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Svatí Juríčko,
otvor políčko,
dze mój milí pójďe
orat zajtra ráňičko.
Svatí Jur volá,
zem sa otvára,
abi tráva,
tráva rvóstla,
tráva zelená.
Svatí Jur iďé,
leto nám ňesé,
leto, leto nám,
pocťivím pannám.
Pieseň výročného
zvykoslovia

jan. – mar. 2019, č. 1

20. Kvapka krvi Bošáckej doliny
Keď sme sa v roku
2012 s p. Staňákovou
v
rámci
Slovenského
červeného kríža v Bošáci
a v spolupráci s našimi
obcami Zem. Podhradie
a
Bošáca
rozhodli
rozbehnúť túto našu akciu
– Kvapka krvi Bošáckej
doliny, boli sme nervózne,
ako to celé „vypáli“…
A teraz s potešením
môžeme povedať, že to
„vypálilo„ dobre a stojí to
za to!
1. apríla 2019 sme
v
KD
Zemianske
Podhradie veľmi úspešne
zorganizovali už jubilejnú 20. Kvapku krvi
Bošáckej doliny, ktorá okrem toho, že bola
výnimočná, lebo bola už 20-ta, bola výnimočná
aj tým, že sa jej zúčastnil zatiaľ rekordný počet
darcov 46! Doteraz bol maximálny počet 35.
Celá akcia sa niesla – dovolím si povedať –
v príjemnom duchu, aj keď darcovia museli
tento krát trošku dlhšie čakať práve kvôli veľkej
účasti. Čakanie im však skrátila aj ukážka prvej
pomoci, ktorú nám so svojim tímom skvelo
zorganizovala pani Dr. Ráclavska – za čo veľmi
pekne ďakujeme! Na túto akciu sme pozvali aj
žiakov našej Základnej školy, ktorí si mohli
priamo vyskúšať, ako ovládajú poskytnutie
prvej pomoci.
Vďaka finančnej podpore našich obcí, SČK,
firme Ferno a Maťovi Bušovi sme mohli
našim darcom okrem už tradičného malého
občerstvenia, darovať aj malý darček v podobe
trička a malej veľkonočnej dekorácie ako
spomienku na 20. Kvapku krvi Bošáckej doliny

Na stole bahniatka
a veľké dobroty,
príde i láska,
vykroč jej oproti!
Nepokaz nikomu
tieto dni sviatočné,
veď patria každému,
sú predsa veľkonočné.
Príjemné a požehnané
veľkonočné sviatky
prajú
Obce Bošáca
a Zemianske Podhradie.

– za čo tiež veľmi pekne ďakujeme.
Na záver by som chcela ešte raz poďakovať
všetkým darcom krvi a nielen tým, ktorí chodia
na Kvapku krvi Bošáckej doliny za to, čo robia,
lebo veta:
„ Človek nikdy nevie, kedy on alebo jeho
blízki budú krv potrebovať, sa môže bohužiaľ
hocikedy stať pravdivou…“
za MS SČK v Bošáci Lenka Paceková
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dovoľte mi pozdraviť Vás v roku 2019
prvý krát prostredníctvom nášho časopisu Prameň. Znova sme sa ani nenazdali
a je tu koniec marca. Po dlhšej dobe sme
mali celkom slušnú nádielku snehu a tak
si prajem, že tento dar od prírody vydrží a
budeme žať aj bohatú úrodu z našich polí
a záhrad.
Nový rok sme privítali ako inak
ohňostrojom a tradičnou veselicou v

ovať hasičské zbrojnice v Bošáci a na
Zabudišovej. V rámci rozšírenia škôlky v
súčasnosti prebieha verejné obstarávanie
na zhotoviteľa rozšírenia materskej škôlky. Práce majú podľa plánu začať v júni a
ukončené by mali byť najneskôr v novembri. Počas budovanie prístavby bude škôlka otvorená. Zatvorená bude počas rekonštrukcie pôvodnej časti, kde sa spoja dve
triedy s kanceláriou a skladom a vznikne
tak jedna veľká trieda. Ďalej sa prepojí stará časť s novou. Budeme sa snažiť, aby sa
tieto práce vykonali počas letných prázdnin, kedy je škôlka uzatvorená. Ak aj cez
všetku snahu dôjde k obmedzeniu prevádzky škôlky, žiadam Vás o trpezlivosť,
ústretovosť a pochopenie. Odmenou bude
navýšenie počtu detí v materskej škôlke.
Samozrejme o všetkom budeme rodičov
včas informovať. Kto by mal záujem pozrieť si projektovú dokumentáciu, môže
si ju stiahnuť z nášho webu, kde je súčas-

kultúrnom dome. Samozrejme nesmel
chýbať opäť vynikajúci ekumenický koncert, futbalové turnaje všetkých generácii,
obecný ples, pochovávanie basy a ďalšie
podujatia. Vďaka patrí všetkým organizátorom, účastníkom ako aj návštevníkom.
Prajem si, aby chuť, odhodlanie a zápal
pre vec verejnú zostali v ľuďoch aj naďalej a mohli sme sa stretávať na všetkých
tých krásnych akciách.
Tento rok máme v pláne realizovať
viacero aktivít. Ako som už spomínal v
minulom čísle, budeme rozširovať materskú škôlku, budovať zastrešené pódium
za sokolovňou a zatepľovať a rekonštru-

ťou podkladov pre verejné obstarávanie.
Projekt pódia za sokolovňou je tiež vo
fáze verejného obstarávania. Momentálne
budeme vypratávať priestor za sokolovňou, tak aby bol pripravený na výstavbu.
Ak sa nič nepredvídané neudeje, pódium
bude pripravené na naše hody. Projekty
hasičských zbrojníc sú vo fáze príprav na
verejné obstarávanie. Budem rád, ak rekonštrukcie zrealizujeme tento rok. Bude
záležať, ako rýchlo urobíme prípravne
práce, ktoré budeme ako hasiči vykonávať dobrovoľne. V rámci ďalších projektov sme dopĺňali žiadosti. Či už projekt
rozšírenia zberného dvora, alebo získa-

Milí spoluobčania,

nia traktora s čelným nakladačom. Práve
projekt traktora má byť vyhodnotený v
týchto dňoch a čakáme na rozhodnutie.
Verím, že dokiaľ vyjde toto číslo, budeme
sa môcť pochváliť schválenou dotáciou.
Podali sme žiadosť o dotáciu na zateplenie a rekonštrukciu kultúrneho domu na
Zabudišovej. Taktiež sme podali žiadosť
na rozvoj kultúrneho dedičstva a podpory
tradičnej kultúry. Súčasťou tohto projektu
sú nové kroje, technické vybavenie, ako
aj podpora novej divadelnej hry nášho divadelného súboru Rozmarín. Plánujeme
sa zapojiť aj do ďalších výziev. Prioritou
je pre nás projekt pozemkov pre výstavbu rodinných domov „Pod Stráňami“.
Pracujeme na projektovej dokumentácii.
Následne budeme realizovať územné
a stavebné konanie. Z menších projektov
spomeniem dokončenie bezbariérového
vstupu do kultúrneho domu, ktorý treba
už len natrieť a dokončenie úprav a následne májové otvorenie posilňovne pod
kultúrnym domom.
Som rád, že napriek všetkým úskaliam pri výbere novej riaditeľky základnej
školy, je zabezpečený riadny chod školy.
Chcem sa poďakovať dočasne poverenej
riaditeľke Mgr. Kataríne Kusendovej a jej
zástupkyni Mgr. Alene Kuželíkovej za ich
snahu, ochotu a nasadenie. Poďakovanie
patrí tiež všetkým pedagógom a zamestnancom školy, ktorí s porozumením berú
vzniknutú situáciu, sú nápomocní riaditeľke školy a sústreďujú sa na svoju prácu
tak, aby sa hlavne deti v škole cítili dobre a napredovali v získavaní vedomostí.
V súčasnosti sa zostavuje rada školy a
následne bude vyhlásené nové výberové
konanie na riaditeľa školy.
Nuž čaká nás veľa práce a verím, že
nám bude priať počasie. Dobré počasie
hlavne prajem našim poľnohospodárom,
pestovateľom, ovocinárom a záhradkárom. Nech máme minimálne tak dobrú
úrodu tento rok, tak ako tomu bolo v minulom roku.
Záverom sa chcem poďakovať všetkým občanom, ktorí sa zapájajú do života v obci v ktorejkoľvek oblasti. Prajem
nám všetkým veľa zdravia, šťastia, lásky,
porozumenia a úsmev na každý deň a pre
každého.
Váš starosta
Mgr. Daniel Juráček

z Bošáce

KALENDÁR AKCIÍ
ČO NÁS ČAKÁ…
27. 4. 2019 Turistika Okolo Bošáckej doliny
27. 4. 2019 Folk. vystúp. DFS Radosť Trenčín a DFS Lúčinka Praha
27. 4. 2019 Pálenie JURA /podľa počasia/
28. 4. 2019 Bošácke baveničky – repríza
30. 4. 2019 Stavanie mája
1. 5. 2019 Pri čistú Bošácu/brigáda/
4. 5. 2019 Zóna bez peňazí /Ratolesť Haluzice/
12. 5. 2019 Ďakujem Ti mama/Deň matiek/
1. 6. 2019 Deň detí

Napíš
starostovi
Obec Bošáca sa zapojila
do portálu Odkazprestarostu.sk,
ktorý umožňuje obyvateľom a
návštevníkom obce nahlásiť prob-

lémy, ktoré ich trápia, a to jednoducho a rýchlo. Podnety môžete
posielať buď z webovej stránky
www.odkazprestarostu.sk, alebo
priamo z mobilného telefónu,
prostredníctvom aplikácií pre
operačné systémy Android a iOS.
Pri každom podnete je potrebné
uviesť krátky názov a popis problému, zvoliť jednu z príslušných
kategórií (napr. životné prostredie, parkovanie áut,…) a typov
podnetov, označiť na mape, kde
sa podnet nachádza a priložiť fotografiu, ktorá daný problém do-

kumentuje. Odkaz na túto stránku
nájdete aj na našom webe, hneď
vľavo pod hlavným menu. Po potvrdení podnetu administrátorom
portálu nasleduje jeho odoslanie
samospráve. O odoslaní podnetu
vás portál informuje prostredníctvom e-mailovej notifikácie. Po
zverejnení podnetu samospráva
odpovedá,
či a ako ho
bude riešiť.
Ak Bošáca nezašle
prvú
odpoveď do
štrnástich
dní od pridania podnetu, podnet
je automaticky označený ako neriešený. Na druhej strane, obec
má možnosť uviesť, že podnet
nepatrí do jej kompetencie a je
možné zmeniť zodpovednosť za
jeho riešenie na iný subjekt. Portál zároveň umožňuje obyvateľom o každom podnete slobodne
diskutovať, hodnotiť, či je odpoveď samosprávy uspokojivá, pridávať komentáre či aktualizácie
podnetov.
Obecný úrad Bošáca

OZVENY
VIANOČNÝCH
TRADÍCIÍ
Spomienka na vianočný čas…
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Odpad, problém nielen nás, ale celého ľudstva

V posledných mesiacoch najmä internetové stránky a televízie prinášajú priam
hrôzostrašné zábery z našej planéty. Moria zaplnené tonami odpadov, znečistené
rieky, lesy, zvieratá zbytočne umierajúce
pre rôzne druhy odpadov, ktoré sa im dostanú do tráviaceho traktu, či oslabené zo
zamotania do odpadu, z ktorého sa nedokážu samé dostať. Bez pomoci ľudí, paradoxne z ich pohľadu tých istých ľudí,
ktorí spôsobili ich utrpenie a znečistenie
našej planéty.
Ekológovia, ochrancovia prírody
a rôzne environmentálne združenia doslovne kričia o pomoc. Nemusíme byť
zanieteným aktivistom, aby ste pomohli
svojmu okoliu a miestu kde žijete. Keď
tak urobí každý jeden z nás, určite dôjde
k zlepšeniu.
A čo by ste mohli urobiť? Najlepšie
odpad neprodukovať, alebo snažiť sa eliminovať jeho množstvo. Najväčší problém v odpadoch a zároveň najväčší objem

odpadu tvoria v súčasnosti plasty. Pri nákupoch v obchode nekupujme igelitové
tašky, ale donesme si tašku svoju. Viete
koľko igelitových tašiek sa na Slovensku
ročne minie? Priemerný Slovák (priemer
znamená, že aj malé dieťa) spotrebuje za
rok neuveriteľných 466 igelitiek. Strašné
číslo. V tejto smutnej štatistike žiaľ patríme na čelné priečky v rámci EÚ. Trvá
stovky rokov, kým sa v prírode rozložia. Každý rok viac ako 8 miliárd z nich
skončí v riekach a jazerách alebo ako
odpad pohodený na uliciach alebo v prírode. Snažme sa vyhýbať aj používaniu
mikroténových a igelitových „sáčikov“
v slovenčine vrecúšok. S účinnosťou od
roku 2021 nariaďuje EÚ zákaz používania jednorazových plastov. Tak sa skončí
s používaním jednorazového riadu, vatových tyčiniek, slamiek a ďalších jednorazových plastov. Vedeli ste, že plastový
pohár alebo kelímok sa v prírode rozkladá
dlhých 80 rokov a polystyrénové termo
obaly na jedlo a pitie asi nikdy? Toto nariadenie sa dotkne každého z nás, dokonca aj obecného úradu. Áno aj my budeme
musieť hľadať náhradné riešenia počas
obecných podujatí.
Keďže viacerí z Vás stále nevedia, aj
po mnohonásobnom opakovaní, ako nakladať s odpadom v našej obci, prichádza
opakovanie opäť.
V obci Bošáca máme v súlade so zákonom raz za dva týždne zvoz komunálneho odpadu zo smetných nádob. Hneď
pri tomto sa musíme zastaviť a ujasniť
si dôležité fakty. Na základe VZN obce
Bošáca č. 2/2016 má každá domácnosť
jednu smetnú nádobu. Často sa nám stáva,
že sa mnohí z Vás prídu sťažovať, že Vám
smetiari nevyviezli druhú smetnú nádobu. O to väčším paradoxom je, že jedna
smetná nádoba nepostačuje domácnosti,
kde sú 2-4 ľudia a naopak postačuje domácnosti, kde je 7 dospelých ľudí. Čím to
asi bude? Nedôkladnou separáciou! Skúste separovať všetko, čo sa dá, obec Vám
pre separáciu vytvorila priam kráľovské
podmienky. Do smetnej nádoby patria iba
tie druhy odpadu, ktoré nedokážeme vyseparovať. V niektorým obciach kontrolujú zamestnanci obsah smetných nádob,
pretože separácia je zo zákona povinná.
Pri neseparovaní, alebo nesprávnom separovaní môže potom obec domácnosti
pokutovať. Nechceme pristúpiť k také-

muto radikálnemu riešeniu, preto nám
pomôžte všetci a zapojte sa do separácie.
Zdá sa Vám spravodlivé, že túto káru za
Vás ťahá niekto iný, separuje všetko a vy
sa iba veziete a prizeráte?
Separovať plasty, neznamená separovať len plastové fľaše. Patria sem spomínané igelity, vrecká, kelímky, obaly.
Skrátka všetko čo chceme vyhodiť a je
to z plastu. Samozrejme čisté, aby mohla prebehnúť recyklácia. Každý mesiac
vrecia s plastmi odoberáme spred Vášho
domu. Na zbernom dvore prechádzajú
triedením a lisovaním. Každé jedno vrece
zamestnanci otvoria a triedia plasty.
Tetrapack je tiež zberaný samostatne
raz do mesiaca. Veľkým problémom je, že
sa nám často stáva, že do vriec umiestňujete špinavé nevypláchnuté obaly, často aj
s pôvodným obsahom. Prosíme Vás, dôkladne ich vyprázdňujte a umývajte. Aj

chlapi z prevádzky sú ľudia, tak ako Vy
a určite by sa ani Vám nepáčilo, keby ste
boli pri likvidácii odpadu „okydaní“ od
skvaseného mlieka alebo ovocných štiav.
Smrad je to neúnosný a zároveň sa tým
znehodnocuje práca ostatných spoluobčanov, ktorí tetrapacky dôkladne čistia.
Na zbernom dvore sa tieto obaly následne
lisujú.
Papier a kartóny môžete tiež raz
do mesiaca vyložiť pred svoj dom. Druhá možnosť je vymeniť ich za hygienické

z Bošáce
výrobky pri príležitostnom zbere, ktorý
vykonáva oprávnená firma v našej obci.
Samozrejme aj papier by mal byť čistý.
V prípade, že máte papier znehodnotený a špinavý a usúdite, že nie je vhodný
na separáciu, je potrebné ho dať do komunálneho odpadu.
Sklo môžete umiestniť do zvonových
kontajnerov alebo tiež počas príslušného
dňa zberu vyložiť pred svoj dom. Samozrejme čisté a bez obsahu. Ak sa nedá
umyť, radšej ho dajte do komunálneho
odpadu, pretože špinavým znehodnotíte
ďalšie sklo vhodné pre recykláciu.
Kovy sa zberajú spoločne so sklom
v jeden deň v samostatnom vreci. Patria
sem aj plechovky, konzervy a kovové
obaly z potravín. Samozrejme opäť čisté.
Biologicky rozložiteľný odpad kompostujeme všetci doma na hnojisku
a v kompostéri, ktorý vďaka dotácii Mikroregiónu Bošáčka, môžu dostať obyvatelia Bošáce. Stačí oň požiadať. V prípade
väčšieho množstva konárov, môžete po-

žiadať o pristavenie kontajnera.
Tuky a jedlý olej v plastových fľašiach môžete priniesť na zberný dvor, kde
je pre ne vyhradená zberová nádoba.
Textil, šaty a odevy patria do kontajnerov na textil, ktoré sú na námestí. V prípade väčšieho množstva odporúčame ich
dovoz na zberný dvor, kde je pre textil
vyčlenený veľký zberový kontajner.
Na zberný dvor môžete okrem všetkých vyššie spomínaných druhov odpadu
priniesť aj batérie, akumulátory, elektroodpad, drobný stavebný odpad a veľkoobjemový odpad/nábytok a podobne/.
Všetky druhy odpadu musia byť samozrejme riadne vytriedené. Zberný dvor
je otvorený v stredu od 14:00 do 18:00
a v sobotu od 8:00 do 12:00 hod.
Na separáciu odpadu sú zriadené aj
zberné hniezda, kde sú umiestnené kontajnery pre jednotlivé druhy odpadu. Nepochopiteľné pre nás je, že keď si dá niekto tú prácu a príde k tomu kontajneru,
prečo vhodí plast do kovu alebo tetrapack

O ceste k prírodným
indiánom
Dobrodruha telom aj dušou Petra Becka Ondrejoviča sme s radosťou privítali opäť u nás v Bošáci, aby nám porozprával novinky zo svojho bohatého cestovateľského roka. V sobotu 15. decembra nám sprostredkoval príbeh
o ceste amazonským pralesom k prírodným indiánom. Toto dobrodružstvo
zažil spoločne s dokumentaristom Pavlom Barabášom a je zachytené
aj vo filme Tieň jaguára,
ktorý beží práve teraz
v našich kinách. Ďakujeme Petrovi za pekný cestovateľský večer
v Bošáci a už teraz sa
tešíme na jeho nové zážitky.
Tatiana Helíková
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do papiera a opačne? Je to také ťažké prečítať si, na čo slúži ten kontajner? Neuvedomujete si, že tým ničíte prácu všetkých
separujúcich a sťažujete výkon práce našim chlapom, ktorí musia potom pracne
separovať obsahy kontajnerov?
Ako triediť odpad a postupovať pri
jeho likvidácii nájdete aj na druhej strane
kalendáru zberu odpadov pre obec Bošáca na rok 2019. Prosíme Vás, trieďte odpad, trieďme všetci spoločne. Pomôžeme
našej planéte, životnému prostrediu, nám
ľuďom, ale aj svojim peňaženkám. Každý
rok stúpa rapídne cena uloženia odpadu
na skládku a tým aj poplatok za komunálny odpad.
Záverom by sme chceli poďakovať
občanom, ktorí separujú, nie je im jedno,
ako tu budeme žiť o pár rokov či desaťročí a robia niečo pre seba, svoje deti, ale aj
pre našu planétu. A v konečnom dôsledku
aj pre svoje, naše peňaženky.
Obecný úrad Bošáca

Pozvánka
na turistiku
V sobotu dňa 27. apríla 2019 sa uskutoční
2. ročník diaľkového pochodu Okolo Bošáckej doliny. Pre turistov sú pripravené dve trasy
v dĺžke 30 km a 50 km so spoločným štartom aj
cieľom pri Penzióne Žákovic v Trenč. Bohuslaviciach.
30 km trasa: Trenč. Bohuslavice - Haluzice - Zabudišová - Španie - Nová Bošáca-Horné
Kameničné - Dorotkovci - Rolincová - Bošáca Trenč. Bohuslavice, celkové prevýšenie je 890 m.
50 km trasa: Trenč. Bohuslavice - Haluzice Zabudišová - Kykula - Mikulčin Vrch - Studený
vrch - Březová u Křížku-Nová hora-Horné Kameničné-Dorotkovci-Rolincová-Bošáca-Trenč.
Bohuslavice, celkové prevýšenie je 1543 m.
Profil tratí je väčšinou hrebeňovka. Na oboch
trasách sú možnosti občerstvenia v pohostinských zariadeniach a v cieli v Penzióne Žákovic,
no aj tak je potrebné zobrať si so sebou nápoje
a jedlo. Na štarte medzi 6:00 hod. a 8:00 hod. obdrží každý účastník od organizátora propozície
s mapou a v cieli účastnícky list.
Tešíme sa na Vašu účasť,
Mikroregión Bošáčka
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Na obecnom plese ako v ľadovom kráľovstve
V sobotu podvečer 19. januára sme sa stretli na už našom treťom obecnom plese v Kultúrnom dome v Bošáci. Už pri vstupe
do sály očarila všetkých návštevníkov nádherná studená a zároveň nežná modrá v dokonalom spojení s čistou bielou, ktorá dala
všetkým pocit, že sa ocitli v krásnej zimnej rozprávke. Ples otvorili príhovorom Táňa Helíková s Martinom Adamaťom a starosta
obce Daniel Juráček slávnostným prípitkom. Počas celého plesu
do tanca hrala hudobná skupina TRITON. Spoločenské tance nám
predviedli tanečníci Tamara Rozembergová a Marián Dorušinec.
Plesanie spríjemnila cimbalová muzika Pajtáš z Lopeníka. Prekvapením večera bolo vystúpenie speváka Igora Kmeťa s kapelou, ktorý rozprúdil v sále pravú plesovú zábavu. Za zabezpečenie
prekvapenia ďakujeme p. Tiborovi Tóthovi. Pred polnocou sme
sa ocitli na chvíľu v oriente vďaka vystúpeniu orientálnych tanečníc SHAMS. Chutnú večeru pre všetkých plesajúcich pripravil Penzión Žákovic. O všetkých v sále sa starali dobrovoľníci a
nadšenci, za čo im patrí veľké POĎAKOVANIE. Výborná nálada
panovala na plese do skorých ranných hodín.

Byť ženou je
nádherné
V sobotu 9. marca sme pripravili pri
príležitosti sviatku MDŽ popoludnie pre
naše ženy. Prítomným dámam sa prihovoril aj starosta obce Daniel Juráček. Okrem
sladkého pohostenia mali možnosť využiť
služby kozmetičiek z Mary Kay, ktoré sa
postarali o ošetrenie pleti, služby pedikérky Vladky Madilovej, vymasírovať si svoj
chrbát na masážnom kresle, alebo dopriať
rukám parafínový medový zábal. Celé popoludnie sa nieslo v duchu skrášľovacích
procedúr.
Byť ženou je nádherné. Keď sme pred
šiestimi rokmi usporiadali prvé podujatie
k sviatku MDŽ, vymysleli sme si tento
slogan. Lebo vraj oslavovať MDŽ je prežitok z minulých čias a dnes sa to nenosí.

Ďakujeme všetkým štedrým sponzorom, organizátorom, účinkujúcim a predovšetkým Vám, ktorí ste prišli na náš ples. Veríme,
že ste sa zabavili a tešíme sa na Vás o rok.
Mgr. Daniel Juráček starosta

Toto popoludnie pre ženy sa stalo veľmi obľúbené a našlo si postupne úspech
u všetkých generácií žien v našej obci.
Dnes s hrdosťou môžem povedať, že som
rada súčasťou tejto akcie. A aj keď si ju
robíme my ženy/samozrejme za veľkej
asistencie našich „hlavných obecných“
mužov/ pre nás ženy a strávime pracovne
celú sobotu, robíme to s radosťou.
Viete vlastne o čom je tento sviatok?
MDŽ je už od roku 1910 o emancipácii
žien, o rovnoprávnosti, spravodlivosti, skrátka je o nás
– ženách. A tak si
všetci spomeňme
po kyticiach kvetov
či sladkostiach od
mužov a skrášľovacích procedúrach
na 40 tisíc krajčírok, ktoré bojovali
v roku 1908 za lepšie pracovné pod-

mienky a volebné právo. Aj o tom by mal
byť sviatok žien.
Ďakujeme všetkým, ktorí pripravili
toto podujatie, poradkyniam zo spoločnosti Mary Kay, Vladke Madilovej a Vám
milé dámy, ktoré ste prišli a užili si popoludnie pre seba. Tešíme sa opäť o rok.
Tatiana Helíková
Obecný úrad Bošáca

za kultúrou v Bošáci
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Baveničky aj s legendárnou zdvíhačkou
V nedeľu 24. februára nám naši divadelníci z Rozmarínu pripravili tradičný zábavný program Bošácke baveničky, ktoré boli
opäť plné vtipných scénok, tanca, spevu a humorných situácií.
Vo vydarených scénkach sme spoznali život bezdomovcov na
slovensko – rakúskom pohraničí, policajti nám predviedli, že vtipy na ich adresu niekedy vôbec nemusia byť vtipmi a netrpezlivý
otecko v pôrodnici sa nevedel dočkať svojho vysnívaného syna.
Uskutočnil sa aj konkurz na let na červenú planétu, navštívili sme
nový bufet na námestí, v ktorom vraj nehrajú fér a dôchodci si
odstáli pred poštou nekonečný rad. Posvietili sme si aj na vzdelávanie seniorov, bošácke CUKY LUKY sme stretli na nákupoch
a na ceste z lesa nás vystrašil sused, ktorý si s hríbmi doniesol domov aj otravného kliešťa. Nepríjemná strata peňazí nás doviedla

k manželskej hádke. Nechýbali ani hudobné vystúpenia. Spevom
všetkých potešili Anička a Betka, zatancovali nám tanečnice
z krúžku Motýlik. Nenechali sa však zahanbiť ani divadelníci
a po twiste, macarene v parku a plážovej lambade všetko zakončili legendárnou záverečnou scénou z kultového filmu Hriešny
tanec. Naša „Baby“ nezostala sedieť v kúte a „Johny“ si po ňu

Marec – mesiac knihy
Mesiac marec máme už od školských čias pamäti zapísaný
ako mesiac knihy. Možno tento prívlastok už nevnímame tak intenzívne ako kedysi, keď bolo oveľa menej možností vzdelávania
získavania informácií ako dnes, no napriek tomu má literatúra
bežnom študentskom živote svoje stále miesto.
Mesiac knihy si pripomíname od roku 1955. Podľa jednej verzie sa stal mesiacom knihy komerčných dôvodov. Zvolili si to
sami kníhkupci, lebo bola na jar malá návštevnosť obchodoch.
marec práve preto, lebo tomto mesiaci sa narodil zomrel Matej
Hrebenda (10.3.1796 – 16.3.1880) významný šíriteľ slovenskej a
českej knižnej kultúry.
Dnes už úlohu Mateja Hrebendu – šírenie kníh knižnej kultúry
podporu vzdelávania – plnia knižnice. Nielenže sprístupňujú svoje knižné fondy čitateľom po celý rok, ale sú miestom pre prípravu podujatí pre rôzne vekové kategórie.

prišiel vo veľkom štýle. Zdvíhačka sa podarila a symbolicky, tak
ako film, ukončila aj naše baveničky.
Ďakujeme všetkým účinkujúcim za krásny kultúrny zážitok,
rodine Mikulcovej za ozvučenie podujatia. Pri repríze sa vidíme
28. apríla 2019 v KD Bošáca.
Tatiana Helíková za DS Rozmarín
Od rozšírenia internetu je marec nielen mesiacom knihy, ale
aj mesiacom internetu.
Žiaľ, čím ďalej tým viac, mladí ľudia zanedbávajú beletriu
radšej využívajú internet, alebo sa pozerajú na televíznu obrazovku. Je to krok dozadu, lebo nastáva nenávratné vzďaľovanie sa od
kníh zameranie pozornosti na málo hodnotné programy. Poklesol
záujem knihy, osobnosťami sa stali hrdinovia akčných seriálov.
Čím vulgárnejšie arogantnejšie vystupujú, tým sú viac uznávaní.
Títo showmani sa stali vzormi. Programy bez nejakého obsahu
alebo cieľa sa stali, bohužiaľ, neodstrániteľnou súčasťou našej
kultúry, každodenného života, ale dobrú knihu nikdy nenahradia.
Knihy nám sprostredkúvajú hodnoty, pri ktorých snaha po
moci peniazoch stráca zmysel. Sú schopné pomôcť nám nachádzať formovať zmysel nášho konania, usmerňovať nás na ceste
životom učiť nás spolunažívať láske mieri so svojimi blízkymi.
Ktoré knihy majú tieto zázračné schopnosti? Na to musí prísť
každý sám. určite mu tom pomôže aj to, ak navštívi našu knižnicu.
Ing. Radošová Ľudmila
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Literárne pásmo

Dňa 27.3.2019 Jednota dôchodcov Slovenska
spolupráci s Obecnou knižnicou Bošáca usporiadali so spisovateľkou Máriou Pomajbovou literárne
pásmo venované ženám. Táto milá a zhovorčivá
žena cez básne príbehy vzdala hold ženám, matkám
tak, že počas jej vystúpenia sa nám tlačili do očí slzy.
Bolo to veľmi pekné, emotívne vystúpenie prítomní
si odnášali krásny umelecký zážitok.
Spisovateľka Mária Pomajbová je autorkou štyroch kníh – Ženská duša pod lupou, Láska za sklom,
Jarmo vášne Postavy bez tieňov. Vo svojich knihách
čerpá zo skúseností, ktoré nadobudla ako pracovníčka Centra poradensko-psychologických služieb. Aj
touto cestou jej chceme poďakovať za príjemne strávené popoludnie zaželať jej veľa zdravia tvorivých
síl.
Ing. Radošová Ľudmila

Matej
Hrebenda
- Národný buditeľ
a ľudový spisovateľ.
Najznámejším sa
stal ako podomový
predavač slovenských
a českých kníh.
Prechodil nielen celé
Slovensko, ale aj Prahu, Viedeň, Pešť a Dolnú
zem. Predaj kníh, ktoré mu zverovali vydavatelia,
spájal i s poúčaním a národným uvedomovaním
dedinského ľudu. Na cestách zachraňoval pred
skazou staré knihy a zároveň zbieral i ľudové
piesne. Napísal Magazín aneb Sbírka veršů
Matejě Hrebendy Hačavaského (rukopis Knížečka
veršovních vinšů, Zborník slovenských národných
piesní, prísloví, porekadiel, hádok, hier, obyčají
a povier).

V Bošáci
Knižnica mala 31.12.2018 - 84 čitateľov (toho 14 čitateľov do 15 rokov
2 čitateľov do 6 rokov).
roku 2018 do knižnice pribudlo 46
kníh, toho 31 kníh sme dostali darom.
Týmto sa chcem všetkým darcom poďakovať. 15 kníh bolo zakúpených dotácie obecného úradu peňazí získaných
predajom kníh na burze. 31.12.2018
sa knižnici nachádzalo 10 175 kníh –
toho: 2 091 kníh odbornej literatúry pre
dospelých, 4 954 kníh krásnej literatúry pre dospelých, 479 kníh odbornej literatúry pre mládež 2 651 kníh krásnej
literatúry pre deti.
Najlepší čitatelia boli (počet prečítaných kníh) – dospelí: Kopuncová
Eva 70, Kuchtová Viera 64, Janušíková Eva 56, Hošťáková Alžbeta 48,
Zahradský Ľubomír 46, čitatelia do
15 rokov: Radoš David 12, Ševela Alexander 6, Kusendová Nikolka 6. Máme
aj malého čitateľa.
Je to Adamko Socha,
ktorému mamička
požičala
prečítala
24 kníh. Okrem rozprávok má rád knihy
zvieratkách. Najčítanejších spisovatelia
boli (počet kníh):
beletria - Táňa Keleová-Vasilková 27, Benzoniová Juliette
25, Pronska Jana 24, náučnej literatúry bol záujem najmä knihy obdobia 2.
svetovej vojny, literatúra pre mládež
– Holly Webb 8, Mária Rázusová Martáková 5, Thomas Brezina 4, náučnej
literatúry pre mládež bol záujem encyklopédie zvieratách.
roku 2018 bolo knižnici 1307 výpožičiek. Knižnicu počas roka navštívilo 478 čitateľov, toho 133 čitateľov
do 15 rokov. roku 2018 boli knižnici
4 podujatia pre verejnosť, na ktorých
sa zúčastnilo 217 účastníkov. Boli
to nasledovné akcie: výstava – Naše
huby stretnutie hubárov, Burza kníh,
exkurzie žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ,
exkurzia žiakov MŠ, Literárne pásmo
Vianociam so spisovateľkami Máriou Pomajbovou Jozefínou Hrkotovou-Hladkou.
Pri tejto príležitosti chcem upozorniť, že našej knižnici sa nachádza
cudzojazyčná literatúra jazyku anglic-

kom, nemeckom, francúzskom ruskom. Sú to rozprávky, romány a učebnice. V knižnici sa tiež nachádzajú
vysokoškolské skriptá.
Obecná knižnica je otvorená stredu
piatok od 13.00 hod. do 18.00 hod.

V Zemianskom
Podhradí
Knižnica mala 31.12.2018 – 23 čitateľov (toho 5 čitateľov do 15 rokov).
roku 2018 do knižnice pribudlo 53
kníh, ktoré sme dostali darom. Týmto
sa chcem všetkým darcom poďakovať.
Sú to všetko knihy (romány, detektívky), ktoré boli vydané po roku 2012.
31.12.2018 sa knižnici nachádzalo 3
626 kníh – toho: 394 kníh odbornej
literatúry pre dospelých, 1 734 kníh
krásnej literatúry pre dospelých, 152
kníh odbornej literatúry pre mládež, 1
346 kníh krásnej literatúry pre deti.
Najlepší čitatelia
boli (počet prečítaných kníh) - dospelí
Sadloňová Monika
50, Kopuncová Eva
45, Baková Andrea
13, Lehocká Alena 12, mládež Bližniak Timotej Maximilán – 30 , ostatní
– 1 až 2
Najčítanejší spisovatelia boli (počet vypožičaných kníh) - beletria Lindseyová Johanna 18, Dewerauxová Jude
11 , Kleypasová Lisa 7, literatúra pre
mládež – najmä rozprávky encyklopédie zvieratkách.
roku 2018 bolo knižnici 418 výpožičiek. Knižnicu počas roka navštívilo
178 čitateľov. roku 2018 boli knižnici
2 podujatia pre verejnosť, na ktorých
sa zúčastnilo 103 účastníkov. Boli to
nasledovné akcie: výstava prác detí
MŠ pod názvom Svet očami detí – 70 ,
exkurzia žiakov MŠ – 33.

ČINNOSŤ
OBECNEJ
KNIŽNICE

Obecná knižnica je otvorená štvrtok od 13.00 hod. do 16.00 hod.
Ing. Radošová Ľudmila
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Deň učiteľov
„Už ich tváre zdobia mnohé vrásky,
určite majú osemdesiat.
Pred rokmi učili nás hlásky,
počítať, kresliť, poznať krát.
Dnes navštívila som ich lásky,
dobrým sa vracia každý rád.“
Sviatok Deň učiteľov sa oslavuje deň narodenia pedagóga
Jána Amosa Komenského – učiteľa národov. Je oslavou práce
všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je poslaním
zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť obetu úctu poďakovanie.
tento sviatočný deň som navštívila po dlhšom čase „mojich“
učiteľov - manželov Rýdzich, ktorí ma učili malotriedke na osade
Zabudišová, kde som vyrastala. Práve pred 50-timi rokmi sa začali moje školské časy… Spomínam si na svoj prvý školský deň,
keď nás malé, strémované deti privítala pani učiteľka našej prvej
triede, kde zároveň učila aj žiakov 3. ročníka. rok neskôr, keď nás
strach tréma opadli, sme sa učili 2. triede, kde pán učiteľ učil aj
žiakov 4. ročníka. Medzi sebou sme sa začali viac spoznávať, našli sme si kamarátky. Keďže tejto triede bolo aj javisko, intenzívne prebiehalo nacvičovanie kultúrnych programov rôznym sviatkom - trieda bola na našich vystúpeniach vždy zaplnená rodičmi
občanmi Zabudišovej. Po ukončení 4. ročníka sme už cestovali
autobusom do Bošáce do školy, kde sme pokračovali ďalších ročníkoch. Po čase sa nás stali skúsení žiaci, ktorí túžili po tom, aby
škola bola za nami.
teraz po rokoch - ako radi by sme sa vrátili do školských la-

víc…
Každý nás sa rozletel preč, za svojim snom, za svojim povolaním. Občas sa stretávame, prehodíme pár slov, stali sa nás rodičia,
starí rodičia.
Na školské časy budeme pamätať až do konca života. za veľa
sme vďační aj svojim učiteľom - za to, že nám vštepili lásku prírode, ku kultúre…
„Často možno tieni zabudnutia stoja,
no hlavne vďaka nim je predsa úspechov tak veľa!
tejto chvíli preto treba našim učiteľom úctu vzdať,
za ich obetavosť, lásku drahocenný čas.“
Všetkým učiteľom učiteľkám prajem ich poslaní veľa energie
tvorivých nápadov.
„mojim“ prvým učiteľom aj tým ostatným, ktorí ma učili sú
už doma na dôchodku, prajem veľa, veľa zdravia, šťastia a spokojnosti!
Bývalá žiačka - M. Kosová, r. Struhárová

Československé zahraničné vojsko Bošácka skupina
Naši rodáci svoj vzťah Československej republike, svoj zmysel pre povinnosť občianske postoje prejavili svojim vstupom
do Československej vojenskej jednotky vo Francúzsku v rokoch
1939 – 1940. Teda dobe kedy už existoval vojnový Slovenský
štát.
Čs. veľvyslanec Paríži Štefan Osuský vtedy odmietol uznať
domáci politický vývoj za definitívny koniec Československa.
Jednal vytvorení čs. zahraničného vojska vo Francúzsku. Spočiatku mohli dobrovoľníci vstupovať iba do francúzskej Cudzineckej
légie tým, že prípade vojny Nemeckom bude vytvorená čs. zahraničná armáda.
Vojnový stav Francúzska Nemeckom vznikol 3. septembra
1939. Armáda prepustila dobrovoľníkov Cudzineckej légie dala
vznikajúcej čs. zahraničnej armáde dispozícii starý vojenský, tábor Agde, neďaleko Marseilles.
2. októbra 1939 podpísali čs. veľvyslanec vo Francúzsku francúzsky predseda vlády „Dohodu obnovení čs. armády vo Francúzsku“.
17. novembra 1939 Československý národný výbor vydal
mobilizačný rozkaz pre všetkých čs. občanov na francúzskom
území.
1. čs. náhradný prápor vznikol 28.9.1939 1. čs. peší prápor
deň neskôr.

15. januára 1940 vznikla 1. čs. pešia divízia. Jej prvým veliteľom sa stal generál Viest.
máji 1940 tvorilo divíziu 11.405 osôb, nich približne polovica
bola zo Slovenska. Viac ako tretina boli dobrovoľníci, zvyšok bol
mobilizovaný. Zo Slovenska však pochádzalo iba 10% príslušníkov veliteľského zboru.

veľvyslanec Štefan Osuský

generál Rudolf Viest
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Naši rodáci zažili na vlastnej koži problémy so zásobovaním,
vyzbrojovaním, celkovú chaotickú situáciu dezorganizáciu Francúzska. Boli vystrojení uniformami I. sv. vojny tomu zodpovedala výzbroj.
Francúzska spoločnosť nebola pripravená zvládnuť udalosti,
ktoré sa na ňu valili. Zaplatila tvrdú daň za roky, kedy
politici miesto modernizovania armády iba zvádzali ideologické diskusie mali plné
ústa rečí mieri. Na ich sľuby
doplatilo Československo ich
pravá tvár sa ukázala Mníchove.
Čs. vojaci sa napriek
všetkému aktívne zapojili
do budovania obrany, kládli
míny, ale do bojov, kde podávali dobré výkony. Bojovali,
i keď francúzske jednotky
ustupovali.
Straty: 1635 padlých, ranených nezvestných.
Vyznamenania za bojové
výsledky:
32 x udelený Francúzsky
vojnový kríž 1940
132 x udelený Čs. vojnový kríž 1939
109 x udelená medaila Za
chrabrosť
Tieto údaje vypovedajú tom, že účasť našich predkov nebola
iba symbolická.
Francúzsko kapitulovalo 22. júna 1940. Vojaci boli demobilizovaní. Časť našich bola evakuovaná do Veľkej Británie. Zvyšok
sa musel seba postarať, ako kto vedel.
Bošácka skupina
radov obyvateľov Bošáckej doliny jej blízkeho okolia sa čase
vyhlásenia mobilizácie vo Francúzsku nachádzalo veľa chlapov.
Títo pracovali hlavne ako robotníci poľnohospodárstve, ale tiež
na stavbách. Prosto všade, kde sa dalo. domu ich vyhnala núdza
prácu potreba zabezpečiť chlieb pre rodiny.
Uposlúchli výzvu prihlásili sa do čs. zahraničného vojska.
Takto vznikla situácia, kedy sa vo vojenskom tábore Agde postretalo veľa susedov známych, ale rodinný príslušníci. Nešlo žiadnych dobrodruhov. Boli to napospol obyčajní chlapi, plniaci si iba
to, čo považovali za svoju samozrejmú povinnosť.
Rodina jedného nich, p. Štefana Fraňa Novej Bošáce, č. domu
72, uchováva ako vzácne pamiatky fotografie tej doby. Tieto podávajú svedectvo plnení si povinnosti. občianskej a ľudskej odvahe. Ale ťažkej dobe tvrdom živote, kedy si boli Slováci nútení
hľadať obživu cudzine.
Na skupinovej fotografii, kde je popredí tabuľa nápisom
„Bošácka skupina, 1940, Pravda nech víťazí, Vernosť vytrvať“,
je 42 mužov. Podľa rodinnej histórie ide obyvateľov obcí Bošáca, Zemianske Podhradie, Nová Bošáca, Dolné Srnie, Moravské
Lieskové, Ivanovce, Štvrtok Melčice. Všetko chlapi, čo na Slovensku bývali možno 5 kilometrov od seba.

Veľká vďaka patrí p. Vladimírovi Fraňovi st. Bošáce, p. Miroslavovi Zámečníkovi p. Dušanovi Ochodníckemu za ich doterajšiu snahu pripomenúť osvetliť miestnu históriu za ich veľkú
trpezlivosť pri identifikovaní časti mužov na fotografii. Taktiež
všetkým, čo pri tomto napomohli.

Podľa doterajších zistení sa na fotografii nachádzajú:
- prvý rad, tretí zľava, sediaci- skrížené nohy, p. Struhár, Bošáca
– Zabudišová
- prvý rad, šiesty, Ján Ochodnícky- Križan (1906), Bošáca
- prvý rad, ôsmy, jeho švagor Ľudevít Beňovič, Bošáca
- druhý rad, predposledný, p. Šenkárčin, Zemianske Podhradie
- druhý rad, siedmy, p. Mitana, otec učiteľa Adama Mitanu, Zemianske Podhradie
- tretí rad, piaty, p. František Ondrášek-Konštantín (1906)
- tretí rad, štvrtý, p. Ján Žákovic, Bošáca
- štvrtý rad, prvý, p. Štefan Fraňo, Nová Bošáca
- štvrtý rad, druhý, p. Ján Václav- Rogoňa, Zemianske Podhradie
- štvrtý rad, posledný, p. Viliam Beňovič, Zemianske Podhradie
– Vrzalov
- p. Štefan Zbudila
- p. Štefan Rýdzi (1897), Zemianske Podhradie
- p. Pevný Ladislav, Zemianske Podhradie
- p. Ján Gavalec, Zemianske Podhradie
Zostáva ešte veľa tých, ktorých je potrebné identifikovať
a tým pripomenúť mladej generácii, že ich pradedovia nepotrebovali vysoké školy na to, aby vedeli, čo je správne potrebné. Že títo
mali guráž správne sa rozhodnúť podľa toho konať.
Ak spoznáte na fotografii niektorého týchto mužov, dajte nám
prosím vedieť. Za každú informáciu ďakujeme.
Kontaktujte prosím: mitanekmarian5@gmail.com .
Marián Mitánek

z histórie

Historickým objektívom
Vyhňa Jána Kaššovica už schátralom stave na fotografii roku 1965.
Nachádzala sa na Hrubej Strane Bošáci, poniže tiež už zbúraného mlyna Jána Kusendu. Predtým vyhňu vlastnil kováč Ján Drobný. súčasnosti
týchto priestoroch stojí dom Dušana Kochana. Bošáci pôsobilo mnoho
živnostníkov remeselníkov – kolárov, stolárov, murárov, zámočníkov ďalších remeselníkov. Starali sa potreby obyvateľov obce, takže Bošáčania
neboli odkázaní cestovať za službami do mesta. Významným remeslom
bol kováč. minulosti bol na dedine kováč veľmi potrebný mal stále dostatok práce. Okrem výroby kovových nástrojov náradia podkúval kone.
Konkurenciu kováčom robili aj bošácki Rómovia, ktorí taktiež vyrábali
rôzne náradie. Na druhom zábere zo spomínanej vyhne vidno pozadí bývalú ,,Hoferkéch výšku“ mlyn Jána Kusendu. Taktiež ako vidieť, popri
hlavnej ceste sa nenachádzali chodníky. Tie sa časti Hrubá Strana začali
budovať roku 1973.

Svetoznáma firma Baťa bola období prvej Československej republiky najväčším výrobcom vývozcom obuvi na svete. Hlavný závod sa nachádzal meste Zlín, ale pobočky si vybudovala aj na Slovensku. Založila
nový závody mestá Baťovany (dnešné Partizánske) Svit. Baťov závod sa
nachádzal aj Moravskom Lieskovom. Firma mala svoje predajne po celom
Československu. Takáto predajňa bola vybudovaná aj Bošáci. Nachádzala
sa na Hrubej Strane – pri križovatke smerom dnešnej pálenici. Po znárodnení bola objekte naďalej predajňa obuvi až do roku 1990. Následne tu
bola nakrátko zriadená krčma potom záhradkárske potreby. Dnes zrekonštruovanom dome býva Jozef Katrinec. Na fotografii obdobia Slovenského
štátu pri vojakovi uniforme stoja Martin Helík Pavel Kusenda.

To, že mladí stredné generácie odchádzajú za prácou do zahraničia,
nie je na Slovensku nič nové. Vedeli by tom rozprávať hlavne tie najstaršie
generácie. Chudoba, finančná núdza, nedostatok voľných pracovných príležitostí nútili našich predkov hľadať si prácu zahraničí. Za robotou chodili do Francúzska, Nemecka, Rakúska, ba za oceán do USA, či dokonca
Kanady Argentíny. Nebáli sa do týchto, často až príliš vzdialených končín
od domova, odísť napriek slabým jazykovým či geografickým znalostiam.
Tu pracovali továrňach, baniach, na poli, vedeli sa prispôsobiť každému
zamestnaniu. Často chodili len na sezónne práce, na zárobky „na majjéri“. Na takéto zárobky chodili celé skupiny robotníkov dediny na vopred
dohodnutý majer, najmä keď sa žalo obilie, vyberala repa pod. Zábery
roku 1939 zachytávajú „partiu Kuna“ Mannersdorfe „partiu Hanáček“ vo
Fischamende Bošáckej doliny Rakúsku.
PaedDr. Daniel Bradáč
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z organizácií

NAJLEPŠIE ROKY NÁŠHO KLUBU ALEBO

ZLATÁ ÉRA

Od roku 2010 si sami ,,píšeme,, novú éru holubárenia v našom
klube, ktorú celkom isto môžeme aj nazvať, ako najlepšie roky
chovu poštových holubov v našej organizácií. Po pretransformovaní sa na novú Základnú Organizáciu Bošáčka, po problémoch
s ktorými sme sa museli vysporiadať a
ku ktorým sa nechceme viacej vracať,
sme vytvorili kolektív chovateľov, ktorí z
roka na rok napredoval a to vo všetkých
oblastiach spojených s holubárskou činnosťou. Spoločne sme si stanovili ciele,
ktoré chceme dosiahnuť napr. byť jeden
z najlepších klubov našej Oblasti, zrekonštruovať si svojpomocne našu klubovňu, postaviť si svoj tréningový vozík
na prepravu holubov pre všetkých našich
členov, aktívne sa zapájať do fungovania Oblasti formou pomoci
pri spoluorganizovaní výstav, ktoré boli organizované Oblasťou
a organizovanie našich Oblastných a Regionálnych výstav a samozrejme dosahovať aj každoročne lepšie výsledky v pretekoch
holubov.

Podarilo sa nám spoločnými silami vo viacerých etapách dať konečnú podobu našej klubovni, na ktorú sme hrdí, kde sme odpracovali nespočítateľné množstvo hodín, kde nám bol odmenou len
dobrý pocit, ďalej sme si svojpomocne postavili tréningový vozík
za osobné auto, s kapacitou 400.ks. holubov, ktorí sme už v tomto
roku aktívne využívali a slúži pre potreby všetkých členov našej
ZO.
Aktívne sme sa zapájali do spoluorganizovania výstav, či už troch
Národných a jednej Stredoeurópskej, konaných v Trenčíne na výstavisku a organizovanie Oblastných, Regionálnych výstav tu u
nás v Bošáci, kde sme sa stretli už po šiesty krát, aby sme si pozreli najlepšie holuby OZ Trenčín.
Samostatnou kapitolou sú naše výsledky dosiahnuté našimi členmi za posledné roky, kde vládne zdravá konkurencia,
motivácia, podpichovanie, nadšenie a
elán, ktorý majú zatiaľ všetci členovia.
Všetky tieto aspekty sú potrebné na to,
aby sme sa mohli neustále zlepšovať a napredovať. Tak napr. mali sme každoročne
niekoľko prvých cien v Oblasti, alebo aj
v Regióne, holubov na Celoštátnych výstavách. Na posledných dvoch Olympiádach sme boli umiestnení
na popredných priečkach v súťažných kategóriách v OZ Trenčín,
ale až v tomto roku sa stal náš najúspešnejší člen Ľubomír Peráček, ako prvý v našej histórií, GENERÁLNYM MAJSTROM OZ
CHPH TRENČÍN, ako aj GENERÁLNYM MAJSTROM regiónu POVAŽIE.
Na poslednej Regionálnej výstave konanej u nás v Bošáci, koncom roka 2018, sme opäť potvrdili, že ostatná sezóna bola jednou
z najlepších v dejinách našej ZO Bošáčka, kde naši chovatelia si
prevzali dokopy 29. ocenení a to takmer všetky za prvé miesta
jednotlivých kategórií.
Na záver si môžeme len priať, aby nám toto všetko spomenuté
vydržalo čo najdlhšie, aby sme pokračovali v nastolenom trende,
aby nám všetkým slúžilo zdravie, aby sme mali aspoň také finančné možnosti, aké sme mali doteraz, lebo bez nich to nejde, no a
aby nám naše holuby robili i naďalej len radosť.
Za kolektív chovateľov poštových holubov v Bošáci
Martin Dzurák

HUBÁRSKE
STRETNUTIE
Do hlavnej hubárskej sezóny máme
ešte ďaleko , ale už tradične pred jej začiatkom sa naši hubári stretli v príjemnom
prostredí bošáckej knižnice. Tam si zaspomínali na minuloročnú sezónu a pochválili
sa svojimi úlovkami. Pani Kozáčková formou ankety vyrobila krásnu nástenku plnú
zaujímavých informácií o našich hubároch. Dalo sa z nej vyčítať, ktorý z členov
hubárov aké huby pozná a ktoré aj zbiera.

Stretnutie sa konalo na Medzinárodný deň
žien a na znak poďakovania a vďaky ženám každá dostala kvietok. Na záver bolo
pripravené príjemné pohostenie.
Spoločenstvo hubárov dáva do pozornosti, že práve v týchto mesiacoch (apríl,
máj) nám začínajú rásť prvé huby. Ako
sú: smrečkovec český, smrčky a čírovnica májová (májovka). Vo Francúzsku sú
smrčky považované za delikatesu a obyvatelia Francúzska sú ochotní za ne platiť
stovky eur. Májovky sú tiež veľmi chutné
a majú aj veľa liečivých účinkov. V jarnom období dokážu tieto huby uľahčiť život hlavne alergikom. Všetkým hubárom
prajeme veľa úlovkov v sezóne 2019.
Martin Socha

z organizácií

Čo čaká záhradkárov
V nedeľu 10.3.2019 sa konala výročná členská schôdza
ZO Slovenského zväzu záhradkárov v Bošáci. Na schôdzi
záhradkári zhodnotili uplynulý
rok a vytýčili si nové úlohy na
rok 2019. V súčasnosti má základná organizácia 63 členov,
tento rok sa môžeme pochváliť
3 novými členmi. Na výročnej
schôdzi sa zúčastnili aj hostia
z družobnej základnej organizácie v Nivnici. Dúfame, že
opäť nadviažeme na spoluprácu z minulosti. V roku 2019
bude organizácia naďalej zameriavať svoju činnosť okrem
iného aj na prácu s mládežou.

Budeme radi, keď sa deti zo ZŠ
v Bošáci znova 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. Ako prvá
akcia je plánovaný zájazd dňa
27.4.2019 na medzinárodnú
kvetinovú a záhradnícku výstavu FLÓRA Olomouc, ktorý
si členovia vybrali na výročnej
členskej schôdzi. Štyridsiaty
ročník výstavy nesie názov
STROM ŽIVOTA. Hlavná
kvetinová expozícia zavedie
návštevníkov do ríše snov a

Rozumie
reči byliniek
Zdravie je to najcennejšie, čo máme.
Naši predkovia sa dlhé stáročia spoliehali
na silu prírody a na liečenie neduhov, ktoré
ich trápili, využívali bylinky a iné prírodné zdroje. Hoci v súčasnosti väčšina z nás
siahne po moderných výdobytkoch medicíny, čoraz viac ľudí vyhľadáva aj bylinkárov. K vyhľadávaným patrí aj pani Anna
Kopáčová z Vrbového. Ona sama tvrdí,
že návšteva lekára a liečba sú nevyhnutné a bylinky sú len podpornou liečbou.
A ak pomôže, je veľmi šťastná. Posledné
marcové nedeľné popoludnie sme strávili v jej spoločnosti v Kultúrnom dome v

fantázie, kde sa prelína krása
kvetín so sklárskym umením.
Nebudú chýbať jarné záhradnícke trhy s pestrou ponukou
kvetín, rastlinného materiálu, záhradníckych pomôcok a
hobby potrieb, či výstava bonsajov. Republikový výbor /RV/
SZZ bude organizovať praktické vzdelávanie v oblasti ovocinárstva v regióne Trenčín,
konkrétne výstavisko EXPO
- Centrum v Trenčíne. Vzdelávanie je zamerané na praktické ukážky napr. vrúbľovania,
rezu ovocných stromov, očkovania a pod. Najbližšie je na
programe „Ochrana ovocných
drevín“ dňa 29.5.2019 o 13.00
hod. Lektorom je Ing. Eduard
Jakubek, predseda RV SZZ.
Návštevu tejto aktivity vrelo

Bošáci a sme veľmi radi, že prijala naše
pozvanie. Dozvedeli sme sa zaujímavosti zo sveta bylín, ich silu, účinok, termíny zberu i postup na vytváranie rôznych
tinktúr, mastičiek a olejov. Pani Anka sa
venuje bylinkám už dlhých 40 rokov a neustále sa vzdeláva. Svoje bohaté skúsenosti zhmotnila aj do krásnej knihy „Zdravie
z byliniek“, v ktorej ponúka čitateľovi aj
vlastné bylinkové recepty a predstavuje
svoje obľúbené liečivé rastlinky. V bohatej
diskusii sa snažila odpovedať na množstvo
otázok. Uprednostňuje však individuálny
prístup a kto potrebuje jej pomoc, môže ju
navštíviť priamo u nej doma.
Pani Anke Kopáčovej ďakujeme za
návštevu a prajeme jej veľa sily a zdravia,
aby mala dostatok energie pomáhať všetkým, čo to potrebujú.
Tatiana Helíková
Obecný úrad Bošáca
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odporúčame členom aj nečlenom základnej organizácie.
Z plánu práce na rok 2019
ďalej vyberáme výstavu ovocia a zeleniny v spolupráci s
obecným úradom v Bošáci,
zájazd na výstavu „Dušičky“
do Kroměříža dňa 12.10.2019,
spoločné posedenie členov
s rodinnými príslušníkmi v
prírode. Zarezervujte si už teraz čas na tieto akcie a príďte
medzi nás. Všetkým želáme v
roku 2019 priaznivé počasie,
bohatú úrodu a taktiež, aby sa
nám vydarili naplánované akcie na tento rok.
Ing. Viera Kozicová,
predseda ZO SZZ

Púpavový ocot
50 g čerstvých kvetov
50 g čerstvých listov
50 g koreňa púpavy lekárskej
1 L jablčného octu
Púpavu dáme do pohára s objemom
1L a zalejeme jablčným octom,
dobre uzavrieme a necháme 3 týždne
odstáť. Občas potrasieme. Potom
precedíme a do precedeného octu
znova dáme čerstvé kvety, listy a
koreň v rovnakom pomere. Tentoraz
necháme odstáť 2 týždne. Precedíme
a proces znova opakujeme s tým, že
zmes necháme odstáť už len týždeň a
znovu precedíme. Ocot si pridávame
do kúpeľa. Pôsobí ako tonikum,
čistí pokožku a pomáha pri kožných
ochoreniach.
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zo Zabudišovej

Rozsvietenie
jedličky

21. decembra 2018 opäť po roku zažiarila naša Zabudišovská jedlička. Túto
peknú akciu sme už tradične začali menším vianočným predstavením, kedy sme
spoločne zaspievali a zarecitovali
vianočné vinše koledy, ktoré tento
rok obohatil husľový doprovod. Na
záver sme si všetci spoločne zanôtili Tichú noc a nechýbali ani prskavky, ktorým sa potešili všetky deti.
Neskôr sme sa zahriali pri výbornom punči a pochutili si na sladkých koláčikoch. Úprimne ďakujeme všetkým účinkujúcim rodinám,
ktoré sa zapojili a taktiež všetkým
prítomným. Tešíme sa opäť o rok.
Text foto: o.z. Naša Zabudišová

Štefanská
turistika

34. ročník Štefanského turistického
pochodu zo Zabudišovej na Mikulčin
Vrch a Veľký Lopeník sa tentokrát konečne konal za pravého zimného počasia.
Účasť bola vyše 80 turistov
zo širokého okolia, turistické chaty na Morave praskali
vo švíkoch, všetci účastníci
boli určite spokojní. Obzvlášť teší vysoká účasť
turistov zo Zabudišovej
v počte až 23 účastníkov.
Taktiež potešila účasť najmladších účastníkov, ktorí
viac ako 20 kilometrovú
zimnú túru prešli bez problémov s úsmevom na perách. Turistike zdar!
Ing. J. Struhár

VÝZVA:
Radi by sme vyzvali aj touto formou

každého čitateľa, ktorý vlastní doma staré
fotografie zo Zabudišovej a nevadilo by
mu sa s nami o ne podeliť.
Budeme radi, ak nám ich „zoskenované“ v rozlíšení minimálne 500 dpi aj s
popisom pošlete do správy na facebooku
Naša Zabudišová alebo na email nasazabudisova@centrum.sk Poprípade sa môžete s nami spojiť na tel. č. 0948906599 a
dohodnúť na inom postupe, či osobnom
kontakte. Do budúcna by sme ako občianske združenie radi spravili Zabudišovej
menšie podujatie výstavou historických
fotografií.
Ďakujeme za spoluprácu.
úctou Naša Zabudišová.

Fašánek

sobotu 2. marca sa vydala veselá skupina
„fašančárov“ pod vedením J. Karlíka na
tradičnú obchôdzku Zabudišovou. Svojím fašiangovým programom potešili 24
domácností za štedré pohostenie zároveň
pozývali na večernú zábavu v kultúrnom
dome. Do tanca nám opäť výborne hrala
CM Pajtáš z Moravy. Ako spomenul v príhovore J. Karlík, veľká vďaka patrí všetkým účinkujúcim, ale aj domácim, ktorí
prijali túto veselú skupinku programom.
„Tetám“, ktoré pripravili pohostenie,
všetkým muzikantom, samozrejme obci
Bošáca a napokon každému, kto prišiel
akoukoľvek formou podporiť túto peknú
tradíciu. Tešíme sa, že sme boli súčasťou
a veríme, že si to opäť o rok zopakujeme.
Text foto: o.z. Naša Zabudišová

Jarné podujatia
v Zabudišovej:
21. apríla /Veľkonočná nedeľa/
– Veľkonočné pletenie korbáčov
(+ zdobenie vajíčok)
27. apríl – Diaľková turistika
„OKOLO BOŠÁCKEJ DOLINY“
(spolupráci mikroregiónom)
4. máj – Turistika zostrelenému lietadlu
Polome pod Dúžnikom (74. výročie)
5. máj – Zabudišovský beh
19. máj – Minituristika
„JARNÝM CHODNÍČKOM“
(Viac informácii na FB stránke
Naša Zabudišová)

zo Zabudišovej
Kalendárny rok 2018 bol z hľadiska
množstva zrážok na zrážkomernej stanici
Bošáca-Zabudišová najsuchším rokom
za posledných 7 rokov, keď ročný úhrn
zrážok bol len 640,4 mm, čo je v porovnaní s dlhoročným priemerom, ktorý je 805
mm, menej o 165 mm. Za posledné 4 roky
je celkový deficit zrážok až neskutočných
464 mm.
Úhrny zrážok podľa jednotlivých mesiacov roka 2018 boli nasledovné:

VYSCHLI
STUDNE!
období 2017/2018. Väčšiemu množstvu
zrážok počas nedávno skončenej zimy
môžeme vďačiť hlavne prevažujúcemu
západnému až severozápadnému prúdeniu

Január – 65,0 mm
Február – 30,7 mm
Marec – 35,8 mm
Apríl – 18,0 mm
Máj – 84,5 mm
Jún – 39,2 mm
Júl – 36,7 mm
August – 49,3 mm
September – 136,0 mm
Október – 33,6 mm
November – 16,9 mm
December – 94,7 mm
Už na prvý pohľad je zrejmé, že prvé
4 mesiace roka 2018 boli veľmi chudobné na zrážky, keď spadlo spolu len 149,5
mm. Keby uvedený trend v množstve zrážok pokračoval, ročný úhrn zrážok by bol
len necelých 450 mm. Viacročný deficit
zrážok sa prejavil vlani až v takej miere,
že na mnohých miestach vrátane dolín
doslova vyschli studne, ktoré sa čiastočne a miestami aj úplne naplnili vodou až
po práve končiacej zime, keď za obdobie
tzv. meteorologickej zimy december 2018
až február 2019 spadlo 240 mm zrážok,
čo je o 71 mm viac, než spadlo v zimnom

Goralova
bežka
Šesť Zabudišovanov a „sused“ Tóno z
Trenč. Bohuslavíc sa zúčastnilo 26.1.2019
na Goralovej bežke Rabčiciach na Hornej
Orave pod majestátnou Babou horou. Je
to nádherná 20 km dlhá bežkárska akcia
okolo Rabčíc aj pozdĺž slovensko - poľskej
hranice, neobišli sme ani Hviezdoslavovu
horáreň, kde sme tradične odbočili 2,5 km
trasy. Na záver nás čakalo občerstvenie
v kultúrnom dome.
Ing. Jaroslav Struhár

vzduchových hmôt. V zimnom období,
ktoré práve skončilo, spadlo 151 cm nového snehu, v zimnom období 2017/2018
spadlo takmer identické množstvo snehu
a to 152 cm. Najvyššia snehová pokrývka v zimnom období 2018/2019 vo výške 48 cm bola nameraná dňa 10.01.2019.
Taktiež sa až na jeden deň zhoduje počet
dní so snehovou pokrývkou v dvoch predchádzajúcich zimných obdobiach, keď v
zime 2018/2019 bolo 70 dní so snehovou
pokrývkou, v zime 2017/2018 to bolo 69
dní. Čo sa týka výšky snehovej pokrývky
vo vyšších polohách Bielych Karpát, tak
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na kóte Dúžnik 807 m n.m. bolo najviac
snehu dňa 09.01.2019 a to 87 cm a dňa
31.01.2019 tam bolo 85 cm snehu. Ešte
dňa 24.02.2019, keď už bola na zrážkomernej stanici Bošáca-Zabudišová nesúvislá snehová pokrývka, tak na Dúžniku
bolo ešte 35 cm snehu a na Veľkom Lopeníku až 45 cm snehu.
Pre zaujímavosť uvádzam niekoľko
údajov o množstve zrážok v roku 2018 z
okolitých zrážkomerných staníc: Nová
Bošáca-665 mm, Lubina-603 mm, Adamovské Kochanovce-603 mm, Nové
Mesto nad Váhom-499 mm, Selec-580
mm, Kočovce-555 mm, Lúka-525 mm,
Krajné-571 mm, Piešťany-500 mm. Na
väčšine týchto zrážkomerných staníc je
množstvo zrážok nižšie, než je u nás (640
mm), len Nová Bošáca je na tom o niečo
lepšie. Pre porovnanie Oravská Lesná
mala ročný úhrn zrážok za rok 2018 až
1046 mm. Počas nedávno skončeného mesiaca marec 2019 spadlo 49 mm zrážok a
od začiatku tohto roka je to spolu 195 mm.
V roku 2018 sa vyskytlo spolu 15
búrok, no je menším prekvapením, že v
mesiaci júl 2018 sa nevyskytla ani jedna
búrka. Najintenzívnejšie búrky sa vyskytli
začiatkom septembra 2018, keď za prvé
4 septembrové dni spadlo až 125 mm
zrážok, čo malo po dlhotrvajúcom suchu
veľmi priaznivý účinok hlavne na úrodu
jabĺk a jesenných odrôd hrušiek. Už nám
len zostáva veriť, že rok 2019 bude na
zrážky oveľa bohatší a zrážkový deficit sa
postupne zníži.
Ing. Jaroslav Struhár
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zo Zemianskeho Podhradia
práce - bol poškodený štiepkovací stroj
vyčíslená škoda cca 3500 € tým , že
konateľ firmy povedal citujem „už nikdy viac garantujem Vám, že Vám to už
nikto nespracuje.“

Vážení spoluobčania,
prihováram sa Vám tohtoročnom prvom vydaní obecného časopisu Prameň.
Začnem - napríklad odpadmi. Skládka haluzoviny v hospodárskom dvore
Zemianske Podhradie. Možno sú už
tieto vety pre niektorých opakujúce sa
otrepané smiešne frázy, ale je to dnešnej
dobe téma, ktorá je bude stále aktuálna
čím ďalej viac. Od nás všetkých závisí,
aké poplatky budeme mať za odpady.
Čím viac dokážeme vyseparovať položiek komunálneho odpadu tak znížiť
množstvo tonách končiacich na skládke
o to nižšie budeme mať poplatky za uloženie komunálneho odpadu. Ale poďme
k spomínanej skládke. Fungovala viac
menej bez väčších problémov tri roky.
Likvidácia odpadu v podobe vyrezaných
krov, haluzoviny, konárov bola vyriešená pre tri obce naraz táto myšlienka bola
super.
Výsledok minulého roka? Skládka
zostala nespracovaná vďaka niekomu,
čo si separovanie odpadu vysvetľuje po
svojom to asi tak, že doma čisto čo je
mimo môjho dvora ma nezaujíma. Podstatné je, že on má doma upratané. To,
že svojim hlúpym nezodpovedným správaním znemožnil ostatným spoluobčanom obcí Zemianske Podhradie, Bošáca
Trenčianske Bohuslavice možnosti zbavovať sa odpadu podobe haluzoviny, konárov krov viac menej bez starosti, ho
už nezaujímala. Však on sa odpadu zbavil niekto to už len porieši jeho to nestojí
nič. Veľmi, ozaj veľmi hlúpe myslenie
veľká nezodpovednosť. Viac menej trvalo skoro rok až sme našli riešenie ako
to vyriešiť skládku odstrániť. Ja som rokoval niekoľkými firmami, ktoré sa zaoberajú so spracovávaním drevnej štiepky, ale všetci po zhliadnutí skládky sa
vyjadrili, že to riziko nepodstúpia drevnú hmotu nemajú záujem. Dôvod, že sa
tam nachádza železo, betóny, ktoré by
stroj poškodili. Tu nastal problém. Ako
bolo zvykom predchádzajúcich rokoch,
prišla firma, ktorá nám mala spracovať
sústredenú drevnú hmotu. Výsledok ich

Tak to aj bolo nik nemal záujem. Našťastie môjho kolegu Daniela Juráčka
napadla spásonosná myšlienka osloviť
OZ BROS tí nám poskytli svoju frézu aj
so zamestnancom skládku sa nám podarilo zlikvidovať za dva dni. Pred tým to
trvalo cca 6 hodín všetka drevná hmota ,
zo všetkých troch obcí bola spracovaná.
Uvažovali sme, že sa skládka zruší, ale

Práce na skládke – spracovanie
haluzoviny

Toto je tiež podľa niekoho haluzovina

Aj takýto druh odpadu sa nachádza
na skládke haluzoviny

to by nebolo riešenie. Opätovne sme ju
otvorili, ale tým, že už je monitorovaná
kamerami do budúcnosti sa určia termíny respektíve dni vývozu.
Obdobný problém riešime aj pri
skládke kompostu. Tak isto tu majú vytvorenú možnosť občania likvidovať
bioodpad zo záhrad bez väčších starostí
vo väčšom množstve. Menšie množstvá
má každá domácnosť možnosť kompostovať doma. Nakoľko je umožnené
všetkým občanom respektíve domácnostiam prevziať si od obecného úradu
kompostér rámci úspešného projektu
„Kompostéry pre Združenie obcí – Mikroregión Bošáčka“. Opäť sa opakujem,
ale poniektorí to chápu ako skládku komunálneho odpadu. Nachádzame tam
plasty, komunálny odpad, celé big bagy
pilinami, povrazy, ktorými majú zviazané rôzne okrasné trsy tráv, atď.. Ono to
už asi je dosť náročné odstrániť povraz
na skládku vhodiť len samotný trs trávy.
Je to ako PET fľašou. Koľkí si ju dajú
do ruksaku, keď idú na výlet pritom
plná váži cca 1,5 kg. Po vyprázdnení jej
obsahu sa však stáva nežiaducim odpadom chceme sa jej zbaviť. Pýtam sa,
koľkí ju odhodia priamo prírode, lebo
už je prázdna keď váži možno len 20
gramov. Je to nás našom myslení. Žiaľ
ešte je veľa takých, ktorí sa nad takýmito
vecami nezamýšľajú ani svoje deti nevedú disciplíne separovania odpadu. Je to
smutné konštatovanie, ale žiaľ je to tak.
Len keď som išiel od môjho kolegu
N. Bošáce, čo som videl odpadu odvodňovacom kanáli po obidvoch stranách smerom našej obci bolo niečo hrozné. Bolo mi do plaču. Doslova smetisko.
Hanbím sa, akí sme. Zase budem musieť
buď zorganizovať spoločnú brigádu, alebo to vyzbierať mojimi zamestnancami,
ako každý rok túto trasu čistíme. Aspoň
časti sa snažíme eliminovať toto sebecké
správanie sa človeka samotnej prírode
životnému prostrediu ako takému. Síce
je to len kvapka mori, ale možno časom
tých kvapiek vznikne oceán. Je to moje
veľké želanie. Ako som už raz napísal
„Našu zem nemáme zdedenú od našich
otcov, ale ju máme požičanú od našich
detí“. Tak sa tak už aj začnime správať.
Zberné miesto, ktoré máme zriadené
pri hasičskom ihrisku. Napríklad kontajner určený len na stavebný odpad. Je
označený, napísané priamo na ňom len
stavebný odpad myslíte si , že to všetci
chápu? Omyl opäť sa nájde hlupák, ktorý tam vysype všetko, len nie stavebný

zo Zemianskeho Podhradia

odpad. Takže takí sme, samozrejme
nie všetci. Verím som presvedčený,
že väčšina nás sa snaží separovať,
ale vďaka tým pár nezodpovedným
občanom budeme trpieť všetci. Viete ako riešia svoj odpad? Ani si nejdú pre kľúč od zberného miesta na
obecný úrad. Naložia odpad dovezú
pred bránu. Však to ktosi uprace. Takíto sme. Asi toľko k téme odpadov.
Čo nové v obci? Rozširujeme
vodovod na horný koniec dediny,
budujeme detské ihrisko pri MŠ,
rekonštruujeme požiarnu zbrojnicu,
pripravujeme práce na rekonštrukcii
KD prístavby. Ďalej rekonštrukciu
budovy Regentíkovec, Doťahujeme odkúpenie parciel určených na
IBV (individuálnu bytovú výstavbu)
hľadáme riešenie na zrealizovanie
výstavby bytového domu. Stále čakáme na dodanie PD rekonštrukcia
miestnych
komunikácií Vrzalov
Suchý potok. Opätovne sme podali
žiadosť NFP (nenávratný finančný
príspevok) na vybudovanie multifunkčného ihriska, vybudovanie

Hrdzavé plechy sem nepatria

sociálnych zariadení na obecnom
úrade, pripravujeme opätovné podanie žiadosti NFP na zvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu,
pripravujeme projekt na zvýšenie
bezpečnosti prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch rekonštrukciu domu smútku.
Záverom Vám chcem úprimne
popriať krásne prežitie Veľkonočných sviatkov, veľa lásky Božieho
požehnania nakoľko sa jedná najväčší cirkevný sviatok veriacich.
Miroslav Zámečník
starosta obce Zem. Podhradie

Triedenie
odpadov v obci
Téma nakladania s odpadmi je v každej obci či meste téma nanajvýš aktuálna
už len vzhľadom na neustále sa meniacu
platnú legislatívu v tejto oblasti. Každá obec sa snaží minimalizovať podiel
odpadov z domácností vytváraním podmienok na ich separovanie. Triedením
komunálneho odpadu sa znižuje množstvo odpadu, ktorý sa vyvezie na skládku. Tým sa znižujú poplatky za vývoz
odpadu, jeho uloženie a zneškodnenie na
skládke. Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 predstavuje
55,18%, čo predstavuje sadzbu poplatku pre rok 2019 za uloženie zmesového
komunálneho odpadu (20 03 01) a objemového odpadu (20 03 07 ) na skládku
odpadov 7,-€/1 tona. Ak sa nebudeme
snažiť znížiť množstvo komunálneho
odpadu, ktorý sa uloží na skládku, bude
to mať dopad aj na výšku poplatkov za
komunálne odpady a drobné stavebné
odpady a zároveň ničíme životné prostredie. Triediť odpad nám ukladá zákon,
ale viac by to malo byť zakotvené v
každom z nás. To, že je potrebné odpad
triediť, netreba zdôrazňovať. Mnohí z
nás to vedia a aj tak robia. Napriek tomu
sa však stále nájdu takí, ktorí nevedia ,
alebo nechcú vedieť ako správne triediť.
Preto Vás žiadame, aby ste dodržiavali
nariadenia uvedené na nádobách, na ktorých je napísané, čo sa do nádoby ukladá
a čo tam nepatrí.
V našej obci je možné triediť:
Papier: modrý kontajner 6 stanovíšť
vývoz sa uskutočňuje
1 x mesačne
Plasty: žltý kontajner
6 stanovíšť
vývoz sa uskutočňuje
1 x týždenne
Sklo: zelený kontajner 4 stanovištia
vývoz
1 x mesačne
Kovy: červený kontajner 6 stanovíšť
vývoz
1 x mesačne
Tetrapaky: oranž. kont. 1 stanovište
vývoz
1 x za 2 mesiace
Papier – do kontajnerov na papier patria: (modrý kontajner)
noviny, časopisy, reklamné letáky,
kancelársky papier, papierové obaly,
krabice, kartóny pod.
Nepatrí tam:
mokrý, mastný alebo inak znečistený
papier, použité plienky hygienické
potreby
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Krabice pred vyhodením zošliapnite,
aby bol ich objem čo najmenší neobsahoval zbytočne veľa vzduchu.
Sklo – do kontajnerov na sklo patria:
(zelený kontajner)
nevratné obaly zo skla alkoholických
alebo nealkoholických nápojov, poháre, sklenené nádoby, sklenené črepy,
tabuľové sklo
Nepatrí tam:
keramika, porcelán, autosklá, zrkadlá,
TV obrazovky, plexisklo, bezpečnostné
a technické sklo, sklo prímesami
Plasty – do kontajnerov na plasty patria:
(žltý kontajner)
neznečistené PET fľaše nápojov,
plastové obaly pracích alebo čistiacich
prostriedkov alebo kozmetiky (šampónov, saponátov, aviváže ) pod.
Nepatrí tam:
novodurové rúrky, obaly nebezpečných
látok ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, nárazníky áut pod.
Pred vyhodením odpad zošliapnite.
Kovy – do kontajnerov na kovy patria:
(červený kontajner)
kovové obaly, konzervy, nápojové
plechovky, alobal, kovové výrobky
a súčiastky..
nepatrí tam:
kovové obaly kombinované iným obalom, kovové obaly od farieb riedidiel
Viacvrstvové kombinované materiály –
Tetrapaky (oranžový kontajner)
viacvrstvové obaly od mlieka, smotany
iných mliečnych výrobkov, ovocných
štiav džúsov, vína
Nepatrí tam:
znečistené obaly obsahom nebezpečných látok, chemikálií, papier, lepenka..
Nápojové kartóny je potrebné pred
vyhodením zošliapnúť tak zmenšiť ich
objem
Zber textilu, odevov obuvi prebieha
celoročne do označených špeciálnych
kontajnerov „ECO TEXTIL“, ktoré sú
umiestnené pred KD.
Použitý kuchynský olej tuky: oleje tuky
sa odovzdávajú PET fľašiach. Zberné
miesto garáž vo dvore obecného úradu.
Elektroodpad: zberné miesto garáž
vo dvore obecného úradu.
Drobné elektrozariadenia batérie: zberné miesto obecný úrad – chodba
Zmesový komunálny odpad: veľkoobjemový kontajner na zbernom dvore,
kľúče vyzdvihnúť na obecnom úrade.
Drobný stavebný odpad: veľkoobjemo-
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vý kontajner na zbernom dvore,
kľúče vyzdvihnúť na obecnom
úrade. DSO je spoplatnený
100kg /4,-€.
Bioodpad: každá domácnosť
dostala kompostér, ktorý musí
byť označený samolepkou EÚ
(Kompostéry pre združenie
obcí – Mikroregión Bošáčka)
Patria sem: kvety, tráva,
lístie, vypletá burina, piliny,
hobliny, drevený popol, šupy
čistenia zeleniny ovocia, vaječné škrupiny,
Nepatria tam: zvyšky živočíšneho pôvodu, ako zvyšky
mäsa alebo kosti, tekuté zvyšky
jedál, oleje, uhynuté zvieratá,
kamene.
Zberné miesto : kompostovisko areáli hospodárskeho
dvora Zem.Podhradí - miesto je
označené (celoročne)
Haluzovina konáre: zberné
miesto areáli hospodárskeho
dvora Zem. Podhradí – miesto
je označené monitorované kamerovým systémom.
Vážení občania, ako budeme
triediť, je na zodpovednosti nás
všetkých. Nesprávne vytriedený odpad nie je považovaný za
vytriedený a preto nemôže byť
použitý na separáciu. Naopak,
je považovaný za komunálny
odpad. Nesprávne triedený odpad bude mať pre nás dôsledok
v podobe zvyšovania poplatku
za odpad.
Preto Vás žiadame o dodržiavanie pravidiel pri triedení
jednotlivých druhov odpadu.
Okrem toho treba mať na pamäti hlavný zmysel triedenia
odpadu a to je ochrana životného prostredia. Otázka ochrany
životného prostredia nie je dôležitá len pre nás ale najmä pre
budúce generácie. To, v akom
stave im odovzdáme prostredie
a prírodu, bude naša vizitka a
naša zodpovednosť.
Veríme, že si všetci uvedomíme dôležitosť triedenia odpadov a že urobíme všetko pre to,
aby separácia odpadov v našej
obci bola zmysluplná, účinná a
v súlade so všetkými pokynmi
a podmienkami spracovateľov
jednotlivých komodít.
Pracovníčky OCÚ
Zem. Podhradie

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide
Fašiangy sa už od nepamäti spájajú s ľudovou zábavou, výborným jedlom a pitím. V minulosti boli fašiangy
najmä obdobím, kedy sa jedli
výdatné kalorické jedlá, aby
sa pred pôstom ľudia dobre
najedli. Tradičnými jedlami
boli šišky, fánky a hlavne zabíjačkové špeciality. Nakoľko tradícia chovania ošípaných pomaly ale iste zaniká,
starosta obce v spolupráci s
náturistami výroby zabíjačových špecialít, chcú najmä
mladým ľuďom pripomenúť
túto skoro už zabudnutú tradíciu. Nemyslíme tým však
iba prípravu zabíjačkových
špecialít, ale chceme hlavne
poukázať na význam fašiangov, ktorý spočíva v tom, že v
tomto období sa ľudia stretávajú, zabávajú, doprajú jeden
druhému, pospomínajú na
všetky šibalstvá a hlavne pri
zábave zabudnú na chvíľu na
všetky každodenné starosti.
Tak tomu bolo aj tento rok
v sobotu 23. februára, kedy sa
kultúrny dom zaplnil milovníkmi dobrého jedla a dobrej
zábavy. O hudbu sa postarala
novovzniknutá hudobná skupina Zebranka. Hrali, akoby
mali čarovné husličky, ktoré
nenechajú nikoho sedieť a
každého zlákajú do tanca. Tanečný parket bol stále plný a
ľudia sa bavili. Z toho máme najväčšiu radosť my, ktorí sa podieľame na organizácii
tejto akcie. Program spestrila svojim príchodom a vystúpením neodmysliteľná spoločnosť cigánskej rodiny, ktorá už akosi tradične patrí k tomuto podujatiu. Neuveriteľne
dôsledne vypracované masky, rekvizity, no skrátka bolo sa na čo pozerať a všetci sme
sa milo zabavili.
Šéfkuchárom chutných jedál sa tento rok vydarili všetky výrobky, či už to bola
zabíjačková kaša, jaternice, klobásky alebo kapustnica. Všetko bolo výborné, k tomu
vínko, dobrá hudba, dobrá zábava a tešíme sa už na stretnutie o rok.
Poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí obetovali svoj čas, aby pripravili občanom
našej obce príjemné popoludnie.
Pracovníčky OcÚ Zem. Podhradie

spomienka
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Spomienka na Ľudovíta Vladimíra Riznera
Členovia evanjelického cirkevného
zboru i rodáci si v druhú pôstnu nedeľu
17.3. pripomenuli 170 výročie narodenia
rodáka, kantora, evanjelického učiteľa,
etnografa, bibliografa Ľudovíta Vladimíra
Riznera. Počas služieb Božích predniesla Nina Kosová báseň zo zbierky Kytka
z Tatier „Modlitba malého dievčatka“
a Rasťo Drottner zo zbierky Od srdca
k srdcu „Svojmu synovi. Pani farárka priblížila krátky životopis a dielo LV Riznera
a pripomenula jeho prínos v pedagogike
i v bibliografii na medzinárodnej úrovni.
Zároveň pripomenula, že i Základná škola v Bošáci, Pamätný dom (bývalá fara)
v Zemianskom Podhradí a Mestská knižnica v Novom meste nad Váhom nesú jeho
meno.
Po službách Božích sa prítomní presunuli na cintorín, kde položili na jeho hrob
veniec a zaspievali pieseň „Smieť žiť pre
Krista“.
Ľudovít Vladimír Rizner bol slovenský pedagóg, spisovateľ, redaktor, etnograf, ale tiež jazykovedec a historik. Pochádzal zo Zemianskeho Podhradia, kde
prežil celý svoj život. Narodil sa v roku
1849 v rodine učiteľa Karola Ernesta
Riznera a Márie Kadlečíkovej. Ľudovít
Vladimír Rizner vychodil ľudovú školu
u svojho otca v Zemianskom Podhradí. Od
roku 1861 študoval na Evanjelickom lýceu v Bratislave, pokračoval na gymnáziu
v Modre a na Vyššom slovenskom gymnáziu v Revúcej. Štúdium však z rodinných
a finančných dôvodov nemohol dokončiť.
V roku 1869 začal pracovať ako pomocný
učiteľ v rodisku, kde pomáhal svojmu chorému otcovi. V roku 1870, po smrti svojho
otca, sa stal Ľudovít Vladimír Rizner jeho
nástupcom. Musel zanechať štúdium na
revúckom gymnáziu, ale v roku 1873 zložil na „Trnavskej praeparandii“ učiteľskú
skúšku. Medzitým sa dňa 29. januára 1872
ako 22 ročný oženil v Zemianskom Podhradí s Alžbetou Poláčkovou, mali štyri deti.
Naďalej pokračoval vo výkone učiteľského povolania. Okrem predpísanej učebnej
látky dopĺňal a obohacoval svojich žiakov
s novými poznatkami najmä zo zemepisu
a histórie. Sám si vyrábal aj pomôcky. Študoval, čítal, kupoval slovenské knihy, cez
prázdniny navštevoval známejšie knižnice,
dopisoval si s mnohými bibliografmi v zahraničí. Bol nadšeným stúpencom učiteľa
národov Jána Amosa Komenského. Počas

svojho života a predovšetkým učiteľského
pôsobenia v rodnej obci bol prenasledovaný maďarskou cirkevnou vrchnosťou
pre tzv. panslavizmus. Ľudovít Rizner
sa okrem učiteľského povolania venoval
viacerým aktivitám. Zakladal knižnice,
hospodárske spolky, staral sa o hospodárske a o vedomostné pozdvihnutie nielen
školákov, ale aj rodičov. Bol aj literárne
činný, viedol a redigoval hospodársky časopis Obzor, ľudovýchovnú edíciu Knižnica
slovenského
ľudu a prispieval do
slovenských a českých
kalendárov,
dobových časopisov
a encyklopédií, tiež
do mnohých vedeckých publikácií,
ako napríklad Ottov slovník náučný.
Vytvoril veľa vedeckých prác a dal
základ oblastiam,
ktoré mali možnosť
sa rozvinúť až začiatkom 20. storočia. Jeho najdôležitejším dielom je
retrospektívna Bibliografia písomníctva slovenského na
spôsob slovníka od
najstarších čias do
konca roku 1900, ku
ktorej pripojil archeologickú, historickú,
miestopisnú a prírodovedeckú bibliografiu. Tvoril aj literárne, vydal zbierku
veršov Od srdca
k srdcu. Skladal
poviedky, básničky
pre mládež i dospelých. Jeho pracovitosť bola príkladná.
Z ďalších významnejších diel možno
spomenúť Dialektický sborník Bošáckej doliny a Materiál k topografickému
slovníku.
Knižne
vyšiel aj jeho Denník. Ľudovít Rizner

mal veľký vplyv na profilovanie Ľudmily
Riznerovej-Podjavorinskej, svojej netere.
Zomrel 7. októbra 1913 v Zemianskom
Podhradí.
Jeho životným mottom boli tieto slová:
Čo je láska k matke alebo k otcovi?
Čo je láska k sestre alebo k bratovi? Čo je
láska devy k milému svojemu? Nič!, Nič!
- proti láske k národu mojemu.
Mgr. Jana Drottnerová
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Karneval v MŠ

„Pesnička je liek“

Fašiangy – symbol
veselosti, zábavy, hodovania. Také boli fašiangy v minulosti a také
sú v redukovanej podobe takmer vo všetkých
regiónoch
Slovenska
i dnes. Aj v našej MŠ
aktívne približujeme deťom tieto tradície. Najobľúbenejšou je práve karneval, ktorý sme aj tento rok usporiadali
v spolupráci s rodičmi v kultúrnom dome. Bol to už 12. ročník
tejto vydarenej akcie, kde sa stretávajú víly, princezné, rytieri,
zvieratká a rôzne iné rozprávkové postavičky. Sme veľmi radi,
že aj tento rok prišli medzi nás nielen rodičia, ale aj starí rodičia,
súrodenci, príbuzní, dokonca aj budúci škôlkári.
Vďaka ochotným rodičom, ktorí pomáhali pri výzdobe kultúrneho domu, šikovným maminám, ktoré upiekli chutné koláčiky
a super tortu, výbornej nálade, bol aj tento karneval jedinečný
a neopakovateľný. Deti si užili šaša Jara s predstavením „Turbo
slimák“, nechýbali súťaže, diskotéka, drobné odmeny za skvelé
masky a na záver už tradične „balónový dážď“.
Sme veľmi radi, že sme opäť spoločne s rodičmi zorganizovali túto milú akciu. Veď nie je nič krajšie, ako vidieť radosť v detských očkách, vidieť deti šťastné a spokojné.

Deti veľmi obľubujú hudbu, tanec, pretože prináša radosť,
pohyb, dobrú náladu. Pri hudbe sa dokážu do sýtosti vyšantiť.
Aj preto sme v marci veľmi radi uvítali príležitosť zúčastniť sa
na hudobno-zábavnom programe – pre deti známeho „uja Viktora“– s názvom „Pesnička je liek“ v MŠ Trenčianske Bohuslavice.
V programe deti nielen počúvali ale si aj zaspievali a naučili
sa nové pesničky. Zahrali sa na remeselníkov, na chvíľu sa ocitli
medzi zvieratkami a veľkým zážitkom bola pieseň „Afrika“, ktorú sa učili vo viacerých jazykoch.
Na záver si zatancovali pri pesničke „Šašo“, ktorá
je medzi deťmi
veľmi obľúbená.
Veríme,
že
aj tento program
bol pre deti zaujímavý a obohacujúci.

Na návšteve
vo „veľkej“ škole
Čas plynie ako voda a z našich malých škôlkarov budú onedlho školáci – prváci. Práve to bol dôvod našej návštevy v ZŠ
ĽVR v Bošáci, ktorú sme v marci navštívili. Deti mali možnosť
prezrieť si priestory školy, no najviac ich zaujímala 1. trieda, konkrétne 1.A s pani učiteľkou Mgr. Ľudmilou Matejíkovou. Deti si
v tejto triede našli viacerých kamarátov – bývalých škôlkárov.
Po úprimnom zvítaní a usadení sa do školských lavíc sa hodina
mohla začať. Školáci predviedli, čo všetko sa už naučili – čítali
zo šlabikára, ukázali ako krásne vedia písať, spievať, recitovať.
Predškoláci tiež dokázali, že sú pripravení do školy – spievali,
recitovali básničky s jarnou tematikou, pani učiteľka ich tiež preskúšala, ako ovládajú číslice a či poznajú nejaké písmenká.
Návšteva v škole bola pre všetkých veľmi príjemná, deti odchádzali spokojné a s nadšením.
Želáme predškolákom veľa
úspechov na zápise do 1.ročníka
a aby im radosť
a nadšenie zo
školy vydržala čo
najdlhšie.

Kamarátka kniha
Kniha. Jedno slovo, no skrýva v sebe mnoho nepoznaného...
Vďaka knihám sa môžeme učiť a poznávať. Každý z nás už nejakú určite čítal. Kniha je vzácna, má svoje miesto doma v poličke,
učia sa z nej deti v škole a určite po knihe siahnu aj dospelí. No
napriek tomu sa knihy čítajú už menej ako voľakedy. Nahrádzajú
ich rôzne moderné technológie,
informácie a zaujímavosti si dokážeme vyhľadať
na internete a ani
rozprávky deťom
pred spaním pre
nedostatok času
už veľmi nečítame - nahrádza
ich tablet, počítač
alebo CD prehrávač. V materskej škole sa snažíme viesť deti ku knihám, učíme
ich, ako s nimi zaobchádzať, veľa si čítame a o knihách sa rozprávame. Kniha nás učí počúvať s porozumením, vnímať ilustrácie,
rozširuje slovnú zásobu.
Marec je mesiacom knihy a pri tejto príležitosti sme navštívili
aj Miestnu knižnicu v Z. Podhradí, kde nám Ing. Ľudmila Radošová , ktorá sa o knižnicu stará, trpezlivo vysvetlila, v čom spočíva práca knihovníčky, aké knihy sa v knižnici nachádzajú a pre
koho sú určené. V kultúrnom dome mali deti možnosť niektoré knihy 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.
Mgr. Daniela Madilová, MŠ Zemianske Podhradie

zo školy
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Z činnosti Základnej školy Ľudovíta Vladimíra Riznera
Cez vianočné prázdniny sme si
odpočinuli a nabrali kopec síl, aby sme
sa v januári vrátili do školy a s chuťou sa
pustili do učenia. Blížilo sa totiž polročné
vysvedčenie, kde určite každý žiak chcel
dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Žiaci 5.9. ročníka sa zúčastnili lyžiarskeho kurzu
v Bachledovej doline. Celý týždeň nám
počasie prialo a lyžovanie sme si doslova
užívali. Žiakov chceme pochváliť, pretože
sa všetci naučili lyžovať. Ďakujeme
p. učiteľkám Mgr. Ľubici Hojsíkovej,
Mgr. Zuzane Liptákovej za ich skvelú
inštruktorskú činnosť a starostlivosť o deti
v rámci celého kurzu.
Vo februári pani učiteľky prvého stupňa
a p. u. slovenského jazyka a literatúry,
pripravili svojich žiakov na recitačnú
súťaž Podjavorinskej Bzince. Takto si
naši žiaci viedli v školskom kole. V
kategórii PRÓZA 1. miesto: Kozáčková
Tamarka, 2. miesto: Lieskovská Šarlotka,
3. miesto: Koreňová Eliška; v 1. kategórii
POÉZIA 1. miesto: Kolarovič Juraj, 2.
miesto: Šestáková Rozália, 3. miesto:
Kozicová Dianka a Potočný Vojtech; v 2.
kategórii PRÓZA 1. miesto:
sa neudelilo, 2. miesto:
Madilová Barbora a Koreň
Filip; v 2. kategórii POÉZIA
1. miesto: Kolarovičová
Zuzana, 2. miesto: Vido
Jakub, 3. miesto: Drottnerová
Lea, v 3. kategórii PRÓZA
1. miesto: Kosová Nina, 2.
miesto: Mihalová Monika,
3. miesto: Bujnová Ema;
v 3. kategórii POÉZIA 1.
miesto: Gudymčuková Sofia,
2. miesto: Kabelíková Lucia.
Víťazi jednotlivých kategórií
postúpili do obvodného
kola do Nového Mesta n/V,
z ktorého žiačky Zuzana
Kolarovičová a Nina Kosová
postúpili na okresné kolo. To
sa uskutočnilo v rodisku Ľ.
Podjavorinskej v Bzinciach
pod Javorinou, kde získali
krásne tretie miesto.
V tomto mesiaci tak
ako aj iné školy ani tú našu
neobišla chrípková epidémia,
ktorá potrápila ako deti tak
aj pedagogický zbor. Na
odporúčanie Verejného úradu
zdravotníctva v Trenčíne sme
boli nútení školu na dva dni
zatvoriť.

Tesne pred jarnými prázdninami
žiaci 9. ročníka pod vedením
triednej pani učiteľky Mgr.
Zdenky Karlíkovej usporiadali
pre svojich mladších spolužiakov
karneval, ktorý sa niesol v retro
štýle. Deviataci si prichystali
rôzne súťaže a tanečnú šou, ktorá
rozhýbala kosti snáď všetkým
deťom.
V marci sa žiačky našej
školy
zúčastnili
súťaže
v OK v GYMNASTICKOM
ŠTVORBOJI. Súťaže sa zúčastnilo
osem škôl z okresu Nové Mesto
nad Váhom. Naše žiačky sa v B a C
kategórii umiestnili na 2. mieste.
Srdečne gratulujeme a ďakujeme
za vzornú reprezentáciu. Veľká
vďaka p. Hrančovej a kol. za
prípravu dievčat na túto súťaž.
Tento rok sme poňali Deň
učiteľov inak ako po minulé roky.
Naši učitelia prijali pozvanie od
vedúceho oddelenia školského
úradu v Novom Meste n/V Mgr.
Dušana Heveryho do MSKS na
divadelné predstavenie „Zbierali
sme slivky aj beličky“, kde
sme medzi účinkujúcimi mohli
vidieť aj našu kolegyňu Mgr.
Katarínu Godálovú. Ako vďaku
za každodennú prácu, ktorú
odvádzajú naši učitelia a ostatní
zamestnanci ZŠ s MŠ Ľ.V. Riznera,
sme sa rozhodli zorganizovať
teambuilding - najviac nás oslovil
Československý muzikál KUBO
v Dome umenia v Piešťanoch.
Skvelá atmosféra a nálada panovala
počas celej akcie. Naše pozvanie
prijali aj starostovia našich obcí
Mgr. Daniel Juráček a Miroslav
Zámečník.
V apríli čakala žiakov deviateho
ročníka náročná skúška – Monitor
T9, držíme im palce, aby výsledky
boli čo najlepšie a aby sa v nich
odrazila aj ich tvrdá príprava.
Dúfame, že sa im podarí dostať
na strednú školu, ktorú si zvolili.
V tomto mesiaci sa konal aj zápis
detí do prvého ročníka. Zúčastnilo
sa ho 21 predškolákov. Na všetkých
sa v septembri veľmi tešíme.
Mgr. Katarína Kusendová,
riaditeľka školy
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organizácie

JDS Zemianske Podhradie
Dňa 28.2. 2019 ZO JDS v Zemianskom Podhradí bilancovala uplynulý rok 2018 na svojej výročnej schôdzi.
Prítomných 31 členov privítala predsedkyňa Eva Kopuncová. Naviac sa ešte zúčastnila aj nová členka: p. Terka Pospíšilová. Dúfame, že sa medzi nami bude cítiť dobre a bude
svojím prístupom dobrou členkou ZO JDS.
Pozvanie prijal aj starosta obce p. Miroslav Zámečník.
Zaspomínali sme si na akcie, o ktorých sme informovali v mi-

POZVÁNKA
Program piatok:
18:00 h. koncert Ľudové Mladistvá jazz s príchuťou
folklóru...alebo naopak
Program sobota:
15:00 -16:30 h. Cesta Štefánikovým životom,
zábavno-poznávacia cesta parkom a okolím
pre rodiny i jednotlivcov... kto si trúfa spoznávať?
16:30 h. TALKSHOW Adely Vinczeovej (áno
v parku!) spoločne so svojimi hosťami sa bude
rozprávať na tému Štefánik, vesmír a uvidíme, kam
nás téma ešte zaveje
18:00 h. MAJÁLES roztancuje nás Taste of Brass,
počas majálesu vylosujeme víťaza leteckého zájazdu
do Paríža pre dvoch

nulých číslach časopisu Prameň. V októbri sme poriadali spoločné posedenie tu v našom KD. Účasť bola pekná, pospomínali sme, zabavili sa, občerstvili. Som rada a verím, že aj vy,
že nás poctil svojou účasťou aj p. starosta, že si upraví svoj
pracovný čas a aspoň na chvíľku príde medzi nás.
V čase pamiatky zosnulých v novembri, sme spoločne
členky výboru boli zapáliť sviečky a spomenúť si na našich
už nežijúcich členov na oboch cintorínoch. Minulý rok nás
opustili 3 naše členky p. Janka Kusendová, Elka Ochodnická
a Anka Kusendová. Česť ich pamiatke.
Na konci novembra sme tradične usporiadali Katarínske
posedenie. Tu by som chcela poďakovať obecnému zastupiteľstvu spolu s p. starostom za finančnú pomoc a za bezplatné
poskytnutie kult. domu. Vďaka patrí aj členkám výboru, ktoré pri každej akcii pripravia pohostenie, prinesú aj zo svojich
zásob, napečú a postarajú sa aj o obsluhu .
Po týchto spomienkach sa slova ujal p. starosta. Oboznámil starších občanov obce s akciami, ktoré sa uskutočnili minulý rok a ktoré nás čakajú tento 2019-ty rok. 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.
Na tejto výročnej schôdzi sa pre chrípkové obdobie zúčastnila len väčšia polovica, ale aj tak ďakujem im za účasť
a chorým našim členom prajem skoré uzdravenie.
Dňa 11.3.2019 opustil rady našich členov JDS p. Figura
Pavol. Česť jeho pamiatke!
Eva Kopuncová

šport

Keď dcéra
nasleduje otca
Silový trojboj je šport, ktorý nie je tak
populárny ako napríklad futbal, hokej, tenis, cyklistika či lyžovanie. A práve preto si najskôr objasníme, o čo ide. Silový
trojboj sa skladá z troch disciplín - drep s
činkou, tlak na lavičke a mŕtvy ťah/zdvihnúť obojručnú činku zo zeme z podrepu
a vyrovnať trup/. Tomuto nezvyčajnému
športu sa v Bošáckej doline venuje v súčasnosti viac športovcov. Jedným z nich
je aj Róbert Kusenda. Zapáčil sa mu, už
keď mal 16 rokov a aktívne sa mu venoval
do svojej dvadsaťtrojky. Za toto obdobie
získal v junioroch štyrikrát titul majster
SR a na majstrovstvách sveta a Európy
6. miesto vo svojej súťažnej kategórii. V
roku 2001 v Častej na 9. Majstrovstvách
Slovenska sa stal držiteľom slovenského
rekordu, keď v disciplíne drep potiahol
320 kg v kategórii do 110 kg.
Od poslednej juniorskej súťaže uplynulo veľa času. Po sedemnástich rokoch
v novembri minulého roku, na podnet
dospievajúcej dcéry Viktórie, sa Robo zúčastnil v Terchovej súťaže International
Christmas Cup /Vianočná cena v silovom
trojboji/ a získal 3. miesto v drepe s činkou/240kg/. Na tejto súťaži nechýbala ani
Viktória a tak sa jej tento šport zapáčil, že
začala s intenzívnym tréningom.
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Už spoločne sa zúčastnili v dňoch
23. – 24. marca 2019 prvej súťaže v tomto
roku a to Majstrovstiev Slovenska v mŕtvom ťahu a tlaku na lavičke v Liptovskom
Hrádku. A výsledok? Pre Roba 2. miesto
v mŕtvom ťahu s váhou 215 kg a dcére
sa v kategórii dorastenec 1 podarilo potiahnuť 85 kg. Viktória sa na prvej svojej
súťaži umiestnila na 1. mieste. Ako sám
Robo vraví, previerku na Medzinárodné
majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji
zvládli na výbornú. Konajú sa v Lučenci

v dňoch 12.-14. apríla 2019 za účasti 270
zaregistrovaných súťažiacich. Keď budete
čítať tento článok, budú to mať už za sebou. Ja im však veľmi fandím, bez ohľadu
na posledný výsledok, ktorý v tejto chvíli
ešte neviem. Verím, že bude dobrý. Pretože nie je nič krajšie, ako keď dcéra ide
v šľapajach svojho veľkého vzoru – tatina. A viem, že Roba to prekvapilo a je na
svoju Viktóriu právom hrdý. Veľa šťastia
obom, nech sa Vám darí.
Tatiana Helíková

Championclub Bošáca
Naši mladí hasiči, ale i nehasiči vo svojom voľnom
čase po práci usilovne pracujú na novej posilňovni
pod kultúrnym domom. Odstránili izoláciu z rozvodov
kúrenia, rozvody očistili a natreli, odstránili prebytočné
trubky, ponatierali vodovodné potrubie, radiátor
a vymaľovali vo viacerých vrstvách celú miestnosť.
Kamarát Amer z NMnV vytvoril vkusné grafity. Chalani
obrúsili a ponatierali všetky závažia i väčšinu strojov.
Vyrobili dva posilňovacie stroje a položili špeciálnu
podlahu na cvičenie. Zostáva osadiť ohrievače,
zrkadlá a dotiahnuť ostatné detaily. Nákup materiálu
je financovaný Obcou Bošáca. Ďakujeme mladým
chalanom za vykonanú prácu a tiež darcom náradia.

Predpokladáme, že nová posilňovňa Championclub
Bošáca bude otvorená v priebehu mája.
Mgr. Daniel Juráček
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Skvelý štart
do novej sezóny
V sobotu 2.3.2019 sa opäť I. Základná
škola v Senici zmenila na hasičské cvičisko, konala sa tu súťaž pre mladých hasičov
pod názvom “CHODBOVICA“.
Na štyroch podlažiach školy mali pripravených 9 stanovíšť. Museli preskočiť
prekážku, zapojiť sacie vedenie, prebehnúť pretek hasičských dvojíc, zdolať rebríkovú stenu, priradiť správne technické prostriedky, zaviazať uzol, preskočiť „vodnú“
priekopu, zhodiť kolky pomocou C hadíc
a nakoniec prejsť niekoľko metrový úsek pomocou
žineniek - tzv. loďky. Tieto
disciplíny boli prísne hodnotené. Na každom stanovisku kontrolovali ich
správne plnenie rozhodcovia. Každá menšia chyba
bola potrestaná sekundami, ktoré sa pripočítali ku
konečnému času.
V tejto súťaži si zmeralo sily celkovo 59 družstiev.
36 chlapčenských, 23
dievčenských družstiev a 3
družstvá detí do 8 rokov mimo súťaž.
Na súťaž sme sa nesmierne tešili a verili sme, že dostatočná príprava nám prinesie ovocie. Vytvorili sme chlapčenské i
dievčenské družstvo, no prvý krát i družstvo detí do 8 rokov.
Dievčenské družstvo nám predviedlo a
ukázalo bojovnosť, ktorá bola odmenená
vysnívaným a konečným 2. miestom, aj
keď prvé miesto im utieklo len o necelých
5 sekúnd. Chlapčenskému družstvu sa takisto darilo, no silná konkurencia zúčastnených tímov sa podpísala na ich konečnom 8. mieste.
Veľkým prekvapením boli naši najmenší, ktorí sa pod heslom: „Kto je najlepší? odpoveď -- BOŠÁCA“ umiestnili
na krásnom 1. mieste vo svojej vekovej
kategórii. Drobci si heslo zobrali k srdcu a
kričali ho po celej škole.
Všetkým patrí veľká vďaka za to, že sa
zúčastnili, bojovali a nevzdali to. Vložili
do toho srdce i svoje skúsenosti.
Ďakujeme samozrejme všetkým rodičom za podporu.

Cesty k úspechu
nie sú vždy ľahké
Milí spoluobčania a priaznivci hasičského
športu, dovoľte aby som Vás oboznámil so
súťažami a aktivitami mladých hasičov v
roku 2018.
Sezónu sme zahájili v marci, kedy sme
sa zúčastnili ako každoročne v Senici na
súťaži Chodbovica. Pokračovali sme v Zemianskom Podhradí na nočnej súťaži. Potom nasledovalo jarné kolo Plameň, ktoré
sa konalo v Kálnici. Pre deti sme následne
zorganizovali sústredenie na Bezovci. Boli
pre nich nachystané rôzne aktivity, súťaže,
zásahy s hasičskou technikou a samozrej-

me zábava. Reakcie detí boli pozitívne a
veľmi sa im páčilo. Ďalšia súťaž, ktorá nasledovala, sa konala v miestnej časti obce
Bošáca Zabudišová. Jednalo sa o pohár
starostov obcí Bošáckej doliny. Predposlednou súťažou bolo Zemianske Podhradie – a to jesenné kolo hry Plameň. Na zá-

ver roku 2018 sme s deťmi odcestovali až
do Popradu, kde nás a našu obec reprezentovali na halových majstrovstvách Slovenska mladých hasičov o pohár prezidenta
DPO SR. Tatranský vzduch sme využili aj
na obhliadku okolia a výlet.
Cesty k úspechu nie sú vždy ľahké.
Sprevádzalo nás šťastie i nešťastie no i zlé
výsledky, z ktorých sme si vzali najviac,
pretože z chýb sa najlepšie učí.
Ľudovít Jurkovič

hasiči

Fašiangová
veselica
s pochovávaním basy
Posledná sobota pre Popolcovou stredou
tradične patrila Fašiangovej veselici s pochovávaním basy. Toto podujatie spoločne
pripravili členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Bošáci, divadelný súbor Rozmarín a Obec Bošáca. V piatok pred akciou
hasiči od skorého rána pracovali na príprave
zabíjačkových špecialít – jaterníc a kaše.
Výborné klobásky sme zaobstarali z nášho
PD Bošáca. V sobotu sa o prípravu šišiek a
fánok, tradičných fašiangových pochúťok,
postarali členky divadelného súboru Rozmarín.
Počas fašiangovej noci nám do tanca
hrala hudobná skupina Fanatik. Po fašiangovej večeri basu spoločne pochovali členovia nášho DHZ a divadelníci za doprovodu
smútočnej kapely. Naši chalani sa zhostili
výborne aj úlohy obecných hrobárov a potvrdili, že majú aj divadelné nadanie. Po
polnoci sme žrebovali tombolu, do ktorej
sa nám podarilo zabezpečiť hodnotné ceny.
Chceli by sme sa veľmi pekne poďakovať
všetkým jednotlivcom a firmám, ktorí nám
do tomboly prispeli vecnými cenami. Tak
ako každý rok, do tomboly prispeli aj niektorí členovia nášho zboru a tiež samotné
DHZ Bošáca. Veríme, že výhry potešili. Zábava pokračovala do skorých ranných hodín
a na nás čakalo ráno upratovanie. Všetko
sme však spoločnými silami zvládli. Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli s nami do Kultúrneho domu v Bošáci zabaviť.
Daniel Popluhár

Hasiči

Zemianske Podhradie
Zásahy
Prvý štvrťrok máme za sebou a môžeme ho hodnotiť ako úspešný, nakoľko je to skôr obdobie pokoja a kľudu,
ak ho nenaruší požiar vo vykurovacom
období. Som rád, že nemusím o takomto zásahu písať, aj keď zásahy sme

Odstránenie vrstvy snehu zo strechy
škôlky
mali, no iba technické. Prvý zásah sme
mali v januári, kedy nás požiadala riaditeľka materskej školy k odstráneniu
veľkej vrstvy snehu nad vchodom do
materskej škôlky, ktorý ohrozoval deti,
rodičov i personál MŠ. Jednotka zasahovala na mieste pomocou trhacích
hákov a postupne odstránila sneh z celej šírky budovy. Druhý technický zásah – zdravotná pomoc, sme vykonali
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v obci Trenčianske Bohuslavice. Tam
sme boli vyslaní 24.1. 2019 Krajským
operačným strediskom Záchrannej
zdravotnej služby v Trenčíne k zásahu s AED (Automatický externý defibrilátor) k pacientovi v bezvedomí,
kde sme po tridsiatich minútach oživovania v spolupráci RZP z Trenčína
pacientke nedokázali navrátiť tlkot
srdiečka. Podobný tretí TZ zásah sa
uskutočnil aj v obci Nová Bošáca, časť
Predpoloma, kde dňa 24.2.2019 sme
spolupracovali s RZP Nové Mesto nad
Váhom s podobným záverom. Verím,
že príde okamih, kedy sa budeme tešiť
z úspešnej resuscitácie, aj keď to doteraz nevydalo. Ďakujeme našim záchranárom: Mgr. Ján Vido, Bohuš Zámeč-

Čistenie komunikácie od nánosu
bahna
ník a Adrián Ženžlák, ktorí mali snahu
a bojovali do poslednej chvíle nádeje
postihnutých ako aj príbuzných. Štvrtý technický zásah sme mali dňa 16.3.
2019 po daždi, kde boli zaplavené
ulice nánosom bahna pod cintorínom.
Pomocou cisternového vozidla a dvoch
prúdov vody bola komunikácia očistená aj vďaka Vám p. Zámečník Bohuš,
Zámečník Michal, Kochan Peter, Jaroslav Václav, Zámečník Miroslav – starosta obce. Zatiaľ
posledný technický zásah
sme vykonali dňa 28.3.2019
pri kladení obecného vodovodu na hornom konci obce,
kde sme dovozom vody plnili vŕtaciuu súpravu na pretláčanie potrubia.
Dňa 12.1. 2019 sa konala Výročná členská schôdza
Dobrovoľného hasičského
zboru, kde sme si zhodnotili splnenie úloh, ktoré sme
si vytýčili na minuloročnej
VČS. Trochu ma mrzí prístup podaktorých členov,

26

hasiči

Vodovod - plnenie vrtného stroja

Obecná zabíjačka – veselá partia

nakoľko nás nebola ani polovica evidovaných členov, a tak schôdza mohla pokračovať až po polhodine čakania na možnosť
uznášaniaschopnosti zúčastnených. Až na
túto skutočnosť môžem s radosťou konštatovať, že úlohy z minulej VČS sme splnili,

Dňa 2.3. 2019 sa konala detská súťaž
pre mladých hasičov v Senici. Ďakujeme
za reprezentáciu obce a zboru deťom ako
aj vedúcim či doprovodu: Bohuš Zámečník, Tadeáš Kusenda, Janka Zámečníková
ml.

VČS – nové uniformy

AED odovzdanie

ba dokonca urobili i niečo naviac ako sme
mali v pláne úloh. V súťažiach sme mali
zapojené dve družstvá dospelých a jedno
družstvo mladých hasičov Plameň. Ďakujem delegátovi ÚzO DPO SR v Novom
Meste nad Váhom Mgr. Mariánovi Kriškovi a veliteľovi ÚzO DPO SR Ivanovi Krúpovi za informácie z diania orgánov DPO
SR a slová uznania a vďaky. Teší ma účasť
družobných hasičov z obce Březová.
Dňa 23.2.2019 sme sa ako členovia
DHZ zapojili do obecnej zabíjačky v zmenenej podobe. Dúfam, že sme v maskách
urobili zábavu a vyčarili úsmev na tvári
občanov nie iba našej obce. Ďakujem všetkým, ktorí boli ochotní ísť do toho. Menovite Peťo Kochan, Anka Hutirová, Bohuš Zámečník, Janka Zámečníková, Janka
Zámečníková ml., Katka Lobíková, Miška
Kusendová a malý herec Timko. Dúfam,
že o rok to bude veselšie a ešte vo väčšom
počte!

Dňa 2.3.2019 bolo v našom kultúrnom
dome oficiálne odovzdanie AED (Automatický Externý Defibrilátor) do používania, kde sme spoločne so starostom obce
a členmi obecného zastupiteľstva mohli
občanom obce i vzdialenejšieho okolia
poďakovať za podporu a vyzbieranie potrebnej hodnoty na zakúpenie tak potrebnej veci ako je AED. Okrem toho bola
vykonaná prezentácia spomínaného prístroja s ukážkou reálneho zásahu a pomoci
postihnutému s komentárom. Spokojnosť
a nadšenie z prezentácie ako aj účasti občanov vyslovil dodávateľ prístroja Mgr.
Rapant, ktorý informoval o vybavenosti
týmito prístrojmi v rámci celej SR a Európy. Ďakujem všetkým, ktorí mi pomohli
zrealizovať celú akciu až do odovzdania
občanom – starosta obce Miroslav Zámečník, pracovníčky OcÚ Ľudmila Kočická a
Vierka Lobíková, pracovníci Operačného
strediska Záchrannej zdravotnej služby
v Trenčíne Mgr. Ján Vido a Mgr. Adrián

Šulhánek, členovia obecného zastupiteľstva a Dobrovoľného hasičského zboru v
Zemianskom Podhradí.
Dňa 2.3. 2019 sme sa na pozvanie výboru družobného SDH (Sboru dobrovolních hasiču) Březová zúčastnili fašiangu v
ich obci, a zaspomínali na časy minulé,
kde sa pravidelne stretávame už od roku
1963, kedy naši otcovia či dedovia podpísali družbu medzi našími zbormi. Od toho
momentu s malou prestávkou pri obmene
vedenia sa zúčastňujeme pri udalostiach
radostných,veselých, no ale aj pri tých
smutných. Ďakujeme za pozvanie a verím,
že hasičské zbory nepoznajú hranice republík, naďalej sa budeme stretávať, skúsenosti si odovzdávať a naše vzťahy len
prehlbovať.
Dňa 30.3.2019 sa naši členovia DHZ
zúčastnili brigády na Hasičskej zbrojnici,
kde si svojpomocne zabezpečujeme výmenu starého rozvodu elektrického vedenia.
Je to ďalšia etapa prác na budove, kde sme
v minulom období upravili garáž zásahového vozidla. V tomto čase ste si určite
všimli, že budova prechádza obnovou aj
z vonkajšej strany, kde nám po získaní
dotácie realizačná firma vymenila okná,
vchodové dvere a v blízkej dobe to bude

Oprava zbrojnice

aj výjazdová brána či zeteplenie budovy.
Vďaka všetkým, ktorí ste doteraz nápomocní ( Bohuš Zámečník, Miško Zámečník, Ján Keňo, Vladko Chrenko, Bujna
Pavel, Rydzí Vladimír, Rydzí Pavol, Rydzí
Michal, za občerstvenie Janka Zámečníková, Miška Kusendová) a verím, že do kolaudovania vás bude ešte viac. Teším sa na
ďalšiu spoluprácu či už na zbrojnici, alebo
na ihrisku pri poriadaní zábavných akcií.
Spracoval predseda Dobrovoľného
hasičského zboru v Zemianskom Podhradí
Ing. Štefan Kusenda

hasiči
Vážení občania!
Po dlhej zime sa jar začína ozývať
naplno. Toto obdobie je typické pre jarné
upratovanie, kedy dôkladne čistíme obytné i hospodárske budovy, svoje záhrady, odstraňujeme nepotrebné predmety
a horľavý materiál. Pri týchto aktivitách
však musíme mať v pozornosti aj riziko možného vzniku požiaru, spôsobené
nedbanlivým správaním a porušovaním
zásad ochrany pred požiarmi a to najmä
nepovoleným spaľovaním a manipuláciou s otvoreným ohňom. Oheň sa môže
na otvorenom priestranstve veľmi rýchlo
vymknúť kontrole, rozšíriť sa a spôsobiť
tak straty nielen na životoch, alebo majetku, ale taktiež môže spôsobiť aj veľké
ekologické škody.
Hasiči varujú najmä pred tradičným
nešvárom – vypaľovaním suchej trávy, čo
je činnosť veľmi nebezpečná a zo zákona
zakázaná. Bohužiaľ, ani jeden rok nie je
výnimkou.
Málokto si uvedomuje, že tieto aktivity priamo ohrozujú ľudské životy!

Počasie
láka ľudí
k spaľovaniu
odpadu
Zdanlivo taká bezpečná činnosť, akou je
spaľovanie zhrabaných porastov, môže
spôsobiť neblahé následky. Oheň v otvorenom priestore sa môže veľmi rýchlo
vymknúť kontrole a spôsobiť tak škody
nielen na životoch, ale aj na majetku, či v
životnom prostredí, ale tiež aj ekologické
škody, napr. stratou časti lesa či úhynom
živočíchov. Stačí trochu neopatrnosti,
nepozornosti, či panika. V posledných
dňoch sa začínajú množiť požiare v prírodnom prostredí – požiare suchej trávy,
krovín, lesných porastov, ale aj odpadov.

OZNAM

Oznam pre všetkých záujemcov výstavy
hasičskej a záchranárskej techniky. V dňoch
2.až 4. mája 2019 sa v priestoroch výstaviska
v Trenčíne uskutoční výstava hasičskej techniky FIRECO 2019. Členovia DHZ v rovnošate, alebo s členským preukazom majú vstup
na výstavu zdarma.

POZVÁNKA

Dobrovoľný hasičský zbor Zemianske
Podhradie pozýva všetkých záujemcov na
19.ročník Nočnej hasičskej súťaže, ktorá
sa bude konať dňa 25.5. 2019 na hasičskom
ihrisku. Tak ako každý rok, budú Vás čakať
tradičné špeciality ako pečené ryby, guláš či
cigánska pečienka, alko i nealko nápoje pri
dobrej hudbe. Po skúsenostiach z predošlého
ročníka budeme mať od 13.00 hodiny výstavu
historických vozidiel ukončenú spanilou jazdou cez obce Bošáca a Haluzice s cieľom späť
na hasičské ihrisko v Zemianskom Podhradí.
Po 18.00 hod odštartujeme súťaž mladými hasičmi a postupne prejdeme do nočnej súťaže
v čase približne 21.00 hod. Tešíme sa na Vašu
účasť!
Spracoval predseda Dobrovoľného hasičského zboru v Zemianskom Podhradí Ing.
Štefan Kusenda
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Teplé jarné počasie láka ľudí k spaľovaniu biologického odpadu (zvyšky starej
trávy, lístia, vetiev). Pamätajte na to, že
vypaľovanie porastov je podľa zákona
č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
striktne zakázané ! V prípade porušenia
tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej
osobe pokuta až do výšky 331 €, právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi môžu hasiči uložiť pokutu až do
výšky 16596 €. Občania by sa mali oboznámiť aj so všeobecne záväznými nariadeniami obce, ktoré vo väčšine prípadov
upravujú aj spôsob spaľovania odpadov
na voľnom priestranstve a niekedy aj zakazujú. Spaľovanie nie je jediný spôsob,
ako sa zbaviť biologického odpadu, je
možné zbaviť sa ho napr. kompostovaním, ukladaním do špeciálnych kontajnerov, alebo do zberných dvorov. Nech
je pre nás všetkých varovaním, že mesiac
marec a apríl dlhodobo patria medzi mesiace, keď horí najčastejšie.
Pavol Marták

Plameň
Tohtoročnú
sezónu
mladých hasičov v súťaži
Plameň sme po menších
úpravách pod vedením
Tadeáša Kusendu, Janky
Zámečníkovej a referenta mládeže Paľka Martáka rozbehli 10. februára
prvým stretnutím a tréningom, kde sme sa rozhodli, že sa zúčastníme súťaže „Chodbovica“ na ZŠ v Senici. Túto súťaž považujeme za veľmi dobrú prípravu na jarné ako aj jesenné kolo
hry Plameň. Začali sme už v zimných mesiacoch na 3 tréningoch v telocvični
v ZŠ Bošáci, kde sme nacvičovali beh po schodoch, nácvik so žinenkami, 3
krát sme sa stretli na hasičskej zbrojnici, kde sme nacvičovali viazanie uzlov a
určovanie technických prostriedkov. Ostatné tréningy nám pekné jarné počasie
umožnilo vykonávať na našom hasičskom ihrisku. Súťaž Chodbovica sa konala
2.3.2019, kde sme zostavili 1 družstvo dievčat, ktoré skončilo na 7. mieste a 1
družstvo chlapcov, ktoré skončilo v druhej polovici bod. tabuľky. Súťaže sa
zúčastnilo 70 družstiev. Vzhľadom na fyzickú a odbornú náročnosť súťaže sme
pyšní na deti, ako to zvládli na prvý krát. Súťaže sa zúčastnili Kristína Madilová, Barbora Madilová, Rebecca Dovinová, Lívia Pospíšilová, Adela Lobíková,
Sofia Hurtoňová, Vanda Vidová, Sofia Sedmáková, Viktória Gavalcová a Lucas
Záhradský. Za ich skvelý výkon a peknú reprezentáciu našej obce, hasičského
zboru, ako aj školy im výbor a členovia DHZ ďakujú. V súčasnosti sa detičky
ďalej pripravujú na jarné kolo hry Plameň, kde si pomaličky nacvičujú štafetu
na 400m s prekážkami a požiarny útok CTIF. Do novej sezóny im prajeme veľa
šťastia a športových úspechov bez úrazu.
vedúci kolektívu: Pavol Marták, Janka Zámečníková, Tadeáš Kusenda
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Milí priatelia, kamaráti, Bošáčani!
V prvom rade by som chcel všetkým
popriať všetko len to najlepšie v novom
roku 2019, nech sme všetci zdraví, šťastní, spokojní a nech sa nám darí v osobnom aj pracovnom živote a samozrejme
študentom v škole.
Koniec roka sme už tradične oslávili
v Kultúrnom dome, kde sme ôsmy rok po
sebe organizovali Silvestrovskú zábavu.
Už tradične vládla po celý večer výborná
atmosféra a všetci sa bavili až do skorého
rána. Tento raz sa opäť stretlo kopec skvelých ľudí všetkých vekových kategórií a
zábava bola na vysokej úrovni. Chcel by
som veľmi pekne poďakovať všetkým,
ktorí prispeli k výbornej organizácií, ktorá začala už pred niekoľkými mesiacmi
a vyvrcholila v tento deň. Samozrejme,
ďakujem aj všetkým sponzorom, ktorí
nám venovali hodnotné ceny do tomboly
a to PD Bošáca (Vladko Králik), Bošácka

Turnaj

prípraviek U11
RE/MAX NaMax
CUP vyhrala
Bošáca
V sobotu 9. februára sa v telocvični
ZŠ Bošáca konal už 5. ročník
turnaja prípraviek (U11) pod
názvom RE/MAX NaMax CUP.
Tradične sa na turnaji stretli dve
družstvá zo slovenskej časti kraja
pod Veľkou Javorinou a dve zo
strany moravskej.
Všetky družstvá podali výborné
výkony a ponúkli veľmi dobrú
reklama na detský mládežnícky
futbal. Výkony boli vyrovnané, aj

reštaurácia (Janko Ďurina), Ferno Slovakia, HIMKO s.r.o. (Miško Kozic), Peťo
Breznický, Kusenda plastové okná (Rastík a Paľko Kusendéch), Bar Tornádo (rodinka Profjétová - Danka, Miloš, Katka),

Silvester
2018

opäť pod organizačnou
taktovkou OŠK Bošáca
Miško Brazdovič, Stavebniny Jurčáková,
Penzión Žákovic (Katka a Maroško),
TM Izol s.r.o. (Majko Turánek), ReMax
na Max (Mirko Švehla a Stanka Zamcová), Comtec s.r.o. (Danko Šimo), Janko
Wittkay, obec Bošáca a v neposlednom

keď domáci hráči svojim súperom
trošku výkonnostne odskočili
– väčšina z nich však trénuje
spolu pravidelne už od svojho
škôlkarského veku. V niektorých
častiach zápasov predvádzali
priam exhibíciu. Výrazne sa na ich
výkonnostnom pokroku prejavilo,
že v tejto sezóne hrávajú súťaž
mladších žiakov a trvalo hrávajú
najmä proti starším hráčom.
Na záver turnaja boli drobnými
pozornosťami ocenení všetci,
ktorí už 5 rokov pomáhajú pri
organizovaní
tohto
turnaja,
pripravujú telocvičňu, zabezpečujú
občerstvenie, pripravujú deti po
športovej stránke či vytvárajú
podmienky v OŠK Bošáca pre
rozvoj detí.
Výsledky: Bošáca – Mor. Lieskové
2:1, Bošáca – Nivnice 10:2, Bošáca

rade OŠK Bošáca. Exkluzívny ohňostroj
zabezpečil Ivan Kozáček. S výzdobou
sály nám opäť pomohli Stanka Zamcová
a Mirko Švehla, ktorým výdatne pomáhal syn Gabko. Pri varení kapustnice sa
stretli silní kuchári a Branislav Vajda,
Marián Kopunec, Vladimír Kopunec a
moja maličkosť to myslím zvládli na
jednotku. Oškvarkové pagáčiky tradične
pripravila moja mamička Anička Mihalová. A nakoniec treba poďakovať tým,
čo sa o hostí starali priamo na zábave,
okrem mňa, Marián Kopunec st., Marián Kopunec ml., Peter Ochodnický ml.,
Juraj Dolník, Irenka Dolníková, Janka
Kapušová a Marián Janega ml., hudobnej
skupine EDEN a samozrejme starostovi
Danielovi Juráčkovi. Na záver a ešte raz
ďakujem v mene OŠK všetkým, ktorí zábavu pripravili, ako aj tým, ktorí sa prišli
zabaviť a podporili tak náš OŠK.
Bc. Jozef Mihala

– Strání 4:0, Strání – Nivnice 2:0,
Strání – Mor. Lieskové 3:0, Mor.
Lieskové – Nivnice 6:0.
Poradie: 1. Bošáca
9b
2. Strání
6b
3. Mor. Lieskové
3b
4. Nivnice
0b
Šiesty ročník turnaja sa bude
konať opäť na prelome januára/
februára 2020.
Miro Švehla

Halový turnaj
v Novej Dubnici
Dňa
26.1.2019
sa
naši
prípravkári
zúčastnili
na
kvalitne obsadenom halovom
futbalovom turnaji v Novej
Dubnici, ktorý organizoval pre
kategóriu U11 TJ Družstevník
Kolačín. Turnaja sa zúčastnilo
10 mužstiev, ktoré boli
rozdelené do dvoch skupín,
v ktorých sa stretli mužstvá
každý s každým a potom prvé
dve mužstvá hrali semifinále, o
tretie miesto a finále a ostatné
mužstvá o celkové poradie.
Naši prípravkári opäť ukázali
výbornú pripravenosť, keď v
skupine skončili na druhom
mieste a nakoniec bojovali
o
medailové
umiestnenie.
Finále im ušlo len o vlások,
keď tesne prehrali s domácim
Kolačínom „A“. Nakoniec
sa im nepodarilo poraziť ani
družstvo Trenčianskej Teplej v
boji o tretie miesto a skončili
na
nepopulárnom
štvrtom
mieste, ale po veľmi dobrých
výkonoch, o čom svedčí i fakt,
že za najlepšiu hráčku celého
turnaja bola vyhlásená Vanesa
Vidová z nášho OŠK BOŠÁCA.
Bc. Jozef Mihala

šport

Malá úvaha
o budúcnosti futbalu
Futbal je najrozšírenejší šport, hrajú ho
v takmer každej dedinke, pri zápasoch sa
stretáva mnoho ľudí, bez futbalu by víkend
nebol úplný.
Hráčov a tým pádom aj klubov, však
postupne ubúda. Niektorí sa zatiaľ iba
odhlásili zo súťaže, na niektorých ihriskách
už úspešne vyhráva nad trávou burina.
V mládežníckych kategóriach hrá
veľké množstvo hráčov viac súťaži, alebo
dokonca za viac klubov (áno, pravidlá to
umožňujú). Je čoraz výnimočnejšie, ak
má klub zastúpenie vo všetkých vekových
kategóriách (prípravka, žiaci, dorast, muži).
Prevádzka klubov je stále viac finančne
náročná a aj keď z prerozdelenia dostanú
kluby niečo od SFZ, je to ako kvapka v mori.
Dedinský futbal stál a stojí na
nadšencoch,
dobrovoľníkoch,
ktorým
je futbal koníčkom a často až životnou
filozofiou.
Najväčšie talenty odchádzajú do klubov
najvyšších súťaží, čo je prirodzené, horšie
je, že sú do nich náborovaní aj chalani, ktorí
majú talentu a chuti menej, ale o to viac
majú premotivovaných rodičov. To, čo ako
mladú rastlinku vytrhnú, však často nechajú
po dovŕšení dospelého veku, ale často aj

omnoho skôr, uschnúť.
Vývin motoriky a pohybových návykov
končí vo veku cca 12-13 rokov. Môj osobný
názor je, že až po jeho dovŕšení môžeme
súdiť, kto má „na viac“. Do tohoto veku
potrebujú hráči najmä stabilné prostredie, v
ktorom futbalovo rastú, silno individuálny
prístup k potrebám hráčov, podporu
od rodičov. A samozrejme čo najlepšie
podmienky v klube.
Niekedy bol talent polovičnou cestou
k úspešnosti, dnes je talent možno už len
10% , zvyšnú časť futbalového umenia
treba vybudovať na zanietení, vytrvalosti,
sústredenosti, kvalitnom trénerskom vedení.
Iba vnútorné odhodlanie hráča, chuť niečo
dokázať, robiť veci na maximum posunie
každého vysoko až na úroveň jeho fyzických
schopností. Práve v tej vnútornej sile, chuti,
je tajomstvo tých najlepších hráčov, bez
ohľadu na to akú súťaž hrajú.
Túžba niečo dokázať, mať cieľ a na
100% sa sústrediť na jeho dosiahnutie. To
majú v sebe najlepší. Aj u nás máme takých
hráčov a keď sa niekedy nedarí, urobia v
tréningu toho ešte viac.
Majú cieľ. Nech je tým našim cieľom to,
aby sme sa aj naďalej mohli pri zelenej tráve
stretávať a zabávať. Namiesto kritizovania,
pokrikovania z hľadiska, tlieskať všetkým,
ktorí namiesto svojho pohodlia trénujú,
hrajú futbal aj na ulici, je to ich koníček a u
mnohých už aj životný štýl.
OŠK, do toho
– dnes by som toto
heslo rád nahradil
iným: Všetci, čo
robia futbal naplno,
do toho! Ďakujem,
že ma na ihrisku
zabávate!
Miro Švehla
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Turnaj
dorastencov U19
V Bošáci sa konal v sobotu 16.2.2019 už 10.
ročník halového futbalového turnaja dorastencov
U19 o Pohár starostu obce Bošáca. Zorganizovať
turnaj pre túto vekovú kategóriu je čoraz náročnejšie,
OŠK Bošáca túto zimu zorganizoval dva, jeden v
Trenčíne v ŠH na Sihoti a jeden teraz, okrem toho
sa ujal organizácie turnajov pre hráčov vekovej
kategórie U11 a U13.
Na tento turnaj boli pozvané 4 mužstvá, ale Horná
Streda na poslednú chvíľu oznámila, že sa na turnaji
nezúčastní z dôvodu maródky v mužstve, ďalšie
mužstvo sa narýchlo nepodarilo zohnať, tak nakoniec
sa turnaja zúčastnili len tri mužstvá, ale nebanujeme.
Domáci OŠK Bošáca, TJ Slovan Trenčianska Turná
a OFK Drietoma, ktoré odohrali zápasy každý s
každým, ale dvakrát, si perfektne zatrénovali a mali
výbornú prípravu na jarnú časť súťaže.
Jednotlivé mužstvá odohrali po 4 zápasy, každý
trval 25 minút. Zápasy boli veľmi kvalitné, rýchle,
tvrdé, ale férové. Je vidno, že chlapci majú už
niečo túto zimu odtrénované a prejavilo sa to aj na
palubovke. Nechýbali pekné akcie a výborné zákroky
brankárov, každý zápas sa hral vo vysokom tempe a
nechýbal im náboj, ani dramatickosť.
Z celkového víťazstva sa tešili domáci hráči,
ktorý mali skvelý vstup do turnaja, naopak
Trenčianska Turná mala výborný finiš a víťazstvom
v poslednom zápase nakoniec predbehla Drietomu v
celkovom poradí.
Najlepším strelcom turnaja sa stal Benjamín
Rafael Kukuča z Bošáce, ktorý strelil 4 góly,
najlepší brankár turnaja bol vyhlásený Patrik Guga
z Drietomy a najlepším hráčom sa stal Martin Číž
z Trenčianskej Turnej. Turnaj rozhodoval Michal
Ševčík k spokojnosti všetkých zúčastnených. Ceny
pre najlepších odovzdával starosta obce Bošáca Mgr.
Daniel Juráček a za OŠK Bošáca
Bc. Jozef Mihala.
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Zimný halový
turnaj U13
V nedeľu 17. februára 2019 usporiadal
Oblastný futbalový zväz Trenčín v Mestskej
športovej hale na Sihoti Zimný halový turnaj
pre vekovú kategóriu mladších žiakov-U13,
ktorého sa zúčastnilo i naše družstvo OŠK
Bošáca. Právo štartovať na tomto turnaji si
naši chlapci a dievčatá vybojovali tým, že po
jesennej časti súťaže IV. ligy MŽ U13 ObFZ
TN sú na skvelom druhom mieste tabuľky a
na turnaj boli pozvané len najlepšie družstvá
súťaže zo severnej a južnej časti ObFZ.
Z ôsmich zúčastnených družstiev si
najlepšie počínali chlapci z Bobota, ktorí pri
hracom systéme turnaja každý s každým prešli
turnajom bez straty bodu a zvíťazili s veľkým
prehľadom.
Hráči OŠK Bošáca si počínali veľmi
statočne, keď viacerí ešte vekom prípravkári,
zvádzali tuhé súboje s o dva roky staršími
protihráčmi. Zo začiatku turnaja sa im moc
nedarilo, ale postupne sa presadili svojou
peknou kombinačnou hrou a nakoniec skončili
na skvelom štvrtom mieste, keď boli najlepší z
južnej strany ObFZ Trenčín.
Výsledky OŠK:
Bošáca – Záblatie 4:4, Bošáca – Bobot 1:5,
Bošáca – Soblahov 0:8, Bošáca – Horná Súča
0:6, Bošáca – Omšenie 5:1, Bošáca – St. Turá
8:2, Bošáca – Hrádok 3:2
Celkové poradie:
1. Bobot
21 b
2. Záblatie
16 b
3. Soblahov
15 b
4. Bošáca
10 b
5. Hrádok
9b
6. Horná Súča 9 b
7. Omšenie
3b
8. St. Turá
0b
Bc. Jozef Mihala

Turnaj Mladších
žiakov U13
V sobotu 2.2.2019 OŠK Bošáca
zorganizoval prvý zo série mládežníckych
turnajov naplánovaných na túto zimu.
V miestnej telocvični v Bošáci sa konal turnaj
s názvom „OŠK Bošáca Cup“, ktorý bol určený
pre hráčsku kategóriu Mladších žiakov U13.
Turnaja sa zúčastnili družstvá z nášho ObFZ,
dva zo Severu – TJ Slovan Dolná Súča a TFK
1939 Záblatie a dva z Juhu – TJ Družstevník
Hrádok a domáci OŠK Bošáca.
Hralo sa systémom každý s každým,
2x 15 minút, takže chlapci a dievčatá
z jednotlivých družstiev si zahrali do sýtosti.

Hojne zaplnené tribúny povzbudzovali
hlavne domáce mužstvo, ale aj pri ostatných
zápasoch vládla skvelá atmosféra. Najväčšieho
potlesku a povzbudzovania sa ušlo Bošáckym
malým nádejám. Chlapci vo veku 4 – 5
rokov, v prestávkach medzi zápasmi ukázali
prítomným, čo sa už stihli naučiť z futbalového
umenia za posledného polroka, keď pravidelne
trénujú a v simulovanom zápase si zahrali na
„veľké“ brány“ tak, ako ich starší kamaráti.
Hlavný turnaj sa niesol v znamení kvalitných
zápasov, keď každý zápas bol vyrovnaný a o
víťazovi rozhodovali maličkosti. Chlapci
a dievčatá ukazovali, že poctivo trénujú a vedia
tieto návyky z tréningu preniesť do zápasu.
Rozhodcom turnaja bol skúsený Michal
Ševčík z Trenčianskych Bohuslavíc, ktorý
s prehľadom zvládol rozhodovanie po celý čas
turnaja. Ceny pre najlepších - diplomy, poháre
a medaily, odovzdával starosta obce Bošáca
Mgr. Daniel Juráček a tajomník OŠK Bošáca
Jozef Mihala.
Najlepším strelcom turnaja sa stal s piatimi
gólmi Samuel Rožník z Dolnej Súče, podľa
trénerov bol jednohlasne zvolený ako najlepší
brankár turnaja Patrik Tekula z Hrádku
a najlepším hráčom, vlastne hráčkou taktiež
jednohlasne Vanesa Vidová z Bošáce.
OŠK Bošáca:
Matej Záhora (B), Patrik Kovenc (B),
Šimon Haviernik, Filip Lobík, Vanesa Vidová,
Jakub Košťál, Filip Koreň, Sebastián Frindrich,
Gabriel Zamec, Šimon Papala, Damián
Frindrich

Halový turnaj
prípraviek U11
Francova Lhota (ČR)
Dňa 2.3.2019 sa naši prípravkári zúčastnili
Halového futbalového turnaja v Českej
republike, konkrétne vo Francovej Lhote.
Na turnaji štartovali 4 družstvá. Hralo sa
dvojkolovo, každý s každým po 14 minút. Naši
prípravkári turnaj s prehľadom ovládli, keď s
výnimku posledného zápasu, ktorý remizovali,
v piatich zápasoch zvíťazili. Najlepším
strelcom turnaja sa stal hráč OŠK Bošáca
Damián Frindrich, ktorý strelil 9 gólov.
Výsledky OŠK Bošáca:
OŠK - Valaš. Příkazy 2:0 g. Frindrich D, Papala
OŠK - Francova Lhota 1:0 g. Papala
OŠK - Valaš. Polanka 4:1 g. Frindrich D 2,
Papala, Kozic
OŠK - Valaš. Příkazy 6:0 g. Papala 2, Frindrich
D 2, Košťál, Kozic
OŠK - Francova Lhota 5:1 g. Frindrich D 2,
Papala 2, Košťál
OŠK - Valaš. Polanka 2:2 g. Frindrich D 2.

Konečná tabuľka:
1. OŠK BOŠÁCA
2. Val. Polanka
3. Fr. Lhota
4. Val. Příkazy

6 5 1 0 20:4 16b
6 4 1 1 18:7 13b
6 1 1 4 6:15 4b
6 0 1 5 2:20 1b
Bc. Jozef Mihala

Volebná Konferencia OŠK
Dňa 23.2.2019 sa za účasti členov
Obecného športového klubu Bošáca konala v
miestnom Kultúrnom dome Konferencia OŠK
Bošáca, ktorá bola, tak ako každý rok, zvolaná
v súlade so Stanovami OŠK Bošáca. Boli
prednesené správy O činnosti OŠK Bošáca za
rok 2018, O hospodárení OŠK Bošáca za rok
2018 a Správa Revíznej komisie o kontrole
hospodárenia OŠK Bošáca za rok 2018.
Nakoľko uplynulo štvorročné funkčné
obdobie orgánov OŠK Bošáca (Výkonný výbor,
Revízna komisia), v súlade so Stanovami OŠK
Bošáca prebehli na Konferencii riadne voľby
do orgánov OŠK, s nasledovnými výsledkami:
Voľba členov Výkonného výboru OŠK
Bošáca v zložení: Rastislav Adamať, Mgr.
Daniel Juráček, Martin Kochan, Vladimír
Kopunec, Bc. Jozef Mihala. Voľby členov
Revíznej komisie OŠK Bošáca v zložení:
Predseda – PeadDr. Daniel Bradáč
členovia – Bc. Martin Adámať, Tomáš Janega,
Ján Vavro
Ihneď po skončení volieb zasadol
novozvolený výkonný výbor na svoje
ustanovujúce zasadnutie. V zmysle čl. 14, ods.
4 Stanov Obecného športového klubu Bošáca
sa na ustanovujúcom zasadnutí Výkonného
výboru Obecného športového klubu Bošáca
konalo určenie funkcií vo Výkonnom výbore
zvolených
členov
Výkonného
výboru
najvyšším orgánom združenia Konferenciou
Obecného športového klubu Bošáca v zmysle
čl. 12, ods. 1 Stanov Obecného športového
klubu Bošáca, konanej dňa 23. 2.2019 v Bošáci.
Výkonný výbor schvaľuje:
Voľbu funkcií Výkonného výboru
Obecného športového klubu Bošáca:
Predseda:
Vladimír Kopunec
Tajomník:
Bc. Jozef Mihala
Zástupca obce:
Mgr.. Daniel Juráček
Hospodár:
Martin Kochan
Účtovník združ.: Rastislav Adamať
Na záver prebehla, veríme, že plodná,
diskusia,
ktorá
sa
venovala
hlavne
mládežníckemu futbalu v Bošáci a Bošáckej
doline, kde sa prítomní zhodli v potrebe
neustálej práce s mládežou, lebo len tak bude
futbal u nás napredovať. Je potrebné vyvíjať
neustálu snahu o získavanie nových, mladých
hráčov, zapájať ich do tréningového procesu,
vytvárať vzťah k nášmu klubu.
Bc. Jozef Mihala

z matriky
Môjmu priateľovi
Mgr. Dušanovi Dugáčkovi
k jeho 85 rokom života
Koncom decembra oslávil
životné jubileum – osemdesiatpäť rokov Mgr. Dušan Dugáček, člen výboru ZO SZV v
Bošáci. Náš oslávenec bol zakladajúcim členom včelárskej
organizácie v Bošáckej doline,
ktorá vznikla 16. 12. 1963. V
tento deň Slovenský výbor
ČSV schválil žiadosť bošáckych včelárov o založenie
vlastnej včelárskej organizácie
pre celú Bošácku dolinu s názvom ZO SZV v Bošáci. Novovzniknutá organizácia nadviazala na činnosť zaniknutého
Včelárskeho spolku v Bošáci z
roku 1942. Hlavným iniciátorom tejto myšlienky bol a našťastie pre nás včelárov ešte aj
je priateľ Dušan Dugáček.
Plných štyridsaťpäť rokov
svedomito vykonával funkciu
tajomníka. K včelárstvu sa dostal ako mladý učiteľ v roku
1960, kedy mu jeden jeho kolega daroval dva roje. V tento
deň sa jeho myšlienky a srdce
stalo včelárskymi. Včelárenie ho chytilo, ako sa vraví
za srdiečko. V roku 1972 absolvoval školenie odborných
učiteľov včelárstva a stal sa
prednášateľom v odbore anatómia a fyziológia včely medonosnej. Ako pedagóg viedol
dve desaťročia na ZŠ v Bošáci krúžok mladých včelárov.
Jeho členovia sa zúčastňovali
okresných i celoslovenských
kôl súťaží Mladý včelár. Svoje poznatky s vedením krúžku
zhrnul v pedagogickom čítaní
„Organizácia práce v školskom
včelárskom krúžku“, za ktorú
získal roku 1985 cenu ministra
školstva.
Začiatkom 80-tych rokov
bol zvolený za člena, neskôr
i predsedu Osvetovej komisie
ÚV SZV v Bratislave. Jeho
dlhoročná aktívna práca vo
Zväze bola ocenená viacerými
zväzovými vyznamenaniami

Včelárenie ho chytilo
za srdiečko

vrátane Plakety Štefana Závodníka.
Samozrejme pochopenie,
porozumenie a veľkú oporu pre
svoju záľubu našiel i vo svojej
manželke Blaženke Dugáčko-

vej a dcérach,
ktoré sa stali odbornými
učiteľkami medových výrobkov. Manželia
Dugáčkovi sa
navzájom doplňajú a svoje
skúsenosti nežištne odovzdávajú
ďalším
generáciám.
Pani Blaženka Dugáčková zastáva aj
funkciu kronikárky ZO SZV
Bošáca. Zápisy
do nej vedie
neuveriteľných
55 rokov od je
vzniku. Tu by
som jej chcel vyjadriť úprimne
poďakovanie. Je to nádherné
dielo, ktoré zachytáva chronologicky históriu nášho spolku
a to len a len vďaka jej obeta-
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vosti. Ďakujeme.
Náš jubilant napriek pokročilému veku naďalej propaguje
prácu včelárov, včelárstvo, vedie besedy so žiakmi ZŠ, MŠ
s včelárskou i nevčelárskou
verejnosťou. Ako skúsený včelársky odborník z dlhoročnou
praxou je vždy ochotný poradiť, pomôcť. Každý, kto za
ním prišiel s prosbou o pomoc
bol vypočutý a odišiel spokojný domov s odpoveďou, radou,
ktorá mu pomohla pri riešení
rébusov, s ktorými nás včielky
vedia prekvapiť a neraz prekvapia aj skúseného dlhoročného včelára. Svoje skúsenosti
neváha odovzdávať nám mladšej generácii a snaží sa pomôcť
a hľadať riešenia v dnešnej
dobe plnej chémie, neonikotinoidov, GMO, globálneho
otepľovania, čo už môžeme
pociťovať aj my v podobe extrémneho sucha, čoho výsledkom je, že včely sú bez znášky,
nedostatku peľu, ktorý je dôležitým zdrojom bielkovín pre
vývoj plodu, v dôsledku týchto
zmien včely hladujú a mnohé
ďalšie negatívne faktory. Rozhovory s ním mi dávajú veľmi
veľa. Vždy sa teším na naše
spoločné stretnutia, kde spolu
preberáme problematiku včelárenia, ale niekedy odbočíme
aj k histórii našej obce Zemianske Podhradie, nakoľko bol
učiteľom dejepisu a naša obec
je historicky veľmi významná
v dejinách Slovákov. Sú to
nádherné chvíle prežité s ním a
verím, že ich ešte bude nekonečne veľa.
Záverom Vám chcem vysloviť úprimné poďakovanie
za všetko, čo ste pre Slovenské
včelárstvo urobili a zároveň
popriať do ďalších rokov pevné zdravie, lebo to je to najväčšie bohatstvo, čo máme. A teším sa na naše ďalšie plodné
diskusie a prednášky o včelách
a včelárení.
Ďakujeme.
M. Zámečník

NAŠI JUBILANTI
60 rokov
Paučinová Anna
Morongová Anna

Vajdová Viera
Baginová Gabriela
Kuchtová Viera

Júlia Ochodnická
Mária Oravcová

Mária Zámečníková
Alena Mitanová
Anna Macejková

65 rokov
Ševčíková Jozefína
Minárik Ján
Minárčic Stanislav
Čamajová Danuša
70 rokov
Berková Anna
Kaššovicová Mariana
Zamec Ivan
Kaššovic Ján

75 rokov
Kopuncová Ľudmila
Kaššovicová Matilda
Kucharovicová Eva
Kozičová Anna
Kaššovicová Ľudmila
Zbudilová Mária
Rydzá Anna, Mgr.

Manželstvo uzavreli
Lenka Mičová a Tibor Bobik

Navždy nás opustili
Hodulíková Katarína
Mičkovicová Anna
Šiveň Štefan
Ján Sabota
Mária Gálová
Pavel Figura

80 rokov
Ochodnický Dušan, Ing.
Holenda Štefan
Hanáček Stanislav
Fürstenzellerová Božena
Juráčková Mária
Figurová Mária
Lobíková Mária
Emília Švachová
85 rokov
Mikulcová Božena
91 rokov
Paučinová Aurélia

Narodili sa
Uková Agáta
Kopuncová Zara
Veselá Zara
Surovčíková Amia
Kusenda Ondrej
Kusenda Adam
Dedík Dominik
Grajcarová Michaela
Šimová Ema
Katarína Kolarovičová
František Beták
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