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Tradičná výstava 
pod názvom „Moje 
záľuby“ sa uskutočnila 
v dňoch 25. - 26. marca 
v kultúrnom dome v 
Bošáci. Návštevníci mohli 
obdivovať rôzne techniky 
ručných prác, 
z a u j í m a v é 
z b i e r k y 
a  výtvarné 
umenie. Za 
pozornosť určite 
stála zbierka 
retro rádií 
s gramofónom 
a stovkami 
starých platní, 
z ktorého počas celej výstavy 
vyhrávala hudba rôznych žánrov. 
Po prvýkrát sa na výstave 
prezentovali aj “malí umelci” 
svojimi legostavbami. LEGO patrí 
už desiatky rokov k najobľúbenejším 
hrám. Preto sme sa aj my 

rozhodli spojiť 
deti touto hrou 
a dať im priestor 
na prezentáciu.  
N á v š t e v n í c i 
vybrali najkrajšie 
diela tajným 
hlasovaním a tak 

sme LEGO kockami odmenili 
troch “staviteľov”: Šimona Papalu, 
Gabriela Zamca a Huga Kusendu. 
Ďakujeme všetkým vystavovateľom 
 a aj návštevníkom za účasť.

Obecný úrad Bošáca

„Moje záľuby“ alebo ako trávime 
svoj voľný čas ☺

Stavanie MÁJA 
s koncertom dychovej 

hudby Bošáčanka
Posledný aprílový podvečer sme 
sa tradične stretli na námestí, aby 
sme postavili náš “MÁJ”. Tentokrát 
aj s koncertom DH Bošáčanka 
pod vedením kapelníka Miroslava 
Žákovica so svojimi 
sólistami Ankou Bolečkovou, 
Ivetkou Ševčíkovou a 
Jánom Bolečkom. Nechýbal 
domáci vaječný likér a aj 
niečo klasicky bošácke od 
starostu Daniela Juráčka :), 
výborné „vdolečky“ a pre 
najmenších aj sladkosti. Deti 
mali k dispozícii trampolínu. 
Ďakujeme dievčatám za 
vyzdobenie, nášmu šoférovi 
Rasťovi Kusendovi s 
pomocníkmi za prípravu a 
osadenie MÁJA, dychovej 
hudbe za krásne piesne a Vám 
všetkým za hojnú účasť. 

Obecný úrad Bošáca

Obce Bošáca a 
Zemianske Podhradie 

pozývajú 
všetky deti na 

Cestu rozprávkovým lesom 
krajinou včielky Maji 

dňa  3. júna 2017 
v Bošáci.
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Milí spoluobčania,
dovoľte mi pozdraviť Vás prvýkrát v tomto roku 
prostredníctvom nášho časopisu. Čas letí a my sme už 
postavili máj a oslávili Deň práce. Niekto prácou, iný 
odpočinkom. Od posledného čísla sa toho u nás veľa 
udialo.
V decembri sme privítali Mikuláša a neskôr sa 
zabavili na nezabudnuteľnom Vianočnom koncerte 
Kollárovcov. Ďalej popri Vianociach v múzeu, Silvestri, 
ekumenickom koncerte, pochovávaní basy, Baveničiek, 
ako aj futbalových turnajoch sme sa vytancovali na 1. 
obecnom plese. Musím 
povedať, že dopadol 
nad očakávania. 
Moje tvrdenie 
vychádza z vašich 
pozitívnych reakcií. 
Ďakujem všetkým 
o r g a n i z á t o r o m , 
s p o n z o r o m , 
účinkujúcim a hlavne 
Vám návštevníkom. 
Už teraz sa všetci 
tešíme na budúci rok.
Príjemným oživením  
po dlhšej dobe bolo klzisko na futbalovom ihrisku. 
Vďaka chalanom -  nadšencom z Bošáce -  sme si mohli 
užiť zimu o trochu viac. Veľká vďaka patrí všetkým, 
ktorí nám pomáhali pri jeho tvorbe ako aj pri jeho 
údržbe. Len pre zaujímavosť. Pri tvorbe ľadu boli na 
ihrisku „bošácki ladári“ celú noc. Takisto aj pri jeho 
údržbe bolo treba klzisko po korčuľovaní upratať, zaliať 
a zalievať celú noc. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme 
„bošáckym ladárom“. ☺
Začiatkom roka sme sa znova stretli na posedení so 
starostom a poslancami. Prvýkrát sme absolvovali 
Večerný pochod z Bošáce do Zemianskeho Podhradia. 
Za nápad a organizáciu ďakujeme Lenke Pacekovej, 
Marianovi Bušovi a starostovi Miroslavovi 
Zámečníkovi.
V neposlednej rade som rád, že detský kútik opäť ožil – 
a hlavne stále žije - aktivitami pre najmenších. Aj touto 
cestou chcem pozvať všetkých rodičov s detičkami do 
detského kútika. Vďaka patrí Mgr. Janke Helíkovej 
s dcérkou Simonkou a celou rodinou. Ďalej treba určite 
spomenúť aj našich hríbarov, výstavu záľub, darcov 
krvi, MDŽ, vystúpenie FS Trenčan na výročnej schôdzi 
Červeného kríža, stolnotenisový turnaj a ďalšie menšie 
i väčšie akcie.
Tešiť sa môžeme na MDD, ktoré sa tento rok uskutoční 
v Bošáci. Pozývame všetky deti z Bošáce, Zemianskeho 
Podhradia ako aj ďalších obcí, ktorí sa vopred prihlásia.
Poďakovanie patrí našim holubárom, ktorí si opravili 

svojpomocne strechu na budove. Prajem im veľa 
úspechov a rýchle návraty holubov domov.
Z investičných aktivít budeme realizovať kamerový 
systém po obci. Na tento projekt sme získali dotáciu 
z Ministerstva vnútra SR. V krátkej dobe zhotovíme 
pumptrackovú dráhu z dotácie Nadácie VÚB. 
S potešením môžem oznámiť, že nám bola schválená 
dotácia vo výške 5000,- eur na pokračovanie výsadby 
stromčekov. Aj touto cestou žiadam všetkých 
záujemcov o ovocný stromček, aby sa prihlásili na 
obecnom úrade, kde dostanú konkrétnejšie informácie. 

Dotáciu na stromčeky 
sme získali z Programu 
obnovy dediny, ktorý 
vyhlasuje Slovenská 
agentúra životného 
prostredia, ktorá spadá 
pod Ministerstvo 
životného prostredia 
SR. Trenčiansky 
samosprávny kraj nám 
schválil dotáciu na 
naše hody vo výške 
800,- eur. Vďaka 
za to patrí županovi 

Jaroslavovi Baškovi.
Z väčších aktivít spomeniem výstavbu chodníka 
okolo kostola a smerom k bytovkám. Začať by sa 
malo v priebehu mája. Prosím všetkých o trpezlivosť 
a opatrnosť počas výstavby a vopred sa ospravedlňujem 
za obmedzenie premávky v tejto lokalite počas 
budovania. Tento projekt obec realizuje z vlastných 
zdrojov. V máji bude zatvorená telocvičňa, nakoľko sa 
bude robiť úplne nová podlaha. Budeme mať krásnu 
novú odpruženú podlahu, palubovku. Už to nebude len 
betón a parkety. Tento projekt je financovaný z dotácie 
Ministerstva školstva a z vlastných zdrojov obce.
Úspešne sme podali žiadosť do druhého kola na 
rozšírenie kapacít materskej školy. Verím, že budeme 
podporení a škôlku budeme čoskoro rozširovať. 
Vopred hovorím, že stavba nebude dokončená do 
začiatku nového školského roka po najbližších letných 
prázdninách. Tento rok by sme však mali prijať všetky 
detičky do materskej škôlky, nakoľko nám veľa detičiek 
odíde do prvého ročníka. V každom prípade sa  škôlka 
rozšíri a tak nech sa páči, radi uvidíme každého na 
uvítaní detičiek. ☺
Veľkým projektom pre obec je príprava lokality Pod 
stráňami pre výstavbu rodinných domov. V tejto 
lokalite sme vykúpili väčšinu pozemkov, respektíve 
sme sa dohodli s majiteľmi o vysporiadaní. Tu chcem 
poďakovať za ochotu a pochopenie všetkým majiteľom,  
ktorí nám odpredali pozemky alebo sa s nami dohodli 
v prospech projektu. Niektorí spoluobčania rozširujú 
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klamlivú informáciu, že obec lacno skupuje pozemky 
a draho bude predávať. Nie je to pravda. Obec bude 
predávať len za cenu, ktorú zaplatila za pozemky plus 
sumu, ktorú dá za vybudovanie cesty, chodníkov, 
elektriny, vody, osvetlenia a ďalšej infraštruktúry. 
Obec ani ja starosta nie sme obchodníci s pozemkami 
a už vôbec nie špekulanti. Mojim cieľom je pripraviť 
pozemky pre mladých ľudí v prvom rade z Bošáce ako 
aj pre všetkých, ktorí sa rozhodnú v našej obci usadiť 
a prijmú ju za svoju. Predbežný časový harmonogram 
predpokladá, že najneskôr  o rok sa začnú budovať 
siete a tiež by začali s výstavbou rodinných domov aj 
noví majitelia pozemkov. Prosím všetkých občanov, 
ktorí majú záujem o pozemok na výstavbu rodinného 
domu, aby si podali žiadosť na obecný úrad, kde ich 
evidujeme a hneď ako sa bude dať stavať, budeme 
Vás kontaktovať. Pozemky budú o veľkosti od 500 do 
1200 m2. Obec odkúpila pozemok od rodiny Zuzany 
a Jaroslava Zámečníkových, ktorým tiež ďakujeme za 
ochotu a porozumenie. Na tomto pozemku vybudujeme 
chodník medzi novými domami a hlavnou cestou, aby 
sa mohli rodičia s kočíkmi bezpečne dostať do obce. 
Celý tento projekt si obec financuje z vlastných zdrojov 

a výstavbu refinancuje z úveru.
Z projektov, ktoré nám neboli schválené, spomeniem 
druhú a tretiu etapu zberného dvora. Šťastie skúsime 
znova, nakoľko má byť v priebehu roka vyhlásená 
ďalšia výzva na podávanie žiadosti. Momentálne 
dopĺňame žiadosť na zateplenie KD Zabudišová, kde 
vymeníme strešnú krytinu, okná, dvere, kachle na 
kúrenie, opravíme komíny a ďalšie aktivity. Podali 
sme tiež žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu hasičských 
zbrojníc a tiež na výstavbu novej zbrojnice.
Ako môžete vidieť, práce máme stále dosť. Pozitívom 
je, že nás stále baví a teší.
Ďakujem všetkým, ktorí sa zapájajú do chodu, 
zveľaďovania, šírenia dobrého mena našej milovanej 
obce. Bez Vás by naša práca bola ťažšia a náročnejšia. 
Bez Vás by naša Bošáca nebola tým,  čím je. My 
všetci tvoríme jej vzhľad, obraz, rozmanitosť, náladu, 
charakter a dušu.
Všetkým prajem krásnu jar, veľa zdravia, šťastia, lásky, 
tolerancie, trpezlivosti, porozumenia, mier, dobrú 
náladu a úsmev na každý deň a pre každého.

Váš starosta Mgr. Daniel Juráček

Novoročné stretnutie
so starostom a poslancami

Dňa 15. januára 2017 sme sa stretli spoločne v kultúrnom 
dome na stretnutí so starostom obce a poslancami, kde 
sme si povedali o fungovaní našej obce. O tom, čo 
sme spravili, o tom, čo robíme a hlavne čo plánujeme 
a pripravujeme. V diskusii sme si povedali, čo sme 
chceli. Teší ma, že sme sa stretli v hojnom počte i keď 
stále bolo miesto pre ďalších spoluobčanov. Ďakujem 
pánovi Ing. Králikovi, predsedovi PD Bošáca,  za 
prasiatko, Bošáckej reštaurácii za upečenie, pani 
Hrančovej a Košnárovej s dievčatami za vystúpenie, 
kolegyniam za organizáciu a Vám všetkým za účasť. 
Spolu s poslancami sa na Vás tešíme znova o rok.

Mgr. Daniel Juráček

Spomienka na kolotočiara 
Jožka Nového

 Tak ako 
prichádzajú milé 
správy, tak sa 
stretávame aj s tými 
smutnými. Takouto 
bola aj správa 
o úmrtí „nášho“ 
kolotočiara Jožka 
Nového. Zomrel 
16. decembra 2016 
vo veku 72 rokov. 
Na poslednej 
rozlúčke 21. 
decembra 2016  sa 
s ním boli rozlúčiť i  
kamaráti a futbalisti 
z Bošáce.
 I keď sme Jozefa videli v Bošáci raz za rok, bol 
intenzívne súčasťou života našej obce. S „Lunaparkom“ 
chodil do našej obce viac ako 40 rokov. Vytvoril si tu 
veľmi silné a dlhoročné priateľstvá a našu obec mal 
veľmi rád. Bol neodmysliteľnou súčasťou našich 
hodov. Naše hody začínali otázkou: „Už je tu Jožo?“. 
Ďakujeme Ti, Jozef, za všetko, čo si pre nás, našu 
obec a futbalistov urobil. Navždy zostaneš v našich 
spomienkach. Česť jeho pamiatke!

Mgr. Daniel Juráček
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V roku 2016 sme vylepšili systém zberu odpadov 
v našej obci. Po roku fungovania sme našli muchy, ktoré 
by sme chceli odstrániť. Na ich odstránenie potrebujeme 
Vás občanov. Tu sú zistené nedostatky:
−	 Vo vreciach určených na určitý druh odpadu 

(plast, kov, papier, sklo) nachádzame všetko 
zmiešané dokopy.

o  Prosím dávajte do vriec len to, na čo sú určené. 
Nemiešajte druhy odpadov. Pracovníci obce nemôžu 
triediť odpad počas zberu. Ak zberajú 
určené komodity, nemajú priestor na 
ďalšie. Triedením počas zberu sa 
ich práca  stáva 
n e e f e k t í v n a 
a pomalá.

−	 V zberných 
h n i e z d a c h 
n a c h á d z a m e 
odpad mimo 
kontajnerov.

o Nenechávaj te 
o d p a d 
v hniezdach 
pohodený na 
zemi. Buď je 
to odpad, ktorý 
môžete dať do 
kontajnerov, alebo ho dovezte na zberný dvor. Ak 
zostane odpad na zemi, po čase (týždeň) vypadá 
zberné hniezdo ako smetisko. I keď položíte vrece 
pekne do rohu, zvedavci, líšky, psy a iná zver ho 
roztrhajú na kusy. K uprataniu takéhoto neporiadku 
je potom potreba silný žalúdok. Nie je v našich 
silách upratovať hniezda hneď, ako tam niekto niečo 
dovezie. Na to je určený zberný dvor. V konečnom 
dôsledku neporiadok, ktorý v hniezde vznikne, je 
naša vizitka.

−	 Pri zbere zmesového odpadu v miestnych častiach 
nechávate odpad vo vreciach mimo kontajner, 
alebo bez kontajnera. 

o Pracovníci obce nemôžu nakladať všetko, čo tam 
necháte. Prečo? Lebo:
	vrece je preplnené a ťažké, roztrhne sa a všetok 

odpad sa rozsype po zemi. Treba to upratať 
a pozametať. Treba na to silný žalúdok. Toto 
všetko spôsobuje, že práca je neefektívna 
a pomalá. Ak máte viac odpadu, je potreba 
ho doviezť na zberný dvor. Pracovníci budú 
odvážať len odpad, ktorý bude v kontajneroch. 
Kto čierny kontajner nemá, môže si ho prísť 
zakúpiť na obecný úrad.

Prosím, neproste pracovníkov obce, aby Vám 

zobrali to či ono. Sú ochotní a nápomocní, avšak 
nemôžu sa neustále zdržiavať drobnosťami. Vážme si 
ich prácu a neznepríjemňujme im ju tým, že sa budeme 
správať nezodpovedne a tak, ako by sme nechceli, aby 
sa iní správali k nám.

Odstránením nedostatkov zefektívnime prácu 
zamestnancov, čím v konečnom dôsledku ušetríme 
finančné prostriedky sami sebe. Občania obce Bošáca, 
majitelia domov a chalúp v katastri obce Bošáca môžu 
na likvidáciu odpadu využiť zberný dvor. Triedenie 
ma zmysel! Po zvýšení poplatkov za uloženie odpadu 
na skládku (pripravuje sa zákonom od budúceho 

roka) nás nebude 
toto navýšenie 
tak bolieť. No ale 
p r e d o v š e t k ý m 
triedime, aby 
sme si chránili 
svoje životné 
prostredie, v ktorom 
žijeme. Ďakujeme 
Vám všetkým 
za spoluprácu 
a radi uvítame 
Vaše postrehy 
a pripomienky na 
zlepšenie.   

Opakovanie je matka múdrosti a preto znova 
píšeme ako nakladať s odpadom u nás:

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

Separácia TETRAPAKOV: podľa najnovších 
pokynov je potrebné plastové štuple z obalov 
odstraňovať. Obaly je potrebné vypláchnuť a stlačiť, 
aby sa zmenšil ich objem. Na zbernom dvore ich 
následne lisujeme. 

Separácia KOVOV: plechovky od rôznych 
výrobkov(rybičky, paštéty, kompóty a pod.) je potrebné 
vypláchnuť.

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

Separácia PLASTOV: nevhadzovať použité 
hygienické pomôcky (plienky, kolítka a iné). Polystyrén 
je potrebné odovzdávať zvlášť vo vreci, polámaný a 

Triedenie odpadu a práca s ním v roku 2017
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čistý. Znečistený polystyrén od hliny, malty sa už nedá 
recyklovať a je potreba ho odovzdať do zmesového 
odpadu ( popolnice).

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

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

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

Kuchynský olej: môžete odovzdať do kontajnera 
na zbernom dvore. Lieviky si môžete vyzdvihnúť na 
Obecnom úrade v Bošáci.

Šatstvo: čisté a znovu použiteľné, zabalené 
v plastových vreciach, môžete vhodiť do kontajnerov 
v obci alebo na zbernom dvore. Znečistené šatstvo 
a textílie ide do zmesového kontajnera a ďalej na 
skládku. Vhodíte ich do smetiaka alebo do kontajnera na 
zbernom dvore. 

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

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

predtriedený. Pracovník na zbernom dvore Vás usmerní, 
kam ktorý druh odpadu treba vyložiť.

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

Zber komunálneho odpadu Zabudišová: do 
smetných nádob nedávať bioodpad zo záhrad, popol, 
hlinu, psie hovienka, sklo alebo iný odpad, ktorý sa dá 
vyseparovať. Zberové vozidlo odpad ihneď lisuje. Každá 
domácnosť na Zabudišovej musí mať smetnú nádobu. 

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

Ďakujeme Vám, že triedite a pomáhate nám pri 
nakladaní s odpadom.

Váš starosta Mgr. Daniel Juráček

Pri príležitosti Dňa Zeme 

sme usporiadali v Bošáci brigádu. 
Kvôli nepriaznivému počasiu 
sme museli naše plány troška 
pozmeniť a sústredili sme sa na 
prácu priamo v obci. Vyčistili sme 
park na námestí, záhony a chodníky 
pred kultúrnym domom, upratali sme pred 
budovou školy a pozberali odpadky okolo potoka. 
Chlapi spracovali konáre a zhotovenú štiepku sme 
použili na mulčovanie záhonu na námestí. Hasiči 
sa pustili do úpravy priestorov pri altánku nad 
ihriskom a nachystali drevo na tradičné „pálenie 
JURA“. Napriek daždivému počasiu sa nám 
podarilo urobiť veľa práce. Ďakujeme všetkým 
občanom, ktorí sa do brigády zapojili: starostovi 
Danielovi Juráčkovi, poslancom OZ Danielovi 
Bradáčovi, Jozefovi Mihalovi, Tomášovi Janegovi 
a Lýdii Zámečníkovej, členom JDS Bošáca, našim 
holubárom, divadelníkom a členom kultúrnej 
komisie, členkám SZZ, zamestnancom OÚ, členom 

DHZ, a členom DH Bošáčanka (Vladko Breznický). 
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu ☺

Obecný úrad Bošáca

Brigádovanie na Deň Zeme
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Členovia divadelného súboru Rozmarín pripravili pre 
nás už 13. ročník Bošáckych baveničiek. V nedeľu 19. 
februára  sa kultúrny dom zaplnil nedočkavými divákmi, 
ktorí sa s veľkými  očakávaniami tešili na svoj obľúbený 
program. 
Zábavné vtipné scénky či  tanečné a hudobné 
vystúpenia,  inšpirované populárnou televíznou 
reláciou, pobavili všetkých prítomných. Spolu sme 
navštívili poštu, poľnohospodárske družstvo, miestny 

bar, novootvorenú čistiareň, nemocnicu, tanečnú školu, sídlisko, obchod 
s látkami, miestny park, ale aj koncerty známych skupín či interpretov, zatancovali nám dievčatá z tanečnej 

skupiny Motýlik a krásnymi pesničkami nás potešili naši harmonikári.
Za skoro dvojhodinovým predstavením sa skrýva množstvo hodín nácviku, čo pri pracovných povinnostiach 
nie je veľmi jednoduché. Zosúladiť skúšky tak, aby vyhovovali viac ako dvadsaťčlennému kolektívu, je dosť 
náročné.  Skúšky našich divadelníkov bývajú vždy v priateľskej atmosfére a plné humoru. Ak sa chcete stať 
súčasťou divadelného súboru, neváhajte ani chvíľku a oslovte niektorého zo stálych členov súboru. 
Ďakujeme všetkým účinkujúcim a tešíme sa na ďalšie divadelné predstavenia.

Obecný úrad Bošáca

V sobotu 8. apríla sa podvečer v kultúrnom 
dome Bošáca niesol v znamení cestovania. Už 
tradične medzi nás prišiel Peter Becko Ondrejovič, ktorý 
nám porozprával o svojich dobrodružných cestách po 

Európe, Južnej Amerike a ukázal nám, ako žijú pôvodné 
domorodé kmene v Amazónii, ktoré tento rok navštívil. 
Naším druhým hosťom bol Ľudo Vašš, ktorého všetci 
poznajú ako zanieteného ovocinára. V sobotu večer 
nám však poodhalil aj dobrodružnú časť svojho života 
a spoločne sme sa prostredníctvom fotografií s pútavým 
komentárom vydali autostopom po Škandinávii. Večer 
nám spríjemnila aj kapela DÚHOVÉ EMINENCIE, 
ktorá všetkým priniesla nevšedný hudobný zážitok. 
Ďakujeme Petrovi, Ľudovi a kapele a už teraz sa 
tešíme na ďalšie cestovateľské stretnutie, ktoré opäť 
obohatíme niečím novým, pútavým a zaujímavým. 
Poďakovanie patrí aj všetkým návštevníkom, sme radi, 
že sa Vám páčilo.
P.S.: ak máte chuť zažiť dobrodružnú dovolenku 
navštívte stránku www.anakonda.sk 

Obecný úrad Bošáca

Cestou svetom

BOŠÁCKE BAVENIČKY
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Na fašiangoch bolo veselo
Tak, ako aj po minulé roky, sme tohtoročnú fašiangovú sezónu ukončili spoločne na fašiangovej veselici 
spojenej s pochovávaním basy v sobotu 25. februára v našom kultúrnom dome. Podujatie tradične pripravili 
Dobrovoľný hasičský zbor Bošáca, obec Bošáca a DS Rozmarín. Do tanca nám zahrala skvelá hudobná 
skupina OKband z Prievidze, basu spoločne odprevadili na dočasný odpočinok bošácki hasiči a divadelníci 
za sprievodu smútočnej kapely 
v zložení Tomáš Marták, Slavko 
Zámečník a Jaro Košnár. Všetci 
si pochutili na fašiangových 
šiškách a fánkach, ktoré pripravili 
členky divadelného súboru a na 
zabíjačkových špecialitách od 
obecných mäsiarov Braňa Vajdu 
a Jána Helíka s pomocníkmi. 
Ďakujeme všetkým sponzorom, 
ktorí prispeli svojimi cenami do 
tomboly, hasičom, divadelníkom, 
mäsiarom za prípravu podujatia, 
kapele za skvelú zábavu a Vám, čo ste prišli, za účasť. Uvidíme sa opäť o rok.

Obecný úrad Bošáca

Za prípravu ľadovej plochy 
na verejné korčuľovanie 
ĎAKUJEME bošáckym 
ľadárom:
Marián Turánek, Jozef  Mihala, Peter 
Ochodnický, Marián Kopunec st., 
Marián Kopunec ml., Róbert Mihala, 
Marián Janega st., Marián Janega ml., 
Vladimír Macko st., Juraj Dolník, Peter 
Helík(Easy), Branislav Vajda, Michael 
Gabriel Kukuča, Peter Socha st., starosta 
Daniel Juráček, hasičom za prúdnicu 
a PD Bošáca za odhrnutie snehu. Tešíme 
sa o rok znova ☺.

 „Byť ženou je nádherné“ 
V sobotu 4. marca sme pripravili pre „naše“ ženy a dievčatá 
posedenie pri príležitosti nadchádzajúceho sviatku MDŽ, ktorý 
sa každoročne vo svete i u nás oslavuje 8. marca. Za obec 
Bošáca sa prihovoril ženám zástupca starostu Daniel Bradáč 
a každá prítomná dáma dostala ružičku a malú sladkosť. Na 
stretnutie prijala pozvanie aj zástupkyňa spoločnosti Mary Kay 
kozmetička a poradkyňa Ľubica Ondračková , ktorej veľmi 
pekne ďakujeme za starostlivosť o “bošácke ženy” a za rady, 
ako sa správne starať o pleť. Pohostenie pre všetkých pripravili 
Lýdia Zamečniková, Miroslava Kozicová, Simona Gavendová, 
Táňa Helíková a Karolína Adamovicová. Orechové a makové 
koláčiky boli výborné.  Sme veľmi radi, že na podujatí sa ženám páčilo a tešíme sa opäť o rok. Vám všetkým, 
milé dámy, prajeme ešte raz veľa zdravia, šťastia, lásky a pozitívnej energie. 

Obecný úrad Bošáca
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V nedeľu 18. decembra 
sme sa opäť stretli v 
našom múzeu, aby sme 
spoločne oslávili príchod 
vianočných sviatkov. 
Zahrala nám ľudová 

hudba POLUN, zaspievali sme si koledy s FS Dúbrava 
a DS Rozmarín. Nechýbala tradične zabíjačková 
kaša, bošácke hriate, varené vínko a teplý čaj. Tento 
rok sme potešili návštevníkov aj repovými lokšami 

s lekvárom a makom. 
Na remeselnom trhu si 
návštevníci mohli zakúpiť 
rôzne výrobky a ozdoby. 
Gazdinky si zasúťažili o 
“Rád Bošáckej varešky” o 
najlepšie vianočné pečivo 
a najkrajší medovník. 
Kráľovnou vianočného 
pečiva sa stala Adelka 
Bujnová, na druhom 

mieste sa umiestnila Anička Krivá a na treťom 
Anabelka Zámečníková. Kráľovnou medovníkov 
sa stala Zuzka Kusendová, na druhom mieste sa 
umiestnila Ľudmila Radošová a tretia skončila 
Anička Krivá. Pre deti sme pripravili medovníkovú 
tvorivú dielničku pod vedením Katky Vráblikovej. 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii 
podujatia, účinkujúcim, kuchárom, remeselníkom, 

súťažiacim a samozrejme všetkým návštevníkom. 
Poďakovanie patrí aj Nadácii ZSE, od ktorej sme získali 
finančnú podporu z grantového programu „Rozprúdime 
regióny“.                                          Obecný úrad Bošáca

Ozveny vianočných tradícií s podporou Nadácie ZSE

1. Obecný ples v Bošáci 
Počas tohtoročnej plesovej sezóny sme prvýkrát usporiadali obecný ples. 
V sobotu podvečer 28. januára 2017 postupne prichádzali do kultúrneho 

d o m u 
šarmantní páni 
a elegantné 
d á m y . 
Všetkých hostí 
uvítal starosta 
obce Mgr. 
Daniel Juráček.  
Do tanca 
hrala hudobná 
skupina Topic 
Z Čachtíc. Ples 
s y m b o l i c k y 

otvorili valčíkom tanečníci z MS Dancestudio Trenčín Marián 
Dorušinec a Paulína Szekeresová, ktorí následne predviedli aj ukážky 
štandardných a  latinskoamerických tancov. V programe vystúpila 
aj skupina orientálnych tancov SHAMS a  ľudová hudba POLUN. 
Z bohatej tomboly si viacerí odnášali krásne ceny. Ďakujeme všetkým 
hosťom, ktorí sa plesu zúčastnili a  vytvorili perfektnú atmosféru. 
Poďakovanie patrí aj všetkým účinkujúcim, sponzorom za podporu a 
členom divadelného súboru Rozmarín za pomoc pri organizácii. Už 
teraz sa tešíme na ďalší obecný ples v januári 2018.

Obecný úrad Bošáca 

Svadobné spomienky
V zimných mesiacoch pripravujeme 
výstavu svadobných fotografií 
spojenú s módnou prehliadkou 
dobových svadobných odevov. 
Prosíme preto občanov Bošáckej 
doliny, aby nám priniesli fotografie 
na Obecný úrad v Bošáci. Máme 
záujem o fotografie zo svadieb, kde sú 
nevesta, ženích, družičky, družbovia, 
prípadne svadobný sprievod. 
Fotografie si ihneď na počkanie 
zoskenujeme a vrátime Vám ich. 
Zároveň prosíme všetkých, ktorí 
máte doma svadobné šaty, obleky 
alebo šaty pre družičky z obdobia 
od roku 1900 a viac a ste ochotní 
ich zapožičať pre účely módnej 
prehliadky, aby ste sa prihlásili 
na Obecnom úrade v Bošáci. 
„Oprášme“ spoločne spomienky na 
svadbu prastarých mám a otcov, keď 
tým najkrajším svadobným odevom 
bol krásny bošácky kroj, prenesme 
sa spomienkami od ťažkého 
povojnového obdobia až po roky 
70-te, 80-te a 90-te.  Ďakujeme za 
spoluprácu.

Obecný úrad Bošáca
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Veselá veľkonočná nedeľa 
V nedeľu 16. apríla sme sa stretli v našom múzeu a 
spoločne privítali príchod jari a veľkonočné sviatky. 
Vyhrávali nám Myjavskí heligonkári, jarné piesne 
zaspievali členovia DS Rozmarín, pán starosta 
nalieval “bošácku” a všetci prítomní si mohli 
pochutiť na koláčikoch. Rodina Horečná už tradične 
predvádzala a učila, ako sa pletú veľkonočné 
korbáče a malé drobnosti pre potešenie sa dali kúpiť 
od miestnych remeselníčok. Ďakujeme všetkým 
účinkujúcim a Vám všetkým, ktorí ste napriek 
chladnému počasiu vytrvali a prežili s nami peknú 
nedeľu.                                          Obecný úrad Bošáca

2. ročník INTERSPORT stolnotenisového turnaja 
o Putovný pohár starostov Bošáckej doliny

V sobotu 25. marca 2017 sa uskutočnil 2. ročník 
INTERSPORT stolnotenisového turnaja o Putovný 
pohár starostov Bošáckej doliny v telocvični v Bošáci. 
Turnaj organizuje Združenie obcí Mikroregión 
Bošáčka a tento rok bola hlavným organizátorom obec 
Zemianske Podhradie, teda pán starosta Miroslav 
Zámečník. Asistovali mu starosta Bošáce Daniel 
Juráček a po odbornej stránke Vladimír Breznický. 
Prvé miesto obsadil Pavol Toman, druhé Vladimír 
Breznický, tretie Radoslav Benko, štvrté Peter 
Matejovič a cenu útechy Ivan Čierny. Za vecné ceny 
a podporu ďakujeme predajni INTERSPORT v OC 
Laugaricio Trenčín a Bošáckej pálenici. Ďakujeme 
všetkým hráčom za účasť, organizátorom a tešíme sa 
na budúci rok v Novej Bošáci.

Mgr. Daniel Juráček, predseda ZOMB.

Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Bošáci pri 
príležitosti 70. výročia svojho založenia usporiadal pre 
svojich členov ale aj ostatných občanov obce vystúpenie 
folklórneho súboru Trenčan z Trenčína v sobotu 11. marca. 
Nádherné vystúpenie si vyslúžilo obrovský potlesk. 
Po vystúpení nasledovala výročná členská schôdza 
miestneho spolku. Odmenení  boli jubilujúci členovia 
a následne aj darcovia krvi, ktorí získali za svoj humánny 
čin Janského plakety: Danka Kaššovicová, Jozef Kopunec, 
Andrea Frindrichová a Dominik Marták a zo Zem. 
Podhradia Marián Čepec a Jana Kusendová.  Pri príležitosti 
výročia založenia miestneho spolku boli ocenení členovia  
výboru za dlhoročnú prácu. Obecný úrad Bošáca vyslovuje 
aj touto cestou poďakovanie členom miestneho spolku za 
aktívnu prácu a všetkým darcom krvi, ktorým želáme veľa 

zdravia, aby svojim humánnym činom mohli aj naďalej pomáhať chorým.
Obecný úrad Bošáca

Výročná členská schôdza SČK Bošáca a vystúpenie FS Trenčan
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V nedeľu 19. februára 
2017 sa na Základnej 
škole V. Paulínyho Tótha 
v Senici konal 11. ročník 
medzinárodnej hasičskej 
súťaže Chodbovica. 
Tento rok sa zapojil 
rekordný počet družstiev, 
a to 34 chlapčenských 
a 19 dievčenských. Na 
súťaž prišli družstvá 
nielen zo Slovenska, ale 
aj spoza Moravy. Medzi 
slovenskými družstvami 
mali zastúpenie obce 
z okresov Senica, Skalica, 
Malacky, Nové Mesto nad 
Váhom, Trnava, Galanta, 
Senec a z východného 
Slovenska z okresu 
Prešov. 
Na chodbách základnej 
školy mali mladí 
hasiči pripravených 
viacero  stanovíšť. Museli 
preskočiť prekážku, zapojiť sacie vedenie, prebehnúť 
pretek hasičských dvojíc, zdolať rebríkovú stenu, 
priradiť správne technické prostriedky, zaviazať uzol, 
zhodiť kolky a zdolať niekoľkometrový úsek pomocou 
žineniek. K výslednému času na asi 300m trati sa 
jednotlivým družstvám pričítali trestné body za chyby. 
V kategórii chlapcov sa najviac darilo hasičom zo 

Senice - starší II, ktorí 
súťaž vyhrali s výsledným 
časom 2:53 m a zároveň si 
odniesli aj Putovný pohár 
riaditeľa ZŠ za najlepší čas. 
V kategórii dievčat si prvé 
miesto vybojovali hasičky 
z tímu Senica I s časom 
3:39.  Za DHZ Bošáca 
súťažili dve družstvá pod 
vedením Dušana Kasanu 
a Mareka Brázdoviča. 
Chlapčenskému družstvu 
velil Adam Pöstenyi 
a spolu s ním súťažili 
Jakub Bagin, Monika 
Hricková, Rebeka Krivá a  
Lenka Kačicová. Skončili 
na 11. mieste s časom 
5,11. Dievčenské družstvo 
malo za veliteľku  Moniku 
Hrickovú a súťažilo 
v zostave Ester Rydzá, 
Magdalénka Martišková, 
Rebeka Krivá a Hana 

Gavalcová. Obsadili 9. miesto s časom 5,20.
Na spiatočnej ceste sme sa zastavili na malý výlet. 
Prezreli sme si krásy našej prírody  z rozhľadne Turá 
Lúka  - Hrajky. Ďakujem všetkým členom mladých 
hasičov za reprezentáciu DHZ Bošáca a obce Bošáca 
a zároveň všetkým rodičom detí za ústretovosť a ochotu.

Dušan Kasana

Mladí hasiči z Bošáce na Chodbovici v Senici

Výročná členská schôdza Slovenského zväzu záhradkárov Bošáca
V nedeľu 20.3.2017 sa uskutočnila výročná členská schôdza 
ZO Slovenského zväzu záhradkárov v Bošáci. ZO má v 
súčasnosti 55 členov. V roku 2017 oslávi Slovenský zväz 
záhradkárov na Slovensku 60. výročie svojho založenia. Na 
schôdzi záhradkári zhodnotili uplynulý rok 2016 a vytýčili 
si nové úlohy na rok 2017. Členovia si vypočuli prednášku 
o pestovaní zemiakov a ich ochrane, ktorú predniesol Ing. 
Vladimír Králik, predseda PD Bošáca a informácie o zrážkovej 
činnosti za rok 2016, ktorú predniesol člen ZO Jozef Struhár. 
V roku 2017 chce organizácia zamerať svoju činnosť okrem 
iného aj na prácu s mládežou. Budeme radi, keď sa deti zo 
ZŠ v Bošáci zapoja do súťaže «Mladý záhradkár», ktorú bude 
organizovať OV SZZ v Novom Meste nad Váhom.  Na súťaži 
si môžu deti otestovať svoje teoretické aj praktické vedomosti 

o prírode. Z plánu práce na rok 2017 vyberáme výstavu ovocia a zeleniny v spolupráci s OÚ , zájazd podľa 
záujmu členov, spoločné posedenie členov s rodinnými príslušníkmi v prírode.
 Všetkým želáme v roku 2017 priaznivé počasie a bohatú úrodu.

Ing. Viera Kozicová
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Už druhý rok po sebe 
obsadil 3. miesto v tejto 
súťaži náš člen p. Ľubomír 
Peráček, ďalej na piatom 
mieste sa umiestnil Marián 
Turan a na 12. priečke 
skončil Ľubomír Václav. 
Na tejto výstave bolo 
vystavených zhruba 200 ks 
holubov v 15 kategóriách, 
z ktorých sme my, členovia 
ZO CHPH Bošáčka, 
vyhrali hneď tri a ešte sme 
získali niekoľko druhých 
a tretích miest. V Generálnom majstrovstve OZ Trenčín 
v pretekoch starých holubov náš člen Marián Turan 
bojoval až do posledného preteku o prvé miesto, no 
nakoniec obsadil 3. priečku, v pretekoch mladých 
holubov Ľubomír Peráček skončil na 5. mieste, Martin 
Dzurák na 18. mieste, Švancara Štefan + Peter na 25. 
mieste a Ľubko Václav na 26. mieste zo 150 chovateľov 
oblasti Trenčín. 
Z tejto výstavy nám postúpili na celoslovenskú výstavu 
do Nitry, ktorá sa konala začiatkom januára, tri holuby, 
a to holub pána Peráčka, ktorý bol nakoniec najlepší 
v celej strednej Európe v jednej zo športových kategórií 
(tej najťažšej – preteky nad 700km) a postúpil ako jediný 

z Trenčianskeho kraja na 
najväčšiu celosvetovú 
výstavu holubov, na 
olympiádu do belgického 
Bruselu a obsadil nakoniec 
9. miesto, a tak pomohol 
vlastne Slovensku 
k celkovému prvenstvu 
v hodnotení krajín 
v rebríčku FCI. Ďalej 
holubica Martina Dzuráka 
vyhrala kategóriu Štandard 
mláďa a ešte holubica 
Mariána Turana bola druhá 

v kategórií Štandard holubica a obe postúpili na výstavu 
do Nitry. Za zmienku stojí i víťazstvo Libora Sochu  
v jednom špeciálnom preteku.  Z týchto výsledkov 
je vidieť, že naša organizácia patrí medzi najlepšie 
v oblasti Trenčín a na celom Slovensku. Pravidelne sa 
zúčastňujeme všetkých holubárskych súťaží a potom 
i výstav, kde reprezentujeme našu organizáciu a obec. 
Po skončení tohtoročných pretekov budeme v mesiaci 
december usporadúvať už v poradí piatu výstavu 
a dúfam, že i tam nakoniec dosiahneme podobné 
úspechy, ako tomu bolo v roku 2016.                             

Martin Dzurák, tajomník ZO CHPH Bošáčka         

Hubárske stretnutie

Tradične sa pred začiatkom hubárskej sezóny uskutočnilo  v Obecnej knižnici v Bošáci stretnutie hubárov. My 
nadšení hubári sme si vymenili zážitky z roku 2016 a pochválili sa fotografiami svojich úlovkov. Diskutovali 
sme o liečivých hubách a o vzácnych hubách, ako je napríklad muchotrávka cisárska a hľuzovka. Snažíme sa 
poznávať aj iné huby, ktoré sa tu veľmi zbierajú. Sezóna 2017 nezačala najlepšie. Suchý a teplý marec neprial 
smrčkovcom českým. Dúfame, že poprší a vynahradíme si to na májovkách. Všetkým hubárom prajeme úspešnú 
sezónu 2017.                                                                                                                                         Martin Socha

VÝSTAVA POŠTOVÝCH HOLUBOV
V Bošáci sa v kultúrnom dome konala v dňoch 9. a 10.12.2016 výstava poštových holubov Oblastného združenia 
Trenčín, spojená s vyhodnotením regiónu ,,Považie“ , kde patria chovatelia od Považskej Bystrice až po Kúty, 
čo predstavuje asi 300 pretekajúcich chovateľov, spojených do súťaží o Majstra regiónu. 
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Zrealizovanie aktivít 
pre rodičov a ich deti 
v Detskom kútiku 
Motýlik vzniklo na 
základe myšlienky uľahčiť 
a spríjemniť chvíle najmä 
mamičkám na materskej 
dovolenke. Mnohé sa pri 
každodennej starostlivosti 
o svoje deti dostávajú do 
spoločenskej izolovanosti.
Cieľom bolo vytvoriť 
prostredie pre deti 
a rodičov na ich spoločné 
chvíle pri zámerných 
činnostiach, ktoré u detí 
rozvíjajú hrubú a jemnú 
motoriku, obohacujú 
fantáziu a tvorivé myslenie 
a v neposlednom rade 
vytvárajú prvé spoločenské 
vzťahy. 
V obci je mnoho mladých 
rodín s deťmi. Deti si od 
najútlejšieho veku potrebujú 
vytvárať prirodzené 
spoločenstvo, kde majú 
priestor na hru, naučia sa 
v ňom hrať sa v kolektíve, 
vytvárať si vzťahy medzi 
rovesníkmi a spolupracovať 
s nimi i s dospelými. Taktiež 
pre rodičov je príjemné 
posedieť si pri kávičke, 
vymeniť si skúsenosti, 
rady a nápady, inšpirovať 
sa v činnostiach s deťmi 
v oblasti, ku ktorej tak neinklinujú, ale pre ich deti je 
prospešná. 
Priestory kútika už neboli dlhšiu dobu využívané 
rodinami s deťmi, čo je veľká škoda, pretože tento 
priestor majú všetci k dispozícii zadarmo. Pred otvorením 
kútika sme sa rozhodli, že miestnosť musíme upraviť 
esteticky i bezpečnostne pre menšie deti. Svojpomocne 
sme pomaľovali steny maľbami zvierat a detí, pripevnili 
magnetické tabule na kreslenie s kriedou, police a úložné 
boxy na hračky. Vydezinfikovali a roztriedili hračky, ktoré 
sa tam už nachádzali. V kútiku máme aj stôl so stoličkami 
na tvorivé aktivity pre najmenších a množstvo výtvarných 
materiálov. Miestnosť je vybavená veľkou zrkadlovou 
stenou, ktorá je výborným pomocníkom sebapoznávania 
sa detí a ich tanečných prejavov. 
Keďže v útlom veku sa jemná motorika rozvíja formou 
hrubej motoriky, čiže základných pohybových aktivít, 
zamerali sme utorkové doobedia na pohybové činnosti, 
ktoré sú sprevádzané riekankami, básňami a piesňami. 

K činnosti využívame 
farebný padák, ktorý má 
veľký úspech, množstvo 

loptičiek, vytvárame 
prekážkové dráhy, kde 
deti stúpajú po rôznych 
materiáloch, podliezajú, 
preliezajú, skáču na 
fitlopte či bosu a pracujú 
s inými cvičebnými 
pomôckami. 
Štvrtkové doobedie je 
zamerané na rozvoj 
jemnej motoriky 
prostredníctvom práce 
s výtvarným materiálom. 
Aj tieto činnosti sú 
sprevádzané hudbou 
či krátkymi básňami 
na rozcvičku ručičiek. 
Detičky pracujú za 

pomoci svojich rodičov s plastelínou, farbami, 
papierom, lepidlom, nožnicami, kriedami, ale 
i s rôznym predvýtvarným materiálom, ktorý môžeme 
nájsť v každej domácnosti: špagety, cestoviny, noviny, 
plastové fľaše, múka a pod. 
V kútiku sa realizuje aj výtvarný krúžok Malý umelec, 
v ktorom sa stretávajú deti predškolského a mladšieho 
školského veku. Spoznávajú prostredníctvom 
výtvarných činností oblasť umenia. Maľovali vlastný 
autoportrét, vyskúšali si tvorbu sochy z alobalu či 
vytvárali grafiky. 
Aktivity v kútiku sú pod vedením Mgr. Jany Helíkovej, 
ktorá túto činnosť vykonáva v rámci svojho voľného 
času. Ide o dobrovoľnú a svojpomocnú činnosť, do 
ktorej sa môžu zapojiť aj ostatné mamičky, babičky či 
oteckovia...Vítaná je každá pomocná ruka. 

Prvý cieľ, ktorý sme si stanovili, bolo pritiahnuť a zaujať 
maminky s deťmi, vytvoriť im príjemné prostredie. 
Myslím si, že to sa nám už podarilo. Naďalej by sme 
chceli v činnosti pokračovať. 
Moje osobné želanie je: „Neizolujme sa, neuzatvárajme sa 
len v svojich domoch. Učme naše deti žiť v spoločnosti, 
vytvárať si vzťahy a mať priateľstvá. Každý nás môže 
nejako obohatiť a posunúť náš život niekde inde. A taktiež 
je potrebné vytvárať viac priestoru na spoločné chvíle 
mladých rodín, pretože naše deti sú naša budúcnosť.“
Na záver sa chcem poďakovať predovšetkým pánovi 
starostovi, ktorý môj nápad a myšlienku cielených aktivít 
rodičov s deťmi s veľkou radosťou podporil a umožnil 
mi všetko zrealizovať. Taktiež patrí vďaka všetkým, ktorí 
pomohli pri prácach v kútiku, mojim blízkym, ktorí mi 
pomáhali vyrábať, šiť či maľovať. 
Samozrejme ďakujem maminkám, oteckom, ktorí nás 
navštevujú a podporujú túto myšlienku. 

Mgr. Jana Helíková

Motýlik pre deti aj ich rodičov
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Z Obecnej knižnice Bošáca
Knižnica mala k 31.12.2016 102 registrovaných čitateľov (z toho 41 čitateľov do 15 rokov). Počet skutočných 
čitateľov je väčší, nakoľko v niektorých rodinách si na jeden preukaz požičiavajú viacerí členovia rodiny. V roku 
2016 do knižnice pribudlo 86 kníh, z toho 48 kníh sme dostali darom. Týmto sa chcem všetkým darcom poďakovať. 
38 kníh bolo zakúpených z dotácie obecného úradu a z peňazí získaných predajom kníh na burze. K 31.12.2016 sa 
v knižnici nachádzalo 10 051 kníh, z toho: 2 069 kníh odbornej literatúry pre dospelých, 4 866 kníh krásnej literatúry 
pre dospelých, 479 kníh odbornej literatúry pre mládež a 2 637 kníh krásnej literatúry pre deti. 
Najlepší čitatelia medzi dospelými: Kopuncová Eva (108 preč. kníh), Kuchtová Viera (69 preč. kníh), Kopuncová 
Janka (64 preč. kníh), Mihalová Anna (63 preč. kníh), Janotová Daniela (60 preč. kníh). Medzi čitateľmi do 15 
rokov Ochodnická Romanka (69 preč. kníh), Kucková Veronika a Zdenka (59 preč. kníh), Radoš David  (21 preč. 
kníh), Ševela Alexander(12 preč. kníh). Máme aj malého čitateľa, ktorý ešte nechodí do škôlky. Je to Adamko Socha, 
ktorému mamička požičala a prečítala 16 kníh. Okrem rozprávok má rád knihy o zvieratkách, hlavne o hadoch.                     
Najčítanejší spisovatelia: beletria Táňa Keleová - Vasilková,  Virginia Andrewsová, Jana Pronská, Mary Baloghová, 
Jude Deverauxová, náučná literatúra – knihy z obdobia 2. svetovej vojny a knihy so vzormi na ručné práce. Z  literatúry 
pre mládež sú najpopulárnejšie  kniha Zajko Uško a jeho šibalstvá, Na gazdovskom dvore a knihy od autorov Petiška 
Eduard, Spysi Johanna. Náučná literatúra pre mládež je zastúpená encyklopédiou o zvieratách. 
V roku 2016 bolo v knižnici 1 659 výpožičiek. Knižnicu počas roka navštívilo 530 čitateľov, z toho 162 čitateľov do 
15 rokov.
V roku 2016 bolo v knižnici 6 podujatí pre verejnosť, na ktorých sa zúčastnilo 236 
účastníkov. Boli to nasledovné akcie: výstava prác detí MŠ pod názvom Svet očami 
detí a výstava starých hračiek, výstava Naše huby a stretnutie hubárov, burza kníh, 
exkurzie žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ, exkurzia žiakov MŠ, prednáška na Deň zdravia.
Pri tejto príležitosti chcem upozorniť, že v našej knižnici sa nachádza cudzojazyčná 
literatúra v jazyku anglickom, nemeckom, francúzskom a ruskom. Sú to rozprávky, 
romány a učebnice. V knižnici sa tiež nachádzajú vysokoškolské skriptá.
Obecná knižnica v Bošáci je otvorená v stredu a v piatok od 13.00 hod. do 18.00 hod.

Ing.Radošová Ľudmila

Činnosť Obecnej knižnice Zemianske Podhradie 
Knižnica mala k 31.12. 2016  22 registrovaných čitateľov (z toho 5 čitateľov do 15 rokov). Počet skutočných čitateľov 
je väčší, nakoľko v niektorých rodinách si na jeden preukaz požičiavajú viacerí členovia rodiny. V roku 2016 do 
knižnice pribudlo 103 kníh, ktoré sme dostali darom. Týmto sa chcem všetkým darcom poďakovať. Sú to všetko 
knihy(romány, detektívky..), ktoré boli vydané po roku 2012.
K 31.12. 2016 sa v knižnici nachádzalo 3 503 kníh, z toho: 394 kníh odbornej literatúry pre dospelých,  614 kníh 
krásnej literatúry pre dospelých, 151 kníh odbornej literatúry pre mládež a 1 344 kníh krásnej literatúry pre deti.
Najlepší čitatelia: dospelí –   Beňovičová Marcela (50 preč. kníh), Novotná Jela (28 preč. kníh), Kočická Ľudmila (14 
preč. kníh), Baková Andrea (10 preč. kníh). Ostatní čitatelia menej ako 5 preč. kníh. Medzi mládežou Révajová Eliška 
(9 kníh), Bujna Matej (6 kníh), Madila Patrik (2 knihy). Najčítanejší spisovatelia: v beletrii – Andrewsová Virginia, 
Deverauxová Jude, Cartlandová Barbara, Smallová Bertrice, z literatúry pre mládež  rozprávky a encyklopédie 
o zvieratkách. 
V roku 2016 bolo v knižnici 281 výpožičiek. Knižnicu počas roka navštívilo 123 čitateľov.
V roku 2016 boli v knižnici 2 podujatia pre verejnosť, na ktorých sa zúčastnilo 104 účastníkov. Boli to nasledovné 
akcie: výstava prác detí MŠ pod názvom Svet očami detí (98 návštevníkov) a exkurzia žiakov MŠ (33 detí). Obecná 
knižnica v Zemianskom Podhradí je otvorená  vo štvrtok od 13.00 hod. do 16.00 hod.

Ing.Radošová Ľudmila
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Obce Bošáca a Zemianske Podhradie v minulosti neboli 
stavebne spojené tak, ako je tomu v súčasnosti. Ešte pred 
sto rokmi oddeľoval obe dediny priestor o dĺžke niekoľko 
stoviek metrov, kde neboli postavené žiadne domy. Na 
uvedenej ploche sa nachádzal park a ovocné záhrady, 
ktoré patrili ku kaštieľu, teda rodine Ostrolúckych. 
Situácia sa zmenila v 50-ych rokoch 20. storočia po 
nástupe komunistického režimu. Po tom, ako bol majetok 
rodiny Ostrolúckych skonfiškovaný, začala sa výstavba 
novej ulice – Mierovej.  Ďalšou veľkou stavbou v danom 
priestore bola budova školy, pretože vyučovanie v tej 
dobe prebiehalo vo viacerých nevyhovujúcich budovách 
v Bošáci i Zemianskom Podhradí. V Bošáci sa dovtedy 
vyučovalo v priestoroch bývalej katolíckej školy 

a v budove bývalej štátnej školy – dnešnej škôlky. Škola sa nachádzala i na Zabudišovej. 
V Zemianskom Podhradí sa vyučovalo v Regentíkovom dvore, v priestoroch dnešného 
obecného úradu, kde bolo i riaditeľstvo Štátnej meštianskej školy Bošáca a výučba prebiehala 
i v bývalej evanjelickej škole pri kostole. 24. júna 1958 sa začalo s výstavbou novej školy, 
ktorú otvorili 11. októbra 1959. Fotografia zachytáva školu tesne pred dokončením v roku 
1959. V rokoch 1976 – 81 bola ku škole pristavaná aj budova telocvične.

Nie celkom najšťastnejší záber z Bošáce, z konca 50-tych 
rokov 20. storočia. Fotografia zachytáva Hrubú stranu 
poniže námestia. Vľavo stojí Juráčkéch „Bunčákéch“ dom, 
postavený v období Slovenského štátu. Pôvodne bola na 
prízemí predajňa textilu. Po znárodnení bola v priestoroch 
zriadená mliekareň. Predajňa fungovala v rokoch 1957 
– 1962, kedy bola presťahovaná na námestie do objektu 
dnešného kaderníctva. Na poschodí sa bývalo. Dom 
dodnes stojí a je to jeden z najstarších poschodových 
domov v Bošáci. Povyše stála Kundéch výška za ktorou 
bola roľa rovnakého majiteľa. Budova bola zbúraná a na 
pozemku bol postavený hostinec, ktorý bol otvorený 1. 
augusta 1962. V 90-ych rokoch bol hostinec zrušený a dnes je v objekte predajňa Jednota COOP.

Vzácna fotografia zo začiatku 20. storočia na 
ktorej je pred kostolom a starou evanjelickou farou 
v Zemianskom Podhradí zachytená významná 
osobnosť Bošáckej doliny, evanjelický farár, botanik, 
etnograf Dr. Jozef Ľudovít Holuby uprostred svojej 
rodiny. J.Ľ Holuby sa narodil 25. marca 1836 v Lubine. 
V rokoch 1861 – 1909, teda celých 48 rokov pôsobil v  
Zemianskom Podhradí. V roku 1862 sa oženil  s Emíliou 
Čulíkovou zo Skalice, s ktorou mali 4 deti. Prispieval 
do 59 časopisov, ako národopisec významne prispel 
k zachovaniu kultúrneho dedičstva Bošáckej doliny, 
keď opísal históriu, život, prácu a spolunažívanie 
našich predkov. Ako botanik si dopisoval so 150 
prírodovedcami z viacerých štátov, zostavil tri veľké 
herbáre, v ktorých sa spolu nachádza vyše 30 tisíc 
rastlín. V roku 1920 bol prijatý za dopisujúceho člena 

Českej akadémie vied a o dva roky neskôr dostal čestný doktorát. Botanik svetového mena zomrel 15. júna 1923 
v Pezinku vo veku 87 rokov. Na fotografii je zachytená aj Emília Čulíková – vľavo, syn Cyril Holuby, ktorý bol 
správcom kúpeľov v Luhačoviciach.

Historickým

objektívom
spracoval D. Bradáč

Ak máte zaujímavé historické fotografie z Bošáckej doliny, poprosíme o ich zapožičanie s cieľom uchovania kultúrneho dedičstva našej doliny. Fotografie vám po ich 
naskenovaní na OcÚ v Bošáci určite vrátime. Ďakujeme
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V kalendárnom roku 2016 spadlo na zrážkomernej stanici Bošáca-Zabudišová  710,70 mm zrážok. V porovnaní 
s dlhodobým priemerom je to skoro o 100 mm menej, keď priemerný ročný úhrn zrážok za 19 rokov pozorovania 
je 808 mm. Za posledné dva roky je celkový deficit zrážok vyše 200 mm, čo znamená, že na 1 m2 chýba  až 200 
l vody.
Úhrny zrážok  v mm podľa jednotlivých mesiacov roka 2016:
január –  47,4         apríl – 51,1       júl     -       139,5       október    -    66,7 
február – 90,8         máj -  67,2       august   -     68,7       november   -  61,8     
marec  -  14,8          jún  – 32,2      september – 34,4       december   -  34,1
Hlavne 1. polrok 2016 bol zrážkovo podpriemerný, keď spadlo do 30.06.2016 
len 303,5 mm zrážok.  Nebyť zrážkovo nadpriemerného júla – 139,5 mm, 
malo by to katastrofálne následky pre celú vegetáciu v roku 2016. Kalendárny 
rok 2016 bol chladnejší v porovnaní s rokom 2015, najmä čo sa týka letného 
obdobia. 
Počet letných dní:           rok 2015 –  44             rok 2016 – 30
Počet tropických dní:      rok 2015 -  19             rok 2016 -    4
Počet tropických nocí:     rok 2015 -   9              rok 2016 -   1 
Počet dní s búrkou:         rok 2015 -    9             rok 2016  - 17
Letný deň: najvyššia denná teplota dosiahne viac  než + 25 st.
Tropický deň: najvyššia denná teplota dosiahne viac než + 30 st.
Tropická noc: teplota vzduchu cez noc neklesne pod + 20 st.
Čo sa týka množstva zrážok za obdobie meteorologickej zimy – december až február, tak v zime 2015/2016 bolo 172 mm 
zrážok, no v zime 2016/2017 bolo len 110,4 mm zrážok a pre porovnanie v zime 2005/2006 spadlo až 322 mm zrážok. 
Zaujímavým údajom je počet dní so snehovou pokrývkou. V zime 2015/2016 to bolo len 33 dní, v zime 2016/2017 bolo so 
snehovou pokrývkou 78 dní, kým v zime 2005/2006 bolo až 132 dní so snehovou pokrývkou. V zimnom období 2015/2016 
spadlo len 61 cm nového snehu, v zime 2016/2017 to bolo 78 cm a v zime 2005/2006 spadlo až 314 cm nového snehu. 
Zásoby vody v pôde sú toho času malé, lebo už dve zimné obdobia po sebe boli chudobné na snehovú pokrývku, úhrny 
zrážok sú tým pádom tiež nízke, čo nie je dobrá prognóza pre nastávajúcu vegetáciu. Snáď budú jarné i letné obdobia na 
zrážky bohatšie, keďže  úhrn zrážok od 1.1.2017 do 31.3.2017 je  len 114 mm. 
Paralelne s ručným meraním funguje už  na Zabudišovej druhý rok aj automatická meteorologická stanica pod názvom 
Bošáca, ktorá meria  zrážky plus  teplotu vzduchu. Údaje o množstve zrážok sa dajú nájsť na webovej stránke www.shmu.
sk, časť hydrologické spravodajstvo, zrážkomerné stanice, povodie Váh.

Ing. Jaroslav Struhár

Správa o počasí v roku 2016

Touto cestou by sme chceli poďakovať 
všetkým priaznivcom školy, 
priateľom školy a všetkým občanom, 
ktorí sa podieľali na tom, aby sme 
dostali grant z Nadácie Tesco pre 
výstavbu ALTÁNKU pre našu školu. 
Úspešne sme zrealizovali projekt, 
ktorého zámerom je podporiť deti 
k pravidelnosti stretávať sa s našimi 
dôchodcami pri rôznych príležitostiach (športové hry, 
logické myslenie, spevácke súťaže, aktívne hry), aby 

sa ľudia neizolovali a nerobili zbytočné 
bariéry medzi generáciami. Vytvorením 
ALTÁNKU na posedenie s „deduškom 
a babičkou“ sme dali možnosť na 
stretávanie sa, pripravovať aktivity, či 
už počas prázdnin alebo využívanie 
priestorov v rámci vyučovania. Tieto 
priestory využívame aj počas vyučovania 
– či už priamo na realizáciu jednotlivých 

vyučovacích hodín alebo            v rámci školského 
klubu.

Altánok pre Základnú školu

Jarné prázdniny v telocvični
Počas jarných prázdnin /27.2. až 3.3.2017/sa 
členovia ZO JDS a MOMS Bošáca rozhodli 
venovať deťom pri spoločných hrách a športovaní. 
Každý deň sa zabávali v telocvični hrami, 
ktoré si zvolili deti. Okrem šantenia a behania 
si spoločne zahrali badminton, stolný tenis, 
volejbal i basketbal. Telocvična a dobrovoľný 
dozor organizátorov poskytoval dosť priestoru a 
možností pre každého. 
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Vážení rodičia, milí žiaci 
a priatelia školy!

Opäť sa k Vám prihovárame v rámci časopisu Prameň 
a oboznamujeme Vás o dianí v našej – vašej škole. 
Okrem akcií, o ktorých Vás informujú vaše deti, či 
vnúčence, sa Vás snažíme informovať o úspechoch, 
akciách a iných aktivitách pomocou našich stránok - 
internetovej stránky www.zsbosacalvr.edupage.org 
alebo facebooku. Touto cestou sa snažíme priblížiť 
život Vašich detí v škole alebo škôlke a pozývame Vás 
všetkých k ich sledovaniu.
Tentokrát Vás chceme oboznámiť s tým, že naša škola 
aj v tomto roku poskytuje žiakom krúžky, v ktorých 
deti rozvíjajú svoje schopnosti, vedomosti a záujmy. 
V tomto školskom roku 2016/2017 v priestoroch našej 
školy i mimo nej prebiehajú nasledovné krúžky: 
Novinársky krúžok (vedúci krúžku: PaedDr. Ing. Zuzana 
Nagyová, Mgr. Zdenka Karlíková), Stolný tenis (vedúci 
krúžku: Mgr. Zdenka Karlíková), Hudobno-spevácky 
(vedúca krúžku Mgr. Jana Kukučová), Športovo – 
futbalový krúžok (vedúca krúžku Mgr. Katarína 
Kusendová), Počítačový krúžok (vedúca krúžku 
PaedDr. Ing. Zuzana Nagyová), Turistický krúžok 
(vedúca krúžku Mgr. Ľudmila Matejíková), Hravá 
angličtina (vedúca krúžku Mgr. Slávka Ondrášková), 
Gymnastický krúžok (vedúca krúžku Žofia Hrančová), 
Športový krúžok pre deti 1.-2. ročníka (vedúca krúžku 
Mgr. Gabriela Ondrášiková), Športový krúžok pre 
deti 3.-4. ročníka (vedúca krúžku Mgr. Gabriela 
Ondrášiková), Športový krúžok pre deti 2. stupňa 
(vedúca krúžku Mgr. Gabriela Ondrášiková), Športový 
krúžok pre deti z MŠ (vedúca krúžku Mgr. Gabriela 
Ondrášiková), Volejbalový krúžok (vedúci krúžku: Mgr. 
Silvia Dzuráková), Výtvarný krúžok (vedúci krúžku: 

Mgr. Danka Mitanová), Cvičenia z matematiky (vedúci 
krúžku: Mgr. Zuzana Liptáková), krúžok Slovenčina 
veselo i vážne (vedúci krúžku: Ing. Danka Holičková), 
Ovocinársky krúžok (vedúci kružku: Tatiana Helíková, 
Ľudo Vašš), Tanečný krúžok (vedúci krúžku: Miroslav 
Švehla).
 Jedným z krúžkov, ktorý má u nás veľký úspech 
je NOVINÁRSKY KRÚŽOK, ktorý pod vedením 
našich pani učiteliek je veľmi pekný, náučný a hlavne 
sa v ňom môžu zviditeľniť naše deti.
 Sme veľmi radi, že sa s ním môžeme „pochváliť“ 
a  touto cestou  Vám ho odprezentovať. Kto by chcel 
akokoľvek podporiť naše – vaše deti, aby sa im uľahčila 
tvorba, ktorá je náročná a nákladná, boli by sme Vám 
veľmi vďační (ľubovoľný príspevok môžete posielať na 
SK5611110000001070213006).
 Školský časopis vydávame od roku 2014, pričom 
prešiel rôznymi zmenami. Najvýraznejšou zmenou je 
náš ERB školy, ktorý členovia žiackeho parlamentu 
vybrali spomedzi viacerých návrhov a vyhral erb 
Paulínky Paučinovej. 
Dúfame, že Vás potešíme tvorbou a tvorivosťou, ktorou 
naše deti disponujú a „HOCI SME LEN MALOU 
KVAPKOU V MORI, BUĎME TAKOU, KTORÁ 
SFARBÍ OCEÁNY.
Spolu nás čaká ešte pár mesiacov snaženia, driny 
a prekonávania ťažkostí, ale verím, že to bude viac 
radosti z práce a zábavy. 
Prajem všetkým žiakom veľa zdravia, chuti, múdrosti 
a energie do štúdia, ešte veľa dobrých známok, veľa 
pochvál a veľa radosti zo školskej práce, nám učiteľom 
zdravie, silu, trpezlivosť a nám všetkým, aby sme 
spoločne strávili zvyšok školského roku.
  Mgr. Daniela Záhorová, riaditeľka školy

Fotosúťaž o „najkrajší 
záber z Bošáckej doliny“

Občianske združenie Naša Zabudišová sa minulý 
rok rozhodlo svoje aktivity doplniť o internetovú 
súťaž s názvom „Najkrajšia fotografia Bošáckej 
doliny“. Počas celého roka sme súťažili v 5 
kategóriách. Prvou kategóriou bola „Najkrajšia jarná 
fotografia“, kde zvíťazila Ivanka Oprchalová zo 
Zabudišovej. Kategórie o „Najkrajšiu letnú a jesennú 
fotografiu“ s prehľadom ovládol výborný fotograf 
Eduard Žákovic z Haluzíc. V poslednej kategórii 

„Najkrajšia zimná fotografia“ zvíťazila Monika Blašková zo Záblatia a bonusovú súťaž o „ Najkrajší východ/
západ slnka v Bošáckej doline“ vyhrala ďalšia Zabudišovanka Beátka Aliová. 
Týmto sa chceme poďakovať každému, kto prispel súťažne alebo hlasovaním do fotosúťaže.  Víťazom ešte raz 
gratulujeme a všetkých zároveň pozývame na vyhodnotenie a ocenenie najlepších fotografií, o ktorom budeme 
bližšie informovať na našej facebookovej stránke.
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Rozsvietenie jedličky 
na Zabudišovej

11. decembra 2016 sme spoločne opäť 
rozsvietili vianočnú jedličku na Barine/
Otoči. Okrem výborného punču a pohostenia 
sme si s našimi najmladšími pripravili taktiež 
tri koledy. Hudobný doprovod a najmä deti sa 
na program perfektne pripravili, za čo patrí im a samozrejme 
ich rodičom veľká vďaka. Rovnako ďakujeme všetkým, ktorí 
napriek nepriaznivému počasiu prišli podporiť hojnou účasťou 
túto akciu a zaslúžili sa tak o dotvorenie skromnej, ale o to 
srdečnejšej vianočnej atmosféry.

Naša
Zabudišová

Štefanský turistický pochod 
Na  tohtoročnej už 32. štefanskej turistike  sa zúčastnilo vyše 60 skalných turistov. Ešte deň predtým všetko 
nasvedčovalo  tomu, že konečne sa prejdeme krásnou, námrazou pokrytou a zasneženou krajinou, no počasie sa 
rapídne zmenilo, v pondelok ráno nás privítalo na Zabudišovej veľmi teplé počasie, teplomer ukazoval + 4 st., 
blatistý terén a v lese asi 10 cm vrstva mokrého snehu. Konečne sa nám však naskytol z Roháčovej ( 669 m. n. m.) 

-najvyššieho bodu katastra obce Bošáca -  veľmi pekný výhľad, 
keď bolo vidieť južným smerom až do Hlohovca, Leopoldova 
či „Atómku“ v Jaslovských Bohuniciach alebo lyžiarsky 
svah na severnej strane Bezovca. Samozrejme, obdivovali 
sme pohľady na samotnú Zabudišovú, Bošácu, Beckov, 
Nové Mesto nad Váhom, Piešťany a nízkou oblačnosťou 
pokrytý Veľký Lopeník, Veľkú Javorinu, Považský Inovec. 
Po občerstvení v miestnych horských chatách na Morave sa 
niektorí turisti pobrali  späť na Zabudišovú, iní pokračovali 
cez Bošáčky do Predpolomy a zvyšok turistov pokračoval 
cez Veľký Lopeník do Novej Bošáce. Aj napriek nie pravému 
zimnému počasiu, všetci turisti odchádzali domov s peknými 
pocitmi, že nabrali odvahu a druhý vianočný sviatok strávili 
pohybom v bielokarpatskej prírode.        Ing. Jaroslav Struhár
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V nedeľu 22. januára 2017 sme v miestnom kultúrnom dome 
usporiadali 1. ročník stolnotenisového turnaja. Športovej 
udalosti sa zúčastnilo 20 stolnotenisových nadšencov, z toho 5 
žien. Hráči boli rozdelení do 4 družstiev (vrátane žien) a hralo sa 
štýlom každý s každým. V skromnejšej kategórii žien skončila 
na 3. mieste p. Kozicová, 2. miesto obsadila M. Hermanová a 
1. miesto získala Z. Karlíková. Vrcholom tohto 4,5 hodinového 
turnaja boli finálové zápasy, do ktorých sa prebojovali hráči 
Kavický, Čierny, Gajdoš a Breznický. Po tomto priam 
profesionálnom zápolení na 4. mieste skončil domáci M. 
Kavický, ktorý podľahol I. Gajdošovi. Na 3. mieste skončil I. 
Čierny z Nového Mesta n/V, ktorý nestačil na skúseného V. 
Breznického. Napínavé a pomerne vyrovnané finále skončilo 
víťazne pre V.Breznického, ktorý porazil výborného I. Gajdoša. 
Všetky hráčky a taktiež muži, ktorí sa umiestnili na prvých 7 
miestach boli odmenení vecnými cenami. Ďakujeme hráčom, 

povzbudzujúcim a v neposlednom rade všetkým, ktorí prispeli peknými cenami.

Zabudišová: Stolnotenisový turnaj 

11. februára 2017 sme po minuloročnej pauze opäť 
v KD Zabudišová zorganizovali "Detský karneval". 
Zabaviť a vyšantiť sa prišlo dovedna viac ako 20 
krásnych masiek plus dospelácky doprovod. Na úvod 
sme si s pomocou gitarového sprievodu zaspievali 
známu pieseň "Mandarinka Darinka" a tak oficiálne 
otvorili program. Neskôr sme šantiace sa deti vyzvali 
i k zaspievaniu pesničky, či recitovaniu. Táto aktivita 
sa stretla s veľkým úspechom. Smelí aktéri za svoj 
spevácky a recitačný výkon dostali i menší darček a 
sladkosť. Decká sa počas akcie stihli naučiť kačací 
tanec a o zábavu nebola núdza ani pri  stoličkovom 
tanci. V neposlednom rade chceme poďakovať pani 
Rokytovej za nádherné medovníčky s detskými 
motívmi, ktoré potešili všetky deti i dospelých a 
samozrejme všetkým mamičkám i babičkám, ktoré 
prispeli sladkou pochúťkou a darčekom. Tešíme sa 
opäť o rok :)

DETSKÝ KARNEVAL

Fašánek na Zabudišovej
V sobotu 25.2.2017 sa konal na Zabudišovej po šiestykrát tradičný fašiangový sprievod. Veselá chasa navštívila 
v čase od 9:30 hod. do 17:00 hod. s nacvičeným programom až 30 usadlostí, kde ich čakalo bohaté občerstvenie. 

Výborne sa svojich úloh zhostili aj malé deti, 
ktoré doslova excelovali, zahanbiť sa nedali 
ani ich starší kolegovia v sprievode. Večer sa 
konala v miestnom kultúrnom dome fašiangová 
zábava za účasti vyše 100 zabávajúcich sa. 
Do tanca hrala výborná moravská cimbalová 
muzika PAJTÁŠ spoza Veľkého Lopeníka pod 
vedením Tomáša Beníčka. Počas prestávok 
vyhrávali do nálady domáci harmonikári za 
sprievodu ozembuchov, čím neustále panovala 
výborná atmosféra. 

Ing. J. Struhár
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V materskej škole sa snažíme pobyt deťom neustále spestrovať rôznymi aktivitami. V rámci 
spolupráce so ZŠ Ľ.V.Riznera Bošáca sme navštívili bábkové divadlo, sférické kino, 

ktoré bolo pre deti novým zážitkom. V MŠ nás 
navštívila Simsalala, ujo poľovník, ponosili 
nás koníky. Keďže je marec mesiacom knihy, 
navštívili sme aj Miestnu knižnicu v Zemianskom 
Podhradí, kde nám Ing. Ľudmila Radošová 
trpezlivo vysvetlila, v čom spočíva práca knihovníčky, 
aké knihy sa v knižnici nachádzajú, či sú knihy potrebné a ako sa 
s nimi zaobchádza. V kultúrnom dome sme mali možnosť niektoré 
knihy si aj poprezerať. Deťom sa páčili nielen tie rozprávkové, 
niektorí siahli aj po náučnej literatúre. Veríme, že knihy v našej 
knižnici si nájdu svojich ďalších malých čitateľov.

D. Madilová, MŠ Zemianske Podhradie

MŠ
ZemianskePodhradie

Fašiangy, Turíce ..
Fašiangy  - je to obdobie veselosti a zábavy, 
ktorá ani v našej materskej škole nechýba. 
Každý rok v tomto období organizujeme 
v spolupráci s rodičmi karneval, na ktorý sa 
tešia všetky deti. Tak tomu bolo aj tento rok. 
Deti si spolu s rodičmi pripravili krásne masky 
a tak sa kultúrny dom premenil na čarovný 
hrad plný princezien, rytierov, víl, čarodejníc, 
Indiánov... O zábavu sa postaral klaun Pepele 
s rôznymi súťažami a sladkými odmenami. Po 
dobrej zábave sa každému ušiel kúsok pizze, 
ktorú nám upiekli manželia Kriví, ale aj skvelé 
koláče od šikovných mamičiek a na záver nás čakala chutná torta, za ktorú ďakujeme p. Gonovej. Sme veľmi 
radi,  že sa všetci bavili a už sa tešíme o rok. 
Pravdaže, zábava počas fašiangov sa u nás nekončí karnevalom. Preto sme veľmi radi, že nás po čase opäť 
navštívila „Simsalala“ so svojím veselým vystúpením. S deťmi si zaspievala, zatancovala, dokonca si pri 
spoločnej pesničke zahrali na hudobných nástrojoch. A už teraz sa tešíme, aké ďalšie akcie nás do konca 
školského roka čakajú. 

Nikola Katrincová, MŠ Zemianske Podhradie

Predškoláci vo „veľkej“ škole 
Čas plynie ako voda a z našich malých škôlkarov budú onedlho veľkí školáci – prváci. Práve to bol dôvod 
našej návštevy v ZŠ Ľ.V.Riznera v Bošáci, ktorú sme v marci navštívili. Deti mali možnosť prezrieť si priestory 

školy, no najviac ich zaujímala 1. trieda. Tu nás čakali 
žiaci s pani učiteľkou, ktorí nám ukázali, čo všetko sa 
už stihli od začiatku školského roka naučiť. Deti nakukli 
prváčikom do školských  aktoviek, vyskúšali si školské 
lavice či písanie na veľkej tabuli. To všetko preto, aby 
vedeli, čo ich od septembra čaká. 
 Základná škola deti zaujala, a tak sme ju v marci znova 
navštívili. Tento raz počítačovú triedu, kde si deti v rámci 
spoznávania digitálnych technológií vyskúšali prácu na 
počítačoch a oboznámili sa s prácou v skicári. 
Želáme predškolákom veľa úspechov na zápise  a aby im 
radosť a nadšenie zo školy vydržali čo najdlhšie.

D. Madilová, MŠ Zemianske Podhradie
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Vážení spoluobčania,
chcem Vás  v tomto vydaní prvého čísla 
Prameň v roku 2017 poinformovať, 
čo je nové v našej obci, respektíve čo 
sa deje na obecnom úrade. Začnem 

žiadosťami o dotácie, ktoré sme podali, 
a to:

Enviromentálny fond:
- Sanácia čiernej skládky s nelegálne uloženým 
odpadom.
- Zvýšenie energetickej účinnosti OcÚ, požiarnej 
zbrojnice a Federálu.
 Ministerstvo vnútra:
- Prestavba požiarnej zbrojnice + prístavba sociálnych 
zariadení.
- Zabezpečenie protipovodňového vozíka.
Trenčiansky samosprávny kraj:
Doplnenie výstroja a výzbroja  DHZO Zemianske 
Podhradie.
     Na obecný úrad bola doručená petícia za osadenie 
rýchlosti merača na hornom konci dediny. Verím, že sa 
nám podarí nájsť financie na zrealizovanie tohto návrhu. 
Ja osobne som sa touto myšlienkou zaoberal od nástupu 
do funkcie starostu obce a minimálne dvakrát sme o tom 
rokovali na zasadnutí OcZ. Prvý krok bol vypracovanie 
projektovej dokumentácie a tú už  máme vypracovanú.  
Momentálne hľadáme možnosť prefinancovania alebo 
získania dotácie na realizáciu daného projektu. Nie je to 
lacná záležitosť. Rozpočet je  cca 6 500,00€.
     Ďalej čakáme opätovné zverejnenie zrušenej výzvy 
na obnovu kultúrnych domov, kde máme všetko 
pripravené od projektovej dokumentácie až po víťaza 
verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác.  
     Opäť je možnosť čerpať dotáciu na výstavbu 
multifunkčného ihriska z Programu podpora športu na 
rok 2017.  Aj tu chceme podať žiadosť. Všetko  máme 
vypracované od  projektovej dokumentácie až po 
vydanie platného stavebného povolenia.
     Ďalej sme odkúpili pozemky od fyzických osôb 
nachádzajúce sa pod miestnymi komunikáciami v 
lokalite Niva od potoka a Zbehová. Snažíme sa  o ich 
prekvalifikovanie z ornej pôdy na ostatnú plochu. Aj keď 
tie cesty existujú od nepamäti,  nie sú  to vlastne cesty.  
V katastri nehnuteľností sú tieto pozemky evidované 
ako orná pôda. Je to všetko mravenčia práca a  nečakané 
výdavky spojené s tým.  Takže zase doplácame na 
hriechy z minulých časov, kedy sa nekládol taký dôraz 
na majetkoprávne vzťahy.
     Už keď si myslím, že nás nemôže nič prekvapiť, tak 
sa opäť objaví nejaké to prekvapenie. Momentálne sa 
takým prekvapením  stal  dom smútku a pozemok pod 
ním. Zistili sme, že je postavený na súkromnej parcele. 
Tento stav sme zistili pri riešení havarijného stavu 
(narušená statika) domu smútku.   Stretol  som sa osobne 

s majiteľkou pozemku a hľadali sme spoločné riešenie. 
Momentálne čakáme na jej návrh, či sa dohodneme na  
odkúpení. Všetko je to vecou dohody a kompromisov. 
Uvidíme.
     Ďalej za pomoci L.Kuchtu,  M. Kuchtu  a futbalistov 
sme si vybudovali  vlastný  prívod vody do futbalových 
šatní na futbalovom ihrisku.
     Robíme prieskum cenových ponúk na opravu 
miestnych komunikácií. A tu by som Vás chcel 
poprosi, milí spoluobčania. Pokiaľ máte vážny záujem 
o napojenie sa na verejný vodovod obce, aby ste si to 
neodkladali a zrealizovali si prípojku vody v tomto 
roku. Dôvod, prečo Vás o to prosím je, že ak by sa 
podarilo získať financie na opravu ciest a chodníkov, tak 
po ich zrekonštruovaní  nebudeme vydávať súhlas na  
rozkopávkové povolenie. Bolo by to neekonomické, ak 
by sme opravili cesty a potom ich nanovo rozkopávali.
     O čo by som Vás chcel ešte poprosiť,  milí 
spoluobčania, je ten náš slávny separovaný zber. 
Čo som si  užil starostí, odkedy prišiel  do platnosti 
novelizovaný zákon o odpadoch, tak to neprajem 
nikomu.  A iste ani Vám neuniklo, že vrecia po vývoze, 
hlavne teda s PET fľašami, zostávajú vedľa kontajnerov. 
Odmietajú nám ich brať, lebo zmluva je postavená len 
na vývoze kontajnerov a nie nakladania vriec okolo 
nich. Dospel som k názoru, že vlastne sme trestaní za 
to, že vyseparujeme viac odpadu, ako ktosi naplánoval. 
Ich výpočty sú, že na tento rok stačí plasty-120 litrov/
na obyvateľa/rok . Na budúci rok by to malo byť už 
raz toľko 240 litrov . Takže keď máme odpadu viac 
ako ktosi naplánoval, vlastne máme problém. Je mi 
to smiešne a nenachádzam na to slová, ako by som to 
vedel opísať. Od minulého roka žiadame o navýšenie 
kontajnerov a výsledok -  ešte nám zobrali tie, ktoré sme 
mali rozmiestnené po obci. Preto Vás prosím, stláčajte 
PET fľaše pri vhadzovaní do kontajnerov určených  
pre plasty, roztrhajte kartóny, krabice -  až potom ich 
vhoďte do kontajnerov na papier.
     V jednej veci musím dať za pravdu firme, čo 
nám zabezpečuje vývoz separovaných komodít. 
Tvrdia, že vozia vzduch a majú pravdu. Nie raz som 
s verejnoprospešnými pracovníkmi stláčal a ukladal 
plasty v kontajneroch, aby som tam tie vrecia nastavané 
okolo kontajnerov dostal a sám som bol prekvapený, že 
tam vošli. Stačilo odstrániť zátky z  fliaš a odrazu bol 
kontajner poloprázdny. Myslím si, že to pre nás nie je až 
tak náročné, odstrániť zátky z PET fliaš a následne po 
stlačení vhodiť do kontajnera. Je to len o nás a našom 
myslení. Pokiaľ nám bude záležať na našom životnom 
prostredí, tak s tým nebudeme  mať žiadny problém. 
Pokiaľ sa k tomu budeme stavať alibisticky, tak sa 
budeme musieť hanbiť pred našimi deťmi, čo sme im 
tu zanechali  a v akom prostredí majú žiť a existovať. 
EŠTE  RAZ VÁS VŠETKÝCH PROSÍM, SKÚSME 

Zemianske

Podhradie
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TO!
      Na záver by som sa chcel 
samozrejme poďakovať všetkým 
tým, čo sa nám snažili pomôcť, či už 
pri organizovaní rôznych obecných 
akcií, alebo pri zveľaďovaní 
majetku obce. Zvlášť sa chcem 
poďakovať vedeniu PD Bošáca 
Ing. V. Králikovi a samozrejme 
všetkým pracovníkom PD za ich 
sponzorský dar, ktorý použijeme 
na vybudovanie  prestrešenia 
hasičského ihriska.

Miroslav Zámečník
starosta obce Zemianske Podhradie

Ďakujeme  
darcom  krvi !

    Hovorí sa, že krv darujú ľudia, 

ktorí pozerajú na svet srdcom. 
Dňa 6. marca 2017 sme sa 
presvedčili, že o takýchto ľudí  
nie je núdza.  V kultúrnom dome 
v Zemianskom Podhradí sa konal 
14. ročník odberu krvi mobilnou 
jednotkou NTS Trenčín. Prišlo 34 
dobrovoľných darcov.
   Všetkým darcom, ktorí prišli 
v tento deň a darovali krv, veľmi 
pekne ďakujeme za ich postoj 
i obetavý čin a prajeme veľa 
zdravia a pohody.
   Rozhodnutie darovať krv má 
veľký význam, pretože môže 
zmeniť, resp. zvrátiť osud  iného 
človeka a zachrániť mu život. 
Ľudská krv je nenahraditeľná, 
a preto sa považuje za 
najvzácnejšiu tekutinu. Ďakujem 
organizátorkám tejto krásnej  
myšlienky pani  Staňákovej a 
Lenke Pacekovej.

K obdobiu fašiangov neodmysliteľne patria  plesy, zábavy a samozrejme  
zabíjačky. V sobotu 
18. februára 2017  
o 14. hodine začali 
prichádzať prví 
občania na ochutnávku 
z a b í j a č k o v ý c h 
výrobkov do 
kultúrneho domu 
v Zemianskom 
Podhradí. V sále 
kultúrneho domu ich 
vítala príjemná vôňa, 
trio Jankov- Žabčík, 
Zachara, Krajčovic 
a heligonkári z Myjavy. 
Občania mali možnosť 
ochutnať zabíjačkovú 
k a p u s t n i c u , 
jaternice, klobásky 
a zabíjačkovú kašu od 
našich vychýrených 
mäsiarov. Tento rok 
sa o zábavu postarali 
aj miestni ochotníci 
– hasiči, ktorí 
v cigánskom oblečení 
v zostave – cigánsky 
vajda, mužské a ženské 
osadenie a samozrejme 
deti pobavili občanov. 
Cigáni boli perfektní.  
Veľkým prekvapením 
bol aj živý darček  pre 
starostu Miroslava 
Zámečníka od 
mäsiarov, ktorí 
mu podarovali 
krásne guľatučké 
prasiatko. Tento rok 
si ešte pobehovalo 
po kultúrnom dome a 
užívalo si svoju slávu, 
ale čo bude o rok .....  Nálada v kultúrnom dome bola výborná. Dobré 
jedlo, dobrá muzika a dobrá atmosféra boli odmenou pre všetkých, ktorí 
sa  tu zúčastnili a spokojné usmiate tváre občanov boli odmenou pre tých, 
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave tejto akcie.  Opäť sa 
potvrdilo, že je ešte stále veľa ľudí ochotných pomôcť a aj na úkor samých 
seba si urobiť „srandu“ pre potešenie druhých.  
  Preto  poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí dobrovoľne, bez nároku 
na odmenu, obetovali svoj čas, aby pripravili iným príjemné popoludnie.

Pracovníčky OcÚ Zem. Podhradie

Fašiangová zabíjačka
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V nedeľu  23. apríla 2017 sa uskutočnil  22. ročník  
t r a d i č n é h o 
p o c h o d u 
„ H o l u b y h o 
b o t a n i c k ý 
c h o d n í k “ , 
ktorého trasa 
je z Veľkej 
J a v o r i n y 
( H o l u b y h o 
chata) cez 
Kvetnú - obec 
na Morave, 
M o r a v s k é 
Lieskové, Šance, Rolincovú 
do cieľa pochodu Zemianske 
Podhradie - kultúrny dom.  
Autobus vyviezol 29 účastníkov 
pochodu k Holubyho chate. Hoci 
ráno to nevyzeralo s počasím 
najlepšie, ako každý správny 
turista hovorí , že  nepozná 
zlé počasie, iba zlé oblečenie. 

Troška vetríka, troška zimy, troška 
slniečka, ale pre turistu čas akurát. 
Okrem krásnych zážitkov z dlhého 

a náročného pochodu uprostred 
prekrásnej prírody si niektorí  turisti 
domov doniesli medvedí cesnak, zhod 
z daniela a májovky. V cieli pochodu 
v kultúrnom dome v Zemianskom 
Podhradí čakalo na účastníkov 
občerstvenie – pohárik na zahriatie, 
teplý čaj, výborná  klobása z predajne 
PD Bošáca a samozrejme diplom.  
Aj keď veľa účastníkov pochodu 

odradilo upršané ráno, tí, 
čo sa zúčastnili pochodu, 
nebanujú. Počasie sa 
umúdrilo a turisti sa 
mohli kochať nádhernými 
výhľadmi na okolitú 
prírodu na slovensko-
moravskom pohraničí. 
Všetci milovníci prírody 
a turistiky sa už teraz tešia  
na ďalší ročník.

Pracovníčky OcÚ 
Zem. Podhradie

Holubyho botanický chodník

Prvý ročník  večerného pochodu, 
organizovaného spoločne so 
susednou obcou Bošáca, mal veľký 
úspech. Vždy, keď sa niečo robí prvýkrát, organizátori 
nikdy nevedia odhadnúť, či sa akcia bude páčiť, či bude 
mať úspech, či sa uchytí? 
O úspechu akcie sme vedeli hneď na začiatku, 
nakoľko už  pri štarte bolo okolo 120 účastníkov 
všetkých vekových kategórií. Najstarší účastník bol 
Ľudovít Peráček 
a najmladší bola 
Nelka Lobíková, 
obidvaja zo 
Z e m i a n s k e h o 
P o d h r a d i a . 
Večerný pochod sa 
konal 21. januára 
2017 so začiatkom 
o 16:00 hodine 
z bošáckeho 
f u t b a l o v é h o 
ihriska, smerom 
na Rolincovú. 
Najskôr spoločne, no potom v skupinkách, 
sme vytvárali svetielkujúceho hadíka. 
Kde-tu sa i šmýkalo, no to patrí 
k zimnému  počasiu. Táto zima nebola 

skúpa na sneh a silný mráz.   
Na Rolincovej bola malá zastávka. Tu nás privítal 
„starosta Rolincovej“ – Peter Katrinec. Po krátkom 
odpočinku a občerstvení sa pokračovalo smerom  
do kultúrneho domu v Zemianskom Podhradí,kde 
čakal vymrznutých turistov teplý čaj, párky, chutné 
moravské koláčiky a hlavne vykúrený kultúrny dom. 

V družnej debate si účastníci 
večerného pochodu posedeli, 
občerstvili sa  a rozchádzali 
sa so slovami, že sa tešia 
na budúci ročník večerného 
pochodu. Týmto by som sa 
chcel poďakovať autorom 
myšlienky nočného pochodu 
Majovi Bušovi s Lenkou 
Pacekovou. Nápad to bol 
výborný a verím, že aj 
budúci ročník nám počasie 
dopraje takúto nádhernú 
zimu a nočný pochod 

absolvujeme opačným smerom zo 
Zemianskeho Podhradia do KD v 
Bošáci.

M. Zámečník

Večerný pochod - 1. ročník
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Dobrovoľný hasičský zbor 
Zemianske Podhradie sa 
v januári na VČS rozlúčilo 
s predošlým výborom a v 
nových voľbách si zvolili 
členovia zboru staronových 
členov výboru na päťročné 
volebné obdobie. 
Podobne ako v minulom 
volebnom období, aj 
v tomto je 11 členov výboru 
a 3 členovia revíznej 
komisie. Členskú základňu 
tvorí 86 členov, 21 členov 
DHZO.
Začiatkom mesiaca február 
sa v priestoroch kultúrneho 
domu konalo Valné 
zhromaždenie Územnej 
organizácie DPO SR, na 
ktorom sa volilo nové 
zloženie predsedníctva, 
pléna, komisií 
a v neposlednom rade 
prebehla voľba predsedu. 
Tento rok sme sa zúčastnili i tradičnej fašiangovej obecnej 
zabíjačky. Atmosféra bola výborná - tanec, hudba spev 
a  „tradično-netradiční zemiansko-podhradskí cigáni“
V mesiaci marec sa zopár našich členov zúčastnilo 
darovania krvi. V tomto mesiaci sa 1 člen zúčastnil 
skúšok odznaku odbornosti Hasič II.-III. stupňa, ktoré 
sa tento rok konalo v obci Hrachovište.
Okrem spomenutých činností sa vykonávala údržba 
a oprava na športovej mašine, montáž reproduktorov 
rádiostanice do zásahového vozidla a rôzne iné.
Zároveň vás všetkých pozývame dňa 27.5.2017 na 
XVII. ročník nočnej hasičskej súťaže. Tešíme sa na 
vašu účasť.

Spracovala: Mgr. Silvia Šusterová,
tajomník DHZ Zemianske Podhradie

Činnosť DHZ Zemianske Podhradie
za obdobie január – marec 2017
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„31. mája 1942 sa zišlo v hostinci u Adamaťa 
v Bošáci deväť včelárov, ktorí sa rozhodli 
založiť včelársky spolok pre celú dolinu.“ To sú 
slová z prvej strany 
kroniky včelárskej 
organizácie v Bošáci. 
Prvé údaje o jej vzniku 
zhromaždil a zapísal 
včelár a kronikár Štefan 
Beňovič.
     Na Valnom zhromaždení 
v októbri 1942 za 
prítomnosti dvadsaťpäť 
členov bol predsedom 
spolku zvolený Ľudovít 
Domko, evanjelický 
farár v Zemianskom 
Podhradí, podpredsedom 
Adam Mičkovic, roľník 
z Bošáce, tajomníkom Ľudovít 
Žucha, lesný praktikant zo 
Zemianskeho Podhradia, 
pokladníkom Ján Gavalec, 
roľník zo Zemianskeho 
Podhradia. Sociálne zloženie 
členskej základne bolo pestré: 
roľník, pekár, učiteľ, 
obuvník, hájnik, poštár, 
prednosta stanice. 
Základný stav bol tridsať 
členov so 178 včelstvami. 
Spolok trval desať rokov. 
Reorganizáciou v roku 
1952 bolo členovia 
preradení do spolku 
v Novom Meste nad 
Váhom. Bošáca sa stala 
obvodom novomestského 
spolku.
     Pričlenením 
Haluzického družstva 
k Bošáckemu JRD Bošáca nadobudla kočovný voz so 
včelami. Chovu včiel sa venoval absolvent Majstrovskej 
školy v Liptovskom Hrádku Aloiz Bogár. Po ňom (r. 
1964) starostlivosť o včely prebral Štefan Ondrášik 
(poštár). Farmu zveľadil, prekročil plánovaný výťažok 
medu i vosku  a v okresnej súťaži získal druhé miesto. 
V roku 1968 boli včelstvá rozpredané. V roku 1983 
JRD zakúpilo kočovný voz so včelami. Včelmajstrom 
bol Milan Berák z „Poľa“. Príčinou úhynu včiel 
v nasledujúcich rokoch boli šíriace sa choroby.

    V roku 1963 na písomnú žiadosť bošáckych včelárov 
so súhlasom nadriadených orgánov bola včelárska 
organizácia  znovu obnovená. Predsedom sa stal Štefan 

Janega, tajomníkom 
Dušan Dugáček.
    Obnovením činnosti 
organizácie sa začal 
bohatý včelársky 
a spoločenský život. 
Výbor základnej 
organizácie zameral 
svoju činnosť na 
organizovanie odborných 
prednášok, exkurzií, 
návštev včelárskych 
kurzov pletenia 
slamených úľov a rohoží, 
kurzov chovu matiek, 
kurzov medového 

pečiva, predaju medovníkov 
na bošácke hody.
    Moderné formy včelárenia 
našli odozvu u viacerých 
chovateľov včiel, ktorí dali 
včely na kolesá a kočovali za 
znáškou do Liptova a na juh 
Slovenska.

     V roku 1983 pristúpilo do 
našej organizácie tridsať 
včelárov z Moravského 
Lieskového. Na ZŠ 
v Bošáci pod vedením 
Dušana Dugáčka pracoval 
včelársky krúžok, jeho 
členovia sa zúčastňovali 
okresných i krajských 
súťaží Mladý včelár.
ZO má dvoch odborných 
učiteľov včelárstva – 
Dušana Zaťoviča, ktorý 
sa zaslúžil o nástup 
mladej včelárskej 

generácie v Trenčianskych Bohuslaviciach a Dušana 
Dugáčka, ktorý stál pri obnovení včelárskej organizácie 
– štyridsaťpäť rokov vykonával funkciu tajomníka. 
Na základných školách v Bošáci, Trenčianskych 
Bohuslaviciach, Moravskom Lieskovom sa viackrát 
uskutočnili so žiakmi besedy o význame včelárenia.
Na čele organizácie od jej vzniku stáli títo funkcionári: 
predsedovia: Štefan Janega, Pavol Martinek, Ladislav 
Beňo, Ivan Drobný, Ing. Ján Radoš
tajomníci: Mgr. Dušan Dugáček, Dušan Valák, Zuzana 

75. výročie  včelárskej organizácie v Bošáci
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Drobná.
Základná organizácia má 
v súčasnosti 74 členov, 
ktorí obhospodarujú 692 
včelstiev. V Bošáci je osem 
a v Zemianskom Podhradí 
trinásť chovateľov včiel. 

    Pri príležitosti 75. výročia založenia 
organizácie udelil SZV v Bratislave 
včelárovi starostovi Zemianskeho 
Podhradia Miroslavovi Zámečníkovi 
bronzovú plaketu za aktívnu prácu 
vo výbore, za propagáciu včelárstva 
organizovaním Medovej nedele.

    Včelárenie je drahé hobby. Stúpajú 
ceny cukru, náradia, pomôcok, 
liečiv. Pre výkyvy počasia včelstvá 
treba prikrmovať po celé produkčné 
obdobie, šíriace sa choroby likvidujú 
včelstvá.  Včelári vedú úspešný boj 
s chorobami – klieštikom (varroa 
destructor) a morom včelieho plodu 
zvýšenou starostlivosťou, dodržaním 
hygieny chovu a sústavnou kontrolou 
zdravotného stavu. 

Okrem chorôb  trápi chovateľov 
včiel nedostatok paše. Ubúda 
kvitnúcich lúk, ovocných stromov 
v chotári, kvitnúcich plodín na 
záhumienkach a v záhradách. 
K tomu sa pripája nepriazeň 
počasia, postreky a všadeprítomná 
chémia. Porasty kvitnúcej repky 
pre zlé poveternostné podmienky 
v posledných rokoch včely málo 
využijú . Príroda bez kvetov 
v druhej polovici roka neposkytuje 
dostatok peľu (chleba) pre jesenný 
rozvoj včiel. 

Včelári však s optimizmom 
hľadia do budúcnosti dúfajúc, 
že sa nenaplní výrok Alberta 
Einsteina
 „Ak vyhynie včela, ľudom 
zostávajú štyri roky života.“

Mgr. Blažena  Dugáčková

Žiačky Gymnastického krúžku pri ZŠ s MŠ Ľ.V.Riznera Bošáca sa 
zúčastnili súťaže Obvodného kola v gymnastickom štvorboji základných 
škôl v Novom Meste n/V. 
Súťaže sa ich zúčastnilo 13, a to v kategórii A- Ďurčová Lenka,  Dzuráková 
Miriam, Madilová Barborka, Madilová Viktória, Ďurčová Paulínka, 
Macejková Adriánka, žiačky I.a III. ročníka.  V kategórii B: Kosová 
Ninka, Kolarovičová Zuzka, Kusendová Viktória, Zámečníková 
Anabelka, Vidová Vaneska, Košnárová Elka, Pernicová Nelka, žiačky 
III.,IV. a VI.ročníka. V kategórii C: Hricková Monika, Paučinová 
Paulínka, Kačicová Mária, žiačky VI.a VII.ročníka.  

Nakoľko ZŠ nemá hrazdu, zástupkyňa školy nám vybavila dve doobedia 
/14.a15.3.2017/v CVČ N.Mesto n/V. tréningy na hrazde, za čo ďakujeme, aj 
to určite dopomohlo k nášmu peknému umiestneniu. Vďaka pravidelnému 
cvičeniu sa naše gymnastky umiestnili v kategórii A a B na treťom mieste, 
v kategórii C v súťaži jednotlivcov sa Paulínka Paučinová umiestnila na 
prvom mieste. 
Veľké ďakujem patrí  A.Juráčkovej, J. Wittkayovi, A. Rydzej, V.Kuchtovej, 
Z.Kusendovej a V.Vavrovej za pomoc pri nácvikoch a doprovode na súťaž, 
D. Košnárovej za fotodokumentáciu.  Najväčšie ďakujem však patrí našim 
šikovným cvičenkám. Ešte raz ďakujem!  Ž.Hrančová,cvičiteľka 

Súťaž v gymnastickom štvorboji 
v Novom Meste nad Váhom.

Rozvoj zručnosti a estetického cítenia na 
tvorivých dielňach

Miestny odbor Matice slovenskej v Bošáci v spolupráci so ZO JDS 
Bošáca pripravili aj v tomto roku pre deti zaujímavé tvorivé dielne. 
V ručných prácach sme pokračovali aj počas prázdnin po vianočných 
sviatkoch, na poschodí v KD Bošáca. Poobedia 3.,4. a 5.1. 2017sme strávili 
pri výrobe snehuliakov, motýlikov a  maľovaní na rôzny materiál ako 
kartón a sklo. V tejto činnosti chceme naďalej pokračovať. Máme v pláne 
stretávať sa do konca roka aspoň raz mesačne počas víkendov (termíny 
budú vždy vyhlásené obecným rozhlasom a plagátmi). Za finančný 
príspevok na činnosť chceme poďakovať Matici slovenskej, ktorá nám 
finančne podporila projekt na činnosť tvorivých dielní.
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Už je to sedem rokov, čo sa 
v Bošáci založila tradícia 
Trojkráľového  halového 
futbalového turnaja 
o Putovný pohár starostu 
obce Bošáca (prvý ročník 
sa počítal ako „nultý“). 
Turnaja sa zúčastnilo 
sedem mužstiev, ktoré sú 
podľa pravidiel poskladané 
z hráčov všetkých 
vekových kategórií, 
pôsobiacich v mužstvách 
Bošáckej doliny alebo 
pochádzajúcich z Bošáckej 
doliny,  bývalých hráčov 
z Bošáckej doliny, doplnených o max. troch „cudzincov“. 
Mužstvá boli rozdelené do dvoch základných skupín, 
kde hrali systémom každý s každým a potom podľa 
umiestnenia v skupinách o celkové poradie. Turnaj mal 
opäť výbornú úroveň, čo potvrdili všetci zúčastnení, či 
už diváci alebo aj samotní aktéri. Zápasy rozhodoval 

skúsený arbiter z Bošáce 
Ján Stacho.
Celkové poradie:
1. Real (na foto), 2. 
Rýchle strely, 3. Mihala 
tím, 4. OMV, 5. Mladé 
princezné, 6. Sain Tropez, 
7. Zabudišová
Najlepším strelcom turnaja 
sa stal Marek Gajdošík 
(Real) so 6 gólmi.
Na záver odovzdal starosta 
obce Bošáca Mgr. Daniel 
Juráček putovný pohár 
kapitánovi víťazného 
tímu, poďakoval všetkým 

zúčastneným za korektný prístup v každom zápase, 
rozhodcovi turnaja za objektívny prístup a zároveň 
vyzdvihol spoluorganizátorov tradičného turnaja, bez 
ktorého si sviatok Troch kráľov v Bošáci a blízkom 
okolí niektorí nevedia predstaviť.

Bc. Jozef Mihala

6. ročník Trojkráľového futbalového turnaja 
o Pohár starostu obce Bošáca

Dňa 21.01.2017 sa konal už tretí ročník halového 
futbalového turnaja prípraviek U11 v telocvični ZŠ s 
MŠ Ľ.V. Riznera v Bošáci, po druhýkrát pod názvom 
RE/MAX NaMax CUP. Jeho spoluorganizátormi boli 

OŠK Bošáca, realitná kancelária RE/MAX NaMax 
z Nového Mesta nad Váhom, vďaka za podporu patrí 
obci Bošáca. Ku hladkému priebehu podujatia ale 
dopomohla aj výrazná podpora rodičov a fanúšikov 
domáceho družstva prípravky.
Sily si zmerali hráči TJ Sokol Březová, FC Strání, 

TJ Iskra Moravské Lieskové a OŠK Bošáca. V 
kvalitných zápasoch si celkové víťazstvo odniesli 
hráči zo Strání, pred druhou Březovou, treťou 
Bošácou a štvrtým Moravským Lieskovým. 

Najlepším brankárom bol 
vyhlásený Roman Zámečník 
zo Strání, najlepším strelcom 
sa stal Filip Vojtek z Březovej 
a najlepším hráčom bol Alexej 
Mizerák z Bošáce.
Turnaj ponúkol naozaj výborné 
výkony družstiev, úroveň turnaja 
pozdvihol aj mimoriadne kvalitný 
výkon rozhodcu pána Dominka 
Kováčika.
Prajné divácke prostredie 
a priateľská atmosféra 

medzi klubmi, ktoré sú viac-menej susedské, 
veď to majú k sebe takpovediac "cez kopec", 
je prísľubom pre jeho ďalšie ročníky. 
Ten 4. sa bude konať 20.1.2018, na ktorý sa už teraz 
všetci tešíme.

Miroslav Švehla

Halový futbalový turnaj prípraviek U11 – 
RE/MAX NaMax CUP Bošáca 2017
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9. ročník halového futbalového turnaja dorastencov 
O pohár starostu obce Bošáca

Dňa 11.02.2016 OŠK Bošáca zorganizoval pre vekovú 
kategóriu U19 už deviaty ročník Halového futbalového 
turnaja dorastencov, nad ktorým má každoročne záštitu 
starosta obce Bošáca a podľa vyjadrenia zúčastnených 
bol tento ročník jeden 
z najkvalitnejších, 
zásluhou všetkých 
zúčastnených mužstiev, 
výborného rozhodcu aj 
organizátorov. Turnaja 
sa zúčastnili družstvá 
z Bošáce (5. liga ZsFZ), 
Drietomy-Záblatia (5. 
liga ZsFZ), Trenčianskej 
Turnej (4. liga ZsFZ) 
a Dolnej Súče (4. liga 
ZsFZ). 
Turnaj sa hral systémom 
každý s každým, jeden 
zápas trval 30 minút. 
Kvalita pozvaných družstiev sľubovala veľmi dobré 
a vyrovnané zápasy, čo sa napokon potvrdilo a mužstvá 
predvádzali pekný, rýchly, tvrdý, ale férový futbal, ktorý 
sa prítomným divákom veľmi páčil. Jednotlivé zápasy 
mali výbornú úroveň a pre hráčov bol tento turnaj určite 
príjemným spestrením zimnej prípravy.
 Víťaznú trofej získalo družstvo z Trenčianskej Turnej, 
ktoré zvíťazilo vďaka lepšiemu skóre zo všetkých zápasov 
pred Dolnou Súčou, keď obidve mužstvá mali zhodný 
počet bodov a aj ich vzájomný zápas sa skončil remízou. 
O ďalšom poradí rozhodol vzájomný zápas domácej Bošáce 
s Drietomou-Záblatím, v ktorom domáci výrazne zvíťazili 
a odsunuli tak ich súpera na štvrtú priečku.  
  Rozhodcom turnaja bol p. Michal Ševčík z Trenčianskych 

Bohuslavíc, ktorý svojim profesionálnym prístupom 
a kvalitným výkonom v každom zápase výrazne napomohol 
ku kvalite tohto turnaja.
 Zároveň je potrebné vyzdvihnúť zúčastnené družstvá, 

ich hráčov, trénerov, 
vedúcich, ktoré veľmi 
dobre reprezentovali svoje 
kluby, či už vystupovaním, 
správaním na palubovke, 
ako aj predvedenou hrou.
 Starosta obce Bošáca Mgr. 
Daniel Juráček a tajomník 
OŠK Bošáca a zároveň 
tréner domáceho mužstva 
Bc. Jozef Mihala najskôr 
odovzdali individuálne 
ceny pre najlepších hráčov 
jednotlivých mužstiev, 
ktorými sa stali podľa ich 
trénerov: Adam Sýkora z TJ 

Slovan Trenčianska Turná, Jakub Gajdošík z  TJ Slovan Dolná 
Súča, Ondrej Kukuča z OŠK Bošáca a Aďo Beňo z OFK 
Drietoma-Záblatie. Ďalej boli ocenení najlepší jednotlivci 
celého turnaja. Najlepším brankárom bol vyhlásený Andrej 
Kurtiš z TJ Slovan Trenčianska Turná, najlepším strelcom 
turnaja bol Vojtech Brezovák z domáceho OŠK Bošáca, ktorý 
strelil 6 gólov a najlepším hráčom turnaja bol vyhlásený 
Jakub Gajdošík z TJ Slovan Dolná Súča. Potom už prišlo 
na rad oceňovanie jednotlivých mužstiev podľa poradia, po 
ktorom sa hráči, tréneri, funkcionári a diváci rozišli spokojní 
domov a sľúbili si, že sa o rok opäť stretnú na jubilejnom 10. 
ročníku tohto kvalitného turnaja.

Bc. Jozef Mihala

Halový futbalový turnaj starších žiakov U15– Bošáca 2017
V sobotu 18.02.2017 OŠK Bošáca zorganizoval už 7. ročník Halového futbalového turnaja starších žiakov U15. Turnaja 
s okrem domáceho zduženého mužstva žiakov OŠK Bošáca a FK 1972 Zemianske Podhradie zúčastnili žiaci z TJ 
Družstevník Veľká Hradná, TJ Družstevník Záblatie a MFK Stará Turá.
Turnaj sa hral systémom každý s každým, jeden zápas trval 1x30 minút. Tento ročník bol v plnej réžii domáceho mužstva, 
keď v každom zápase ukázali svoju dominanciu a svojim súperom nedali pomyslieť ani na okamih na víťazstvo. Všetky 
mužstvá predvádzali pekný a dynamický futbal a snažili sa ukázať prítomným divákom čo všetko už ovládajú z futbalovej 
abecedy.
Hojne zaplnená tribúna bošáckej telocvične tlieskala mnohým pekným akciám či gólom, ale aj brankárskym zákrokom.   
O najlepšom strelcovi turnaja rozhodol až  rozstrel z pokutových kopov, keď dvaja domáci hráči Adam Benko a Matej 
Lobík mali na svojom konte po 5 gólov. Lepšie nervy a mušku mal nakoniec Adam  Benko a získal tak cenu pre 
najlepšieho strelca turnaja. Najlepším hráčom bol podľa trénerov a organizátorov Jakub Krištof zo Záblatia a najlepším 
brankárom Adam Kusenda z Bošáce/Z. Podhradia. 
Turnaj rozhodoval mladý  rozhodcova ZsFZ Dominik Kováčik, ktorý svojim výkonom, vystupovaním a prístupom 
k mladým hráčom veľmi pozitívne prispel ku kvalite tohto turnaja. 
Veľké poďakovanie patrí zúčastneným družstvám a organizátorom, ktorí pripravili pre mladých nádejných futbalistov 
a futbalistky skvelý turnaj, na ktorý budú s radosťou spomínať a veríme, že aj takéto akcie pomáhajú zvyšovať úroveň 
futbalu na našich dedinách.

Bc. Jozef Mihala, tajomník VV OŠK Bošáca
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60 rokov
Peter Morong, Zem. Podhradie 
146
Peter Morong, Zem. Podhradie 
146
Peter Morong, Zem. Podhradie 

65 rokov
Gavalec Ľubomír, Bošáca
Kubová Jarmila, Bošáca
Gavalec Ľubomír, Bošáca
Kubová Jarmila, Bošáca
Gavalec Ľubomír, Bošáca

Kusenda Pavol, Bošáca
Kubová Jarmila, Bošáca
Kusenda Pavol, Bošáca
Kubová Jarmila, Bošáca

Jarmila Ondrejičková, Zem. 
Kusenda Pavol, Bošáca
Jarmila Ondrejičková, Zem. 
Kusenda Pavol, Bošáca

Podhradie 238
Jarmila Ondrejičková, Zem. 
Podhradie 238
Jarmila Ondrejičková, Zem. 

Ján Lobík, Zem. Podhradie 234

70 rokov
Vojtek Ladislav, Bošáca
Zahradský Ľubomír, Bošáca
Vojtek Ladislav, Bošáca
Zahradský Ľubomír, Bošáca
Vojtek Ladislav, Bošáca

Mária Dzuráková, Zem. 
Zahradský Ľubomír, Bošáca
Mária Dzuráková, Zem. 
Zahradský Ľubomír, Bošáca

Podhradie  222
Mária Dzuráková, Zem. 
Podhradie  222
Mária Dzuráková, Zem. 

Viera Janku, Z. Podhradie  182

75 rokov
Kozič Milan, Bošáca
Surovčík Jozef, Bošáca
Kozič Milan, Bošáca
Surovčík Jozef, Bošáca
Kozič Milan, Bošáca

Mitánková Anna, Bošáca
Surovčík Jozef, Bošáca
Mitánková Anna, Bošáca
Surovčík Jozef, Bošáca

Benková Mária, Bošáca
Mitánková Anna, Bošáca
Benková Mária, Bošáca
Mitánková Anna, Bošáca

Ján Sabota, Zem. Podhradie  
Benková Mária, Bošáca
Ján Sabota, Zem. Podhradie  
Benková Mária, Bošáca

223
Pavol Hulvák, Zem. Podhradie  
215

80 rokov
Kozáček Pavel, Bošáca
Emília  Strapinová, Zem. 
Kozáček Pavel, Bošáca
Emília  Strapinová, Zem. 
Kozáček Pavel, Bošáca

Podhradie  38
Emília  Strapinová, Zem. 
Podhradie  38
Emília  Strapinová, Zem. 

Miroslav Rodenák, Zem. 
Podhradie  213
Miroslav Rodenák, Zem. 
Podhradie  213
Miroslav Rodenák, Zem. 

Anna Kočická, Zem. Podhradie  

164

85 rokov
Mičkovicová Anna, Bošáca
Rydzí Adam, Bošáca
Mičkovicová Anna, Bošáca
Rydzí Adam, Bošáca
Mičkovicová Anna, Bošáca

Kaššovic Pavol, Bošáca
Rydzí Adam, Bošáca
Kaššovic Pavol, Bošáca
Rydzí Adam, Bošáca

Mária Šenkárčinová, Zem. 
Kaššovic Pavol, Bošáca
Mária Šenkárčinová, Zem. 
Kaššovic Pavol, Bošáca

Podhradie  198
Mária Šenkárčinová, Zem. 
Podhradie  198
Mária Šenkárčinová, Zem. 

Mária Hupková, Zem. 
Podhradie  145
Mária Hupková, Zem. 
Podhradie  145
Mária Hupková, Zem. 

93 rokov
Fraňová Emília, Bošáca

96 rokov
Horečná Anna, Bošáca

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

Narodili sa ...

Kristián  Chrenko, Zem. Podhradie  146
Jazmína Lieskovská, Zem. Podhradie  278

Pietriková Katarína, Bošáca
Pöštenyi Inna, Bošáca
Horák Ondrej, Bošáca
Oravec Ella, Bošáca

Posnar Sebastián, Bošáca
Kovarský Oliver, Bošáca

MANŽELSTVO UZAVRELI:

Zuzana Letková a Václav Horák
Lenka Morongová a Ondrej Hanták

Mária Bulenincová a Jaroslav Miklánek

Navždy nás opustili...

Jozef Urbánek, Zem. Podhradie 
Mária Kusendová, Zem. Podhradie

Emil  Zamec, Zem. Podhradie
Herák Koloman, Bošáca

Kopunec Dominik, Bošáca
Kabelík Jaroslav, Bošáca

Benko Jozef, Bošáca
Beňová Mária, Bošáca

Staňáková Viera, Bošáca
Kochanová Anna, Bošáca


