalvr.
edupage.org/školskýčasopis.

 Tu si môžete prečítať a po-
zrieť zaujímavosti, ktoré vyt-
vorili sami žiaci a dozvedieť 
sa čo-to o našej/vašej škole.

Školský 
časopis

podujatia Bošáce zo školy a školičky
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Vážení dospelí a milé deti,
posledný júnový deň sme sa stretli v 

našej škole na slávnostnom zhromaždení a 
ukončili sme vyučovanie v školskom roku 
2016/2017. Na dva mesiace sa zatvorili brá-
ny školy a žiaci aj učitelia majú pred sebou 
niekoľkotýždňový oddych.

Myslím, že je na mieste trošku zhodno-
tiť snahu našich žiakov, povedať aj takto pár 
slov na záver a tým sa poďakovať všetkým 
za vykonanú prácu. Na prvé miesto v tomto 
príhovore som dala žiakov – desať mesiacov 
si plnili svoje školské povinnosti a v po-
sledný júnový deň bola ich snaha ocenená. 
Snažili sme sa žiakom spestrovať ich pobyt 
v škole rôznymi akciami, či už výchovno-
vzdelávacími alebo len tak pre zábavu a po-
tešenie. Spolupracovali sme hlavne s naši-
mi najstaršími žiakmi, ktorí nám pomáhali 
pri realizáciiimatrikulačiek, karnevalu, či 
Mikuláša....pani učiteľky pre svojich žia-
kov vyberali zaujímavé exkurzie či výlety a 
takto sme všetci chceli prispieť k tomu, aby 
sme sa mali v NAŠEJ škole dobre. 

V materskej škole sme odovzdali osved-
čenia o ukončení predprimárneho vzdeláva-
nia – inak povedané -  máme pripravených 
nových prváčikov, ktorí zasadnú v septembri 
do školských lavíc. Na rozlúčkovom progra-

me boli hraví, optimistickí a odvážni - určite 
budú takí aj v škole a určite na svoju škôlku 
nezabudnú. Chválime aj ostatné deti v našej 
materskej škole a samozrejme aj všetkým 
pani učiteľkám, tete kuchárke i pani uprato-
vačke patrí veľké ĎAKUJEM.

V základnej škole sme odovzdali vy-
svedčenia a všetkým žiakom patrí tiež poďa-
kovanie za ich snahu. Hlavne žiakom, ktorí 
reprezentovali našu školu i obec v rôznych 
športových, literárnych a iných súťažiach. 
Najväčší úspech, ktorý sme v tomto škol-
skom roku dosiahli, nám zabezpečili naše 
dievčatá – futbalistky, ktoré v Poprade do-

kázali, že ani žiaci a hlavne „baby“ z dedi-
ny sa nemajú za čo hanbiť a sú pripravené 
bojovať. Zásluhu na tom majú samozrejme 
dievčatá, ktoré bojovali srdiečkom a pevnou 
vôľou a chcením, no bez pani učiteliek, kto-
ré ich pripravovali, by sme sa nedostali tak 
ďaleko.

Ako vo všetkom, aj naša minca má dve 
strany – niektorí žiaci nemajú vysvedčenie, 
po ktorom veľmi túžili, ale veríme, že s no-
vým školským rokom sa dokážu zlepšiť.

Asi najťažší rok v základnej škole majú 
za sebou prváci. Nie je jednoduché zvyknúť 
si na školské povinnosti a disciplínu, ale po-
darilo sa im to. Aj piataci zvládli náročný 
prvý rok na druhom stupni. Deviatakom sa 
ukončilo štúdium na základnej škole a idú 
svojou cestou – a na tej by nemali zabud-
núť na to, že problémy sú životným faktom. 
Je možné, že sa nikdy neprebudíte do dňa, 
ktorý by bol úplne bez problémov. Prijímaj-
te to ako výzvu a nie ako sklamanie. Buďte 
väčší a odvážnejší ako vaše problémy, buďte 
pripravení bojovať za svoje práva a všetko 
pôjde hladko. Ale hlavne sa správajte slušne, 
pretože najmä slušným správaním a komu-
nikáciou sa dá dosiahnuť vysnívaného cieľa. 
Zo srdca Vám prajeme, aby sa Vám darilo.

Veľké poďakovanie patrí všetkým čle-
nom pedagogického zboru a teda aj našim 
duchovným (pánovi farárovi Richardovi 
Jankovičovi, pánovi kaplánovi Martinovi 
Klementovi a pani farárke Janke Drottne-
rovej) – tento školský rok bol bohatý na 
zmeny a verím, že naša spoločná ambícia 
stabilizovať školu sa nám darila. Vrátili sa 
nám niektoré pani učiteľky z materských 
dovoleniek a zároveň jedna pani učiteľka 
sa posnažila o rozšírenie populácie, preto 
Veronike prajeme veľa zdravia a ďalších 
úspechov. 

V neposlednom rade chcem povedať 
slová vďaky aj všetkým nepedagogickým 
pracovníkom, bez nich by chod školy nebol 
možný a všetci si ich prácu vážime.

Nesmieme opomenúť ani nášho zriaďo-
vateľa – obecný úrad, pána starostu Mgr. 
Daniela Juráčka a poslancov, ktorí sa k našej 
škole stavajú  so záujmom a vychádzajú nám 
všestranne v ústrety. Samozrejme ďakujeme 
aj ďalšiemu pánovi starostovi Miroslavo-
vi Zámečníkovi zo Zemianskeho Podhra-
dia a pani starostke Ing. Bibáne Naďovej z 
Trenčianskych Bohuslavíc, ktorí tiež s nami 
veľmi pekne spolupracujú a podporujú našu 
školu.

A záverečné poďakovanie patrí rodičom 
– ďakujeme všetkým, ktorí prejavujú o svo-
je deti záujem a svojou výchovou v rodine 
podporujú našu snahu vychovať z detí a žia-
kov jedinečné osobnosti.

Všetkým prajeme veľa oddychu, málo 
starostí a tešíme sa na ďalšie stretnutie v zá-
kladnej škole, ktoré sa začína 4. septembra 
2017.

Pekné leto Vám praje 
Mgr. Daniela Záhorová, 

Príhovor
deviatakov

Vážená pani riaditeľka, vážený pedagogic-
ký zbor, nepedagogickí zamestnanci!

 „Život je ako hodina matematiky. Riešiš 
zadanie. Zistíš, že je zle. Chceš opraviť. Ne-
skoro. Zvoní.“ A o chvíľu aj my budeme počuť 
naše posledné zvonenie. Bude zvoniť na koniec 
detských hier, strachu, radosti, prvých lások, 
vrások, sklamaní i žiaľu. Kľučka, ktorú sme 
stláčali tisíckrát ostane naraz chladná. Schody, 
po ktorých sme sa naháňali, budú prázdne. I 
dvere, ktoré pre nás boli bránou mladosti ne-
budú  odteraz viesť nikam. Nie koniec, ale za-
čiatok niečoho nového a rovnako krásneho. A 
zabudnúť? To sa nedá. Akoby aj? Veď každý z 
nás si so sebou odnáša spomienky na spoločné 
bláznovstvá, výhry a prehry, škriepky a hádky. 
Tiež na spoločné písomné práce, pri ktorých 
sme rozvíjali skupinovú spoluprácu. Za týchto 
deväť rokov by sme sa chceli  poďakovať pani 

učiteľkám, ktoré nás viedli ročníkmi a pomáha-
li nám. Pani učiteľke Matejíkovej ďakujeme za 
prevedenie prvým ročníkom a za pomoc začle-
niť sa do tejto, pre nás vtedy veľkej školy. Ďalej 
aj za to, že nás naučila písať prvé čiary, písme-
ná, čítať prvé slová, vety, počítať prvé príkla-
dy. Pani učiteľke Ondráškovej ďakujeme za to, 
že nás naučila násobilku. Pani učiteľke Janke 
Kukučovej ďakujeme, že nás naučila určovať 
pády a za to, že nás naučila veľmi veľa nových 
pesničiek, ktoré sme spoločne na hudobnej vý-
chove spievali. Štvrtým ročníkom sa pre nás 
skončil prvý stupeň, koniec hrania sa v družine 
a začalo sa spoznávanie nových predmetov a 
nových pani učiteliek. Druhý stupeň bol pre nás 
opäť niečo nové a znova sme boli najmladší. V 
piatom ročníku sa nám zdalo byť všetko oveľa 
ťažšie, ale nakoniec sme to zvládli s úsmevom. 
Od šiesteho ročníka bola našou triednou pani 
učiteľka Dzuráková, ktorej ďakujeme, že nás 
doviedla až do deviateho ročníka, aj keď to s 
nami nemala vždy ľahké. Ďalej ďakujeme pani 
učiteľke Hojsíkovej, že vieme rozoznať che-
mické značky vodíka a uhlíka a za to, že nás 
naučila, že aj ženy majú srdce. Pani zástupkyni 
ďakujeme za príjemne strávené hodiny nemči-

ny, informatiky, telesnej a predovšetkým za to, 
že nás naučila lyžovať. Pani učiteľke Liptáko-
vej ďakujeme za skvelú prípravu na monitor 
a prijímačky. Chceli by sme sa poďakovať aj 
pani učiteľkám Ondrášikovej, Nagyovej, Karlí-
kovej, že to s nami dotiahli až do konca. A na-
koniec sa chceme poďakovať pani učiteľkám, 
v ktorých sme našli aj kamarátky a ktoré nám 
pomohli s viacerými problémami. Pani učiteľ-
ke Holičkovej ďakujeme za príjemne strávené 
hodiny, rady do života a za hlášky, na ktoré nik-
dy nezabudneme. Pani učiteľke Zuzke Kukučo-
vej ďakujeme za to, že vieme, či je na Islande 
more, kedy bola druhá svetová vojna, ako sa 
správne vyslovujú číslice v nemčine alebo že 
nie každý môže spievať ako Enrique. Týmto 
pani učiteľkám spolu s pani učiteľkou Dzurá-
kovou chceme poďakovať za nezabudnuteľný 
výlet v Tatrách. Celých deväť rokov sme nene-
chali učiteľov vydýchnuť. Ten čas ubehol tak 
rýchlo, ale všetko pekné sa raz končí. A je to tu. 
Naša záverečná. Dnes sa poslednýkrát nazýva-
me žiakmi tejto školy. S vďakou za všetko, čo 
ste pre nás za tých deväť rokov urobili, vyslo-
vujeme posledné  slová: 

„ĎAKUJEME A DOVIDENIA!“

Na dva mesiace sa zatvorili brány školy

Pripili sme si 
na zdravie 
a úspechy v škole

Deň 26. jún 2017 bol v našej MŠ trošku iný 
ako ostatné dni. Kamaráti, ktorí idú v septembri 
do školy, sa lúčili s nami všetkými, ktorí zostáva-
me. Na rozlúčku si pre svojich rodičov a pre nás 
pripravili pekný a zaujímavý program. Tiež nám 
zatancovali deti z tanečného krúžku a prihovorili 
sa nám deti z anglického krúžku. Potom už nadišla 
chvíľa, kedy si pochutnali na výbornej torte, ktorú 
pre nás tento rok upiekla Tánička Helíková a touto 
cestou jej veľmi pekne ďakujeme. Nakoniec sme 
si pripili na zdravie a úspechy v škole detským 
šampanským. Nech sa budúci prváčikovia cítia vo 
„veľkej“ škole tak dobre, ako sa cítili v škôlke!

Pohľad na jednu triedu
– 6. (vlastne už 7.) trieda

Sme obyčajná trieda – primerane šikovní, ale aj 
leniví, primerane poslušní, ale aj vyrušujúci, prime-
rane tichí, ale aj ukričaní. Vieme sa naučiť, ale vieme 
sa aj vyhovárať, vieme sa pripraviť, ale vieme aj písať 
ťaháky. Ale predovšetkým sme veľmi dobrý kolektív, 
ktorý sa vie navzájom povzbudiť do učenia, pomáhať 
si, aj sa zabaviť. Na prvom mieste je u nás futbal  a 
ďalšie športy, navštevujeme športový krúžok, dievčatá 
gymnastiku, v ktorej sú vynikajúce, spevácky krúžok, 
viacerí sa učia hru na hudobné nástroje, ale užili sme si 
spolu aj prípravy súťaží a vystúpení.  Prispeli sme svojou časťou do „Vianočnej aka-
démie 2015“, do programu ku Dňu matiek i k našim starkým.  Nacvičili sme pásmo 
vinšov a kolied, s ktorým sme potešili obyvateľky DSS v  Zem.Podhradí. Viacerí z nás 
reprezentovali školu v súťažiach z matematiky, recitácie, biológie, geografi e, hudob-
nej výchovy, kde sa  mnohí  vynikajúco umiestnili.  Vo futbale sme viackrát dokázali, 

že máme talent a že to vieme – posledný úspech – 4.miesto dievčatá 
– Majstrovstvá Slovenska v malom futbale. Dvakrát sme sa zapojili 
do súťaže Supertrieda, v ktorej je každý rok daná téma, na ktorú majú 
žiaci pripraviť predstavenie, pričom podmienkou je zapojenie celej 
triedy a prezentovať sa slovom, spevom, hudbou, resp. tancom. Aj v 
minulom, aj v tomto roku sme postúpili do celoslovenského fi nále, 
pričom v minulom roku sme získali Cenu poroty za jazykový prejav 
a v tomto roku s predstavením Hovorme spolu Cenu poroty za tanec. 
A ako všetci žiaci, milujeme „voľnejšie dni“ – napr. Deň detí, branné 
cvičenia a pod. – vtedy postupne navštevujeme rôzne pekné miesta 
našej Bošáckej doliny a spoznáte nás podľa toho, že vďaka množstve 
ľudových pesničiek je nás skôr počuť ako vidieť. Teraz si ešte užíva-
me prázdniny, ale verte nám, že sa už tešíme do 7.ročníka.

Žiaci 7.triedy s tr.uč. Dankou Holičkovou

zo školy a školičky zo školy a školičky

PREDŠKOLÁCI
V utorok 27.6.2017 odniesli naši 

predškoláci svoje koncoročné tablo 
k pani kaderníčke Alenke Gulánovej, 
ktorej touto cestou ďakujeme za vy-
stavenie. Môžete si ho u nej pozrieť 
kedykoľvek až do konca augusta. Pre 
všetky deti sme mali potom priprave-
né veľké prekvapenie. Pozvali sme ich 
na zmrzlinu, na ktorej si všetci zama-
škrtili.
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V rámci 27. ročníka medzinárodné-
ho týždňa turistiky na Valašsku si vybra-
li organizátori tejto akcie už vlani na je-
seň výjazd do Bošáckej doliny. V utorok 
11.7.2017 dorazili zo Vsetína do Trenčian-
skych Bohuslavíc 3 autobusy so 137 turis-
tami, ktorí pochádzali jednak zo Vsetína 
a okolia, ďalej  zo všetkých kútov Českej 

republiky, Poľska a aj z Nemec-
ka.  Ráno sa prehnala Bošáckou 
dolinou silná búrka, ktorá chva-
labohu ustala, no do Haluzíc nás 
sprevádzal slabý vytrvalý dážď, 
ktorý nás aspoň schladzoval za 
príliš dusného počasia. Po priví-
taní účastníkov starostom obce 
Bošáca Danielom Juráčkom slo-
vom a “destilovaným ovocím” 
sme sa vybrali po zelenej turis-
tickej značke na Hájnicu s roz-
hľadňou a potom sme navštívili 
v Haluziciach románsky kostolík 
z roku 1240, Haluzickú tiesňavu 

a pobrali sme sa po turisticko-náučnom 
chodníku na Zabudišovú. Na Barine alebo 
„otoči“ autobusa nás pred hasičskou zbroj-
nicou privítali dobrovoľníci zo Zabudišo-
vej (manželia Oprchalovci, Karlíkovci so 
synmi, rodina Horečná a Jaroslav Adamať) 
lekvárovým chlebom, ktorý zabezpečil sta-

rosta obce, vodou a destilovanými miest-
nymi produktami. Tu sa turisti rozdelili 
na dve skupiny, z ktorých prvá 20 členná 
skupina pokračovala na 25 km úseku  pod 
vedením Jaroslava  Struhára  po turistic-
ko-náučnom chodníku do Novej Bošáce a 
ďalej po zelenej turistickej značke druhou 
stranou Bošáckej doliny cez Horné Kame-
ničné, Rolincovú do Bošáce. Druhá skupi-
na v počte 115 turistov navštívila miestne 
pamätné stromy, sušiareň ovocia, výklad 
im robil Jozef Struhár a prešli do  Bošá-
ce spolu 14 km. Slávnostné ukončenie sa 
konalo v kultúrnom dome v Bošáci, kde si 
účastníci pochutili na chutnom guláši a ča-
povanom pive pripravenom pracovníkmi 
Obecného úradu v Bošáci.  Podľa názorov 
účastníkov sa priateľom turistom z Valaš-
ska u nás veľmi páčilo a určite sa sem ešte 
vrátia, keďže v okolí Bošáce a celej Bošác-
kej doliny je čo obdivovať. 

Ing. Jaroslav Struhár

Medzinárodný týždeň turistiky na Valašsku 
- výjazd do Bošáckej doliny

Nový
turistický 
chodník

V piatok 19. mája 2017  
boli osadené po vybavení po-
volenia na okresnom úrade v 
Trenčíne na 6 km dlhej  trase 
Horné Kameničné - Nová hora 
- SR -  Nová hora  - ČR  3 tu-
ristické stĺpiky spolu  so sme-
rovými tabuľkami a tabuľkami 
s označením miesta. Predtým 
bola označená celá trasa žl-
tou turistickou značkou. Prvý 
stĺpik bol osadený na Hornom 
Kameničnom 540 m n.m. na 
križovatke so zelenou turistic-
kou značkou vedúcou z Novej 
Bošáce cez Dorotkovcov, Ro-
lincovú, Bošácu, Haluzice až 
do Trenč. Bohuslavíc na želez-
ničnú stanicu. Druhý stĺpik so 
smerovkami  je  umiestnený na 
Novej hore - SR  630 m n.m. a 

tretí stĺpik  bol osadený na štát-
nej hranici medzi Slovenskom 
a Moravou na mieste pod No-
vou horou 535 m n.m.. Nako-
niec bola umiestnená smerovka 
na turistickom stĺpiku na Novej 
hore - ČR 552 m n.m., čím sme 
prepojili turistickým značením 
Nivnice u Uherského Brodu 20 
km dlhou značenou trasou až 
s Horným Kameničným v ka-
tastri Novej  Bošáce. Týmto je  
umožnené turistom vychádza-
júcim z Nivnice po žltej, Veľkej 
Javoriny a Veľkého Lopeníka 
po zelenej značke pokračovať 
z moravskej Novej hory, ako 
významnej turistickej križovat-
ky medzi Veľkou Javorinou a 
Veľkým Lopeníkom,  smerom 
do Novej Bošáce, odtiaľ po 
turisticko-náučnom chodníku 
až na Zabudišovú, do Haluzíc 
a Trenč. Bohuslavíc, či druhou 
stranou Bošáckej doliny z Hor-
ného Kameničného na Rolin-
covú, do Bošáce, Haluzíc a až 
do Trenč. Bohuslavíc. Týmto 
patrí poďakovanie starostovi 
Novej Bošáce za poskytnutie 

terénneho vozidla s prívesným 
vozíkom na prevoz materiálu 
po veľmi náročnom blatistom 
teréne, ktorý priamo realizoval 
ako vodič Michal Kucharovic, 
ktorému patrí veľká vďaka za 
zvládnutie šoférovania v tom-
to náročnom teréne. Značenie 
chodníka a samotné osádzanie  
turistických stĺpikov so sme-
rovkami uskutočnili Jaroslav a 
Jozef Struhárovci. Celú akciu 
fi nancoval Mikroregión Bošáč-
ka, hodnota diela je vyše 350 
eur. Turistike zdar !!!

 Ing. Jaroslav Struhár

V sobotu 22. júla 2017 sa ko-
nalo na Veľkom Lopeníku  stret-
nutie turistov a občanov z oboch 
strán slovensko-moravskej hra-
nice z príležitosti 12. výročia ot-
vorenia rozhľadne pre verejnosť. 
Na tejto krásnej akcii sa zišlo  
vyše 300 priaznivcov turistiky a 
folklóru, ktorí si prišli na svoje. 
O 11. hod. sa konala svätá omša, 
po ktorej nasledovali vystúpenia 
folklórnych skupín a jednotliv-
cov z oboch strán hranice. Naj-
viac zarezonovali účastníkom 
hudobné prejavy novobošáckych 
harmonikárov Jána Krajčovica a 
Jána Žabčíka, ktorí pred bufetom 
na slovenskej strane rozprúdili 
vynikajúcu zábavu. Páčili sa aj 

vystúpenia dievčat a žien z No-
vej Bošáce a od Uherského Hra-
dišťa. Tentokrát chýbala cimbal-
ka PAJTÁŠ pre iné povinnosti. 
Perfektné občerstvenie pripravili 
novobošácki hasiči, keď čapovali 
pivo, kofolu a k jedlu pripravili 
výborný guláš a cigánsku pečien-
ku. Chvalabohu, počasie vyšlo, i 
keď k večeru nás postrašila tra-
dične rozpadajúca sa búrka sme-
rujúca od Čachtíc... Snáď príde 
čo nevidieť z iného smeru a dážď 
zavlaží vyprahnutú pôdu...Už te-
raz sa tešíme na symbolické za-
tváranie rozhľadne na Katarínu. 

Ing. Jaroslav Struhár

Veľkonočný
kurz pletenia
z prútia

9. apríla 2017  sme 
zorganizovali v popo-
ludňajších hodinách v 
KD Zabudišová “Veľ-
konočný kurz pletenia z 
prútia”. Tento rok sa kur-
zu zúčastnilo veľa detí, 
takže bol záujem najmä 
o šibáky, ktoré zvládli aj 
tí najmenší. Spoločnými 
silami sme z prútia stih-
li upliesť i zopár misiek. 
Všetkým zúčastneným 
ďakujeme.

Občianske združenie 
Naša Zabudišová

Stavanie
mája

Poslednú aprílovú sobotu sme 
sa na Zabudišovej stretli tradične 
pri stavaní mája. Najskôr naši muži 
zrezali strom na máj a dali sa spo-
ločne do čistenia kmeňa. Nezaháľa-
la však ani ženská časť osadenstva, 
ktorá sa s deťmi postarala o pekné 
dozdobenie stužkami. Následne 
sme máj pomocou rebríkov zdarne 
postavili, zároveň sme zapálili  vat-
ru a dodatočne tak oslávili tradičné 
“Pálenie Jura”. Neskôr nám prišli 
zahrať páni Zámečník a Zachara, 
s ktorými si viacerí 
s chuťou zaspievali. 
Deti okrem mája za-
ujal i “čapor”, ktorý 
si musel vyskúšať 
každý :). Samozrej-
me, nemohlo chýbať 
chutné občerstvenie 
v podobe domácich 
koláčikov a pre star-
ších taktiež i niečo 
tvrdšie.

12. ročník slávností 
na Veľkom Lopeníku 

Futbalový
turnaj

V nedeľu 2. júna sa na 
Zabudišovej konal ďalší 
ročník futbalového turna-
ja. Proti sebe sa postavili 2 
tímy zo Zabudišovej (tzv. 
Kozí vršok a FC Barina) 
a hosťujúci futbalový tím 
z Dolného Sŕnia. Všetky 
mužstvá si viedli výbor-
ne a po prvom zápase sa 
zdalo, že tím Dolného Sŕ-
nia bude neprekonateľným 
súperom. Nakoniec však 

priebeh zápasov dopadol 
víťazne pre tím FC Barina, 
ktorý si odniesol pekný po-
hár od T. Uhrína. Napráz-
dno nezostal ani tím z Dol-
ného Sŕnia, ktorý skončil 
na 2. mieste a 3. tím Kozí 
vršok. Všetky tímy totiž 
získali lahodnú kopaničiar-
sku pálenku a pre rozhodcu 
P. Janegu sme mali pripra-
venú medovníkovú medai-
lu od Z. Rokytovej. Po zá-
pasoch sa mohli futbalisti i 
povzbudzujúci občerstviť 
vo výčape, ktorý zapožičal 
podnik Čaba bar (za obslu-
hu ďakujeme J. Struhárovi 
a P. Oprchalovi) a pochutiť 

si na klobáskach od PD Bo-
šáca, ktoré pripravovali J. 
Horečná s M. Uhrínovou. 
Počasie nám napriek ne-
priaznivej prognóze vyšlo, 
pohár zostal ako sa hovorí 
“doma”, futbal si nakoniec 
zahrali i tí najmenší, takže 
všetci odchádzali po tomto 
športovom podujatí spo-
kojní. Zamrzela iba nízka 
účasť (nabudúce snáď prí-
de naše futbalové mužstvá 
povzbudiť viac domácich 
divákov...chlapci si totiž 
zaslúžia pravú futbalovú 
atmosféru.

Fotografi e a text: 
OZ Naša Zabudišová

30. apríla 2017 sme sa už po tretíkrát vybrali na turis-
tický pochod do Polomy pod Dúžnikom. V nedeľu sme si 
tak v počte viac ako 50 turistov pripomenuli 72. výročie 
pádu rumunského lietadla Junkers 88, pri ktorom zahynuli 
4 letci. Na znak úcty sme s pani starostkou obce Ivanovce 
na mieste pádu umiestnili veniec a zaspievali si slovenskú 
hymnu. A. Arbet doniesol taktiež dobovú rumunskú zásta-
vu, za čo mu ďakujeme. Napriek nepriaznivému počasiu, 
ktoré panovalo celý týždeň, bol lesný terén schodný a na 
Roháčovej sme si počas občerstvenia užili dokonca aj pek-
né slnečné výhľady. Na konci 12 kilometrovej turistiky nás 
tradične čakala výborná kapustnica a každý turista obdržal 
účastnícku kartičku. Všetkým ďakujeme za hojnú účasť! 
Veríme, že si každý odniesol z turistiky iba pekné zážitky 
a uvidíme sa opäť o rok. 

OZ Naša Zabudišová

zo života Zabudišovej zo života Zabudišovej
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BEH
ZABUDIŠOVOU

V nedeľu 7. mája 2017 sa na Zabudi-
šovej konal 3. ročník obnoveného BEHU 
ZABUDIŠOVOU. O 10:00 si minipretek 
vyskúšali naši najmladší, pre ktorých bola 
pripravená chutná medovníková medaila. 
Deti zo Zabudišovej sa nenechali zahan-
biť a získali opäť pekné umiestnenia. Za 
mladšiu kategóriu do 6 rokov získal bron-
zovú medailu V. Potočný ml. a v staršej 
kategórii do 12 rokov obsadil krásne 1. 
miesto R. Karlík. O 11:00 sa ofi ciálneho 
preteku v dĺžke 5300m tento rok zúčastni-

lo 43 pretekárov, z toho 8 žien a 35 mužov. 
V kategórii MUŽI 1. miesto získal MA-
REK KUBÍK z N M n/V (Sparťan Patriot 
team) s časom 21 min. 16 sek. 2. miesto 
získal MIROSLAV ČAČÍK za AK veterán 

Bratislava s časom 21 min. 35 sek. 3. mies-
to získal PETER STEHLÍK z Trenčína s 
časom 22 min. 57 sek. V kategórii ŽENY 
1. miesto získala JANKA KUBÍČKOVÁ 
za Raj Fitness s časom 27min. 34 sek. 2. 
miesto získala MARTINKA UHRÍNOVÁ 
z Bratislavy s časom 33 min. 36 sek. 3. 
miesto získala LUCIA JURČOVÁ z No-
vého Mesta n/V s časom 34 min. 46 sek. 
V kategórii MUŽI nad 45 1. miesto získal 
ERVÍN PÁLENÍK z Trenčína s časom 21 
min. 54 sek. 2. miesto získal STANISLAV 

ĎURIGA z Trenčína s časom 24 min. 08 
sek. 3. miesto získal PETER ONDRIS z 
Trenčína s časom 24 min. 12 sek. - Naj-
mladším pretekárom bol tento rok FILIP 
KUBÍK s časom 27 min. 25 sek. Jeho 
výkon naznačuje, že v budúcnosti bude 
zdarne konkurovať ostatným pretekárom. 
- Najstarším pretekárom bol IVAN MAJ-
TÁN s úctyhodným časom 29 min.41 sek. 
Na každého účastníka po preteku čakal 
chutný guláš a menšie občerstvenie, po 
ktorom nasledovala bohatá tombola. V 
neposlednom rade by sme v mene orga-
nizátorov J. Horečného a M. Kavického 
ešte raz chceli poďakovať všetkým, ktorí 
prispeli k zdarnému priebehu tohtoročné-
ho preteku. Menovite p. J. Oprchalovi za 
“sponzorovanie” tomboly a zapožičanie 
stupienkov pre víťazov. Za sponzorský dar 
ďakujeme taktiež obci Bošáca, M. Havier-
nikovi, kníhkupectuCODAart, reštaurácii 
Ambrózia a M. Kavickému, ktorý sa po-
staral s manželmi Zacharovcami taktiež o 
guláš. Ďakujeme p. Uhrínovi za dodanie 
medailí a pohárov pre víťazov, p. Roky-
tovej za medovníkové medaily pre deti a 
rodine Potočnej za organizáciu detského 
preteku. Ďakujeme samozrejme aj man-
želom Harangozóvym, ktorí sa postarali o 
evidenciu a meranie času pretekárom. Ve-
ríme, že všetci zúčastnení si odniesli iba 
pozitívne zážitky a v hojnom počte sa na 
bežeckých pretekoch Zabudišovou uvidí-
me opäť o rok :) .

Fotografi e a text: 
OZ Naša Zabudišová

Deň detí a svetové divadlo na Zabudišovej
V nedeľu 4.júna oslavovala aj Zabudišová svoj DEŇ DETÍ. Napriek daždivému počasiu, ktoré nás sprevádzalo, neopúšťala 

starších ani mladších dobrá nálada a stihli sme ako každý rok absolvovať niekoľko pripravených atrakcií. Deti sa najskôr vyšan-
tili na trampolíne, nafukovacom hrade, ktorý zapožičal Mikroregión Bošáčka, povozili sa na koníkoch a vyskúšali si streľbu zo 
vzduchovky. Počas dažďa sme čas využili na ochutnávku chutnej zmrzliny a neskôr sme si pochutili na výborných palacinkách. 
Tento rok bol program obohatený o veľmi pekné divadelno-hudobno-tanečné predstavenie s názvom „Cesta po Slovensku“, 

ktoré si pre nás pod 
vedením rodičov 
pripravili deti zo 
Zabudišovej. 

O úspechu pred-
stavenia svedčil aj 
potlesk a pozitívne 
reakcie publika. Te-
šíme sa opäť o rok. 
Snáď za sprievodu 
krajšieho počasia.

Fotografi e a text: 
OZ Naša Zabudišová

Minituristika 
Jarným
chodníčkom

21. mája  sme spoločne s 25 tu-
ristami absolvovali už 4. ročník 
minituristiky “JARNÝM CHOD-
NÍČKOM”. Prvou zastávkou bola su-
šiareň ovocia v Zabudišovej, kde nás 
už čakal pán Maruška a ukázal nám 
vnútorný priestor sušiarne. Svižným 
tempom sme sa vybrali k už tradič-
nej “zastávke” Hruške ružovej a po 
menšom občerstvení sme pokračo-
vali cez Melčickú dolinu až k nášmu 
cieľu, ktorým bola Haluzická kysel-
ka. Tu sme si mohli užiť očakávanú 
opekačku. Nakoľko nám počasie 
napriek zamračenému predchádzajú-
cemu dňu a ránu prialo, zotrvali sme 
tu až do podvečerných hodín.

OZ Naša Zabudišová

Milí spoluobčania,

mám toho veľa na mysli, ale začnem 
tým,  čo ma doslova irituje a potrebujem to 
zo seba dostať.   Môže sa Vám zdať, že sa 
akosi často vraciam v  posledných číslach 
nášho časopisu k  téme “SEPAROVANÝ 
ZBER ODPADU”. Možno je  pre niekoho 
táto problematika nezaujímavá, ale pre mňa 
veľmi aktuálna. Myšlienka opäť písať o od-
padoch vznikla po opätovnej kontrole nášho 
kompostoviska a skládky haluzoviny, ktoré 
sme zriadili za súhlasu vedenia PD Bošáca 
v hospodárskom dvore Zemianske Podhra-
die. Niekto nám na uvedené skládky opäť 
vysypal všetko možné  od plastov, kovov, 
handier,  podušiek  a rôzneho iného odpadu. 
Asi to chápe ako skládku komunálu a nie 
ako  kompostovisko a skládku haluzoviny. 
Tieto dve skládky sme zriadili, aby sme 
Vám vyšli v  ústrety a umožnili  likvidovať 

biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad 
(BRKO), aj keď ste  podpísali čestné pre-
hlásenie, že kompostujete BRKO doma na 
svojich kompostoviskách. Touto cestou sme 
sa snažili  uľahčiť Vám  a umožniť zbaviť sa 
väčšieho množstva BRKO bezplatne na zria-
dených skládkach. Kvôli niektorým nezod-
povedným občanom možno príde k tomu, 
že budeme musieť uvedené zberové miesta 
na BRKO zrušiť z dôvodu vozenia odpadu , 
ktorý tam nepatrí. Lebo v ponímaní niekto-
rých našich spoluobčanov je to asi možnosť, 
ako sa zbaviť komunálneho odpadu tým, že 
ho vyvezú na uvedené skládky, ktoré majú 
plniť úplne inú úlohu. I keď na komunálny 
odpad máme zriadené zberové miesto pri 
hasičskom ihrisku. Prikladám fotky, aby 
ste videli, ako si niektorí naši spoluobčania 
predstavujú separovaný zber. Nerozumiem 

takému mysleniu a ani asi v živote nepocho-
pím, ako môže takto hlúpo niekto uvažovať.  
Toto nie je prvýkrát, čo sme museli uprato-
vať doslova “bordel”, ktorý sem nepatrí, po 
takýchto nezodpovedných občanoch. Pod-

statné   v  myslení takýchto  spoluobčanov  
je, že majú doma čisto a odpad je mimo ich 
uprataného dvora. Nevadí im , že zamestna-
jú svojim nezodpovedným správaním iných 
ľudí, ktorí to musia upratať, vytriediť a ani 
im nevadí  to, že vlastne vyviezli odpad na 
pozemok, ktorý patrí nám všetkým. Ja osob-
ne  už strácam silu s tým bojovať a začínam 
veriť tomu, že ľudská hlúposť je ako zlá bu-
rina, ktorá nevyhynie. Som nesmierne skla-
maný, akí ľudia sa nachádzajú medzi nami 
a  doslova vedia zneužívať anonymný zber 
jednotlivých komodít. Ich nezodpovedným 
správaním ničia výsledok našej práce, práce 
občanov, ktorí sa snažia separovať odpad a 
pristupujú   k tejto veci zodpovedne.  Žijeme 
v 21. storočí a pýšime sa ako napredujeme 
vo vývine technológii, v myslení a podobne, 
ale asi pri niektorých jednotlivcoch sa vývin 
pozastavil a nepokračuje. Veď aj opica by sa 
časom naučila vhadzovať odpad do nádob 
podľa farby. Žiaľ, niektorí naši spoluobča-
nia to nevedia pochopiť ani viac ako rok po 
zavedení kontajnerového zberu separované-
ho odpadu v obci. Smutné konštatovanie, 
ale pravdivé. Skúsme si to otočiť na seba. 
Páčilo by sa nám, keby to bolo opačne a 
takto by sa správali k nášmu majetku iní ?  
Asi nie a isto by sa to nepáčilo nikomu z 
nás. Mňa môj nebohý otec učil, aby som si 
vážil majetok druhých a správal sa k nemu 
tak, ako keby bol môj. A ďakujem mu za to, 
že ma takto vychoval. Snažím sa toto jeho 
poslanie odovzdávať v každom jednom 
zamestnaní, ktoré som doteraz vykonával. 
V predchádzajúcom čísle som Vás prosil,  
vážení spoluobčania, o zodpovednejšie trie-
denie a hlavne stláčanie plastových  fl iaš, tr-
hanie papierových krabíc, kartónov.  Verte, 
omnoho viac by sa nám vmestilo jednotli-
vých komodít do kontajnerov. A budem sa 
opakovať -  do kontajnerov určených na se-
parovaný zber nepatrí komunál.

Keby chlapci nechodili každý pondelok 
po obci a nekontrolovali jednotlivé kontaj-
nery, tak by sme za týždeň mali z obce jedno 
veľké smetisko. Preto Vás prosím ešte raz, 
stláčajte plastové obaly, trhajte kartóny a až 
potom ich vhoďte do kontajnera. A samoz-
rejme, keď aj donesiete vytriedený odpad vo 
vreciach, prosím Vás, vysypte ho z neho a 
nevhadzujte zviazané vrecia do kontajnera. 
Prosím Vás, skúsme to! Takto to vidím, cí-
tim a mám potrebu sa s Vami o to podeliť.

 
A teraz niekoľko informácií z obce:
Čo sa  týka jednotlivých výziev, na ktoré 

sme reagovali, Vám môžem oznámiť:
- sanácia čiernej skládky s nelegálne 

uloženým odpadom  časť Pavlíkovec – nes-

zo života Zabudišovej v Zemianskom Podhradí
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chválená dotácia
- zvýšenie energetickej účinnosti bu-

dov OcÚ, požiarnej zbrojnice, pohostinstva 
– neschválená  dotácia  

- výstavba multifunkčného ihriska – za-
tiaľ nebola vyhodnotená výzva. 

- prestavba požiarnej zbrojnice – výzva 
zverejnená  17.7. 2017 – termín odovzdania 
žiadosti  do 31.8.2017 – na podaní žiadosti 
sa pracuje

- žiadosť o dotáciu z TSK pre doplnenie 
výstroje a výzbroje DHZO Zem. Podhradie 
– schválená

- pracujeme na projektovej dokumentá-
cii chodník + dažďová kanalizácia lokalita 
Suchý potok – COOP Jednota

- opätovne budeme žiadať o dotáciu na 
rekonštrukciu KD – prvá výzva na ktorú 
sme reagovali, bola zrušená. Momentálne je 
vypísaná nová a termín odovzdania žiadosti 
je  od 1.11. do 30.11. 2017

-  iste Vás zaujíma, kedy sa začne s vý-
stavbou bytového domu? Pokiaľ by sme 
našli  fi rmu, ktorá by vedela fi nančne po-
kryť celkové náklady  výstavby, tak možný 
termín začiatku by pripadal  na prvý polrok 
budúceho  roku 2018.  

 
Čo sa nám v tomto roku zatiaľ poda-

rilo zrealizovať.
Je vybudované prestrešenie  medzi po-

ľovníckym domom a hasičským domom. 
Touto stavbou nám na hasičskom ihrisku 
vznikla nádherná prestrešená terasa. Takže  
môže pršať, koľko chce. Už sa máme kde 

ukryť pred dažďom. Momentálne je poda-
ná žiadosť o kolaudáciu hasičského domu a 
prestrešenia. Ďalej sme zrekonštruovali uni-
mobunky, ktoré sme previezli z hasičského 
ihriska na futbalové ihrisko. Za výdatnej 
pomoci našich futbalistov sme ich obliekli 
do nového šatu. Opravili sme časť oplotenia 

od cesty, ponatierali novým náterom lavič-
ky, stĺpy oplotenia, striedačky, namaľovali 
erb obce, vymaľovali šatne. Na futbalovom 
turnaji o Pohár starostov Bošáckej doliny sa 
nám dostalo  uznania a pochvaly  od  sused-

ných futbalových  klubov za to, ako sa  nám 
podarilo vybudovať a zveľadiť areál od po-
sledného turnaja spred 3 rokov. A pochvala 
padla aj za úroveň prípravy  a zabezpečenia 
turnaja. Dokončili sme pripojenie šatní na 
vlastný zdroj vody a úspešný bol aj test na 

zabezpečenie zalievania 
ihriska.   Tu by som sa 
chcel úprimne poďako-
vať všetkým, ktorí sa po-
dieľali či už na  príprave 
turnaja, dobudovávania 
šatní ,  budovaní vodovo-
du, elektrickej prípojky, 
vodomernej šachty, kose-
ní ihriska, odvoze poko-
senej trávy, zabezpečení 
bufetu, ozvučenia atď.. 
Nebudem konkrétne me-
novať, aby som náhodou 
na  niekoho nezabudol. 
Ochotných  ľudí priložiť 
ruku k dielu tu bolo ne-
úrekom. Teší ma, že sú 

medzi nami stále takí, čo neváhajú obetovať 
svoj voľný čas pre dobrú vec v prospech 
nás všetkých bez nároku na odmenu.. ĎA-
KUJEME. Samozrejme, naše poďakovanie 
patrí ešte aj PD Bošáca, PS Bošáca a jeho 
členom, stavebnej fi rme J. Dzuráka a jeho 
spolupracovníkom, fi rme V. Kuchtu, fi r-

me J. a  A. Jurčákovým, DHZ Zemianske 
Podhradie a jeho členom, vedeniu FK72 
Zemianske Podhradie a jeho členom, umel-
kyniam za krásny erb  a sponzorom. Všetci 
menovaní aj nemenovaní sa pričinili o to, 
aby sme mali krásny areál na futbalovom i 
hasičskom ihrisku. Ešte raz ďakujeme.

 Čo plánujeme ešte zrealizovať v 
tomto roku, pokiaľ sa to  bude dať časo-
vo zvládnuť? Chceli by sme z vlastných 
zdrojov zrealizovať rekonštrukciu strechy 
kultúrneho domu  (KD) a pristaviť garáž, 
respektíve sklad.  Všetko závisí od vypraco-
vania a dodania PD (projektová dokumentá-
cia). Tu sa nám vyskytol problém s dodáva-
teľom PD, ktorý vyhral súťaž v máji  2016 
a PD nám do stanoveného termínu október 
2016 nedodal ani po viacerých výzvach a 
dohodách o zmene termínu dodania až na 
december spomínaného roku. Museli sme to 
opätovne riešiť a tu nám nastal skoro ročný 
sklz. Keby nám bola dodaná PD v dohodnu-
tom termíne, tak už by sme mali rekonštruk-
ciu KD hotovú. Uvidíme, ako to zvládneme. 
Ďalej máme v pláne vybudovať jedno cen-
trálne meranie odberu elektrickej energie a 
zrušiť štyri odberné miesta vo dvore OcÚ. 
Samozrejme, potom sa budeme zaoberať 
rekonštrukciou elektroinštalácie v interiéri 
KD, lebo pôvodné rozvody sú už doslova v 
havarijnom stave. Áno, žiadali by si svoju 
rekonštrukciu aj sociálne zariadenia v KD, 
ale tie sú riešené v PD, ktorú máme vypra-
covanú na výzvu, ktorá bola zrušená a opä-
tovne v tomto roku vyhlásená. Tak ešte raz 
skúsime podať žiadosť a ak neuspejeme, tak 
by sme ich zrekonštruovali vo vlastnej réžii. 
Riešime opravu časti miestnej komunikácie 
(MK) smerom na cintorín. Pokiaľ by sme 
našli fi nančné krytie, tak by sa  ešte opra-
vili aspoň tie najhoršie úseky MK v obci. 
Je ich neúrekom.   Ak sa nám podarí včas 
získať stavebné povolenie na vybudovanie 
chodníka a dažďovej kanalizácie Suchý po-
tok- COOP Jednota, tak by sme začali s vý-
stavbou možno už v tomto roku, ale skôr to 
vidím na jar v roku 2018. Čo sa týka domu 
smútku, tu to je trochu komplikovanejšie. 
Riešime s majiteľom pozemku pod domom 
smútku odpredaj a hľadáme kompromis k 
spokojnosti obidvoch dotknutých strán. Ak 
sa dohodneme na cene o odkúpení pozem-
ku, potom by sme začali riešiť jeho opravu.

To by bolo zatiaľ z mojej strany všetko 
milí spoluobčania.  Chcem Vám popriať cez 
tento dovolenkový čas pekné počasie,  krás-
ne zážitky, veľa kľudu, dobrých priateľov a 
hlavne život bez stresu.

Miroslav Zámečník
starosta obce Zemianske Podhradie

Poľovnícky deň
PS Bošáca

Dňa 15.6. 2017 sa v Zemianskom Podhradí  na hasičskom ih-
risku stretlo už po tretíkrát tentoraz až 14 družstiev, ktoré prišli 
reprezentovať svoje poľovnícke združenie. Po úvodnom zahájení 
sa začali šíriť do okolia lákavé vône z prípravy jednotlivých sú-
ťažných gulášov.

Naši členovia PS Bošáca pod vedením gulášmajstra Miloša 
Kochana začali variť nesúťažný gulášik už od piatej hodiny ráno, 
aby sme mali čo ponúknuť návštevníkom akcie ešte pred vyhod-
notením samotnej súťaže. Samozrejme, nechýbal už tradičný já-
gerek, kde bol hlavným šéfkuchárom Ivan Brezovák. Občerstve-
nie a pitný režim zabezpečoval tím Michala Tureka.

Pre návštevníkov boli pripravené zaujímavé atrakcie. Každý, 
deti aj dospelí, si  mohli skúsiť streľbu zo vzduchovky, fl obertky 
na terč a streľby z luku na makety srnca a diviaka. Pre deti boli pri-
pravené stanovištia, kde mohli predviesť svoju fyzickú zdatnosť v 
skákaní vo vreci.  Po návšteve stánku Katky Dugovej a Janky He-
líkovej odchádzali deti  s pomaľovanou tvárou, a tak sa mohli stať 
aspoň na okamih rozprávkovou bytosťou. Samozrejme, že nechý-
bala trampolína a skákací hrad. Pre dospelých bola pripravená 
zaujímavá disciplína,  a to hádzanie fl inty do žita. Návštevníci si 
mohli prezrieť panel s vystavenými trofejami, ktoré boli ulovené 
v našej Bošáckej doline. Pútavá bola aj ukážka vábenia jelenej 
zveri, ktorú na profesionálnej úrovni predviedol náš kolega zo 
susedného PZ  Lopeník Nová Bošáca Peter Bušo. Pri započúvaní 
sa do zvukov, ktoré vychádzali z jeho vábničiek, všetci zúčastnení 
razom mohli byť vo svojej fantázii účastníkmi tzv. poľovníckeho 

sviatku, ktorým bezpochyby je jelenia ruja. Nesmiem zabudnúť 
spomenúť aj prezentáciu psov poľovníckych plemien zo skupiny 
brlohárov, duričov, sliedičov, ktorú odprezentoval náš poľovnícky 
hospodár Daniel Janeček.

Pre všetkých bola isto zaujímavá aj bohatá tombola, ktorá 
bola rozdelená na dve časti,  a to pre poľovnícku a nepoľovnícku 
verejnosť.  Ceny boli zaujímavé a tak sa vždy niekto tešil z vy-
hratej ceny.  

Samozrejme o 15.30 prišlo aj na vyhodnotenie jednotlivých 
vzoriek gulášov. Víťaz môže byť len jeden, aj keď ja osobne si 
myslím , že zvíťazili všetci zúčastnení. Pri organizovaní tejto ak-
cie ide v prvom rade o myšlienku spájať ľudí, nadväzovať nové 
priateľstvá  a prezentovať poľovníctvo nepoľovníckej verejnos-
ti. Lebo – ako sme svedkami prisledovaní dnešných médií - je 
väčšinou poľovníctvo prezentované ako niečo nekalé a zlé. Zod-
povedne môžem povedať, že keby nebolo poľovníctva a poľov-
níkov, tak veľa zveri na Slovensku by už bolo evidovaných, ako 
muzeálne exempláre. Poľovníctvo totiž nie je len o strieľaní, ale 
v prvom rade je o ochrane zveri, jej správnom obhospodarovaní a 
zachovaní jej prirodzených biotopov pre budúce generácie.

Som rád, že sa táto akcia stáva u nás už tradíciou. Všetko bolo 
pripravené na vysokej úrovni a verím , že sa všetkým páčilo  a 
domov odchádzali spokojní. Ďakujeme za podporu sponzorom a 
Vám všetkým, ktorí ste nás prišli podporiť a samozrejme obeta-
vým členom PS Bošáca za perfektne pripravenú akciu. Na úplný 
záver ešte poradie na prvých troch miestach: 1. PZ Drietoma, 2. 
PS Bošáca, 3. PZ Podolie.  
   M. Zámečník
 

Veľký Lopeník
Na hraniciach Slovenskej a Českej republiky sa v krás-

nych horách nachádza zaujímavá rozhľadňa Veľký Lope-
ník. Symbol bratstva Čechov, Moravanov a Slovákov na 
jednom z najvyšších vrchov Bielych Karpát v nadmorskej 
výške 911 metrov a výška samotnej rozhľadne je 22 met-
rov. Samotná rozhľadňa je zhotovená z betónového pod-
stavca a dubového dreva, pričom na jej vrchol vás dovedie 
101 schodov. Výhľad z nej je do širokého okolia, či už na 
slovenskú alebo českú stranu.

Ale na Veľkom Lopeníku sa nenachádza len rozhľad-
ňa. Je tu aj pamätník a spoločný hrob 22 vojakov Červenej 
armády, ktorí zahynuli koncom 2. svetovej vojny pri ťaž-
kých bojoch v okolí.

Dňa 22. júla 2017 sa uskutočnil na Veľkom Lopení-
ku  XII. ročník stretnutia Čechov, Moravanov a Slovákov 
- letné počasie, zapálenie vatry priateľstva, kultúrny prog-
ram, občerstvenie a milí a priateľskí ľudia.

Návštevníci podujatia si uprostred Bielych Karpát uží-
vali nielen hudobné vystúpenia, výhľad z rozhľadne či let-
nú prírodu, ale tiež priateľskú atmosféru, vytvorenú dvo-
ma národmi. Perfektné  občerstvenie v podobe výborného  
gulášu, cigánskej, čapovaného piva a iných nemenovaných 
nápojov mali už tradične na starosti členovia DHZ Nová 
Bošáca, za čo im patrí poďakovanie. Opäť to bola výborne 
zorganizovaná akcia a už teraz sa  tešíme na ďalší ročník.

v Zemianskom Podhradí podujatia v Zemianskom Podhradí
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Výlet Minifarma
V našej materskej škole máme všetci 

radi zvieratká, či sú to domáce , lesné , alebo 
exotické. A preto sme sa v júni spoločne vy-
brali na výlet autobusom 
na Minifarmu Lubina. 
Ako sme prišli na mini-
farmu, privítala nás ani-
mátorka Sonička, ktorá 
nás sprevádzala po celej 
minifarme. Najprv sme 
začali pri malom afric-
kom ježkovi, ďalej sme 
videli najväčšieho zajaca 
„na svete“ , malé kozič-
ky sa tiež veľmi tešili že 
sme prišli, a preto po nás 
neustále skákali, v lesíku 
na nás čakali klokany a 
jelenček, ktorí sa na nás 

z diaľky pozerali. Na konci minifarmy nám 
dala Sonička krmivo a mohli sme si nakŕmiť 
somárika, koníkov, ale aj lamy, ktoré sa de-
ťom veľmi páčili. Na minifarme nám bolo 
super a už teraz sa tešíme na všetky zvierat-
ká o rok. 

Nikola Katrincová, učiteľka MŠ

Skončil 
ďalší 
školský 
rok

Ani sme sa nenazdali a je tu 
koniec školského roka. Počas 
všetkých dní trávených v ma-
terskej škole sme sa snažili obo-
hacovať výchovno-vzdelávaciu 
činnosť o rôzne aktivity, ktoré 
boli pre deti zaujímavé a tiež 
náučné. Niektoré akcie sme spo-
menuli v samostatných príspev-
koch. Akcií bolo veľa, ale neboli 
by veľakrát zrealizované, keby 
nebolo ochoty a spolupráce. Vy-
slovujem veľkú vďaku rodičom 
detí, pani učiteľkám z MŠ Ze-
mianske Podhradie, p. starostovi 
M. Zámečníkovi  a všetkým, kto-
rí boli ochotní a pomáhali nám 
počas celého roka pri organizo-
vaní týchto aktivít. Okrem tých, 
ktoré sa diali v MŠ, deti navští-
vili Minifarmu v Lubine, zavítali 
do okolitých materských škôl, 
Miestnej knižnice v Zemianskom 
Podhradí,vďaka OZ Ratolesť si 
zašportovali v KD Bošáca, nav-
štívili Základnú školu ĽVR v 
Bošáci- sférické kino, divadelné 
predstavenie, počítačovú triedu a  
triedu prváčikov. Deti s radosťou 
pomohli v našej obci postaviť 
máj, zatancovali tiež pri otvore-
ní Pavilónu pracovnej terapie v 
DSS Zemianske Podhradie,  pri-
praveným programom potešili či 
už našich skôr narodených, alebo 
naše mamičky. 

Verím, že aj v budúcom škol-
skom roku sa budeme stretávať 
s ochotou pomôcť a spoločne sa 
nám podarí zorganizovať pre deti 
ešte veľa pekných, zábavných  a 
tiež poučných akcií.

Bc. Daniela Madilová, riadi-
teľka MŠ Zemianske Podhradie.

Plavecký kurz
Predplavecká príprava je dôležitá z hľa-

diska aktívneho pohybu detí vo vodnom 
prostredí. Zabezpečuje im prirodzenú ochra-
nu proti rôznym ochoreniam. Plávaním sa 
deti vo vode otužujú, čo má pozitívny vplyv 
na rozvoj odolnosti a obranyschopnosti or-
ganizmu. Posilňuje imunitný sys-
tém, pozitívne pôsobí na zdravý 
vývin chrbtice a tiež odbúrava 
strach z vody.

V máji naša materská škola 
zorganizovala plavecký kurz  pre 
deti z veľkej triedy. Na plávanie 
sa veľmi tešili. Do bazéna išli 
niektorí s menšími obavami, no 
po chvíli sa cítili všetci ako ryby 
vo vode. Inštruktori svojím profe-

sionálnym prístupom priblížili deťom vodné 
prostredie, pomocou rôznych hier a cvičení 
ich učili bezpečne sa pohybovať vo vode. 
Deti sa učili plávať v skupinkách žralokov, 
delfínov a kačičiek. Postupne sa naučili zá-
kladným technikám plávania, trpezlivosti a 
aj odvahe. Za svoje úspechy boli odmenené 
diplomom a sladkosťou.  V budúcnosti by 
sme veľmi radi tento kurz zopakovali pre 
ďalšie deti a veríme, že sa nám to aj podarí.

Svet očami detí
V nedeľu 18. júna sa konala výstava prác detí z našej materskej školy. Naše deti sú veľmi 

šikovné a za pomoci pani učiteliek vyrobili vyše 1396 prác, ktoré boli vystavené. Výstava 
bola usporiadaná do rôznych častí: jar, leto, jeseň, zima, vesmír... Práce si mohli pozrieť 
obyvatelia Zemianskeho Podhradia . V pondelok prišla navštíviť výstavu základná škola, 
klientky DSS, ale aj my . Naši škôlkari si s nadšením pozerali svoje práce, ktoré počas roka 
vyrobili. Veľká vďaka patrí  Ing. Ľ. Radošovej, ktorá s trpezlivosťou zorganizovala celú 
výstavu a vyrobila všetkým deťom medové medaily.

Nikola Katrincová, učiteľka MŠ

Lúčime sa škôlka milá...
Čas neúprosne letí a z našich maličkých škôlkarov sa stali predškoláci a onedlho z nich budú školáci. Pre všetky deti, ktoré odchá-

dzali, sme usporiadali 29.júna „Rozlúčku s predškolákmi“. Tento deň bol preto výnimočný a slávnostný. Deti sa rozlúčili so škôlkou, 
kamarátmi, hračkami pripraveným programom-recitovali, spievali a aj tancovali. Nezabudli sa tiež podpísať do našej kroniky MŠ. 
Obdarení boli drobnými darčekmi a tiež knižkou, z ktorej si budú onedlho čítať sami.Tento rok odchádzalo do „veľkej“ školy 15 detí. 
Želáme všetkým veľa úspechov, radosti a chuti do učenia. 

Bc. Daniela Madilová, riaditeľka MŠ Zemianske Podhradie.

Policajné
dopoludnie

Počas školského roka organizujeme pre 
deti rôzne akcie, ktoré spestrujú ich pobyt v 
materskej škole. Jednou z nich bolo aj  “Poli-
cajné dopoludnie”, na ktoré sme v rámci spo-
lupráce pozvali aj okolité materské školy: MŠ 
Nová Bošáca, MŠ Bošáca a MŠ Trenč. Bohu-
slavice. Deťom najskôr policajní kynológovia 
predviedli ukážky zásahov s vycvičenými poli-
cajnými psami a potom sme si spoločne zopakovali a názorne aj vyskúšali základné pravidlá cestnej premávky pre chodcov, cyklistov. 
Z každej MŠ si 5 detí overilo získané poznatky vo vedomostnom kvíze, za čo boli odmenené drobným darčekom. Všetky deti dostali 
preukaz „chodoškoly“ a dopravné pexeso. Akcia bola pre všetkých veľmi zaujímavá a hlavne prospešná. Za jej realizáciu úprimne 
ďakujeme všetkým  príslušníkom policajného zboru. Veríme, že sa nám ešte podarí v budúcnosti uskutočniť takúto vydarenú akciu, 
pretože bezpečnosť detí je dôležitá a učiť deti pravidlám cestnej premávky – či už ako chodcov alebo cyklistov, je potrebné už od 
útleho veku.           Bc. Daniela Madilová,

zo školičky zo školičky
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zúčastnili aj naši členovia 
DHZO.V prvý júlový ví-
kend sa naši členovia DHZO 
zúčastnili na 5. ročníku Tan-
kových dní, kde vykonávali 
protipožiarnu hliadku počas 
celej akcie. 

Medzi tie príjemnejšie 
aktivity patrí aj účasť na 
dvoch svadbách našich čle-
nov, a to na svadbe našej 
členky Kristínky Kusendo-
vej a Júliusa Šinkoviča a 
na svadbe nášho predsedu 
Štefana Kusendu a Micha-
ely Medveckej. V mene 

DHZ im prajeme veľa lásky, 
šťastných spoločných chvíľ 
a veľa zdravia na spoločnej 
ceste životom.

Čo na záver dodať? Je čas 
dovoleniek, no my stále pra-
cujeme či už na dovybavova-
ní hasičskej techniky, škole-
niach alebo pokračujeme na 
úprave hasičského ihriska. 
Dúfame, že sa na konci roka 
budeme môcť opäť pochvá-
liť ďalšími činnosťami zbo-
ru, ktoré sa nám podarí zre-
alizovať.

Pavol Marták

Deň matiek
Je príležitosťou poďakovať sa mamám za 

ich lásku a starostlivosť, ktorou nás celé roky 
zahŕňajú. Nie vždy si to uvedomujeme. Dokon-
ca nie vždy to tak na prvý pohľad vyzerá. Ale 
každá mama miluje svoje deti a praje si, aby boli 
šťastné. Snaží sa im pomáhať a podporovať ich.

Trocha skôr, ako je to zvykom, ale o to sr-
dečnejšie bolo 7. mája zorganizované posedenie 
pri príležitosti osláv Dňa matiek v kultúrnom 
dome. Zodpovedne sa na tento deň pripravovali 
naši škôlkari .Krásne piesne a básne nacvičovali 
usilovne ako malé včielky každý deň. S prípra-
vou nezaostávali ani žiaci Základnej školy L. V. 
Riznera v Bošáci. A výsledky boli vidieť. Mamy 
im tlieskali z celej sily. Po vystúpení si mamy 
pochutnali na kávičke so zákuskom. Domov si 
každá mama odniesla kvietok.

Pracovníčky OcÚ

Máme za sebou prvý polrok a radi by sme vás informo-
vali, čo všetko sa nám podarilo uskutočniť. Ako ste si mnohí 
mohli všimnúť, práce na našom hasičskom ihrisku pokroči-
li o ďalší veľký krok dopredu. Podarilo sa nám zastrešiť 
voľné miesto medzi hasičským a poľovníckym domom, 
kde vznikol pekný prekrytý priestor. Tu treba poďakovať 
starostovi obce Miroslavovi Zámečníkovi, ktorý venoval 

svoj voľný čas a pracoval na strešnej konštrukcii. Taktiež 
sa nám podarilo položiť aj zámkovú dlažbu v spolupráci s 
chlapcami od Janka Dzuráka. Samozrejme, nesmieme za-
budnúť poďakovať aj všetkým členom DHZ, ale aj členom 
Poľovníckej spoločnosti, ktorí sa tiež zapojili do prác. 

27. 5. 2017 sme usporiadali už v poradí XVII. ročník 
nočnej hasičskej súťaže v požiarnom útoku s vodou, kde si 
zmerali svoje sily súťažné tímy z okolia, ale aj spoza hraníc, 
čo nás veľmi teší. Tak ako každý rok, snažíme sa pripraviť 
zaujímavé akcie nielen  pre hostí, dospelých, ale aj pre tých 
menších. V spolupráci nášho DHZ a Podjavorinského Ško-
da tímu sme pripravili nultý ročník stretnutia veteránov, kde 
ste si mohli pozrieť pekné vozidlá, ale aj motocykle. 

Dňa 10.6.2017 sa uskutočnilo na našom hasičskom ih-
risku Územné kolo jarnej časti hry Plameň, kde sme posta-
vili jedno súťažné družstvo. V celkovom hodnotení skonči-
lo naše družstvo na peknom 3.mieste. 

Dňa 18.6.2017 sa v obci Pobedim konalo Územné kolo 
DHZ. Na túto súťaž sme postavili 3 súťažné družstvá – 1 
družstvo dorastencov a 2 družstvá mužov. Keďže tento rok 
bol postupový, bolo o čo bojovať. Družstvo dorastencov 
si svojím výkonom vybojovalo postup na krajskú súťaž 
do obce Dohňany, k čomu im blahoželáme. Súťažné druž-
stvá mužov sa umiestnili v konečnom hodnotení na 9. a 21. 
mieste. V kategórií do 1500 cm ³ sa podarilo mladšiemu 
tímu mužov obsadiť 1. miesto.

18.6.2017 sa naše družstvo dorastencov, ako víťaz 
Územného kola v Pobedime, zúčastnil krajskej súťaže DHZ 
v obci Dohňany, kde reprezentoval našu obec Zemianske 
Podhradie, ako aj okres Nové Mesto n/V. V silnej konku-
rencii sa naše družstvo umiestnilo na skvelom 5. mieste. 

Dňa 23.6.2017 sa v katastrálnom území našej obce usku-
točnilo námetové taktické cvičenie HaZZ a obcí Bošáckej 
doliny vo vyhľadávaní nezvestných osôb. Tohto cvičenia sa 

Nočná hasičská súťaž
Dňa 27.5.2017 náš zbor DHZ Zemianske Podhradie s podpo-

rou Trenčianského samosprávneho kraja a predsedom samospráv-
neho kraja Jaroslavom Baškom usporiadal už v poradí XVII. 
ročník nočnej hasičskej súťaže na našom vynovenom hasičskom 
ihrisku. Ako býva už zvykom, na našej -  v podstate priateľskej 
súťaži - si k nám prišlo zmerať sily niekoľko súťažných tímov 
z Bošáckej doliny, ale aj priatelia z okolia. Čo nás najviac teší, 
je aj účasť zahraničných tímov zo susednej Českej republiky, a 
to nášho družobného SDH Březová a SDH Boršice u Blatnice. 
Súťaž prebiehala v jednej súťažnej disciplíne, a to v požiarnom 
útoku s vodou v kategóriách :Plameň, ženy a muži. Aby nebola 
hasičská súťaž len o hasičoch, pripravili sme aj tento rok zaují-

mavý program nielen pre veľkých ,ale aj pre tých najmenších. 
DHZ Zemianske Podhradie v spolupráci s Podjavorinským Ško-
da tímom pripravilo nultý ročník stretnutia veteránov, kde ste si 
mohli pozrieť pekné osobné vozidlá a motocykle. Tak ako každý 
rok, sme samozrejme pripravili tradičné podhradské hasičské ob-
čerstvenie, a to tradične pečené ryby, hasičský guláš a cigánsku 
a na smäd kvalitný ZUBR. 18. hodinou sa začali požiarne úto-
ky najmenších Plameňákov, kde si zmerali sily o prvenstvo a o 
Putovný pohár referenta mládeže DHZ Zemianske Podhradie. 
V celkovom hodnotení sa na prvej priečke umiestnilo družstvo 
z Kálnice, čím aj získali na jeden rok Putovný pohár referenta 
mládeže DHZ Zemianske Podhradie. Po krátkej prestávke sa na 
súťažnej dráhe pripravovala hlavná súťaž, a to súťaž dospelých. 
Na túto súťaž nastúpilo celkovo 11 družstiev. Žiaľ, tento rok bez 
ženských družstiev. V celkovom hodnotení sa na prvej priečke 
umiestnilo družstvo z DHZ Trenčianske Bohuslavice. Závereč-
nou bodkou nášho hasičského dňa bola, ako sa patrí, poriadna 
zábava až do rána, o ktorú sa postaral náš kamarát DJ Marián 
Macháč. Dúfame, že aj tento ročník sa Vám ako hosťom páčil a 
dúfame, že nás prídete navštíviť aj na budúci ročník našej nočnej 
hasičskej súťaže.

Záverom chceme vyjadriť poďakovanie TSK a pánovi pred-
sedovi TSK Jaroslavovi Baškovi za fi nančnú podporu , ktorú nám 
poskytli na vylepšenie výzbroje a výstroje DHZ Zemianske Pod-
hradie. 

Podhradskí hasiči v prvom polroku 2017

podujatia v Zemianskom Podhradí podujatia v Zemianskom Podhradí

Pozvánka
k hodom 
alebo
Lekvároví kuchári
a ich čerešňový pokus

S myšlienkou a presvedčením v hlave, 
že lekvár sa dá uvariť prakticky skoro zo 
všetkých druhov ovocia, sme sa pustili do 
čerešňového. V roku slabučkej úrody ovo-
cia, poznačenej nepriaznivým počasím v 

jarnom období, to boli práve čerešne, ktoré 
celkom prekvapili hojnosťou úrody. A tak 
od myšlienky nebolo ďaleko k činu. Če-
rešne sme naoberali u ochotných spoluob-
čanov, ktorým patrí poďakovanie za to, že 
sa s veľkou čerešňovou úrodou podelili aj 
s nami.  Nasledovalo nekonečné vykôstko-
vanie všetkých čerešní, ktorých sa do kotla 
teda zmestí požehnane. Pre jednoduchšie 
rozvarenie sme čerešne pomleli na mlyn-
čeku a nasledovalo už len niekoľkohodi-
nové varenie, prikladanie, dolievanie breč-
ky a miešanie do skorého rána. Postupným 
odváraním vody sa z voňavej brečky stával 
lekvár, ktorý sa chuťovými vlastnosťami 

veľmi nápadne podobá tradičnému slivko-
vému. Len skutočný odborník a chuťový 
pôžitkár vie tieto veľmi podobné lekváro-
vé špeciality rozoznať. Aj ten čerešňový je 
však bio, bez cukru, konzervantov, s lás-
kou uvarený milými ľuďmi, ktorí sú vždy 
ochotní a nápomocní a radi sa opäť stanú 
súčasťou skvelej lekvárovej partie. Ďaku-
jem Vám všetkým, priatelia! 

P.S.: Výsledky nášho lekvárového 
snaženia budete môcť ochutnať už po-
čas tohtoročných bošáckych hodov. 

za „lekvárových kuchárov“ 
Táňa Helíková
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Čo nové
na Landrovci

Takto ma oslovil starosta obce Mirko 
Zámečník, keď ma žiadal o príspevok do 
Prameňa. Takže asi takto. Dňa 30. 6. sme 
zhotovili prístrešok pri jaskyni, ktorý za-
strešuje jednak vchod do jaskyne a taktiež 
lavicu a stôl, ktoré sme tu osadili pred ro-
kom. Slúžia nielen nám, ale aj náhodným 
návštevníkom, čo oceňujú zápismi do kni-
hy návštev pri jaskyni. (obr. č. 1). 

V roku 2015 sme v jaskyni nainštalo-
vali 26 m dlhú lanovkovú dráhu na ťaženie 
nakopaného materiálu von z jaskyne, takz-
vaný Alweg. Jedná sa o zavesenú koľaj v 
tvare obráteného T, po ktorej jazdí na lo-
žiskách vozík, na ktorom je zavesené ved-
ro. Pomocou tejto dráhy sme postúpili v 
závale, na ktorom momentálne pracujeme 
do dĺžky 10 m s peknou sintrovou výzdo-
bou na stenách (obr. 2). Nakoľko sa jed-

ná o pohyblivý zával, tento musíme kvôli 
bezpečnosti istiť oceľovými rozpierkami, 
ako to vidno na obr.č.3. Už ich tu máme 
nainštalovaných 23.

V roku 2010 sme za pomoci pracovní-
kov ČAV z Prahy, ktorí zabezpečili techni-

ku, vykonali v okolí Landroveckej jaskyne 
rádiomagnetické meranie. Na základe toh-
to merania bol nad jaskyňou zaznamena-
ný väčší voľný priestor. Tento sa má na-
chádzať v hĺbke od 6 do 10 m. O rok nato 

prichádzajú „Prážáci“  s vrtnou súpravou. 
Prieskumný vrt by mal potvrdiť výsledky z 

meraní. No táto súprava nebola na tak ťaž-
ké geologické zloženie hornín stavaná a 
po zavŕtaní sa sotva do dvoch metrov sme 
skončili. Následne na potvrdenie alebo 
vyvrátenie existencie voľných priestorov 
sa vykonali ešte seizmické a gravimetric-
ké merania. I tieto zaznamenali anomálie, 
no boli tu menšie rozdiely v mieste urče-
nia. Preto sme sa v roku 2013 po zabez-
pečení vhodnej techniky (centrála, búracie 
kladivo, navijak a pod.) rozhodli vyraziť 
prieskumnú sondu ručne. Na dvoch dvoj-
dňových a jednej trojdňovej akcii sme vy-
šramovali v skale studňu 1x1 m do hĺbky 
9 m,  no bez úspechu. Kvôli bezpečnosti 
sme sa rozhodli túto sondu zakonzervovať. 
Prekryli sme ju plechom,  na ktorý sme na-
hrnuli metrovú vrstvu zeminy a kamenia s 
tým, že v nej možno  raz budeme pokra-
čovať.

A keďže vývoj techniky napreduje 
dnes rýchlo, dozvedeli sme sa o chlapíko-
vi v Mělníku, ktorý zostrojil georadar a má 
s ním celkom slušné výsledky. Nadviazali 

sme s ním kontakt a v máji tohto roku pri-
šiel a vykonal georadarové meranie, ktoré 
je oveľa presnejšie ako použité predošlé 
metódy. Zameraním sa potvrdili voľné 
priestory a súhlasí aj ich hĺbková poloha, 
ibaže sa od našej sondy nachádzajú  3 – 4 
m  severne.  Preto sme  sa  rozhodli  sondu  
znova  odkryť.

8. júla sme ju bagrom  znovu otvori-
li a do jej ústia sme osadili dve betónové 
skruže. Vyrobili sme pevné oceľové reb-
ríky a elektrický vrátok. Dúfame, že do 
konca roka sa nám podarí zo dna studne 
preraziť chodbu správnym smerom a dos-
taneme sa do predpokladaných priestorov. 
V roku 2010 boli v jaskyni nainštalované 
v rôznych častiach jaskyne dilatometre, 
ktoré zaznamenávajú ako vertikálne, tak i 
horizontálne pohyby hornín. Sú tak citlivé, 
že zaznamenávajú aj zemetrasenie v oko-
litých krajinách. Namerané údaje sa odo-
berajú raz do mesiaca a sú vyhodnocované 
v laboratóriách v Prahe. Jedná sa o sieť 
monitorovacích zariadení, ktoré sú osade-
né po jaskyniach z Čiech cez Slovensko a 
ďalšie krajiny a končia na Špicbergoch.

Tak asi toľko je toho nového v Lan-
drovci. Mohlo by toho byť aj viac, keby 
mali záujem o takúto činnosť aj mladí ľu-
dia namiesto sedenia pri počítačoch. Túto 
činnosť, ktorú som Vám v hrubých rysoch 
opísal, vykonávajú dnes už osemdesiatni-
ci Peter a Vladimír Zámečníkovci a ja (už 
tiež ťahám k sedemdesiatke)  za občasnej 
pomoci chlapcov z Čachtickej skupiny, 
ktorej sme členmi. Výsledky našej práce, 
keďže robíme v podzemí, sú bežnej verej-
nosti skryté, preto možno u ľudí budíme 
dojem, že robíme už roky a úspech nie je 
žiaden. Ale jedná sa o ťažkú a zodpovednú 

robotu, kde diletanstvo nemá miesto, lebo 
by mohlo zapríčiniť veľkú tragédiu. A kde 
rok – dva neznamená nič.

A na záver, ešte jednu raritu, aby ste vi-
deli, čo dokáže príroda vytvoriť z kameňa 
(obr. 4) -  záleží len na vašej fantázii, čo 
vám pripomína.

Pavol Pospíšil
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J. Ľ. Holuby 
a tradičné 
ľudové 
liečiteľstvo
(na pokračovanie)

Jozef Ľudovít Holuby sa ako význam-
ný slovenský botanik a etnograf zaslúžil 
o zachovanie tradičných ľudových recep-
tov, postupov, ale i povier pri používaní 
liečivých rastlín Väčšinu života prežil v 
Bošáckej doline, odkiaľ pramení i hlavný 
zdroj jeho poznatkov, ktoré zachytil vo 
viacerých dielach. Rastliny ľudia používa-
li na liečenie seba i zvierat, ako zdroj ob-
živy, ale poznali i jedovaté účinky rastlín 
a v neposlednej miere ich používali v má-
gii. Jozef Ľudovít Holuby zachytáva tiež 
ľudové názvy bylín a svojimi početnými 
poznámkami vtipne i kriticky dokresľuje 
obraz doby, v ktorej žil.

Jozef Ľudovít Holuby sa narodil v Lu-
bine v marci roku 1836 ako syn evanjelic-
kého farára, neskôr vyštudoval teológiu a 
pôsobil ako evanjelický farár v Zemian-
skom Podhradí plných 48 rokov. Môže-
me ho právom pokladať za polyhistora, 
pretože sa venoval botanike, archeológii, 
národopisu, folkloristike, etnografi i a cir-
kevným dejinám. 

V botanike dosiahol najviac vedeckých 
uznaní, korešpondoval a vymieňal herbáre 
i poznatky o rastlinách s mnohými vtedaj-
šími vedcami. V roku 1922 mu  Univer-
zita Karlova udelila čestný doktorát. Jozef 
Ľudovít Holuby zomrel vo veku 87 rokov 
v Pezinku u dcéry, kde prežíval posledné 
roky svojho aktívneho života, zomrel v júli 
roku 1923.

Holuby publikoval súborné odbor-
né diela o fl óre Zemianskeho Podhradia 
(Holuby, 1866), o fl óre Župy Trenčianskej 
(Holuby, 1888), kratšie príspevky o   Javo-
rine, Pezinku, o výletoch na Malenicu, do 
Tematínskych kopcov...

Bol vynikajúcim taxonómom, dobrým 
znalcom jednotlivých rastlinných druhov 
a zaujímal sa o ich liečivé účinky. Tu sa 
kombinuje jeho zberateľská a národopisná 
práca so záujmom o botaniku. Publikuje 
samostatné práce, v ktorých sa zaoberá lie-
čivými rastlinami, ale publikuje aj jednot-
livé zistenia v iných botanických prácach. 

Okrem liečivých účinkov rastlín jeho práce 
obsahujú i zistenia o magických účinkoch, 
ale i o jedovatosti jednotlivých druhov, 
ktoré sa používali v ľudovom liečiteľstve.

Svoje detstvo prežil v kolektíve dedin-
ských školákov, nebol od nich ako farársky 
syn izolovaný, čo mu aj neskôr pomohlo 
priblížiť sa k obyčajným ľuďom.

Sám v diele o magických receptoch 
píše: „Kto požíva dôvery ľudu ako jeho 
úprimný priateľ a nie ako nenásytný vy-
drigroš, ten dozvie a dopočuje sa v každom 
kraji mnoho zaujímavého z oboru povier 
a starobylých zvykov. Čím ďalej leží jed-
na dedinka od mesta alebo mestečka, od 
hradskej cesty a teraz od železnice, tým je 
ľud dôverčivejší.“ (Holuby, 1892) V práci 
Domáce lieky ľudu slovenského (Holu-
by, 1873) je zahrnutý  opis až 150 druhov 
rastlín. Niektoré z nich však bežne ľudia 
nerozoznávali, ale nazývali ich rovnako, 
napríklad rôzne druhy  mliečnikov, slezov, 
rozchodníkov, ale Holuby ako skúsený bo-
tanik vedel pod jedným ľudovým názvom 
rozoznať viaceré druhy.

Ľudové názvy liečivých rastlín
Zaujímavé je zberanie ľudových náz-

vov liečivých bylín, ktoré v práci uvádza.
Dodnes sa napríklad používa názov 

„hlístnik“ pre zemežlč (Centaurium), „psí 
jazýček, alebo psí jazyk“ pre skorocel ko-
pijovitý (Plantago lanceolata), „dobrá my-
seľ“ - pre pamajorán (Origanum vulgare), 
„hrabútie“ pre mienok (Clematis vitalba), 
„slepý mak“ (Papaver rhoeas).

Niektoré náz-
vy rastlín, tak 
ako ich Holuby 
v spomenutej 
práci udáva, sú 
dnes platnými 
slovenskými me-
nami - napríklad: 
pýr, buk, žihľava, 
kopytník, čert-
kus, kotúč, drieň, 
blyskáč, záružlie, 
mak, chren, lipa, 
klokoč, dula, bie-
ly agát.

Naopak, ak by pri niektorých názvoch 
nebolo i pomenovanie latinským menom, 
už by sme asi nepoznali, čo je súdenička 
(Ophioglossum vulgatum), bujačina (Da-
tura stramonium), či strenga (Syringa vul-
garis). 

Použitie
V úvode práce o domácich liekoch  Ho-

luby píše: „Nenájdeš tak snadno na Slo-
vensku gazdinky, ktorá by nemala v dome 
malú lekárnu zo všakovakých suchých 
rastlín záležajúcu, z ktorej v čas potreby 
lieky vyberá, užíva a užívať dáva, jakoby 
nimi každá nemoc neomylne prekonaná 
byť musela.” Vo svojich „lekárnach“ gaz-
dinky uchovávali divorastúce bylinky, ale 
tiež v záhradke často pestovali rutu, šalviu, 
palinu, oman a ďalšie.

V práci o záhradách Trenčianska (Ho-
luby, 1896) sa do-
zvedáme, že v na-
šich slovenských 
záhradách je dlhý 
rad rastlín, ktoré 
sú pestované ne-
pretržite ešte od 
čias cisára Karola 
Veľkého. Mních-
mi benediktínsky-
mi bol zostavený 
zoznam rastlín, 
ktoré sa v kláštor-
ných záhradách 
pestovali a ako 
Holuby píše „z 
kláštorných záhrad sa na všetky strany 
rozširoval, a je veľmi prirodzené, že zvlášt-
nu povesť požívajúce rastliny aj ďaleko za 
hranice ríše Karlovej cestu si našli.“ Aby 
mali ľudia poruke liečivé rastliny, často 
si ich i z prírody do prídomových záhrad 
sadili, ako sa to robí i dodnes. A zas aj na-
opak, niekedy len prítomnosť liečivých 
rastlín nás upozorní, že na tomto mies-
te kedysi žili ľudia. Takto sa mi podarilo 
nájsť oman (Inula helenium) a medovku 
(Melissa offi cinarum) na lokalitách Mrav-
cové a v Španí, na miestach, kde už len ka-
menný múrik zostal po ľuďoch a už tu ani 
chalupa nestála.

Liečivé rastliny ľudia používali mno-
hými spôsobmi – v prvom rade nimi liečili 
nemoci ľudí, dobytka, často však použitie 
jedovatých bylín v spojení s istou mágiou 
hraničilo s nebezpečím ujmy na zdraví i 
živote. V neposlednom rade to bola istá 
ľúbezná mágia, keď čarovné byliny mali 
pomôcť okúzliť milého. Najmä ak išlo 
o nebezpečný spôsob užívania jedovatých 
druhov rastlín, autor si často neodpustil 
svojský komentár, naopak veselo a vtipne 
komentuje niektoré povery.

(pokračovanie v budúcom čisle Prame-
ňa)

Mgr. Katarína Devánová

Slepý mak

Zemežlč

naše poklady
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OŠK BOŠÁCA
Muži sa zachránili v 6. lige, dorast 

skončil posledný, žiaci druhí, prípravka na 
výbornú Muži: Pred jarnou časťou súťaže 

boli naši muži v neľahkej situácii a mali 
pred sebou veľkú výzvu, záchranu 6. ligy. 
Záchranárske práce začali už počas zimy, 
k mužstvu prišiel nový tréner Peter Ševčík, 
ktorý začal naplno pracovať s hráčmi na 
napĺňaní hlavného cieľa – záchrany. Bolo 
vidieť na hráčoch, že s danou situáciou sa 

nezmierili a od zápasu k zápasu v jarnej 
časti dávali všetkým najavo, že do tejto sú-
ťaže jednoznačne patria a na konci súťaže, 
keď sa počítali body, skončili na skvelom 
deviatom mieste.  

Dorast: Dorastenci boli na tom po jese-
ni ešte horšie, okupovali poslednú priečku 
tabuľky a pred jarnou časťou súťaže im na 
záchranu veľké šance nedával nikto. Nap-
riek tomu, že jarná časť súťaže priniesla 
určité zlepšenie a dorastenci dokázali zví-
ťaziť v dôležitých zápasoch, na posun v 
tabuľke vyššie to ale nestačilo. Mužstvo 
bolo po celú sezónu sužované zraneniami, 
niektorí chlapci skončili s futbalom, preto 
museli na jar nastupovať „ostaršení“ žia-
ci, ktorí dobre zapadli do kolektívu a sú 
prísľubom do budúcnosti, ale zase chýba-
li mužstvu žiakov, ktorí bojovali o prvé 
miesto vo svojej súťaži... Dúfajme, že ta-
káto sezóna sa už nebude opakovať, chlap-
ci si vstúpia do svedomia a uvedomia si, 
že len poctivým tréningom a prístupom k 
povinnostiam môžu napredovať a dôstojne 
reprezentovať OŠK!

Žiaci: Združené družstvo žiakov OŠK 
Bošáca/FK1972 Zemianske Podhradie si 
ako nováčik súťaže počínal naozaj výbor-
ne. Žiaci pokračovali v skvelých výkonoch 
z minulej sezóny a potvrdili, že sú naozaj 
výborne pripravení. Na jeseň prehrali len 
jeden zápas u neskoršieho víťaza súťaže v 
Soblahove. Na jar aj z dôvodu spomenuté-
ho vyššie (najstarší nastupovali za dorast) 
už ich výsledky neboli také jednoznačné, 
ale aj napriek tomu krásne druhé miesto 
s prehľadom uhájili a nakoniec prebrali 
strieborné medaily za druhé miesto v súťa-
ži. Medaily si prebrali na Turnaji víťazov, 
ktorý tento rok organizoval ObFZ Trenčín 
v spolupráci s OŠK Bošáca na našom ih-
risku (o turnaji píšem na inom mieste).

Prípravka: Prípravka túto sezónu hrala 
súťaž opäť turnajovým spôsobom, keď ich 
súpermi boli chlapci a dievčatá z Čachtíc, 
Moravského Liekového a Bziniec. Stretli 
sa na štyroch turnajoch na jeseň a na šty-
roch na jar, odohrali celkovo 24 zápasov 
a skončili na druhom mieste, keď po celú 
sezónu podávali výborné výkony a na ich 
zápasy bolo radosť pozerať, nehovoriac o 
tom, že mali určite najlepší Fanklub v ce-
lom ObFZ Trenčín!

Ukončením sezóny bola ich účasť na 
Záverečnom turnaji prípraviek, ktorý sa 
tento rok konal na ihrisku v Modrovej za 
účasti 15 družstiev z celého ObFZ Trenčín. 
Tu predvádzali krásny kombinačný futbal, 
ktorý sa páčil všetkým prítomným, ale ne-

Zemani nenechali
nič na náhodu

Futbalový turnaj o Pohár starostov obcí Bošáckej doliny má 
svoju dlhoročnú tradíciu. Tento rok sa konal v Zemianskom Pod-
hradí, kde sa miestny FK 1972 v spolupráci s obecným úradom 
pripravili na organizovanie naozaj svedomito, čo potvrdil i neje-
den fanúšik futbalu. Turnaj svojím príhovorom otvoril starosta 
obce Miroslav Zámečník, po ňom nasledovalo vylosovanie. V 
prvom zápase sa stretli domáci FK 1972 Zemianske Podhradie 
proti TJ Klas Nová Bošáca, v druhom si zmerali sily OŠK Bošáca 
a OFK Trenčianske Bohuslavice.

V prvom zápase „Zemani“ nenechali nič na náhodu a už po 
prvom polčase bolo prakticky rozhodnuté, keď vyhrávali 4:1. V 
druhom polčase sa skóre nemenilo a domáci sa tešili z vytúžené-
ho postupu do fi nále.

Druhý zápas tak jednoznačný priebeh nemal. Priniesol boj o 
každý centimeter ihriska a v riadnom hracom čase sa skončil re-
mízou 1:1, nasledovali pokutové kopy, v ktorých boli lepši hráči 

Bošáce a zaslúžene postúpili do fi nále. Po semifi nálových bojoch 
nasledovala prestávka, ktorú vyplnili najmenší účastníci turnaja, 
prípravka FK 1972 Zemianske Podhradie, ktorá si svoje sily zme-
rala s rovesníkmi z Dolného Sŕnia. Zápas, v ktorom nešlo ani tak 
o víťazstvo, ale o zábavu detí, vyhrali domáci malí „Zemani“ vy-
soko 7:0, keď sa 3x presadila Vanesska Vidová, 2x Simon Kristín 
a po góle ešte pridali Alexej Lieskovský a Timotej Bližniak. Po 
zápase si ešte deti vyskúšali pokutové kopy, oba tímy dostali od 
starostu medaily, nasledovala ďakovačka s fanúšikmi a malé ob-
čerstvenie. Veľké poďakovanie patrí chlapcom i dievčatám z Dol-
ného Sŕnia, samozrejme aj ich vedúcim. Za prípravku FK 1972 
Zemianske Podhradie nastúpili: Vanessa Vidová, Filip Lobík, 
Timotej Bližniak, Nicolas Morong, Ema Zámečníková, Lukáš 
Pospíšil, Lívia Pospíšilová, Lukáš Kočický, Alexej Lieskovský, 
Tamara Rýdza, Matej Bujna.

Do zápasu o tretie miesto nastúpil TJ klas Nová Bošáca proti 
OFK Trenčianske Bohuslavice. Zo začiatku zápasu TJ klas držal s 
Bohuslavičanmi krok, no tým sa nakoniec podarilo prelomiť  hú-
ževnatý odpor Novej Bošáce a nakoniec zvíťazili 3:0

Finálový zápas priniesol pekný futbal, 
keď  po prvom polčase vyhrávala Bošáca 3:0, 
ktorá domácich futbalistov do vážnejšej šan-
ce nepustila. V druhom začali „Zemani“ viac 
behať, napádať, kombinovať, čo prinieslo 
svoje vytúžené ovocie a podarilo sa im dva-
krát skórovať, no futbalistom z Bošáce sa to 
podarilo taktiež dvakrát. Konečný výsledok 
5:2 bol pre domácich trochu krutý, no prijali 
ho so cťou.

Po fi nálovom zápase nasledovalo vyhod-
notenie mužstiev i jednotlivcov. Konečné po-
radie: 1. OŠK Bošáca, 2. FK 1972 Zemianske 
Podhradie, 3. OFK Trenčianske Bohuslavice, 
4. TJ Klas Nová Bošáca. Najlepší brankár: 
Patrik Zámečník ( FK 1972 Zemianske Pod-
hradie ), Najlepší strelec : Martin Zámečník 
(OŠK Bošáca), najužitočnejší hráč: Miroslav 
Bližniak ( FK 1972 Zemianske Podhradie ). 
Na záver by som sa chcel v mene výboru fut-

balového klubu 1972 Zemianske Podhradie poďakovať všetkým, 
ktorí nám pomohli s prípravou a organizáciou turnaja - obecnému 
úradu na čele so starostom Miroslavom Zámečníkom, fanúšikom, 
sponzorom, dobrovoľníkom, futbalistom i ostatným členom vý-
boru s predsedom Ľubomírom Kusendom, jednoducho všetkým, 
ktorí priložili ruku k dielu. Ďakujeme! Zemani olé olé!

Šimon Katrinec

zo športu zo športu
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Turnaj 
najlepších 
vyhrali
domáci

Poslednú júnovú nedeľu organizo-
val ObFZ Trenčín v spolupráci s OŠK 
Bošáca na ihrisku v Bošáci turnaj naj-
lepších tímov oblastných žiackych sú-

ťaží. Z víťazstva sa tešil domáci tím 
Bošáce/Zemianskeho Podhradia.

Turnaja sa zúčastnilo domáce druž-
stvo Bošáce/Zemianskeho Podhradia, 
ktoré skončilo na druhom mieste v IV. 
lige. Ďalšími účastníkmi boli víťazi V. 
líg z Chocholnej-Velčíc a Bziniec pod 
Javorinou. Účasť na poslednú chvíľu 
odriekol víťaz IV. ligy zo Soblahova. 
Podujatie otvoril starosta Bošáce Da-
niel Juráček, člen Výkonného výboru 
ObFZ Trenčín Jozef Mihala a predseda 
komisie mládeže a školského futbalu 
ObFZ Trenčín Jozef Hilčík.

Turnaj bol zorganizovaný na vyso-
kej úrovni a na perfektne pripravenom 
trávniku. Priaznivci futbalu si napokon 
mohli vychutnať tri atraktívne zápasy, 
v ktorých padlo veľa gólov. Domáce 
družstvo najskôr prekvapivo nestačilo 
na Chocholnú-Velčice a podľahli sú-
perovi z trenčianskeho okresu 0:3. V 
nasledujúcom zápase mohli Chocho-
lania vybojovať zlato, lenže Bzinciam 
podľahli hladko 0:5. 

Šancu na prvé miesto tak pred pos-
ledným stretnutím mali prakticky všet-
ci účastníci. Domáci napokon zvládli 
stretnutie so Bzincami a vďaka jed-
noznačnému triumfu 6:0 si zabezpeči-
li prvé miesto. Najlepším brankárom 
turnaja sa stal domáci Adam Kusenda. 
Strelcom  kraľoval so štyrmi presnými 
zásahmi Patrik Hasala zo Bziniec pod 
Javorinou. Rozhodcovskej píšťalky sa 
dobre zhostila trojica Kačička, Gago a 
Gavenda. Ceny v závere turnaja odo-
vzdali predseda ObFZ Trenčín Ivan 
Gróf, sekretár ObFZ Tomáš Vaňo a 
Jozef Mihala s Jozefom Hilčíkom. Ná-

sledne domáci hráči prebrali medaily 
za druhé miesto v IV. lige starších žia-
kov.
VÝSLEDKY: Bošáca/Zemianske Pod-
hradie – Chocholná-Velčice 0:3, Cho-
cholná-Velčice – Bzince 0:5, Bošáca/
Zemianske Podhradie – Bzince 6:0
1. Bošáca/Z. Podhradie 2 1 0 1 6:3 3 
2. Bzince p/J  2 1 0 1 5:6 3,
3. Chocholná-Velčice 2 1 0 1 3:5 3.

Takto naši hráči nastúpili:
Adam Kusenda – Peter Jakubík, Patrik 
Lobík, Patrik Masár, Andrej Dubec, 
Adam Benko, Andrej Fabián, Lukáš 
Hricko, Matej Lobík, Jakub Benko, 
Alex Malíček, Adam Lobík, Jaroslav 
Herínek, Tibor Kopunec, Roman Dub-
nička, Michael Holenda, Tobias Šimo, 
Miloš Frindrich

Tréner: Ján Vavro 
Vedúci mužstva: Patrik Olaš

Bc. Jozef Mihala

podarilo sa im postúpiť z ťažkej skupi-
ny do boja o celkové umiestnenie.

Na záver by som chcel poďakovať 
v mene OŠK Bošáca všetkým hráčom, 
trénerom, funkcionárom a ostatným 
zanieteným ľuďom, ktorí obetujú svoj 
voľný čas a energiu, aby týždeň čo týž-
deň pripravovali svoje mužstvá, ihris-
ko, okolité prostredie na víkend, kedy 
môžu prísť do Bošáce ľudia z blízke-
ho i vzdialenejšieho okolia pozrieť si 
šport, ktorý spája generácie!  

Ďalej by som chcel poďakovať 
predstaviteľom obce Bošáca za dlho-
dobú podporu nášho klubu, sponzo-
rom, tým ktorí venovali 2% dane v 
prospech nášho klubu, ako aj každému 
fanúšikovi, ktorý príde podporiť náš 
klub na zápasy či už doma, alebo von-
ku.

Bc. Jozef Mihala
tajomník VV OŠK Bošáca

Výzva 
OŠK Bošáca

Obecný športový klub Bošáca pri-
pravuje publikáciu k 100-ročnému vý-
ročiu organizovaného športu v Bošáci 
(v r. 2020). V tejto súvislosti prosíme 
občanov Bošáce, ale aj okolitých obcí, 
ktorí majú vo svojom archíve akékoľ-
vek fotografi e alebo dokumenty, ktoré 
zachytávajú športovú činnosť v našej 
obci od roku 1920 po súčasnosť, aby 
boli takí láskaví a dali nám ich k dis-
pozícii, aby sme ich mohli preniesť do 
digitálnej podoby. 

Svoje fotografi e, prípadne doku-
menty môžete priniesť na Obecný úrad 
v Bošáci, kde ich pracovníci OÚ pre-
nesú do digitálnej podoby a ihneď Vám 
ich vrátia, prípadne ich môžete priniesť 
p. Vladimírovi Kopuncovi, predsedovi 
OŠK Bošáca alebo Bc. Jozefovi Miha-
lovi, tajomníkovi OŠK, ktorí danú pub-
likáciu pripravujú.

Veríme, že naša výzva padne na 
úrodnú pôdu a zozbierame čo najviac 
kvalitného materiálu, ktorý podrobne 
zmapuje športovú činnosť v Bošáci za 
posledných 100 rokov. Za Vašu spolu-
práci vopred ďakujeme.

Výkonný výbor OŠK Bošáca

DOWNHILL
Bošáca

Možno ste aj Vy videli na internete videá chala-
nov rútiacich sa dolu z kopca na bicykli medzi stro-
mami, prekážkami a ich odvážne skoky z mostíkov. 
Sú to chalani z Downhill Bošáca ( downhill-bosa-
ca@centrum.sk). Tak si hovorí pár chalanov, ktorých 
zaujal tento šport. V dobe, keď mládež neodtrhne oči 
od počítača, oni celé dni trávia stavaním tratí a tré-
ningom. A nie je vôbec náhodou, že najlepší z nich 
Samuel Paučin patrí medzi absolútnu slovenskú špič-
ku v jeho kategórií. Svedčia o tom aj výsledky: Snow 
DH Petruvka - 2. miesto z 8 jazdcov, MS DH Cup 
Kálnica - 1. miesto z 49 jazdcov, SPDH Mráznica 
- 2. miesto z 21 jazdcov, DH Bikefest Kálnica - 9. 
miesto z 52 jazdcov, SPDH Jasná  - 5, miesto z 17 
jazdcov, DH Cup Sliač - 3. miesto z 18 jazdcov.

Tieto výsledky zvýrazňuje aj fakt, že nemá žiad-
neho sponzora a vybavenie, bicykle a všetko spojené 
s pretekmi platia jeho rodičia. My môžeme poďako-
vať Samuelovi za dobrú reprezentáciu obce a popriať 
mu veľa zdravia a šťastia pri ďalších pretekoch.

Martin Socha

Turnajový
záver sezóny 
s tými 
najmenšími

Stáva sa už tradíciou, že v Bošáci sa na 
záver sezóny stretnú úplne najmenší futba-
listi – aj tento rok si sily zmerali chlapci a 
dievčatá vo vekovej kategórii U9. Na vý-
borne pripravenom trávniku sa stretli sys-
témom každý s každým a zápasy to boli 
vyrovnané a skutočne aj kvalitné – ukáza-
lo sa, že všetci účastníci to myslia s prácou 
s mládežou vážne. 

Prajní diváci vytvorili skvelú atmosfé-
ru, v ktorej všetci podali výkony na hranici 
svojich možností, prvý však mohol byť iba 
jeden. Vyhrali ale všetci! Konečné poradie 
turnaja:

1. SDP Melčice Lieskové – Ivanovce, 
2. TJ Iskra Moravské Lieskové, 3. OŠK 

Bošáca, 4. ŠK Modrová
5. TJ Slovan Rovnosť Krajné.
Najlepším strelcom turnaja sa stal Mar-

tin Janík (Melčice/Lieskové-Ivanovce), 
individuálne ocenenia si odniesli najlepší 
brankár Dominik Vrzala (Moravské Lies-
kové), najlepší útočník Leonard Lacko 
(ŠK Modrová) a najlepší obranca Gabriel 
Zamec ( OŠK Bošáca ).

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa 
na príprave podujatia podieľali, ďakujeme 
rodičom, ktorí veľkým dielom prispeli k 
príprave zázemia turnaja, obci Bošáca a 
jej starostovi Danielovi Juráčkovi, OŠK 
Bošáca a osobne Jožkovi Mihalovi, ria-
diteľovi RE/MAX Slovensko Richardovi 

Churému, Miroslavovi Papalovi a jeho 
rodine za skvelé zabezpečenie občerstve-
nia, Marianovi Bielikovi za krásne fotky, 
proste všetkým, ktorí urobili tento ročník 
výnimočným!

V tradícii organizovania turnajov pre 
najmladšiu vekovú kategóriu chcú spolu-
organizátori OŠK Bošáca a RK RE/MAX 
NaMax pokračovať aj naďalej, na konci 
januára 2018 zorganizujú halový turnaj a 
letný turnaj pre najmenších sa bude konať 
23.6.2018. 

Už teraz Vás na tieto podujatia srdečne 
pozývame!

Miroslav Švehla

zo športu zo športu



Naši jubilanti

Manželstvo uzavreli

Marcela Majkráková a Tomáš Šima
Mária Šormanová a Andrej Solár

Silvia Bachorcová a Martin Viazanko
Marcela Masariková a Lukáš Dedík

Narodili sa
Moško Viliam
Kucek Lukáš
Nina Bušová, Zem. Podhradie
Matias Ballek, Zem .Podhradie

Navždy 

nás opustili
Kochanová Božena
Havierniková Anna
Šamák Kamil
Ján Václav, Zem. Podhradie
Pavol Švacho, Zem. Podhradie
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60 rokov
Fraňová Eva
Dujnič Milan
Hošták Štefan
Matejík Miroslav
Kulich Peter
Marták Ján
Pažitná Danka
Ľubomír Peráček, Zem. Podhradie
Viera  Peráčková, Zem. Podhradie
Jaroslav Ochodnický, Zem. 
Podhradie

65 rokov
Zahradská Viera
Schotterová Zuzana
Brezovák Ján
Benko Pavel
Ľubica Adamaťová, Zem. 
Podhradie

Jaroslav Kosa, Zem. Podhradie
Rastislav Mitana, Zem. Podhradie

70 rokov
Ondrášková Anna
Bušová Mária
Benková Mária
Surovčíková Mária
Kochan Peter
Adamaťová Emília
Stanislav Zamec, Ing., Zem. 
Podhradie
Slavomír Kusenda, Zem. Podhradie
Emília Brdová, Zem. Podhradie

75 rokov
Dubcová Mária
Mihalová Emília
Bundová Ľudmila
Oľga Dovinová, Zem. Podhradie

80 rokov
Figura Zdeno, Ing.
Anna Kočická, Zem. Podhradie

85 rokov
Mária Šenkárčinová, Zem. 
Podhradie
Mária Hupková, Zem. Podhradie

91 rokov
Kadlec Ján
Jánošková Anna
Dugátová Mária

94 rokov
Pavlína Janušíková, Zem. 
Podhradie

95 rokov
Ján Dým, Zem. Podhradie

Foto: č. 1 – Jánošková 
Anna 91r., Holičková Mária 90r.
č. 2 – Rydzí Adam 85 r., 
Kozáček Pavel 80r.
č. 3 – Ľudmila Jakubíková 97 r. 
– najstaršia občianka
č. 4 – Anna 75r. a Vladimír 76r. 
Mitánkoví


