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„Bože,
aký je
jednoduchý
recept
na šťastný život
– to, čo robíme,
robiť z lásky
k veci.”
Karel Čapek

Všetci sme zaznamenali dianie v našej krajine za posledné mesiace. Strhlo sa
to úkladnou vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. Novinár Ján Kuciak písal o korupcii
na najvyšších miestach, o prepojení mafie
s vládou SR. Poukazoval na rôzne kauzy
drancovania nášho Slovenska. Som rád, že
aj v Bošáci a doline sú občania, ktorým nie
je jedno čo sa v našom štáte deje a ako sa
spravuje. Ôsmeho marca občania zo Zabudišovej zorganizovali turisticky pochod
zo Zabudišovej do Bošáce, ako prejav úcty
k vyhasnutým dvom mladým životom, ktoré vyhasli pre pravdu. Pochod bol ukončený
na námestí v Bošáci pietnou spomienkou,

zapálením sviečok a diskusiou. Edmund
Burke povedal: „Aby zlo zvíťazilo, stačí,
aby slušní ľudia nerobili nič“. Nesmieme
zabudnúť na vraždu dvoch mladých ľudí,
prečo zomreli, respektíve o čom písal mladý novinár v demokratickej krajine. Pravda
zvíťazí! Česť ich pamiatke!
Mgr. Daniel Juráček

Večerný pochod I. ročník
Po minuloročnom nultom ročníku sa
v sobotu 3. marca 2018 konal I. ročník
Večerného pochodu. Tentokrát sme začali
v Zemianskom Podhradí, kde sme starostovia Zem. Podhradia a Bošáce privítali všetkých turistov. Minutou ticha sme si uctili
pamiatku zavraždených Jána Kuciaka a jeho
priateľky Martiny Kušnírovej. Po príhovoroch a „telefonátoch“ na cestu sme vyrazili
smer Rolincová. Tam nás čakal „starosta“ Peter Katrinec st. s tajomníkom, ktorí
pre nás pripravili „slovenské krémeše teda

chlieb s masťú a cibulú.“ K tomu sme dali
„telefonáty“ či už z vlastného, alebo cudzieho. Na pamiatku sme dostali krásne drevené
magnetky. Pokračovali sme ďalej do Bošáce, konkrétne do kultúrneho domu, kde nás
čakalo pohostenie vo forme párkov, čajíka,
kávy, koláčov a samozrejme veľa „telefonátov“. Veľké poďakovanie patrí organizátorom v Bošáci, Zem. Podhradí, na Rolincovej
a tiež Vám turistom. Cesta domov bola náročná, ale o to viac sa tešíme o rok.
Mgr. Daniel Juráček
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z Bošáce

Milí spoluobčania,
zdravím Vás prvý krát v roku
2018 prostredníctvom nášho časopisu.
Od predchádzajúceho čísla sa toho v našej obci veľa udialo. I keď sme nemali
klzisko, zima bola krásna.
Poďme ale k životu v obci. Od vianoc sme sa stretli na rôznych kultúrnych,
spoločenských ako aj športových akciách.

Som rád, že obec žije a akcie sa stali našou
súčasťou a stávajú sa tradíciou. Verím, že
nás nič neodradí a nezoberie chuť ich organizovať. Samozrejme je stále čo zlepšovať, alebo aj nové začať organizovať.
Prosím Vás o vaše podnety, pripomienky,
nápady, aby ste nám napísali na obecný
úrad, alebo priamo mne na email: starosta@bosaca.sk. Vopred Vám všetkým ďakujem. Samozrejme veľké poďakovanie
patrí všetkým aktívnym spoluobčanom,
ktorí nám ochotne pomáhajú pri organizovaní. Ktokoľvek bude mať chuť, môže
sa k nám pridať.
A ako sme na tom s projektami? Momentálne najviac pracujeme na projekte
výstavby rodinných domov. Máme návrh
ciest a chodníkov. Absolvoval som konzultácie s elektrikármi. Pokračujeme vo
vysporiadaní pozemkov. Mnohí sa pýtate,
či bude v danej lokalite plynofikácia. Nie
nebude. Dôvodom sú financie. Rozvody

plynu po lokalite predražia cenu pozemku o cca 2,- eura na meter štvorcový a
všetky náklady znášajú budúci majitelia
domov. Plynárne nám nič nepreplatia ani
neprispejú. Nehovoriac o tom, že plynárne robia problémy s prevzatím plynovodu
do užívania. Plynová prípojka pre občana
stojí minimálne 2000,- eur. K tomu treba
prirátať nový kotol a revízie. Ďalej cena
plynu. Dôležitou skutočnosťou je fakt, že
od roku 2020 musia byť všetky novovybudované domy vo vyššej energetickej
triede, čo znamená mať napríklad tepelné
čerpadlo, fotovoltaiku a iné nové technológie. Ďalším dôvodom je možnosť získania financií od elektrikárov. Bude pre
nás výhodou ak im predložíme, že v danej lokalite sa bude vykurovať elektrikou
a teda sú predpokladané väčšie odbery. nám šťastie praje.
Tieto vyššie napísané skutočnosti nás
Chcem poďakovať všetkým hlasuviedli k nerealizo- júcim a podporovateľov našej jablone
vaniu plynofikácie v rámci súťaže Európsky strom roka.
v lokalite. Zrejme Myslím si, že 6. miesto v rámci celej Euste si už všimli, rópy je krásne. Škoda, že sme nezopakože sme pokročili s vali počet hlasov z pred dvoch rokov, lebo
búracími prácami tento rok by sme s tým počtom hlasov vyna dome po rodi- hrali. Nuž nie je každý deň nedeľa a náš
ne Zámečníkovej. čas ešte len príde. Ešte raz ďakujeme za
Všetko je odveze- podporu.
né a pozemok je
Pripomínam, že zberný dvor je otvorepripravený pre vy- ný a odoberieme od vás všetko okrem nebudovanie chodní- bezpečného odpadu ako eternit a azbest.
ka. Len nech nám Ak neviete čo s odpadom, zavolajte nám
počasie praje.
prosím na obecný úrad a radi Vám poraA čo ďalšie díme a pomôžeme.
projekty?
ČakáĎakujem všetkým, ktorí sa zapájajú
me na vyjadrenie do života v obci. Znova zopakujem, že
projektu kompostérov do domácnosti pre bez pomoci vás občanov by akcie nemali
celú dolinu, ktorý sme podali pod hla- ducha a atmosféru. Prajem Vám všetkým
vičkou mikroregionu Bošáčka. Tiež na krásny zvyšok jari, poľnohospodárom,
projekt vybavenia nových učební v zák- pestovateľom, ovocinárom bohatú úrodu.
ladnej škole. Podali sme žiadosti na pro- A samozrejme zdravie, šťastie, lásku, pojekty: vybudovanie zastrešeného pódia hodu, úsmev každému a na každý deň.
za sokolovňou, osadenia meračov rýchlosti, osvetlenia prechodov pre chodcov,
Váš starosta
finančnej podpory na hody a na výročie
Mgr. Daniel Juráček
DH Bošáčanky,
na rekonštrukciu
detského ihriska a výbavy pre
futbalistov. Momentálne dokon26. 5. – Nočná hasičská súťaž – Zemianske Podhradie
čujeme opätovné
podanie žiadosti
2. 6. – MDD (Bošáca, Zemianske Podhradie)
na rekonštruktento rok v Zem. Podhradí
ciu hasičských
9. 6. – návšteva družobnej obce Horní Ředice (Bošáca)
zbrojníc a vyba17. – 20. 8. Bošácke hody (Bošáca)
venia zberného
dvora. Len nech

PRIPR AVUJEME

za kultúrou v Bošáci

Trojkráľový
futbalový
turnaj
V sobotu 6.1.2018. sme sa už
po ôsmy krát stretli na tomto kvalitne obsadenom turnaji. Zišlo sa päť
mužstiev a tak mohli odohrať každý
s každým. Víťazstvo si odniesli mladíci K.P. Čičmany, ktorí neprehrali
ani jeden zápas. Všetci hrali fairplay
aj preto nás zamrzelo jedno zranenie. Dnes je
už v poriadku. Konečné poradie: 1. K.P.Čičmany, 2. ZESAKO, 3. Zabudišová, 4. Mladé
princezné, 5. REAL. Ďakujeme rozhodcovi
Jankovi Stachovi, Miroslavovi Papalovi Čabovi s rodinou za občerstvenie, Mariánovi
Kopuncovi za organizáciu a hráčom za skvelé
výkony. Tešíme sa o rok na troch kráľov.
Mgr. Daniel Juráček

Silvester 2017
OŠK Bošáca už tradične organizoval rozlúčku so starým rokom a privítanie toho nového v Kultúrnom dome v Bošáci. Silvestrovský ples, ktorého výťažok bude použitý na
podporu mládežníckeho futbalu v Bošáci,
zahájil starosta obce p. Mgr. Daniel Juráček
a super zábava mohla začať. Rok 2017 sme
odprevadili a nový rok 2018 privítali krásnym
ohňostrojom.
Opäť sa po roku stretli milí ľudia, ktorí
znova vytvorili neopakovateľnú atmosféru.
Ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste prišli a ocenili snahu organizátorov a tiež prispeli k podpore mládežníckeho futbalu v Bošáci.
Vďaka patrí tiež všetkým prispievateľom do tomboly, Stanke Zamcovej a Mirkovi
Švehlovi za krásnu výzdobu, skupine TREND
za výbornú hudobnú produkciu, Milošovi
Profjétovi za skvelú kapustnicu, pani Aničke
Mihalovej za fantastické pagáčiky, Ivanovi
Kozáčkovi za krásny ohňostroj, PD Bošáca
za prasiatko a Bošáckej reštaurácii za jeho
upečenie.
Tešíme sa na vás aj tento rok, uvidíme sa
31.12.2018 v Kultúrnom dome v Bošáci.
Bc. Jozef Mihala
tajomník VV OŠK Bošáca
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POZVÁNKA
DRUŽOBNEJ OBCE
Horní Ředice sobota 9. 6. 2018

13.00 • slavnost. zahájení, nástup hist. jednotek
• historická hudba 6. praporu polních myslivců
• slavnostní pochod na pietní akt s hist. hudbou
• pietní akt u pomníku padlých v Hor Ředicích
15.00 • ukázka Boj o ředickou hráz 1758
15.45 • kult. program na hřišti v Hor. Ředicích
• historická hudba 6. praporu polních myslivců
• dobová módní přehlídka Pin Up & Vintage
Studio
• Nešlapeto – pásmo staropražských dobových
písní
• Corporal – vystoupení skupiny historického šermu
• jezdecké vystoupení, drezura bojových jezdců
• vystoupení sokolníka s dravými ptáky a drezura koně
• střelba z historických zbraní pro veřejnost
• Nešlapeto – koncert kramářských písní
22.00 • ohňostroj s vojáky

Výzva OŠK Bošáca
Obecný športový klub Bošáca pripravuje publikáciu k 100. ročnému výročiu organizovaného športu v Bošáci (v r. 2020). V tejto súvislosti prosíme
občanov Bošáce, ale aj okolitých obcí, ktorí majú vo svojom archíve akékoľvek
fotografie alebo dokumenty, ktoré zachytávajú športovú činnosť v našej obci od
roku 1920 po súčasnosť, aby boli takí láskaví a dali nám ich k dispozícii, aby
sme ich mohli preniesť do digitálnej podoby.
Svoje fotografie, prípadne dokumenty môžete priniesť na Obecný úrad v
Bošáci, kde ich pracovníci OÚ prenesú do digitálnej podoby a ihneď Vám ich
vrátia, prípadne ich môžete priniesť p. Vladimírovi Kopuncovi - predsedovi
OŠK Bošáca alebo Bc. Jozefovi Mihalovi - tajomníkovi OŚK, ktorí danú publikáciu 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 spolupráci vopred ďakujeme.
Výkonný výbor OŠK Bošáca
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Spomienka na vianočné obdobie v Bošáci
Počas vianočných a novoročných sviatkov sa v Bošáci
uskutočnilo viacero vydarených podujatí.
Pravú vianočnú atmosféru nám priniesli do kultúrneho
domu Kollárovci. Táto kapela odohrala v piatok 15. decembra
2017 ďalší vydarený koncert v našej obci. Nechýbali nádherné
vianočné koledy a autorské piesne z nového CD albumu.

Tradičné podujatie v našom múzeu pod názvom Ozveny
vianočných tradícií sa konalo v tretiu adventnú nedeľu 17. decembra. Vianočné piesne z Bošáckej doliny zaspievali členovia divadelného súboru Rozmarín z Bošáce. Počas celého popoludnia nám vyhrávala cimbalová hudba Pajtáš z Lopeníka.
Do každoročnej súťaže o najlepšie vianočné pečivo a najkrajší
medovník sa zapojili viaceré gazdinky. Po zhodnotení poro-

Novoročné stretnutie
so starostom,
poslancami a občanmi
V nedeľu 14. januára 2018 sa konalo stretnutie starostu,
poslancov a občanov v Kultúrnom dome v Bošáci. Na úvod zatancovali dievčatá z krúžku orientálnych tancov Motýlik z Bošáce pod vedením Dušany Košnárovej. Nasledovala prezentácia
starostu obce Mgr. Daniela Juráčka, kde občanom predstavil
všetko, čo sa v obci podarilo uskutočniť a zároveň aj čo sa plánuje. Priestor na otázky dostali aj občania obce. Po diskusii čakalo
pre všetkých občerstvenie v podobe pečeného prasiatka, klobások a koláčikov.
Obecný úrad Bošáca

tou najviac hlasov a zároveň ocenenie RÁD BOŠÁCKEJ VAREŠKY získali za vianočné pečivo Adela Bujnová, Alica Juráčková a Eva Macejková a za medovníky Zuzana Kusendová,
Jarmila Horečná a Anna Krivá. Nechýbala tradičná zabíjačková kaša od našich mäsiarov a repové lokše s lekvárom a makom, ktoré zase pripravili dievčatá. Na zahriatie sme ponúkali
bošácke hriate a vianočný punč. Ďakujeme všetkým, ktorí sa
zapojili do prípravy podujatia a Vám ostatným za návštevu.
Trojkráľový ekumenický koncert sa tentokrát konal 6. januára 2018 v rímskokatolíckom kostole v Bošáci. Vystúpili
chrámový spevokol a mládežnícky spevokol v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Bošáci, spevácky zbor Evanjelickej
cirkvi a.v. v Zemianskom Podhradí a ako hosť dychová hudba
Trenčianska dvanástka.
Obecný úrad Bošáca

za kultúrou v Bošáci
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II. obecný ples
V sobotu 27.
januára 2018 sme
plesali na II. obecnom plese v Bošáci. Kultúrny dom
sme zaplnili do
posledného miesta
a tak sme vytvorili
neopakovateľnú atmosféru. Na úvod
nás privítali Martin Adamať a Táňa
Helíková. Slovom
a prípitkom zahájil
ples starosta obce
Mgr. Daniel Juráček. Spoločenskými tancami nás previedol mladý pár Paulína
Szekeresová a Marián Dorušinec. V programe nás zabavili a
ukázali svoje majstrovstvo Old School Brothers, neskôr skvelé heligonkárky Lenka a Evka Bacmaňákové. Po celú noc až
do rána nám hrala skupina Vamos. Nechýbala bohatá tombola

a dobrá nálada. Poďakovanie patrí všetkým organizátorom,
účinkujúcim a Vám návštevníkom. Veríme, že ste sa dobre cítili, zabavili a poctíte nás svojou účasťou aj budúci rok 2019.
Všetkých Vás srdečne už teraz pozývame. Poďakovanie patrí
aj všetkým našim podporovateľom pri organizovaní alebo prispievateľom do tomboly. Tak ako povedal starosta obce na plese, celý výťažok z plesu bude použitý na vybudovanie bezbariérového vstupu do kultúrneho domu. Ešte raz Vám všetkým
ďakujeme.

BOŠÁCKE BAVENIČKY
V nedeľu 4. februára si členovia divadelného súboru Rozmarín z Bošáce
pre nás všetkých opäť pripravili tradičný zábavný program, plný vtipných
scénok, tanca a spevu. Spolu sme sa preniesli do kina, do nemocnice na pohotovosť, ale aj do zubnej ambulancie, navarili sme si skvelú večeru a natočili
reportáž s nezabudnuteľnou učiteľkou Lídlovou. Absolvovali sme aj konkurz
na sekretárku, zatúlali sa na rockový koncert a držali protestnú antihladovku.
Okrem divadelníkov vystúpili v programe krúžok orientálnych tancov
Motýlik pod vedením Dušany Košnárovej a harmonikár Tomáš Marták.
Ďakujeme všetkým účinkujúcim, návštevníkom a rodine Mikulcovej
za ozvučenie podujatia.
Obecný úrad Bošáca

Tradičné pochovávanie basy
Dobrovoľný hasičský zbor Bošáca, divadelný súbor Rozmarín z Bošáce
a obec Bošáca usporiadali spolu fašiangovú veselicu s pochovávaním basy
v sobotu 10.februára v Kultúrnom dome v Bošáci. Do tanca hrala skupina
Aretic z Považskej Bystrice. Basu spoločne na dočasný odpočinok odprevadili členovia DHZ Bošáca a DS Rozmarín v sprievode pohrebnej „škótskej“
kapely v zložení Tomáš Marták, Slavko Zámečník, Jaro Košnár a Slavomír
Ježko. Všetci si pochutnali na zabíjačkových a fašiangových špecialitách.
Ďakujeme všetkým organizátorom a sponzorom tomboly. Tešíme sa opäť
o rok.
Obecný úrad Bošáca

Obecný úrad Bošáca
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Výstava

Byť ženou
je nádherné

„Moje záľuby“

V nedeľu 11. marca sme
pre „naše“ ženy a dievčatá pripravili posedenie v kultúrnom dome pri
príležitosti sviatku Medzinárodného
dňa žien. Dámam sa prihovoril zástupca starostu obce PaedDr. Daniel Bradáč a obdaroval ich ružou
a čokoládou. Okrem palacinkového
pohostenia, ktoré pripravili členky
kultúrnej komisie, mali ženy možnosť využiť „služby“ kozmetických
poradkýň z Mary Kay. Všetkým ženám prajeme veľa zdravia a elánu.
Obecný úrad Bošáca

Kvetná nedeľa dzes klúče dzela

Vo viacerých regiónoch Slovenska je známy zvyk vynášanie Moreny, symbolizujúci
ukončenie zimy. V dolinách pod Javorinou
a teda aj v Bošáci tento zvyk nebol. Prichádzajúcu jar vítali na Kvetnú nedeľu dievčatá.
Spievajúc chodili po dedine po novom lete s
barátkami ozdobenými stužkami a výduškami, ktoré symbolizovali nový život.
Ľuďom tak zvestovali, že do dediny prinášajú nové leto, vinšovali zdar v hospodárstve a zdravie v rodine. Po zime sa už všetci
tešili na novú jar, na teplé slnečné lúče, na to,
ako všetko naokolo zakvitne, zazelenajú sa
polia a lúky. A že Kvetná nedeľa je bránou k
letu, vyjadrujú piesne, ktoré v rôznych obmenách zneli práve počas chodenia s letečkom.
My v Bošáci sme sa pri tejto príležitosti

stretli v našom múzeu a spoločne
symbolicky privítali jar a veľkonočné sviatky. Všetkých privítal
slovom aj štamprlíkom na zahriatie
starosta obce. V programe účinkovali DS Rozmarín z Bošáce s
jarnými piesňami z nášho kraja.
Potom už taktovku prebrala HS
Zebranka, ktorá všetkých zabávala ľudovými piesňami. Na malom
miestnom remeselnom trhu si návštevníci mohli kúpiť pre potešenie výrobky šikovných rúk, alebo
skúsiť upliesť šibák s rodinou Horečnou. Všetci si pochutili aj na výborných
koláčikoch. Ďakujeme všetkým organizátorom, účinkujúcim a Vám návštevníkom, že
ste napriek chladnému počasiu prišli medzi
nás.
Obecný úrad Bošáca

V priestoroch Kultúrneho domu
v Bošáci sa v dňoch 17. – 18. marca konala výstava „Moje záľuby“.
Naši obyvatelia sa prezentovali
pestrou paletou svojich záľub, napr.
cukrárenské výrobky, šitie, vyšívanie, háčkovanie, dekoračné výrobky a rôzne zbierky. Zaujímavé boli
modely poľnohospodárskej techniky a osobných vozidiel.
Okrem exponátov od našich
obyvateľov veľkú pozornosť pútali
hlavne drevené miniatúry známych
slovenských a svetových stavieb,
ktorých autorom je Štefan Mihálik, rodený Častkovčan, v súčasnosti žijúci v Trenčíne. Výrobkom
z dreva sa venuje už od detstva, v
dospelosti zo stavieb zo špandiel
prešiel na stavby z dreva. Pod jeho
rukami vznikli známe svetové stavby ako Eiffelova veža z Paríža, či
londýnsky Tower Bridge, ale najmä slovenské drevené kostolíky.
Výstavu navštívili aj žiaci Základnej školy s materskou školou Ľ. V.
Riznera Bošáca, ktorým p. Mihálik
vysvetlil, ako vznikajú jeho unikátne diela.
Obecný úrad Bošáca

za kultúrou v Bošáci
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XVII. Kvapka krvi Bošáckej doliny
Miestny spolok Slovenského
červeného kríža v Bošáci usporiadal
v pondelok 12. marca ďalší odber
krvi prostredníctvom mobilnej jednotky Národnej transfúznej služby
v Kultúrnom dome v Bošáci. Ďakujeme všetkým 28 dobrovoľným darcom krvi, ktorí sa zúčastnili odberu.
Po vstupných prehliadkach bola krv
odobratá 26 darcom. Poďakovanie
patrí aj hlavným organizátorkám
z MS SČK Lenke Pacekovej a Anne
Staňákovej. Daruj krv, daruj život!

Milovníkom
hudby
Počas mnohých rokov nás potešili tóny bošáckej dychovky na svadbách,
oslavách, výročných sviatkoch, koncertoch, spomienkových podujatiach, ale boli
aj útechou pri smutných chvíľach, keď sa
navždy lúčime s blízkymi ľuďmi.
Uplynulo už neuveriteľných 110 rokov čo dychové hudobné nástroje zaujali

mladých mužov v Bošáci
natoľko, že sa naučili na
nich hrať pod vedením
skúseného učiteľa a založili prvú dychovku.
Roky utekali a vystriedali sa viaceré generácie hudobníkov, spevákov a kapelníkov. Tým
posledným a zároveň
súčasným kapelníkom
je Mgr. M. Žákovic,
ktorý stojí na čele dychovky dlhých 40 rokov.

Pri príležitosti týchto významných jubileí vydala Obec
Bošáca knihu Dychová hudba
v Bošáci, ktorú zostavili Daniel
Bradáč, Tatiana Helíková s grafickou úpravou Jana Karlíka. Jej
úlohou je previesť čitateľa históriou bošáckej dychovej hudby
nielen prostredníctvom textu ale
aj mnohých fotografií. Knihu si
môžete zakúpiť na OcÚ v Bošáci.

Obecný úrad Bošáca

Jabloň získala 6. miesto v európskej ankete
V stredu 21. marca podvečer vyhlásili v Bruseli výsledky ankety Európsky strom roka 2018. Anketu, v ktorej
sa o titul uchádzalo 13 stromov z Európy, vyhral spievajúci korkový dub z
Portugalska s počtom hlasov 26606.

Na druhom mieste sa umiestnili staroveké bresty Cabeza Buey zo Španielska a posledné medailové miesto patrí
dubu, ktorý sa nazýva „Dub Staršina
z lesa Belgorod“ z Ruskej federácie.
Naša jabloň, ktorá postúpila do eu-

rópskej ankety ako víťaz národnej súťaže Strom roka 2017, obsadila krásne
6. miesto s počtom 12249 hlasov. Ďakujeme všetkým hlasujúcim.
Obecný úrad Bošáca
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z histórie

Ľudovít Bránsky (1918 – 1959)
Akademický maliar Ľudovít Bránsky sa narodil v Bošáci
dňa 24. januára 1918. Bol maliar, grafik, ilustrátor, výtvarný pedagóg. Študoval na gymnáziu v Trenčíne a od roku 1939 na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave - odbor kreslenia
a maľovania. Bol žiakom prof. G. Mallého, J. Mudrocha, E.
Lehockého, M. Schurmanna, V. Droppu a sochárov J. Koniarka
a J. Kostku. Po absolvovaní školy pôsobil do roku 1956 ako
stredoškolský profesor výtvarnej výchovy na Gymnáziu v Trenčíne. Spolu s trenčianskou maliarkou Irenou Slavinskou sa stal
formujúcou osobnosťou mladej, neskôr významnej generačnej
vlny trenčianskych výtvarných umelcov (R. Moško, S. Abel, J.
Fizel...). Stál aj pri rozvoji neprofesionálneho výtvarného umenia. Úspešne viedol amatérske výtvarné krúžky v Trenčíne a
v Dubnici nad Váhom. Sám tiež publikoval články o umení.
Ilustroval časopisy pre deti a mládež Zorničku a Ohník, kam
prispieval i literárne.
Svoje diela vystavoval na mnohých samostatných aj kolektívnych výstavách. Ľudovít Bránsky bol všestranným autorom,
maľoval krajiny, portréty, zátišia, kytice. Venoval sa olejomaľbe, grafike, kresbe, akvarelu i pastelu. Svoje kresby často koloroval. Spolu s
pastelom a akvarelom ich používal predovšetkým pri svojej figurálnej
tvorbe, ktorou sa zaoberal najmä v tvorivých začiatkoch po absolvovaní štúdií v rokoch 1944-46. Ale Ľudovít Bránsky sa venoval predovšetkým krajinomaľbe. V nej dominovala uvoľnenosť a spontánnosť,
v súznení s tvarovo i farebne expresívnym, pastóznym maliarskym
prejavom. Aj popri častých premenách farebného ladenia, zostalo
Bránskeho impresionisticky podfarbené realistické dielo poetickou
metamorfózou prírody a krajiny. Okrem okolia svojej rodnej Bošáce
maľoval predovšetkým Trenčín ale v jeho tvorbe nájdeme zaznamenané aj iné svojrázne lokality Slovenska. Nelákali ho však typické
scenérie, dávno stvárnené na mnohoraký spôsob. Snažil sa zachytiť
svojrázny kolorit predmestských uličiek a skrytých zákutí. Priťahovala ho najmä zimná krajina, ktorá mu umožňovala zobraziť staré
známe miesta v novej, nečakanej podobe. Svoje obrazy sprístupňoval
verejnosti na výstavách v mestách: Trenčín, Bratislava, Nitra, Piešťany, Tren. Teplice a iných. Mnohé jeho obrazy sú majetkom múzeí
v Trenčíne, v Bratislave a v Nitre. Dielo Ľudovíta Bránskeho sa nemohlo naplno rozvinúť, pretože tragicky zahynul len ako 41 ročný
umelec pri autonehode v Mníchovej Lehote 27. mája 1959.
Na začiatok roka 2018 si Galéria Miloša Alexandra Bazovského
pripravila 2 súborné výstavy známych trenčianskych maliarov Ľudovíta Bránskeho a Mariána Sučanského, ktorých významné nedožité
životné jubileá chcela verejnosti pripomenúť a priblížiť prostredníctvom ich diel. Obidve výstavy sa konali v čase, kedy sa obaja umelci
narodili. Ľudovít Bránsky sa narodil pred 100 rokmi presne 24. januára 1918. Marián Sučanský sa narodil pred 80 rokmi 11. februára
1938. Galéria vystavovala diela, z ktorých sú mnohé vystavené po
prvýkrát, nakoľko sa nachádzajú v zbierkach nielen mnohých slovenských galérii, ale aj v súkromných zbierkach. Aj keď takéto rozsiahle
súborné výstavy obidvom umelcom neboli pripravené mnoho rokov,
ich tvorba v pamäti a spomienkach verejnosti rezonuje dodnes. Ku každej z výstav si galéria pripravila rovnomenné katalógy pod názvom Ľudovít Bránsky a Marián Sučanský, pripomínajúce úspešnú minulosť oboch umelcov, ktorých rešpektovali a inšpiráciu z ich tvorby čerpali aj
ďalšie generácie trenčianskych umelcov. Verejnosť tak po mnohých rokoch mala možnosť nahliadnuť cez prezentované diela do videnia sveta,
ale i duše oboch talentovaných umelcov.
spracoval: Mgr. Martin Kusenda

z histórie

Historickým objektívom
Dlhé roky stála na námestí v Bošáci budova obchodu,
ktorá počas 20. storočia vymenila mnohých vlastníkov.
Do II. svetovej vojny obchod i priľahlý pozemok siahajúci až pod Stráne k židovskému cintorínu, na ktorom sa
dnes nachádza časť futbalového ihriska, vlastnil žid menom Moric Donáth. Ten zásoboval obyvateľov hlavne
textilným tovarom. Počas vojny, ktorú neprežil, mu bol
majetok arizovaný. Po vojne bol v roku 1953 v budove
zriadený Družstevný obchodný dom a nakoniec tu Jednota SD Trenčín mala predajňu priemyselného tovaru. Vedúcim v obchode bol Martin Štefko. Neskoršie a najdlhšie
viedol obchod Štefan Habšuda. Preto v druhej polovici
20. storočia Bošáčania poznali tento obchod ako obchod
„U Habšudu“. Bolo tam všetko, čo kto potreboval,
inými slovami – v tom čase najlepší obchod v Bošáci.
Následne viedol obchod Michal Tulpík a nakoniec Jana
Struhárová. V osemdesiatych rokoch bola predajňa pre
zlý stav objektu presunutá inde. V roku 2010 bola budova asanovaná. V súčasnosti v týchto priestoroch nájdeme
stavebniny.

Námestie v Bošáci v roku 1973. Ako vidieť, cesta bola
oveľa užšia a záber zachytáva výstavbu chodníkov v obci.
Vzadu vidieť už dnes nejestvujúcu budovu pôvodného
obecného úradu a žandárskej stanice, neskôr pošty a čistiarne šatstva. Úplne vpravo vidieť časť dnes už tiež nestojacej budovy, kde bol obchod a hostinec „U Kačícovej“,
no staršie a stredné generácie si ho pamätali pod názvom
,,Kačíčky“. Smutná vŕba v parku bola v tom čase ešte malá,
no čerešne, ktoré v parku boli, tam dnes už tiež nenájdeme.
Jednota SD v päťdesiatych rokoch 20. storočia
každoročne usporadúvala v Bošáci výpredaje. Tie
bývali v priestoroch sokolovne, neskôr krátko aj na
námestí v Bošáci. Fotografia zachytáva takýto výpredaj v sokolovni. Na zábere sú Mária Kusendová – Fleischerová, chlapec je Ivan Štefko , Martin
Štefko - vtedajší vedúci obchodu Jednota v Bošáci,
Ľudmila Jakubíková a Mária Machalová.

Fotografiami nám prispeli Mária Janegová
a Jozef Socha.
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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z obce Bošáca

Spomienky na 2. svetovú vojnu
Bošáca je známa nielen vďaka ovocinárstvu, dobrej slivovici,
krásnym krojom, ale aj vďaka rodákom, ktorí sa usadili v rôznych
kútoch Slovenska a aj sveta.
Jedným z nich je aj docent Vladimír Pevný. Narodil sa v Bošáci v roku 1926, žije v Nitre. Jeho koníčkom bola teória humoru
a smiechu.
Je autorom dvoch kníh – Humor a smiech a Fenomén humoru,
ktoré daroval obecnej knižnici.
Zároveň nám podaroval aj svoje spomienky na 2. svetovú vojnu, ktorú prežil ako študent v Bošáci.
Prinášame Vám úryvok (opis) z jeho spomienok. V prípade záujmu je možnosť vypožičať si celé spomienky z obecnej knižnice.
…29.8.1944, tento deň mi natrvalo utkvel v pamäti. Bol som
v Zemianskom Podhradí, u babičky ( otcovej matky), kde som cez
prázdniny vypomáhal už od detstva (pasením husí, kráv i pri domácich prácach), práve som sa vracal z poľa s vozom naloženým
ďatelinou, nad hlavou mi prelietali stovky bombardérov, zrazu som
počul streľbu, pozriem nahor, z lietadiel nad Lopeníkom (vtedy
štátna hranica) bolo vidno záblesky, bol to letecký súboj, prepad
nemeckých stíhačiek. Jeden bombardér začal klesať, potom sa rozrevali jeho motory, pokúšal sa dostať do pôvodnej polohy a vtom
nastal výbuch, lietadlo sa roztrhlo na niekoľko častí, niektoré horeli
vo vzduchu, objavili sa padáky..., lenže kravičky s ďatelinou sa mi
vzdialili, musel som ich dobehnúť a kým som vypriahal, preletel
nízko ponad domy nemecký stíhač (vraj potom havaroval niekde pri
Váhu), na oblohe vo veľkej výške sa objavili americké dvojtrupové
stíhačky, ktoré som videl po prvý raz, lietali nepokojne, rýchle menili smer, pátrali po nemeckých stíhačkách...
Asi za 2 -3 hodiny dobehol na bicykli spolužiak Rudo Mitánek
(z Bošáce) a zverboval ma do Predpolomy (osada), nad ktorou sa
odohrala letecká bitka. Bicykle sme si nechali v nejakom dome
a šli sme do lesa, kam sa hrnuli aj ďalší zvedavci. Cestou sme najprv videli niekoľko obrovských bômb. Jedna pri páde narazila na
peň a zostala trčať v obrátenej polohe, jej mosadzný špic sa leskol
od slnka, ďalšia, s priemerom asi pol metra, ležala vo vodorovnej

polohe, zastali sme od nej asi na 50 m, potom sme sa opatrne priblížili asi na 20 m a mali sme veľkú chuť priložiť ucho na jej povrch,
či v nej náhodou netiká nejaký na výbuch načasovaný mechanizmus, ale až tak blízko sme sa už neodvážili a pokračovali sme ďalej.
Našli sme aj havarovaného „messerschmita“, skúšali sme vystreliť
z jeho guľometu (či kanóna?) v krídle, nedarilo sa, potom sme našli
čosi vzácne (podľa výzoru z palubnej dosky), ale dosť ťažké, chvíľu
sme to nosili po lese, potom sme si to schovali k jednému stromu...,
ďalej sme došli k dvom mŕtvym pilotom, ktorých strážil žandár (
na nohách mali už len ponožky), žandár im pozeral dokumenty, videli sme aj ich rodinné fotografie a dokonca aj lístky do nejakého
divadla ( tuším v Ríme), kam mali namierené po návrate z letu…,
ďalej sme došli až k horiacemu trupu lietadla, žiar bol tak silný, že
niektoré kovové časti sa topili a odkvapkávali nadol.., to sa nedalo
dlho pozerať...
Potom sme objavili najvzácnejšiu korisť – nábojové pásy z leteckých kanónov. Každý náboj mal iné farebné označenie. Bolo ich
plno roztratených po lese, aj záujemcov o ne bolo dosť, vzali sme
si ich toľko, koľko nás stačilo obopnúť a pomaly sme sa vracali domov. Našu prvú „vzácnosť“ (vraj to bola rádiostanica) si už
niekto iný odvážal na bicykli... Tie náboje sme potom doma „skúmali“. Najvzácnejšie boli tie, čo mali červené hroty. Bol to vlastne
len medený plášť a v ňom horiaca zmes, čiže svietiaci náboj, ktorý
zvyšoval presnosť streľby..
Asi za 2-3 týždne sme znovu išli pozrieť do toho lesa, ďalšie
náboje sme už nenašli, zato nás prekvapilo, že tam niekoľko ľudí
usilovne rozoberalo zvyšky trupu a tiež nám bolo záhadou, ako
a čím dokázali rozrezať pneumatiku zadnej ostrohy, silnú niekoľko cm... Z tohto výletu sme si už nedoniesli nič, okrem informácie
od obyvateľov osady, že tie bomby, ktoré sme si minule tak opatrne
obzerali, v noci postupne vybuchli, boli naozaj načasované... Táto
informácia nás nijako neprekvapila, ani nevystrašila, ale zato zvýšila hodnotu (úroveň) našich zážitkov.
Opísala Ing. Radošová Ľudmila

Činnosť Obecnej knižnice
Zemianske Podhradie za rok 2017
Knižnica mala k 31.12.2017 30 čitateľov
(z toho 7 čitateľov do 15 rokov).V roku 2017
do knižnice pribudlo 70 kníh, ktoré sme dostali
darom. Týmto sa chcem všetkým darcom poďakovať. Sú to všetko knihy ( romány, detektívky..), ktoré boli vydané po roku 2012.
K 31.12.2017 sa v knižnici nachádzalo 3
573 kníh – z toho: 394 kníh odbornej literatúry pre dospelých,1 682 kníh krásnej literatúry
pre dospelých, 152 kníh odbornej literatúry pre
mládež, 1 345 kníh krásnej literatúry pre deti.
Najlepšími čitateľmi z dospelých boli

Kopuncová Eva(49 kníh), Beňovičová Marcela(
45 kníh), Sabota Jan(29 kníh), Novotná
Jela(24 kníh), Sadloňová Monika(24 kníh). Z
mládeže si najviac kníh prečítal Bujna Matej(4knihy).Ostatní - 1 a 2 prečítané knihy.
Najčítanejší spisovatelia z beletrie Castová P. a Castová K., Lindseyová Johanna,
Andrewsová Virginia. Najčítanejšou knihou
je Dedičstvo od Katherine Webberovej, ktorá
bola vypožičaná 5 krát. Z literatúry pre mládež
sú populárne rozprávky a encyklopédie o zvieratkách.

V roku 2017 bolo v knižnici 483 výpožičiek. Knižnicu počas roka navštívilo 160 čitateľov.
Uskutočnili sa 2 podujatia pre verejnosť,
na ktorých sa zúčastnilo 123 účastníkov.
Boli to nasledovné akcie: výstava prác detí
MŠ pod názvom Svet očami detí – 89 návštevníkov, exkurzia žiakov MŠ – 34 detí.
Obecná knižnica je otvorená vo štvrtok od
13.00 hod. do 16:00 hod.
Ing.Radošová Ľudmila

z obce Bošáca
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Činnosť Obecnej knižnice Bošáca 2017
Knižnica mala k 31.12.2017 94 čitateľov
(z toho 29 čitateľov do 15 rokov a 3 čitateľov
do 6 rokov). V roku 2017 do knižnice pribudlo
78 kníh, z toho 40 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 31.12.2017 sa v knižnici nachádzalo
10 129 kníh – z toho: 2 089 kníh odbornej literatúry pre dospelých,
4 916 kníh krásnej literatúry pre dospelých,
479 kníh odbornej literatúry pre mládež, 2 645
kníh krásnej literatúry pre deti.
Najlepší čitatelia medzi dospelými: Kuchtová Viera(69 kníh), Kopuncová Eva(61kníh),
Hošťáková Alžbeta(59 kníh), Kusendová Mária,(51kníh), Zahradský Ľubomír( 49kníh).
Čitatelia do 15 rokov: Ochodnická Ro-

manka (37kníh), Ševela Alexander (30 kníh),
Kucková Veronika a Zdenka (28 kníh), Radoš
David (17 kníh). Máme aj malého čitateľa. Je
to Adamko Socha, ktorému mamička požičala
a prečítala 26 kníh. Okrem rozprávok má rád
knihy o zvieratkách, hlavne o hadoch.
Najčítanejší spisovatelia sú z beletrie, a to
Jude Deverauxová, Mary Baloghová, Virginia
Andrewsová, Táňa Keleová-Vasilková, Rosamunde Pilcherová. Z náučnej literatúry sú
populárne knihy z obdobia 2. svetovej vojny.
Obľúbení autori z literatúry pre mládež sú Holly Webb, Verne Jules, Disney, Brezina Thomas.
Náučná literatúra pre mládež je zastúpená rôznymi encyklopédiami.
V roku 2017 bolo v knižnici 1 429 výpožičiek. Knižnicu počas roka navštívilo 459 čitateľov, z toho 108 čitateľov do 15 rokov.

Správa o počasí
V kalendárnom roku 2017 spadlo na zrážkomernej stanici Bošáca-Zabudišová 691,90 mm zrážok. V porovnaní s dlhodobým
priemerom je to o 110 mm menej, keď priemerný ročný úhrn zrážok za 20 rokov pozorovania je 802 mm. Za posledné tri roky
je celkový deficit zrážok vyše 300 mm, čo znamená, že na 1 m2
chýba až 300 l vody.
Úhrny zrážok v mm podľa jednotlivých mesiacov roka 2017:
január – 36,5 apríl – 73,6 júl – 58,3
október – 85,4
febr. – 38,8 máj – 31,8 august – 44,3 november – 79,6
marec – 38,4 jún – 23,0 sept. – 108,5
december - 73,7
Opäť bol hlavne 1. polrok minulého roka zrážkovo podpriemerný, keď spadlo do 30.06.2017 len 242,1 mm zrážok. Nebyť zrážkovo nadpriemerných mesiacov september až december 2017,
bol by ročný deficit zrážok oveľa vyšší. Z nameraných údajov
o množstve zrážok za viac rokov je evidentné, že od roka 2011
je množstvo zrážok na zrážkomernej stanici Bošáca-Zabudišová
počas vegetačného obdobia máj až september o cca 100 až 150
mm nižší, než je dlhoročný priemer. Väčšina búrkových zrážok
v tomto období prichádza od juhozápadu z Rakúska a pri postupe
cez Malé Karpaty ku Bielym Karpatom sa búrkové oblaky medzi
Piešťanmi a Novým Mestom nad Váhom záhadne rozpadávajú,
alebo sa búrky odklonia na Považský Inovec či na Myjavsko.
Sledujem tento jav už od roku 2011 pravidelne na radarových
snímkach SHMÚ počas búrkových javov. Je otázkou, či to spôsobuje alebo nespôsobuje aj činnosť protiľadovcových diel umiestnených v ovocných sadoch v severnej časti Malých Karpát neďaleko Piešťan a Nového Mesta nad Váhom. Obdobný problém
s viacročným deficitom letných zrážok riešia pri Hlohovci, kde
už boli spísané petície proti fungovaniu týchto diel vo viniciach
v okolí Hlohovca. SHMÚ sa k uvedenému problému momentálne
nevie oficiálne vyjadriť, no bude sa ním v tomto roku zaoberať.
Kalendárny rok 2017 bol teplejší v porovnaní s rokom 2016, keď
bolo až o 17 letných dní a o 9 tropických dní viac, no v januári

V roku 2017 bolo v knižnici 6 podujatí pre
verejnosť, na ktorých sa zúčastnilo 311 účastníkov. Boli to nasledovné akcie: výstava prác
detí MŠ pod názvom Svet očami detí a výstava
hračiek z kinder vajíčok, výstava – Naše huby
a stretnutie hubárov, burza kníh, exkurzie žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ, exkurzia žiakov MŠ,
beseda s Jaroslavom Kukučom, autorom knihy
Osídlenie Bošáckych kopaníc.
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 je otvorená stredu a piatok
od 13.00 hod. do 18.00 hod.
Ing.Radošová Ľudmila

2017 sa vyskytlo 5 arktických dní, kým v roku 2016 nebol ani
jeden arktický deň.
Počet letných dní: rok 2015 – 44, rok 2016 – 30, rok 2017 – 47
Počet tropických dní: rok 2015 – 19, rok 2016 – 4, rok 2017 – 13
Počet tropických nocí: rok 2015 – 9, rok 2016 – 1, rok 2017 – 4
Počet dní s búrkou: rok 2015 – 9, rok 2016 – 17, rok 2017 – 18
Počet arktických dní: rok 2015 – 0, rok 2016 – 0, rok 2017 – 5
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.
Arktický deň: najvyššia denná teplota nie je vyššia než – 10 st.
Čo sa týka množstva zrážok za obdobie meteorologickej zimy –
december až február, tak v zime 2015/2016 bolo 172 mm zrážok,
v zime 2016/2017 bolo len 110,4 mm zrážok a v zime 2017/2018
spadlo 169,2 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, v zime
2017/2018 bolo 69 dní so snehovou pokrývkou. Pre porovnanie
na kóte Dúžnik 807 m n. m. bola súvislá snehová pokrývka v
predchádzajúcej zime až 105 dní. V zimnom období 2015/2016
spadlo len 61 cm nového snehu, v zime 2016/2017 to bolo 78
cm a v zime 2017/2018 spadlo až 152 cm nového snehu. Zásoby vody v pôde sú toho času obstojné, sú oveľa väčšie, než boli
po minuloročnej zime, vzhľadom na skoro dvojnásobnú výšku
snehovej pokrývky v zimnom období 2017/2018 v porovnaní so
zimou 2016/2017.
Súčasne s ručným meraním je v činnosti na Zabudišovej tretí
rok aj automatická meteorologická stanica už pod správnym
názvom Bošáca-Zabudišová, ktorá meria zrážky a aj teplotu
vzduchu. Údaje o množstve zrážok za rôzne časové úseky sa dajú
nájsť na webovej stránke www.shmu.sk, časť hydrologické spravodajstvo, zrážkomerné stanice, povodie Váh. Aktuálna teplota
vzduchu nie je na stránke SHMÚ uverejnená.
Ing. Jaroslav Struhár
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zo života Zabudišovej

Rozsvietenie
vianočnej
jedličky

33. ročník
Štefanskej
turistiky

V podvečer 22. decembra sme v Zabudišovej umocnili adventný čas ďalším
ročníkom „Rozsvietenia vianočnej jedličky“. V úvode sme za spoločného potlesku
rozsvietili jedličku a následne pod vedením manželov Karlíkovcov odohrali
menšie vianočné pásmo kolied a vinšov
či iných scénok. Pomyselne sme sa tak
preniesli do atmosféry štedrej večere, akú
možno zažili naše staré a prastaré mamy.
Neskôr nás zohrial výborný punč, čaj, va-

V utorok 26. decembra o 8:00 hod.
sa na zabudišovskej Barine zišlo na štarte
33. ročníka Štefanského turistického pochodu vyše 120 turistov z Bošáckej doliny, ale i z okolitých regiónov. Až z Prievidze prišli dvaja vysokohorskí turisti,
ktorí posilnili naše rady. Bohužiaľ, počasie sa pokazilo až celkom nad ránom, keď
sa jasná obloha o 6:00 hod. náhle zatiahla
nízkou inverznou oblačnosťou a teplota
vzduchu stúpla z mínus 1 st. za pár minút na plus 1 st. V odlesnených úsekoch bola
pôda aspoň trochu primrznutá, a tak sme aspoň
nešli celkom po blate.
Od nadmorskej výšky
650 m n. m. nás čakala
v lesných úsekoch súvislá snehová pokrývka,
ktorá bola zamrznutá, čo
nám veľmi zlepšilo turistické podmienky. Od tejto výšky sme sa dostali
aj do hustej nízkej oblačnosti, a tak dohľadnosť
bola prakticky nulová. V
posledných rokoch sa tento stav počasia
počas Štefanskej turistiky bohužiaľ akosi
často opakuje. Pritom deň predtým počas
prvého sviatku vianočného bolo krásne
slnečné počasie s nádhernou dohľadnosťou. Po príchode na Moravu sme sa rozbehli po viacerých horských turistických
chatách, aby sme sa občerstvili a pokračovali potom do cieľa, ktorý bol na rôznych miestach. Len malá časť turistov
pokračovala cez Veľký Lopeník do Novej

rené vínko a nechýbali ani chutné koláče
a iné dobroty. Takto sme vydržali ešte
hodnú chvíľu v družnej debate a srdečnej
atmosfére. Ďakujeme všetkým, ktorí sa
opäť raz zaslúžili o nacvičenie krásneho
programu, či zabezpečenie chutného občerstvenia. Veríme, že sa o rok stretneme
pri ďalšom, minimálne tak vydarenom
„rozsvecovaní“. Aby sme nezabudli:
Všetkým prajeme požehnané, milostiplné
a pokojné vianočné sviatky.

Bošáce, čím väčšina z nich prišla o pravú
zimnú atmosféru na hrebeni V. Lopeníka
a na samotnej kóte pod rozhľadňou. Len
piati turisti, z toho jedna žena sme absolvovali najdlhší 30 km úsek cez Veľký
Lopeník, Novú Bošácu, Španie s cieľom
na Zabudišovej. Aj keď nám počasie nie
celkom vyšlo, boli sme radi, že sme sa
cez Vianoce prešli po prírode a prerušili
tradičné sviatočné nezdravé prejedanie
sa.
Ing. J. Struhár

Zabudišovský
fašánek
V sobotu 10. februára žila Zabudišová opäť fašiangami. Už od rána chodila
20 členná skupinka „fašiangarov“ po obchôdzke, kedy s pripraveným programom
potešili 26 domácností a odniesli si niečo
dobré pod zub. Večer zábava pokračovala
v kultúrnom dome, kde domácim i hosťom zahrali do tanca CM Pajtáš z Moravy
a naši muzikanti Ľ. Zámečník, J. Mitana,
J. Zachara a P. Poludvorný. Fašánek sme
tak zakončili vo výbornej nálade, s ešte
lepšími tanečnými i speváckymi výkonmi a nechýbalo ani vynikajúce občerstvenie od „domácich“. Tešíme sa opäť o rok.
o.z. Naša Zabudišová

z obce Bošáca

Výročná členská schôdza
Slovenského zväzu
záhradkárov Bošáca
V nedeľu 11.3.2018 sa uskutočnila výročná členská schôdza
ZO Slovenského zväzu záhradkárov v Bošáci. V roku 2017 oslávil Slovenský zväz záhradkárov na Slovensku 60. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti udelil Republikový výbor SZZ
pamätný list za dlhoročnú, aktívnu a príkladnú prácu v prospech
Slovenského zväzu záhradkárov pánovi Ing. Pavlovi Dolníkovi
a Okresný výbor SZZ v Novom Meste nad Váhom udelil pamätný list 12 členom základnej organizácie - Jánovi Kucharovicovi,
Marte Kukučovej, Matejovi Benkovi, Vladimírovi Dzurákovi,
Anne Kozáčkovej, Mgr. Stanislavovi Paučinovi, Štefanovi Šiveňovi, Jánovi Bundovi, Miloslavovi Dzurákovi, Miroslavovi Poe-

… aby nás aj naďalej
tešili svojimi piesňami
V sobotu 7. apríla 2018 sme usporiadali v Kultúrnom dome
v Bošáci oslavu na počesť 110. výročia založenia dychovej
hudby v Bošáci a 40. výročia DH Bošáčanka pod vedením
kapelníka Mgr. Miroslava Žákovica. Na úvod sa všetkým
prítomným hosťom prihovoril starosta obce Bošáca Mgr. Daniel
Juráček. Počas koncertu DH Bošáčanka sme si okrem pekných
piesní pripomenuli aj vznik a vývoj dychovej hudby. Bývalým aj
súčasným hráčom a spevákom odovzdali upomienkové predmety
starosta obce Bošáca a zástupca starostu obce Bošáca PaedDr.
Daniel Bradáč. Zvlášť poďakovali kapelníkovi Mgr. Miroslavovi
Žákovicovi za dlhých 40 rokov vedenia DH Bošáčanka.
Ku gratulantom sa pripojili aj bývalé pracovníčky MSKS
Bošáca Mária Kosová a Ľubica Adamaťová, zástupcovia
spriaznených dychových hudieb a kolektív DH Bošáčanka.
Zablahoželať kapele prišiel aj folklórny súbor Kasanka
z Moravského Lieskového, s ktorým DH Bošáčanka
spolupracovala na rôznych vystúpeniach. Po večeri pokračovalo
podujatie voľnou zábavou s hosťom večera - dychovou
hudbou Drietomanka. Naše poďakovanie patrí Trenčianskemu

PRIPRAVUJEME na Zabudišovej
25.8. – Nočný pochod na Hájnicu (3. ročník)
9.9. – Zabudišovské hody
23.9. – 6. ročník Cyklistickej vrchárskej časovky
29.9. – Stretnutie rodákov na Dúžniku (5. ročník), 12 km
13.10 – Po stopách Jožka Malca (8. ročník), 22 km
28.10 – Jesenný výstup na Roháčovú (7. ročník), 6 km
26.12. – Štefanský pochod na Mikulčin vrch (34. roč.) 23 km
nasazabudisova@centrum.sk; fb/nasazabudisova
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štényimu, Veronike Vavrovej a Jozefovi Struhárovi. Na schôdzi
záhradkári zhodnotili uplynulý rok 2017 a vytýčili si nové úlohy
na rok 2018. 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 2017,
ktorú predniesol člen ZO Jozef Struhár. V roku 2018 bude organizácia naďalej zameriavať svoju činnosť okrem iného aj na prácu
s mládežou. Budeme radi, keď sa deti zo ZŠ v Bošáci aj v roku
2018 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 2018 vyberáme výstavu ovocia a zeleniny
v spolupráci s OÚ, zájazd na výstavu GARDENIA do Nitry dňa
21.4.2018, spoločné posedenie členov s rodinnými príslušníkmi
v prírode.
Všetkým želáme v roku 2018 priaznivé počasie a bohatú úrodu a taktiež aby sa nám vydarili naplánované akcie na rok 2018
čo najlepšie.
Ing. Viera Kozicová, predseda ZO SZZ
samosprávnemu kraju a jeho predsedovi Ing. Jaroslavovi
Baškovi za finančnú podporu tohto podujatia. Ďakujeme
všetkým, ktorí sa organizačne podieľali na príprave a priebehu
podujatia. Kapelníkovi a členom DH Bošáčanka želáme veľa
zdravia, elánu a nadšenia pre hudbu, aby nás aj naďalej tešili
svojimi piesňami. Pri príležitosti výročia Obec Bošáca vydala
knihu „Dychová hudba v Bošáci“, ktorú zostavili Daniel Bradáč
a Tatiana Helíková. Zakúpiť si publikáciu môžete na Obecnom
úrade v Bošáci.
Obecný úrad Bošáca
ZO Mikroregión Bošáčka
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zo Zemianskeho Podhradia

Vážení spoluobčania,
dostáva sa Vám do rúk prvé vydanie
časopisu Prameň 2018. Od posledného
vydania sa za tú krátku dobu viac menej
až tak veľmi veľa toho neudialo, a preto aj môj príhovor k Vám bude krátky.
Všetko podstatné som opísal v predchádzajúcom čísle. Priebežne reagujeme
na zverejňované výzvy a čakáme, či budeme úspešní.
Čo Vás asi bude zaujímať je, ako sme
pokročili s výstavbou bytového domu?
Priznám sa, už som to videl skoro ako
beznádejnú situáciu. Ale poďme pekne
po poriadku. Po obdržaní projektovej
dokumentácie k územnému konaniu sme
rozposlali jednotlivé žiadosti dotknutým
inštitúciám o ich vyjadrenie k uvedenému zámeru. Nebolo ich málo. Všetci
nám poslali súhlasné stanovisko, až na
Krajský pamiatkový úrad Trenčín (KPÚ
TN), ktorý nám uvedený zámer neudobril a vyjadril sa, že výstavba bytového

domu na uvedenej parcele číslo 434/6
je z ich pohľadu neprípustná. Keď som
čítal tie riadky nezmohol som sa na nič.
Vo mne to až tak vrelo. Tie pocity sa nedajú opísať. Tá bezmocnosť, ktorá ma
ovládla je asi ten najhorší pocit. Pýtal
som sa sám seba- všetko to vynaložené
úsilie má teraz vyjsť na zmar? Samozrejme v rámci lehoty sme podali odvolanie.
A začal sa proces pracovných stretnutí,
kde sme sa snažili uvedený problém riešiť. Môžem povedať, po prvom stretnutí som videl viac-menej nereálne, či sa
vôbec dohodneme na niečom. Ale potom

nasledovali ďalšie stretnutia, kde sa začínala črtať nádej, že predsa len nájdeme spoločný kompromis, ktorý by bol
priechodný pre obidve dotknuté strany –
ako KPÚ TN, tak samozrejme pre obec.
A stal sa zázrak, našli sme riešenie. Síce
to nebolo úplne jednoduché, ale našli
sme východisko z tejto pekelnej situácie.
Museli sme prepracovať projektovú dokumentáciu na základe dohodnutých
podmienok a k dnešnému dňu už máme
vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby“ Bytový dom“ na parcele číslo
434/6, ktorá sa nachádza vedľa bývalej sýpky v areáli kaštieľa. Tu by mali
v budúcnosti vyrásť dva dvojpodlažné
bytové domy. Jeden s počtom bytových
jednotiek sedem a druhý so štyrmi. Teší
ma skutočnosť, že sme sa konečne pohli
z miesta. Na základe vydaného územného rozhodnutia teraz podáme žiadosť
o stavebné povolenie. Mrzí ma, že so samotnou výstavbou sa bude môcť začať
najskôr až v roku 2019. Náš úmysel bol
úplne iný, chceli sme začať s výstavbou
už tento rok. Ono sa hovorí „Človek
mieni pán Boh mení“ a je to tak. Nakoľko sa vyskytla nepredvídateľná udalosť a tou bolo zamietavé stanovisko
KPÚ TN k spomínanému zámeru, sme
nemohli časovo stihnúť vybaviť právoplatné stavebné povolenie a podať žiadosť na ŠFRB o úver a dotáciu, ktorá
sa podáva do 28.2. príslušného roka. Asi
toľko k výstavbe bytového domu.
Verím, že táto informácia Vás aspoň
sčasti potešila a dúfam, že sa konečne
dočkáme toho, že ten vysnívaný bytový
dom v Zemianskom Podhradí sa stane
v blízkej budúcnosti skutočnosťou.
Nechcem písať o politickom dianí
u nás na Slovensku, ale je to hrozné, čo
sa u nás stalo. Smutno mi je, keď vidím,
aké boje nastali na politickej scéne. Názor na to si musí každý vytvoriť sám , ale
zase nielen na základe informácií, ktorými masírujú mysle ľudí bulvárne denníky, televízne a rozhlasové masmédiá. To
by bolo veľmi jednoduché.
Smrť dvoch nevinných mladých ľudí
sa nás dotkla asi všetkých. Je to niečo,
čo isto nechce zažiť ani jeden rodič. Preto im aspoň touto formou vzdávam úctu
– Česť ich pamiatke! Verím, že páchatelia budú za tento ohavný čin odhalení
a riadne odsúdení. Čas sa nedá vrátiť
späť. Vyhasli dva mladé životy a ja dúfam, že my Slováci tento boj vyhráme,
nevzdáme sa a budeme neúnavne bojovať za to naše krásne Slovensko, za sluš-

nú Slovenskú republiku.
Do ďalších dní by som Vám chcel
zaželať, nech Vás sprevádza láska a rodinné šťastie, všetky neduhy tohto sveta
nech Vás zďaleka obchádzajú, lebo všetko na tomto svete je svetské – peniaze,
moc, pýcha, povýšenectvo, nadradenosť…, ale Boží raj je len jeden a tam
z týchto vecí nebudeme potrebovať vôbec nič.
Miroslav Zámečník
starosta obce Zemianske Podhradie

ZO JDS Zemianske
Podhradie
Dňa 15. 2. 2018 ZO JDS v Zemianskom Podhradí bilancovala
uplynulý rok 2017 na svojej výročnej schôdzi.
Prítomných 49 členov privítala
predsedkyňa Eva Kopuncová. Naviac sa ešte zúčastnili aj noví členovia: p. Pavol Tulis a p. Václavová
Anna. Ďalej medzi naších nových
členov patria aj p. Emília Helíková,
p. Ľubomír Helík a p. Ondrejička
Dušan. Dúfame, že sa medzi nami
budú cítiť dobre a budú svojím prístupom dobrými členmi ZO JDS.
Pozvanie prijal aj starosta obce
p. Miroslav Zámečník.
V spomienkach sme sa vrátili
do predveľkonočných dní. Usporiadali sme kurz aranžovania jarnej
a veľkonočnej dekorácie a následne
aj výstavu v kultúrnom dome. Členky výboru prispeli aj svojimi ručnými prácami, bohužiaľ, ostatní členovia sa nepripojili, čo mňa osobne
veľmi mrzí, lebo som presvedčená,
že veľa našich žien sa tejto záľube
venuje, tak, prečo neukázať výrobky
svojich rúk.
Tento rok sme mali aj milú spomienku na posedení pri príležitosti
20. výročia založenia našej ZO JDS.
Spolu s nami si zaspomínali aj naši
susedia dôchodci z obcí Bošáca,
Nová Bošáca a Predpoloma.
Založili sme „ družbu“ s našou
MŠ.

zo Zemianskeho Podhradia

Posedeli sme si ľudových piesňach
na tradičnom Katarínskom posedení.
Po týchto spomienkach sa slova ujal
p. starosta. Oboznámil starších občanov
obce s akciami, ktoré sa uskutočnili minulý rok a ktoré nás čakajú v tomto roku.
Správu o hospodárení predniesla
p. Valentová Katarína – pokladníčka ZO
JDS.
O kultúrnych a športových podujatiach informovala p. Lobíková Daniela- členka kultúrno-športovej komisie.
Vyzdvihla niektorých členov , ktorí aj
napriek svojmu vyššiemu veku a zdravotným pohybovým obmedzeniam sa
zúčastňujú výletov - p. Peráček Ľudovít
, p. Jarmila Kusendová, p. Valentová Katarína a iní.

Fašiangy sa krátia,
už sa nenavrátia
a dievčatá plačú,
že sa nevyskáču

Korene fašiangových zvykov siahajú do
dávnej minulosti slovanských pohanských
predkov. Fašiangové obchôdzky a zábavy
vrcholili na spoločnej veselici v krčme, kde
sa z naturálií zozbieraných po celej dedine
vystrojila hostina spojená s tancovačkou. V
mestách je tradícia fašiangov spojená s plesmi a bálmi.
Slovo fašiang pochádza z nemeckého
vast-schane, ktoré vo voľnom preklade znamená posledný nápoj. Symbolizovalo nastávajúci 40-dňový pôst pred Veľkou nocou,
ktorý sa najmä v minulosti bral veľmi vážne.
Práve preto mali byť posledné fašiangové
dni, nazývané ostatky, dňami bujarej zábavy.
Z veľkomoravského obdobia je z nášho územia známy názov mjasopust.
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Oboznámila nás aj s pripravovanými
akciami - napr. splavy na pltiach, návštevy zámkov a hradov, výstavy ovocia ,
zeleniny a kvetov. Požiadala prítomných,
ktorí budú mať záujem, aby sa vopred
prihlásili a rozdala v písomnej forme
pripravené akcie.
Poďakovanie patrí všetkým členom
výboru a ostatným členom, ktorí svojou
pomocou prispeli pri organizovaní všetkých posedení, či už prípravou pohostenia, obsluhou , pri uskutočnení výletov a
príprave výstavy.
Obzvlášť veľká vďaka patrí p. starostovi a obecnému zastupiteľstvu, ktorí
nám poskytujú zdarma kultúrny dom , p.
starostovi za pomoc a podporu, vychádza
nám maximálne v ústrety a ešte sa mi ne-

stalo, aby ma odmietol, keď ho požiadam
o radu a pomoc pri uskutočnení akcií našej ZO JDS.
Taktiež poďakovanie patrí aj naším
sponzorom: p. Pavlovi a Rastislavovi
Kusendovým, p. Vladimírovi Mitanovi a
Poľnohospodárskemu družstvu v Bošáci.
Ďakujem všetkým členom za účasť
na výročnej schôdzi. Potešilo ma, že
sme sa stretli v tak veľkom počte, aj napriek tomu, že práve vrcholí chrípkové
obdobie.
Prajem všetkým hlavne zdravie,
šťastie , pokoj, pohodu v kruhu svojich
najbližších a rodiny.

Podľa dĺžky fašiangového obdobia sa
rozlišovali krátke a dlhé fašiangy. Žartovne
sa hovorilo, že keď je krátky fašiang, vydajú sa aj škaredé dievčatá. V slovenskom
prostredí to bolo dané aj roľníckou kultúrou.
Hoci sa gazdovia už pripravovali na jarné
práce, ešte nebolo veľa roboty, takže okrem
priadok a páračiek bol čas aj na svadby. Trvali dlhšie ako dnes a bola to slávnosť nielen
rodiny, ale celej dediny.
Toto obdobie poznali aj východní Slovania, u ktorých sa slávili v podobe „maslenice“. Samotný názov hovorí, že to bolo obdobie bohaté na kalorické jedlá. Naši predkovia
žili a stravovali sa veľmi striedmo, ale počas
fašiangov pred pôstom bolo zvykom jesť do
sýtosti. Tradičnými jedlami boli fánky, šišky,
pampúchy, záviny a rôzne zabíjačkové špeciality.
Inú formu získali fašiangy po prijatí kresťanstva. To, čo z nich ako fragment zostalo,
boli obchôdzky v maskách. V súčasnosti ide
skôr o zábavu, ale v minulosti mali masky
dôležitý rituálny význam. Tie fašiangové boli
najmä zvieracie a vyzerali strašidelne. Čím
bola maska strašidelnejšia, tým mala väčšiu
moc a ľudia verili, že démoni a zlí duchovia
sa vyplašia a nebudú ich obťažovať. Ešte aj
dnes sa v niektorých slovenských regiónoch
konajú fašiangové sprievody s rôzne zamaskovanými účastníkmi. Kedysi nesmel chýbať Turoň, medveď či vlk.
V prvej polovici 20. storočia k maskám
pribudol aj vojak so šabľou a práve na túto
šabľu napichovali gazdiné potravinové podarúnky. Každá obec mala svoje tradičné
vinšovačky a masky na dvore domu nikdy
nezabudli domácich vyzvŕtať. V sprievode
nechýbal ani ľudový zabávač.

Akt pochovania basy symbolizoval, že
hudobné nástroje zmĺknu, zábava sa končí,
nastáva obdobie pôstu a ľudia sa majú ponoriť viac do seba.
Dosť bolo histórie, ide sa na prítomnosť.
V sobotu 3. februára sa v kultúrnom dome
v Zemianskom Podhradí konala už po siedmykrát fašiangová zabíjačka.
Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy,
hodovania a pitia. V takom duchu sa niesla
aj fašiangová zabíjačka v našom kultúrnom
dome.
Mäsiari s pomocníkmi pripravili chutné
klobásy, jaternice, zabíjačkovú kašu a kapustnicu, za čo sa im dostalo ocenenia. Príkladom bola stará česká rozprávka o Princeznej zo zlatou hviezdou.
Starosta obce oblečený v kráľovskom
kostýme udeľoval ocenenie za výborne uvarenú zabíjačkovú kapustnicu – rád zlatej
varešky Milošovi Lobíkovi, za chutné a do
zlata vyúdené klobásy – rád zlatej varešky
Vladimírovi Ochodnickému, za výborne
ochutené „jalítka“ – rád zlatej varešky Pavlovi Hulvákovi, za voňavú zabíjačkovú kašu
– rád zlatej varešky Petrovi Ukovi a dobre
zmiešaný pomer vínka, klinčekov a škorice
vo varenom víne – rád zlatej varešky Daliborovi Kosovi. Takto im starosta obce v mene
všetkých vyjadril poďakovanie za spoluprácu pri príprave tohto podujatia.
Podujatie prilákalo mnoho občanov našej
obce, ktorí si pochutnali na tradičných zabíjačkových špecialitách pri hudbe pána Čaňu
z Březovej – Ferďáska.
Poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí
obetovali svoj čas, aby pripravili občanom
našej obce príjemné fašiangové popoludnie.
Pracovníčky OcÚ

Eva Kopuncová
predsedkyňa ZO JDS v Zem.Podhradí
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Fašiangy
v MŠ
Obdobie od Troch kráľov do
Popolcovej stredy nazývame fašiangy. Fašiangové tradície, spojené so sprievodmi maskovaných
ľudí, boli akýmsi prechodom
medzi Vianocami a Veľkonočnými sviatkami. Počas fašiangov
dodnes prevláda zábava, organizujú sa zábavy, zabíjačky.
V našej materskej škole sme
zavŕšili fašiangy karnevalom. Už
každoročne ho usporadúvame v
KD Zemianske Podhradie. Aj
tento rok sa nás zišlo mnoho –
malých aj veľkých, v maskách aj
bez masiek. Zábava bola veselá vďaka skvelému šašovi, ktorý sa s deťmi aj dospelými bavil do večerných hodín. Ani tento rok nechýbala chutná torta, skvelá hudba, výborné koláče od šikovných mamičiek. Sme veľmi radi, že sa nám opäť podarilo spoločne s rodičmi
detí zorganizovať skvelú akciu a zakončiť tak obdobie veselosti, ktoré vystriedalo obdobie pôstu…
Mgr. Daniela Madilová, riaditeľka MŠ

Veľká noc v MŠ
Zemianske
Podhradie
Veľká noc nie je len o oblievaní a šibačke, pretože skrýva
oveľa hlbší význam...Veľká noc sa považuje za najväčšie
sviatky roka a v rôznych regiónoch prevládajú zaužívané zvyky
a tradície. Niektoré poznáme už od detských čias, pretože sú
skrátka súčasťou našej Veľkej noci odjakživa. Niečo sa mení,
niečo sa prenáša z generácie na generáciu.
Veľká noc bez televízie, čokoládových zajacov či umelohmotných dekorácií- takto ju poznali naši starí a prastarí rodičia. V súčasnosti však ľudové
zvyky nielen v mestách, ale už aj v mnohých dedinách žiaľ pomaly vymierajú, a preto sa snažíme s deťmi v MŠ o tradíciách –nielen tých veľkonočných,
ale počas celého roka rozprávať a pripomínať ich skutočný význam.
V súvislosti s Veľkou nocou sme spoločne s rodičmi zorganizovali
„Veľkonočné tvorivé dielne“, kde sme vyrábali rôzne jarné dekorácie, maľovali vajíčka, plietli korbáče...
Veríme, že aj takýmto spôsobom zvyky a tradície nášho kraja zachovávame a prehlbujeme u detí národné povedomie o obci, regióne, ktorý je ich
domovom.
Mgr. Daniela Madilová, riaditeľka MŠ

zo školičky
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MŠ Bošáca
Komu sa nelení, tomu sa zelení… Ani nám pani učiteľkám a deťom z MŠ Bošáca sa nelenilo a stihli sme toho
od decembra 2017 do 9.3.2018 viac, než dosť. Ponúkame
Vám stručný prierez aktivít, ktoré sme s deťmi uskutočnili:
Deň pred Mikulášom, teda 5.12.2017 bolo u nás rušnejšie popoludnie ako inokedy. O 15.00 hod. začali prichádzať rodičia, ktorí nám prišli pomôcť na našich vianočných
dielničkách, aby si spolu so svojimi deťmi vytvorili krásne
ozdôbky, ktoré nám spríjemnili vianočné sviatky a skrášlili
priestory našej MŠ.
„Vitaj, vitaj Mikuláš, čo v batohu pre nás máš, cukríky
i čokoládky, a či dáky perník sladký?“ Takýmito veršami

privítali 6.12.2017 deti v materskej škole Mikuláša, ktorý
nás prišiel navštíviť so svojimi pomocníkmi, anjelom a čertom. Deti prežili v spoločnosti tejto „mikulášskej trojice“
pekné dopoludnie, kde nechýbala dobrá nálada a sladká
odmena za krásne básničky, ktoré deti recitovali. Na záver
Mikulášovi zaspievali pesničku a rozlúčili sa.
V decembri sme sa v rámci vzdelávacej aktivity začali pripravovať na najkrajšie sviatky roka. Zamiesili sme si
„cesto“, povykrajovali sme z neho rôzne tvary a nakoniec
sme z neho „upiekli medovníčky“, ktoré síce neboli jedlé,
ale skrášlili sme si nimi naše triedy a takto pripravení sme
sa tešili na vianočnú besiedku.
„Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc…“
Na deň sv. Lucie sme si v našej MŠ pripomenuli staré
slovenské zvyky. Najskôr sme sa porozprávali, čo všetko
v tento deň i večer predtým ľudia robili a následne sme si
túto tradíciu zrealizovali. Deťom sme zabielili tváre, obliekli ich do bieleho a husími (i papierovými) perami povymetali kúty od všetkého zlého. Deti sa pri tom náramne
bavili a kúty vymietli tak dobre, že nás určite všetky zlé
sily budú zďaleka obchádzať.
Vianočný stromček v materskej škole sa 13.decembra
rozžiaril pri vzácnej príležitosti. Rodičia a príbuzní našich
detí sa prišli pozrieť na ich vystúpenie s názvom Vianoce v medovníkovej chalúpke. Deti v ňom pomohli dobrej
Ježibabke opraviť strechu na medovníkovej chalúpke, aby

aj ona mohla mať krásne Vianoce. Deti si zarecitovali, zaspievali i zatancovali a zahrali milú scénku. Všetky deti
vystúpenie krásne zvládli, čo bolo vidieť i na rozžiarených
a miestami i od dojatia uslzených očiach divákov.

Deti z našej MŠ si 08.01.2018, teda prvý deň po zimných prázdninách po príchode do tried, našli pod vianočným stromčekom bohatú nádielku darčekov od Ježiška. Pre
deti to bol nesmierne radostný zážitok. Prekvapenie bolo
vidieť na ich očkách, ktoré žiarili šťastím a úžasom. Netrpezlivo čakali na ostatných kamarátov, kým prídu a budú
si môcť všetci spolu rozbaliť darčeky. Deti sa veľmi tešili
z nových hračiek a samozrejme si ich poriadne vyskúšali.
Tento rok sme dlho čakali na sneh, ale dočkali sme sa.
Ako málo stačilo k detskej radosti… Často sme sa rozprávali o tom, čo všetko sa dá robiť so snehom. Deti sa veľmi
tešili, keď napadol prvý sniežik. Postavili si snehuliakov,
iglu, bobovali a lopatovali sa a aj sme sa trochu guľovali.
Každý deň si deti vedeli nájsť novú zábavu a hru so snehom. Počas zimných mesiacov sme kŕmili vtáčiky, aby sa
nám na jar odmenili krásnym spevom.
Dňa 7.2.2018 sa naša obyčajná MŠ zmenila na rozprávkovú. Ráno miesto detí prichádzali princezné, lienky,
snehuliaci Olafovia, športovci, piráti, mačičky a tigre, Ba-

18

zo školičky
nám beží čas. Spolu s deťmi sa porozprávala o tom, čo je
typické pre každé ročné obdobie, dala im hádanky a zaspievala piesne z vlastnej tvorby. Deti si zahrali na hudobných
nástrojoch, zaspievali, zatancovali a dobre sa zabavili.
Pri príležitosti Marca – mesiaca knihy sme s deťmi
navštívili miestnu knižnicu. Pani Ing. Radošová porozprávala deťom, na čo slúži knižnica a ako sa knihy požičiavajú. Deťom pripravila rozprávkové a tiež náučné knihy,
ktoré si mohli poprezerať. Ešte predtým sme si spoločnými
silami zdramatizovali rozprávku Ťahal dedko repku. Vytvárať u detí pozitívny vzťah ku knihe je veľmi dôležité
na rozvíjanie predstavivosti, fantázie, slovnej zásoby a celkový rozvoj dieťaťa.
Tento školský rok sme pre deti pripravili okrem kurzu
korčuľovania aj kurz plávania. Vďaka skvelým inštruktorom boli deťom položené dobré základy na korčuľovanie
a už teraz sme zvedaví, koľko plavcov budeme mať po kurze plávania.
kolektív MŠ Bošáca

tmani a rôzne iné rozprávkové bytosti. Bol u nás karneval.
Všetci tancovali, jedli, pili, hodovali a veselo sa zabávali.
Nakoniec sa tešili z peknej odmeny.
Dňa 6.3.2018 k nám po čase opäť zavítala kamarátka
Simsalala so svojim hudobno-pohybovým vystúpením Ako

Obec Zemianske Podhradie a Obec Bošáca
Vás pri príležitosti MDD srdečne pozývajú do

„ČAROVNÉHO PARKU REMESIEL“
Toto milé podujatie pre všetky deti sa uskutoční

2. júna 2018 od 14.00 hod.

v parku kaštieľa v Zemianskom Podhradí (stanovištia od 14.00 – 16.00).
Na hasičskom ihrisku budú pripravené ďalšie atrakcie:
drevený kolotoč, remeselný jarmok,
tvorivé dielničky, skákacie atrakcie, ukážka hasičského a záchranárskeho auta...
Na ihrisko Vás odvezie konský záprah alebo hasičské auto.
Nebude chýbať občerstvenie či sladká odmena.
Vstup možný aj deťom, ktoré nie sú občanmi Zemianskeho Podhradia a Bošáce
za poplatok 3 €.
Tešíme sa na Vás!

hasiči a zo športu

CHODBOVICA
V sobotu 10.3.2018 sa na I. Základnej škole v Senici konala súťaž pre mladých hasičov pod názvom “Chodbovica“.
Celá škola sa v tento deň zmenila na hasičské cvičisko. Na chodbách základnej školy mali
pripravených 9 stanovíšť.
Museli preskočiť prekážku,
zapojiť sacie vedenie, prebehnúť pretek hasičských
dvojíc, zdolať rebríkovú
stenu, priradiť správne technické prostriedky, zaviazať
uzol, zhodiť kolky a najnáročnejšou úlohou bolo zdolať niekoľkometrový úsek
pomocou žineniek. Tieto
disciplíny sú prísne hodnotené a za každé menšie zaváhanie sú trestné body.
V tejto súťaži si zmeralo sily celkovo 32 chlapčenských a 23 dievčenských družstiev. Naši mladí hasiči na
tejto súťaži nemohli chýbať. Vytvorili
sme chlapčenské i dievčenské družstvo. Napriek menším zaváhaniam sa
podarilo chlapcom obsadiť 8.miesto a
dievčatám 16.miesto po tom, ako im
nešťastne uletela jedna žinenka, ktorá
im priniesla veľa trestných bodov. No

FK 1972
Zemianske
Podhradie
Príroda sa nám pomaly prebúdza zo
zimného spánku, čo môže znamenať len
jediné. To, čo sme všetci tak túžobne očakávali. Začiatok jarnej futbalovej sezóny.
Tú jesennú naše A mužstvo obsadilo
11 miesto s 11 bodmi a s nelichotivým
skóre 18:38. Tak ako i minulú sezónu sa
trápime najmä v koncovke. Počas sezóny
sme odohrali veľa dobrých zápasov, no
s menej dobrým koncom. S jeseňou sme
sa teda lúčili so zmiešanými pocitmi, no
s chuťou vydať na jar zo seba všetko.
Začiatok zimnej prípravy u nás v FK
1972 Zemianske Podhradie začal hneď
po Novom roku. Príroda si v zime síce
odpočinula, no my sme sa snažili na sebe
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DHZO Bošáca – hlásený požiar
v každom prípade im určite patrí veľká
vďaka za to, že sa zúčastnili, bojovali a nevzdali to. Dôležitejšie ako umiestnenie sú
predsa získané skúsenosti a radosť, s ktorou tento šport spolu robíme. Tešíme sa na
ďalšie výzvy.

Dňa 20.2.2018 vo večerných hodinách
bol na krajskom operačnom stredisku nahlásený požiar v obci Bošáca – časť Zabudišová. Po výjazde profesionálnych
hasičov z HaZZ Nové Mesto nad Váhom
nás následne kontaktovalo operačné stredisko pre zabezpečenie podpory. Bol vyhlásený poplach
pre príslušníkov zásahovej
jednotky. Na výjazd vyrazilo IVECO Daily a Škoda
706 (cisterna). Po príchode
na hlásené miesto požiaru
nebol lokalizovaný žiaden
požiar. Následne bola vykonávaná obhliadka z rôznych
miest s negatívnym výsledkom. Po konzultácii s príslušníkmi HaZZ Nové Mesto
nad Váhom sa usúdilo, že
išlo s najväčšou pravdepodobnosťou o vyhorenie sadzí
v komíne v niektorom z rodinných domov v obci Bošáca.
Zasahovali títo členovia DHZO:
Daniel Juráček, Juraj Kyselica, Tomáš
Kyselica, Ľudovít Jurkovič, Milan Kozic a Daniel Popluhár.
V každom prípade ďakujeme občanom, že nie sú ľahostajní voči cudziemu nešťastiu a za všímanie si okolia.
Ľudovít Jurkovič

zapracovať aj v tomto období, nakoľko
zimná príprava je veľmi dôležitá.
Počas zimnej prípravy sme taktiež
odcestovali na štvordňové sústredenie
na chatu Jana, ktorá sa nachádza na Mikulčinom vrchu. Toto sústredenie sa nedá
inak hodnotiť ako na výbornú. Popri silných športových a kondičných výkonoch
sa taktiež utužuje partia, čo je azda to najdôležitejšie. Nie je nad lepší pocit, ako
keď v Čechách oslavujete zlatú medailu
z olympiády a zapíjate cesnakovú polievku šampanským .
Taktiež začali zimnú prípravu aj naši
najmenší Prípravkári, ktorí nám robia najväčšiu radosť. Pravidelne a poctivo cez
zimu trénovali v telocvični, je na nich vidieť chuť a radosť z futbalu. Viacerí hráči
A mužstva si z nich môžu brať príklad.
V jesennej časťi sa im podarilo obsadiť
krásne štvrté miesto.
Čo sa týka zázemia klubu, podarilo sa
nám vybaviť niekoľko sponzorských príspevkov, za ktoré veľmi pekne a srdečne

ďakujeme. Budú rozumne použité na chod
klubu, A mužstva a v neposlednom rade
našich najmenších, ktorí si to zaslúžia najviac. Začali sme s rekonštrukciou šatní,
ktoré sme vymaľovali a taktiež pribudol
nový nábytok, za ktorý veľmi pekne ďakujeme pánovi Bližniakovi staršiemu. Ak
nám počasie dovolí, chceli by sme do začiatku sezóny zvertikulovať ihrisko, zagúľať a podsiať novú trávu. Dali sme si
vypracovať cenovú ponuku na závlahu
ihriska, ktorú by sme do budúcnosti chceli
za veľkej pomoci obce vybudovať. Tento
rok by sme chceli svojpomocne vybudovať prestrešenie betónovej terasy na ihrisku, taktiež za spolupráce obce, bez ktorej
by náš klub nemohol existovať.
Na záver chcem popriať našim mužstvám veľa vsietených gólov v súperových bránach, veľa bodov v tabuľke, nech
sa nám vyhýbajú zranenia a najmä nech
máme radosť z futbalu.
ZEMANI OLÉ, OLÉ
Šimon Katrinec
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BOJ O ZÁCHRANU 6. LIGY ZAČÍNA
Našim mužom sa v jesennej časti súťaže nedarilo podľa predstáv, keď hlavne výsledkovo výrazne zaostali za očakávaním.
Ako najväčší problém sa už dlhodobo javí premieňanie šancí,
lebo v zápasoch hrajú dobre, bývajú lepší, vytvoria si dostatočné
množstvo šancí na strelenie gólu, ale realizácia vo finálnej fáze je
žalostná. Máme druhé najslabšie mužstvo v tomto ukazovateli,
dali sme len 23 gólov.
V mnohých prípadoch sa od nás odklonilo i šťastie, keď sa
zápas „lámal“. Ani muži s píšťalkou k nám neboli pozitívne naklonení, často sme odchádzali z ihriska s pocitom krivdy. Prehrali
sme 9 zápasov, z toho 4 o gól, súperi proti nám kopali 10-krát penaltu (tri nepremenili). Taktiež sa nám nevyhli zranenia, chýbali
nám kľúčoví hráči hneď od úvodných zápasov sezóny, ktorí vedia
rozhodnúť zápas a nakoniec sa to prejavilo v tých zápasoch, kde
sme mali podľa priebehu vyhrať, ale úspešný bol nakoniec súper.
Pred jarnou časťou súťaže sú naši muži v neľahkej situácii a
majú pred sebou veľkú výzvu, záchranu 6. ligy. Po jesennej časti
súťaže sú na 14. mieste tabuľky so ziskom 12 bodov. Je jasné,
že jarná časť bude veľmi náročná. Záchranárske práce začali už

počas zimy. Tréner Peter Ševčík spolu s asistentom trénera Martinom Kochanom a hráčmi sa s danou situáciou určite nezmierili
a spoločne tvrdo pracujú na kondícii a zlepšení herných činností,
aby sme v odvetnej časti súťaže získali čo najviac bodov. Veríme,
že zápasy v jarnej časti súťaže dajú všetkým jasnú odpoveď, že
do tejto súťaže jednoznačne patríme a po 30. kole, keď sa budú
počítať body, skončia na takej pozícii, ktorá zabezpečí účasť v 6.
lige i ďalšiu sezónu.
OŠK BOŠÁCA DO TOHO!!!
1
13
14
15
16

Klub
TJ Družst. Vlára Ľuborča
TJ Lokomot. Tr. Teplá
OŠK Bošáca
TJ Slovan Zamarovce
TJ Družst. Opatová n/V

Z
15
15
15
15
15

V
9
4
3
3
3

R
4
3
3
3
1

P
2
8
9
9
11

Skóre
48:22
24:32
23:32
21:37
27:49

B
31
15
12
12
10

+/10
-9
-12
-9
-14

Bc. Jozef Mihala
tajomník VV OŠK Bošáca

UDELENIA BRONZOVÉHO ODZNAKU SFZ
Na návrh VV OŠK Bošáca bol p. Dušanovi Kochanovi
pri príležitosti významného životného jubilea 60 rokov,
ktorého sa dožil dňa 3.7.2016, udelený Bronzový odznak
SFZ za dlhoročnú aktívnu prácu vo futbale.
Bronzový odznak SFZ odovzdal p. Dušanovi Kochanovi predseda ZsFZ p. Šípoš a predseda ObFZ Trenčín p.
Gróf na konferencii ObFZ Trenčín, ktorá sa konala dňa
7.1.2018 v Trenčíne.
Pán Dušan Kochan je dlhoročným dobrovoľným funkcionárom OŠK Bošáca, predtým TJ Družstevník Bošáca,
kde aktívne pracuje viac ako 40 rokov, najskôr ako hráč
TJ Družstevník Bošáca, potom ako tréner mládeže a neskôr ako funkcionár.
Od roku 2007 doteraz je členom Výkonného výboru
OŠK Bošáca, keď v rokoch 2011 až 2014 bol jeho predsedom a štatutárom. Zo svojej predchádzajúcej pozície
starostu obce Bošáca, aj keď nebol členom VV, aktívnym
spôsobom podporoval futbalový klub a rozvoj hlavne
mládežníckeho futbalu v celej Bošáckej doline. Podieľal
sa nemalou mierou na rozvoji futbalového rastu mnohých
hráčov, na zveľaďovaní areálu futbalového klubu a zlepšovaní podmienok pre futbal. Jeho zásluhou sa v Bošáci
postavili nové šatne pre futbalistov, zveľadilo ihrisko a
jeho okolie.
K udeleniu tohto významného ocenenia blahoželá aj
VV OŠK Bošáca.
Bc. Jozef Mihala
tajomník VV OŠK Bošáca

POĎAKOVANIE
OŠK Bošáca ďakujem všetkým, ktorí poukázali nášmu
občianskemu združeniu 2% zo svojich zaplatených daní.
Tieto prostriedky efektívne využijeme na podporu mládežníckeho futbalu a pri obnove a rekonštrukcii nášho areálu.
Ešte raz veľké Ď A K U J E M E!!!
VV OŠK Bošáca
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Nábor OŠK Bošáca
Máš rád pohyb, rád hráš futbal? Máš 5 – 7
rokov alebo aj viac? Pridaj sa k futbalovej
prípravke OŠK Bošáca! Tréningy pre všetkých budúcich Ronaldov, Messiov, Škrteľov,
Hamšíkov sú každý utorok a štvrtok od 15.30
v telocvični ZŠ s MŠ Ľ.V. Riznera a na ihrisku OŠK Bošáca hneď, ako to počasie dovolí!
Pridaj sa k našej partii a prvý zápas v skutočnom drese si zahráš už na jar. Vítaní sú
chlapci aj dievčatá!
Bližšie informácie na 0949 628 281 (tréner) alebo 0908 513 793 (vedúci mužstva),
prípadne miro@vasdj.sk Tešíme sa na každého, ktorý má chuť na futbal!
Výkonný výbor OŠK

Turnaj prípraviek
v Bošáci vyhrali
domáci hráči OŠK
Dňa 28.1.2018 sa v športovej hale v Bošáci konal už 4.ročník
futbalového turnaja prípraviek U11 RE/MAX NaMax Cup.

Turnaja sa už tradične účastnia družstvá spod Javoriny –
z moravskej strany TJ Sokol Březová a FC Strání, zo Slovenska
TJ Iskra Moravské Lieskové a domáci OŠK Bošáca.
Hala, ktorá slúži základnej škole ako telocvicňa prešla minulý rok zmenou povrchu (pôvodný bol odstránený až po betón,
novopoložený je odpružený s umelým povrchom), a tak sú vytvorené ideálne podmienky pre halový futbal.
Všetky družstvá prišli s vekovo zmiešanými družstvami, ale
aj najmladší sa dostávali do hry v dostatočnom čase. Futbal to bol
výborný, keďže všetci sa snažili hrať kombinačný futbal a dávali
do súbojov plné nasadenie.
Najviac sa darilo domácim hráčom, keď súperom strelili
v troch zápasoch 10 gólov a podelilo sa o ne až
6 strelcov. Titul víťaza
si vybojovali po druhýkrát, keď vyhrali hneď
prvý ročník turnaja, v
ďalších dvoch si trofej
odniesli chalani z Moravy ( 2016 Březová, 2017
Strání),
víťazstvom
vo 4. ročníku teda vyrovnali skóre Slovensko
– Morava na 2:2.
Turnaj bol bohato
obsadený aj divákmi
a rozhodne ho možno
najmä vďaka domácemu fanklubu označiť
za „najhlučnejší turnaj“
v ObFZ Trenčín.
5.ročník turnaja sa
bude konať 26.1.2019!
Miroslav Švehla
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VYLOSOVANIE JAR 2018
DOSPELÍ
K
17
18
19
20
21
22
23
16
24
25
26
27
28
29
30

ŽIACI
K
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Dátum
18.03.
25:03.
01.04.
08.04
15:04.
22.04.
29.04.
01.05.
06:05.
13.05.
20.05.
27.05.
03.06.
10.06.
17.06.

Čas
15:00
15:00
15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
14:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Zápas
Bošáca – Očkov
FK Turani – Bošáca
Bošáca – Brestovec
Opatová n/V – Bošáca
Bošáca – Tr. Jastrabie
Zamarovce – Bošáca
Záblatie – Bošáca
Čachtice – Bošáca
Bošáca – Trenč. Teplá
Ľuborča – Bošáca
Bošáca – Horná Súča
Myjava „B“ – Bošáca
Bošáca – Kočovce
Kľúčové – Bošáca
Bošáca – V. Bierovce

BUS
13:30
15:15
14:45
14:45
15:15
15:15
15:30
15:45
-

Dátum
01.04.
08.04.
15:04.
22.04.
29.04.
06:05.
13.05.
20.05 .
27.05.
03.06 .
10.06.

Čas
12:00
10:30
12:30
13:00
10:30
13:30
10:30
11:00
10:30
14:00
10:30

Zápas
Bošáca – Zamarovce
Bzince p/J – Bošáca
Bošáca – Záblatie
Bošáca – Tr. Stankovce
Krajné – Bošáca
Bošáca – Trenč. Turná
Soblahov – Bošáca
Bošáca – Dolná Súča
Čachtice – Bošáca
Bošáca – Tr. Jastrabie
Svinná – Bošáca

Autobus
09:30
09:15
09:15
09:30
09:00

Zimný halový
futbalový turnaj
dorastencov
Poslednú januárovú nedeľu usporiadal Bc. Jozef Mihala pod
hlavičkou OŠK Bošáca (za výdatnej pomoci Mariána Kopunca
st.) halový turnaj dorastencov pre tímy 4. a 5. ligy. V silnej konkurencii sa z víťazstva tešili chlapci z Hornej Súče.
Turnaj sa odohral v Mestskej športovej hale na Sihoti v
Trenčíne za účasti siedmich mužstiev, hrajúcich 4. a 5. ligu
ZsFZ, ktoré doplnilo družstvo Výberu ObFZ Trenčín, pre ktorých to mala byť príprava na finálový turnaj ZsFZ.
Turnaja sa zúčastnili veľmi kvalitné mužstvá, čo sa prejavilo
aj v jednotlivých zápasoch, keď každý priniesol výborný futbal,
ktorý sa niesol v duchu fair-play, k čomu prispeli výbornými výkonmi mladí rozhodcovia ObFZ. V zápasoch sme videli krásne
góly po pekných akciách alebo krásnych strelách, ale aj výborné
zákroky brankárov.
Dorastenci OŠK Bošáca obsadili konečné 5. miesto, keď
zvíťazili v troch stretnutiach, jeden ich zápas skončil remízou
a jeden prehrali. Systém turnaja im neumožnil bojovať o prvé

DORAST

K

Dátum

Čas

Zápas

BUS

14
15
16
17
18
19

24.03. S
31.03. S
07.04. S
14.04. S
22.04. N
28.04. S

15:00
15:30
15:30
15:30
13.00
16:00

Stará Turá – Bošáca
Bošáca – Prečín
Domaniža – Bošáca
Bošáca – Udiča
Krajné – Bošáca
Bošáca – Košeca

13:45
13:30
14:30
-

20
21
22
23
24
25
26

05:05. S
12.05. S
19.05. S
26:05. S
02.06. S
09.06. S
16:06. S

16:30
16:30
14.30
17.00
17.00
17.00
17.00

Klátova N.V – Bošáca
Bošáca – Hor. Poruba
Ladce – Bošáca
FK Turani – Bošáca
Častkovce – Bošáca
Horná Súča – Bošáca
Bošáca – Drietoma

14:30
13:00
15:30
15:45
15:30
-

priečky, nakoľko v základnej skupine skončili tretí len vďaka horšiemu skóre a ďalej hrali len o 5-8. miesto, ale svojim
výkonom určite nesklamali a nebyť vysokej prehry Drietomy v
poslednom zápase s Bojnou, mohli hrať o prvé priečky oni.
Výsledky OŠK:
ZÁKLADNÁ SKUPINA
1. Bojná - OŠK 2:2
góly OŠK: Kukuča B., Juráček
2. Drietoma - OŠK 0:5 góly OŠK: Kukuča B.-2, Balaj, Kubíček Michal, Kukuča M.
3. Borčice - OŠK 3:2 góly OŠK: Bončo, Balaj
SKUPINA 5-8. MIESTO
1. OŠK - Výber ObFZ Trenčín 3:2 góly OŠK: Kubíček Martin, Balaj, Juráček
2. OŠK - Trenčianska Turná 9:3 góly OŠK: Hulvák-5, Bončo, Kubíček Michal, Kukuča B., Juráček
CELKOVÉ PORADIE
1. Horná Súča
2. Krajné
3. Borčice
4. Bojná
5. Bošáca
6. Trenčianska Turná
7. Výber ObFZ Trenčín
8. Drietoma
VÝSLEDKY KOMPLET:
Skupina A: Borčice – Drietoma 7:2 Bojná – Bošáca 2:2 Bor-
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čice – Bojná 3:1 Drietoma – Bošáca 0:5
Borčice – Bošáca 3:2 Drietoma – Bojná 2:9
Poradie: 1. Borčice 9 b, 2. Bojná 4 b, 3.
Bošáca 4 b, 4. Drietoma 0 b.
Skupina B: Tr. Turná – Horná Súča 0:1 Krajné – Výber ObFZ 3:3 Tr. Turná – Krajné 1:5
Horná Súča – Výber ObFZ 3:3 Tr. Turná –
Výber ObFZ 1:0 Horná Súča – Krajné 4:1
Poradie: 1. Horná Súča 7 b, 2. Krajné 4 b, 3.
Tr. Turá 3 b, 4. Výber ObFZ 2 b.
Skupina o 1.-4. miesto: Borčice – Krajné 2:4
Horná Súča – Bojná 4:2 Bojná – Krajné 1:3
Borčice – Horná Súča 2:3
Poradie: 1. Horná Súča 9 b, 2. Krajné 6 b, 3.
Borčice 3 b, 4. Bojná 0 b.
Skupina o 5.-8. miesto: Drietoma – Tr. Turná
2:7 Bošáca – výber ObFZ 3:2 Drietoma – Výber
ObFZ 1:4
Bošáca – Tr. Turná 9:3
Poradie: 5. Bošáca 9 b, 6. Tr. Turná 6 b, 7.
Výber ObFZ 3 b, 8. Drietoma 0 b.
Bc. Jozef Mihala, tajomník VV OŠK Bošáca

Výsledky mládežníckych mužstiev OŠK
Bošáca na zimných halových turnajoch
Prípravka:
Turnaj prípraviek 20.1.2018 v Melčiciach-Lieskovom
OŠK Bošáca - Tr. Teplá 1:1
OŠK Bošáca - Záblatie 1:2
OŠK Bošáca - AS TN 0:0
OŠK Bošáca - Melčice 1:4
Konečné 4. miesto
RE/MAX NaMax Cup 28.1.2018 v Bošáca
O turnaji píšeme na inom mieste.
Turnaj prípraviek - ročník narodenia 2008
a mladší 3.2.2018 v Trenčíne
Výsledky OŠK Bošáca.
OŠK Bošáca - Bzince 2:0 Góly: Kopunec 2
OŠK Bošáca - Modrová 7:1 Góly: Papala 2,
Zamec 2, Kopunec, Kozic, Mago
OŠK Bošáca - Čachtice 0:2.
OŠK Bošáca - M. Lieskove 2:1 Góly: Papala 2
Konečná tabuľka
1. Čachtice
4 4 0 0 17:2 12 b.
2. BOŠÁCA
4 3 0 1 11:4 9 b.
3. M. Lieskove 4 1 1 2 9:7
4 b.
4. Modrová
4 1 1 2 8:14 4 b.
5. Bzince p/J
4 0 0 4 1:19 0 b.
Turnaj Tatran cup 2018 11.02.2018 v Svinnej
Výsledky OŠK Bošáca:

OŠK Bošáca - CFK Pezinok Cajla 2:3
Góly: Mizerák Alexej (2)
TJ Družstevník Kolačín - OŠK Bošáca 2:2
Góly: Mizerák Alexej (2)
OŠK Bošáca - MFK Topoľčany 0:5
TJ Štart Svinná - OŠK Bošáca 2:1
Gól: Mizerák Alexej
FK Horná Súča - OŠK Bošáca 0:5
Góly: Papala Šimon (2), Mizerák Alexej (2),
Koreň Filip
OŠK Bošáca – Futb. akadémia Tatran 1:4 Gól:
Zamec Gabriel
TJ Družstevník Hrádok - OŠK Bošáca 1:0
Konečná tabuľka
1. MFK Topoľčany
2. TJ Družstevník Kolačín
3. CFK Pezinok Cajla
4. Futbalová akadémia Tatran
5. TJ Družstevník Hrádok
6. TJ Štart Svinná
7. OŠK Bošáca
8. FK Horná Súča
Starší žiaci:
Turnaj o Pohár starostky obce Bobot
04.02.2018 v Svinnej
Výsledky OŠK Bošáca:
OŠK Bošáca - Moravské Lieskové 4:0 Góly:

Lobík Matej, Hricko Lukáš 3.
OŠK Bošáca - Bošany 1:0, Gól:Hricko Lukáš
OŠK Bošáca - Akadémia Tatran 2:1, Góly:
Hricko Lukáš, Fabian Andrej
OŠK Bošáca - Svinná 0:1
OŠK Bošáca - Ilava 2:0, Góly: Lobík Matej 2
OŠK Bošáca - Hlohovec 0:1
OŠK Bošáca - Brezová 0:2
OŠK Bošáca - H.Súča 3:1, Góly: Lobík Patrik,
Hricko Lukáš, Mizerák Alexej.
Konečná tabuľka
1. FC Slovan Hlohovec
2. OŠK Bošáca
3. TJ Štart Svinná
4. TJ Iskra Moravské Lieskové
5. FK Bradlan Brezová pod Bradlom
6. FK Horná Súča
7. Futbalová akadémia Tatran
8. MFK Ilava
9. OFK Bošany
Dorast:
Zimný turnaj dorastencov 28.1.2018 v Trenčíne
O turnaji píšeme na inom mieste
Bc. Jozef Mihala
tajomník VV OŠK Bošáca

NAŠI JUBILANTI
60 rokov
Katrinec Peter
Benková Elena
Čičó Karol
Hrivnák Dušan
Matejovičová Anna
Minárčic Kamil
Jašková Ľudmila
Alena Lieskovská, Zem. Podhradie
Miroslav Blažo, Zem. Podhradie
65 rokov
Radoš Ján, Ing.
Mikulcová Eva
Minárčic Karol
Kozic Milan
Peter Tulis, Zem. Podhradie
Stanislav Hrabina, Zem. Podhradie
Michal Janega, Zem. Podhradie
Pavol Šesták, Zem. Podhradie

Narodili sa
Ferianec Jakub
Viazanko Imrich
Katrinec Oliver
Šestáková Anna
Hrudová Nela
Tadeáš Kotvan, Zem. Podhradie

Pani Božena Mažárová

70 rokov
Kraiselová Emília
Brezováková Daniela
Zacharová Alžbeta
Oravec Milan
Herák František
Zachara Ján
Kusendová Emília
MUDr. Vlasta Kaššovicová, Zem.
Podhradie
Oľga Pevná, Zem.Podhradie
Slávka Daranská, Zem. Podhradie

80 rokov
Kaššovicová Mária
Brdová Alžbeta
Anna Lieskovská, Zem. Podhradie
Mária Zámečníková, Zem.
Podhradie
Branislav Václav, Zem. Podhradie

75 rokov
Ševčík Ján

90 rokov
Mária Juriková, Zem.Podhradie

85 rokov
Pevný Pavel
Božena Mažárová, Zem. Podhradie

Navždy nás opustili
Králiková Viera
Ertl Ján
Dugátová Mária

Fraňová Emília
Pavlusová Zuzana

Pani Anna Lieskovská
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