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Medzinárodný deň detí
je príležitosťou každý rok
potešiť detičky z našich
dvoch obcí pripraveným
programom. Snažili sme
sa opäť vymyslieť niečo
nové a tak sme stavili na
postavičky z obľúbených
večerníčkov, ktoré boli
na svojich stanovištiach
po rozprávkovej ceste.
Na
samom
začiatku
privítali deti i dospelých
Deduško Večerníček a pani
Večerníčková. Deti dostali
listinu na zber pečiatok
z jednotlivých stanovíšť.
Stretli sa s Maťkom a Kubkom, s nezbednými
Šmolkami a s Mášou a Míšom - jej kamarátom
medveďom. Hlbšie v našom lese pomohli
Ferdovi a Lienke zachrániť mravčie vajíčka
a u Červenej Čiapočky poradili s rozhádzanou
rozprávkou. Naučili tancovať lesnú vílu Cililing
a výborne zvládli pochodovať s trpaslíkmi, za
čo dostali aj posilňujúci nápoj od Snehulienky.
Potom už na nich čakal Vlk a zajac a Králici
Bob a Bobek so svojim klobúkom.
pokračovanie na str. 7

VYCHUTNAJME SI

HODY
Odvaha
nespočíva
v slovách,
spočíva
vo voľbe.
Antoine
de Saint-Exupéry

Polovica augusta patrí tradične hodovej
slávnosti. Aj tento rok sme si pre Vás pripravili
bohatý program. V piatok potešíme detičky
divadielkom a hlavne mladšiu generáciu
hudobno – tanečným programom, kde hlavnou
hviezdou bude populárna speváčka Sima.
Sobota je venovaná družobnej spolupráci s
našimi partnerskými obcami. Tak ako každý
rok nebude chýbať návšteva z Limbachu s
tradičným futbalovým zápasom. Od soboty
budú u nás hostia z našej partnerskej obce Horní
Ředice, ktorí si pre Vás pripravili zaujímavý
program. Samostatnou akciou je kultúrne
podujatie pod názvom „Kultúrne dedičstvo
našich predkov“, ktoré realizujeme vďaka
projektu cezhraničnej spolupráce s obcou
Březová v priestoroch dvora sokolovne. Tešiť
sa môžete na kultúrne vystúpenia, remeslá

a chute našich dvoch obcí. Večer sa môžete
vytancovať na hodovej veselici.
Nedeľný program začína slávnostnou
hodovou sv. omšou. Popoludní je pripravený
kultúrny program, tradičné jedlá a remeselný
jarmok.
Počas celého víkendu bude sprístupnená
výstava
„Československé
vojsko
vo
Francúzsku“, ktorá Vám priblíži osudy
mnohých rodákov z Bošáckej doliny, nebude
chýbať hodová tombola, súťaž o NAJ hodový
koláč, futbalové zápasy a sprístupnenie kostola
pre návštevníkov. Novinkou je nedeľné
odovzdávanie ocenení Osobnosť obce Bošáca.
Centrom hodov bude dvor sokolovne vďaka
projektu cezhraničnej spolupráce, no nezabudli
sme ani na naše múzeum, ktoré sme počas
posledných mesiacov vynovili a pripravili
v ňom aj rôzne novinky. Podrobný program
hodov nájdete na str. 3.
Veríme, že sa Vám nový priestor bude páčiť
a stane sa pevnou súčasťou našej obce. Želáme
Vám krásne hodovanie.
Mgr. Daniel Juráček
starosta obce
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z Bošáce

Milí spoluobčania,
dovoľte mi prihovoriť sa Vám v strede
leta. Niekto je pred dovolenkou, niekto už
po dovolenke a niekto po žatve.
Opäť nám ubehol čas medzi prsty
a prehupli sme sa do druhej polovice
roka. Od jari sme tu mali veľa akcií. Tou
najväčšou a najmilšou bolo MDD. Pre
deti najveselšou akciou bolo ukončenie
školského roka a začiatok prázdnin. A
čo nevidieť máme tu naše hody, na ktoré
sa všetci veľmi tešíme a všetci z organizačného tímu Vás srdečne pozývame. Po
rokoch sa u nás opäť usadili bociany a v
týchto dňoch môžeme pozorovať ako sa
dva mladé učia lietať.
Aj preto som rád, že sme
začali so stavbou rozšírenia
materskej školy. Skončiť by
sa malo zhruba za päť mesiacov. Samozrejme ak sa nevyskytnú neplánované prekážky a bude nám priať počasie.
Počas výstavby budú detičky
v kultúrnom dome. Plánovali
sme, že detičky budú v kultúrnom dome len mesiac, kedy sa
bude rekonštruovať stará časť
škôlky a prepájať pôvodná s
novou. Po porade so staviteľom plánujeme, že deti budú
v kultúrnom dome od septembra. Rodičov budeme o všetkom včas informovať. Určite
ste si všimli, že za sokolovňou nám vyrástlo nové pódium a priestor sa zmenil.
Plánujeme tu ešte osadiť stĺp verejného
osvetlenia, lavice na sedenie, ale hlavne
polievať trávu aby nám riadne vyrástla a
zhustla. Verím, že nový priestor sa Vám
bude páčiť a obľúbite si ho. Na futbalovom ihrisku sme s pomocou hasičov zhodili polorozpadnutú stodolu a namiesto
nej tu postavíme dve nové garáže. Jedna
pre futbalistov na kosačku a druha pre hasičov na veci k trénovaniu. Som rád, že
sme otvorili posilňovňu, ktorú môžu využívať všetci občania.

Teší ma, že môžem oznámiť, že nám
bola schválená dotácia na traktor s čelným nakladačom, ktorý by mal prísť začiatkom augusta. Tiež nám bol schválený
projekt rozšírenia zberného dvora, ktorý
spočíva vo vybudovaní nových odstavných plôch, oporného múra ako rampy,
oplotenia a nových kontajnerov. Momentálne prebiehajú práce na verejnom obstarávaní. Samotná výstavba bude prebiehať
najskôr na neskorú jeseň, alebo až z kraja
budúceho roka. Naši hasiči na Zabudi-

ZBERNÝ DVOR

OTVÁRACIE HODINY:
Streda: 14:00 – 18:00
Sobota 8:00 – 12:00

šovej si mali prevziať nové Iveco Daily
z rúk ministerky vnútra, avšak termín sa
presunul na jesenné obdobie. Dobrá správa je, že nové vozidlo určite dostanú. Na
Ministerstve kultúry nám schválili dotáciu na rozvoj kultúrneho dedičstva. I keď
len desatinu žiadanej výšky, ale ako sa hovorí, keď neprší aspoň nech kvapká. Malú
kvapku v podobe dotácie sme tiež získali
od ZSE na hodový program. Tesne pred
uzávierkou časopisu prišlo rozhodnutie
o schválení dotácie na obnovu školských
tried. Konkrétne pomôcky do biologickej
a chemickej učebne, kompletné vybave-

nie počítačovej učebne a celkové vybudovanie polytechnickej učebne (dielne).
Čakáme na výsledok žiadosti projektu
zateplenia kultúrneho domu na Zabudišovej. V priebehu času sme podali žiadosti
na vypracovanie uhlíkovej štúdie, na vybudovanie wifi zón na verejných miestach
v obci, na vybudovanie garáže a sociálnom zázemí pri hasičárni v Bošáci, začali práce na novej územnoplánovacej
dokumentácii. Dokončujeme projektovú
dokumentáciu pre lokalitu Pod stráňami,
kde hneď začneme s územným konaním.
Práce máme dostatok, len času málo. Som
veľmi rád, že sa začali rekonštrukčné práce na novej lekárni. Verím, že čoskoro
ju budeme môcť navštevovať. Lekáreň
vlastní, opravuje a bude prevádzkovať
súkromník. Veľké práce sa začali tiež
v našom múzeu, ktoré dobrovoľne a zdarma realizujú naši divadelníci a nadšenci,
začo im patrí VEĽKÉ POĎAKOVANIE.
Opravujú, utierajú, drhnú, oškrabujú, natierajú skrátka renovujú. A to všetko popri nacvičovaní programu na hody a na
reprezentáciu do našej družobnej obce
Černovice. Poďakovanie patrí
aj našim skôr narodeným za
starostlivosť o parčík a ďalšie
práce. Skutočne veľké poďakovanie patrí našim hasičom
ako aj kolegom z okolitých
obci a profesionálom za likvidáciu požiaru hospodárskej
časti rodinného domu. Gratulácia patrí našim futbalistom,
ktorým o vlas ušiel postup
do vyššej ligy. Poďakovanie
patrí organizátorom akcii na
Zabudišovej a popri tom klobúk dolu pred plaveckým výkonom Mira Kavického na
barine. Video nájdete na FB
obce. Toto je len časť zo života v našej obci. Verím, že život
obce neutíchne a obec bude žiť stále viac
a viac. I keď tento rok nebude úroda ovocia tak bohatá ako minulý, prajem našim
poľnohospodárom bohatú úrodu.
Záverom sa chcem poďakovať VŠETKÝM občanom, ktorí sa zapájajú do života v obci v ktorejkoľvek oblasti. Prajem nám všetkým ešte raz bohatú úrodu,
veľa zdravia, šťastia, lásky, porozumenia
a úsmev na každý deň, pre každého a pozývam Vás na hody.
Váš starosta
Mgr. Daniel Juráček

za kultúrou v Bošáci

„Kvetná
ňedzela dzes
klúče dzela“
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Máj na dvakrát
Tradične v predvečer prvomájový sme stavali na námestí MÁJ. Toho roku až
na dvakrát kvôli zlyhaniu techniky, ale nakoniec sa nám to predsa len podarilo a
bohato zdobený MÁJ sa vztýčil nad naše námestie. Zahrala nám skupina „Kto
mal čas“ a chalani boli skutočne výborní. Starosta nalieval slivovicu, dievčatá domáci vaječný likér a pochutili sme si aj na výborných koláčikoch.
Obecný úrad Bošáca

Radosť a Lúčinka nám
urobili radosť
Popoludnie na Kvetnú nedeľu sme
strávili v našom kultúrnom dome. O zábavu sa postarali ĽH Polun a DFS Turanček
zo Starej Turej, ktorí si pre nás pripravili
pekný program s jarnými a veľkonočnými
piesňami. Samozrejme nechýbali ani tradičné ľudové a folklórne piesne. Na remeselnom mini jarmoku si mohli návštevníci
zakúpiť drobnosti pre potešenie. S Jožkom
Horečným si uplietli košík aj návštevníci
aj organizátori. Pripravili sme pre Vás aj
jarné občerstvenie v podobe vajíčkovej
nátierky, pažítkového chlebíka, vaječného
likéru a výborných buchtičiek. Ďakujeme
všetkým účinkujúcim, organizátorom a
Vám, ktorí ste prišli a strávili s nami príjemné chvíle.
Obecný úrad Bošáca

Detský folklórny súbor Radosť z Trenčína má už viac rokov družobnú
spoluprácu s detským súborom Lúčinka z Prahy. V rámci tejto spolupráce sa
navštevujú a absolvujú spoločné vystúpenia v ČR i na Slovensku. Koncom
apríla prišla Lúčinka do Trenčína a v rámci víkendového programu zavítali v
sobotu 27. apríla oba súbory aj do Bošáce. Skutočne nádherné folklórne vystúpenie videli všetci, ktorí prišli do nášho kultúrneho domu. Možno sa natíska otázka,
prečo si vybrali práve Bošácu? Vystúpenie nám sprostredkoval a finančne podporil
Michal Kozic, ktorého dcéra je členkou DFS Radosť. Michal ďakujeme. Ďakujeme za príjemný folklórny sobotný podvečer a veríme, že s DFS Radosť sa ešte pri
ďalšej príležitosti uvidíme opäť v Bošáci.
Obecný úrad Bošáca
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za kultúrou v Bošáci

AJ PLANÉTA ZEM MÁ SVOJ SVIATOK
Deň Zeme už tradične oslavujeme 22. apríla. Sviatok je
ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti 21. marca a oslavovali príchod jari.
V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia a rozvíjajúcu diskusiu o možných riešeniach. Svojimi aktivitami výrazne
zasahujeme do toho ako vyzerá príroda a svet okolo nás. Meníme
štruktúru krajiny, ťažíme lesy, likvidujeme mokrade, lúky a ostatné cenné biotopy, odstraňujeme brehové porasty, znečisťujeme
prírodu odpadom. Je preto potrebné, aby si každý z nás aj celá
spoločnosť uvedomila dôležitosť svojho správania sa ku krajine a
ku svojmu životnému prostrediu.
História vyhlásenia Dňa Zeme siaha do roku 1969, keď predovšetkým John McConnell začal volať po vzniku medzinárodného
dňa Zeme a v rámci týchto snáh vytvoril i vlajku Dňa Zeme. Prvý
Deň Zeme bol oslávený v San Franciscu. Kampaň s týmto sviatkom spojená, si kládla za cieľ preniesť otázku ekológie a ochrany
prírody do politických kruhov. Cieľom bolo zvýšiť energetickú
účinnosť, recyklovať odpadky a hľadať obnoviteľné zdroje energie. Táto akcia mala veľký ohlas práve medzi študentmi.
OSN začala tento sviatok sláviť o rok neskôr (1971). V roku
1990 sa k Amerike pripojil aj zvyšok sveta a 22. apríl sa stal Medzinárodným dňom Zeme. V súčasnosti patrí Deň Zeme medzi
najuznávanejšie a najpopulárnejšie podujatia na záchranu Zeme.
V celom svete ho slávia milióny ľudí. Podujatia pri príležitosti

Svetového dňa Zeme pripravuje mimovládna organizácia Earth
Day Network (EDN). My sme si s menším oneskorením na sviatok práce 1. mája zorganizovali spoločnú brigádu. Podarilo sa
nám vyčistiť záhony a chodníky pred kultúrnym domom, priestor
za KD, upratali sme park na námestí, pozberali sme odpadky okolo potoka a chlapci a členovia OŠK upratovali na ihrisku. Do brigády sa zapojili členovia ZO JDS Bošáca, ZO SZZ Bošáca, OŠK
Bošáca, členovia kultúrnej komisie a DS Rozmarín, ako aj ďalší
jednotlivci spomedzi občanov. Všetkým veľmi pekne ďakujeme
za účasť.
Zdroj: denzeme.sk
spracoval: OcÚ Bošáca

ĎAKUJEM TI MAMA

Historické vojenské
autá opäť v Bošáci
V piatok 28. júna k nám prišla opäť kolóna historickej
vojenskej techniky v rámci Tankových dní Laugarício
Trenčín, ktorú si mali možnosť občania prezrieť na námestí. Aj keď autá meškali, tí čo vydržali, neobanovali,
pretože tento rok prišlo na prehliadku do Bošáce zatiaľ
najviac techniky. Položením venca k pamätnej tabuli
rodáka por. Adama Adamovica sme vzdali hold nielen
tomuto nášmu rodákovi, ale aj všetkým obetiam II. svetovej vojny.
Obecný úrad Bošáca

Druhá májová nedeľa patrí tradične všetkým mamám a babičkám.
Pri tejto milej príležitosti sme v Kultúrnom dome Bošáca pripravili
pre „naše“ mamy kultúrny program. Po príhovore starostu obce Mgr.
Daniela Juráčka vystúpili deti so ZŠ s MŠ Ľ.V. Riznera Bošáca. Ďakujeme pani učiteľkám a deťom za prípravu programu, ktorým potešili
srdcia svojich mamičiek a babičiek. Určite je to pre nich radosť najväčšia, vidieť snahu a odhodlanie svojich detí a vnúčat pri recitácii básne,
pri speváckom alebo tanečnom výkone. Vo viacerých očiach „našich“
mám sa zaleskla aj slza šťastia a dojatia. Počas podujatia zahrala a zaspievala známe piesne hudobná skupina Zebranka. Chlapi ďakujeme,
vytvorili ste skvelú náladu. Všetkým mamám a babičkám prajeme veľa
zdravia a lásky od svojich najbližších.
Obecný úrad Bošáca

za kultúrou v Bošáci
Dňa 15. júna 2019 sme
prehliadkou gymnastických
zostáv a orientálnych tancov
v Kultúrnom dome v Bošáci
ukončili krúžkovú činnosť v
školskom roku 2018/2019.
Dievčatá ukázali, čo sa v
uplynulom školskom roku
naučili. V programe sa striedali gymnastické zostavy s
rôznymi orientálnymi tancami. Po skončení programu mali účinkujúci i celé publikum tradičné krátke pohostenie. Dievčatá si odniesli na pamiatku malý darček, ale tiež ony prekvapili svoje učiteľky krásnymi vlastnoručne
vyrobenými obrazmi na pamiatku.
Gymnastický krúžok úspešne vedie Žofia Hrančová. I v tomto školskom roku sa zúčastnili Gymnastického štvorboja v Novom Meste nad Váhom v kategóriách A, B i C. V kategórii B sa
umiestnili na 2. mieste a v C s neúplným družstvom tiež na 2.
mieste.
Krúžok orientálnych tancov pôsobí v Bošáci už šiesty rok pod
vedením Dušany Košnárovej. Počas jeho pôsobenia sa dievčatá zúčastnili viacerých súťaží a vystúpení v blízkom i ďalekom
okolí. I tento školský rok sme sa úspešne zúčastnili v decembri
súťaže Princezná orientu v Piešťanoch. S orientálnym waltzom
sme obsadili 6. miesto, Despacito – moderný tanec z káhirských
ulíc, získalo 3.miesto, Raks Sharki – klasický orientálny pódiový
tanec získal 2. miesto a Dabke – folklórny tanec z Libanonu bolo
tiež na 2.mieste.
26. marca sa konala súťaž Deň tanca v Trenčíne. Tu získalo
Dabke ocenenie poroty, Despacito a Raks Sharki bronzové pásmo
a Tanec s vejármi strieborné pásmo.
V novembri 2018 sa obidva krúžky spoločne zúčastnili festivalu Sokolských pódiových skladieb v Trenčíne. Po tomto vystúpení navštívili kino, kde si spoločne pozreli film Luskáčik.
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Úspešná
krúžková
činnosť

Pat mal dovolenku

Vstupenky boli hradené z dobrovoľného príspevku na vstupné na
naše koncoročné prehliadky. Preto chceme poďakovať za každý
príspevok. Aj vďaka Vám môžeme urobiť dievčatám radosť.
Ďakujeme obci Bošáca za poskytovanie priestorov a sponzorstvo v podobe kostýmov a občerstvenia. Tešíme sa pokračovanie
našich aktivít v novom školskom roku.
Dušana Košnárová
Ďakujeme všetkým organizátorom, dobrovoľníkom, členov
spoločenských organizácií a firmám z Bošáce a Zemianskeho
Podhradia, ktorí sa do prípravy a realizácie Dňa detí zapojili.
Obecný úrad Bošáca

Dokončenie z 1. strany
U Včielky Maji a jej kamarátov si každý malý maškrtník
pochutil na medíku. Poštár Pat mal dovolenku a tak poslal
na zástup naše milé poštárky, ktorým deti pomohli s vytriedením
pošty. Pat a Mat zasa niečo vystrájali s kladivom a klincami a deti
sa s radosťou do majstrovania zapojili tiež. U požiarnika Sama
vyskúšali svoju bystrosť a vyskúšali si prácu hasičov. Posledným
zastavením na rozprávkovej trase bol Vláčik Tomáš so svojimi
výpravcami a vlakvedúcim. Nakoniec všetky deti dostali diplom
za absolvovanie úloh u Deduška Večerníčka. Na ihrisku ich okrem
sladkého prekvapenia a občerstvenia čakali aj ďalšie atrakcie:
tvorivé dielničky, fotokútik, maľovanie na tvár, smetiarska
technika z OÚ Bošáca, poľnohospodárska technika z PD Bošáca,
hasičská technika od hasičov z oboch našich obcí, záchranári s
ukážkou prvej pomoci, hasičský útok, ukážky lietania historických
modelov lietadielok, skákací hrad a samozrejme obľúbený penový
raj. Atrakciou bola aj možnosť odviezť sa vrtuľníkom a spoznať
naše krásne obce aj z výšky. Veríme, že ste sa všetci zabavili a
strávili príjemné sobotné popoludnie v kruhu rodiny a kamarátov.
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z Bošáce

8. apríla sme prvýkrát spozorovali samčeka Bociana bieleho v Bošáci
a vo štvrtok 11. apríla dorazila aj samička. Od piatka 12. apríla natrvalo obsadili
hniezdo. Prišli v najskoršom termíne za
všetkých 6 rokov, čo sa v Bošáci objavujú.
Rozdiel príletu samca a samičky bol len
pár dní, čo bol dobrý signál. Začali spolu
opravovať hniezdo, noc trávili v hniezde
a došlo i k páreniu.
Migrácia bocianov je veľmi zaujímavým prírodným javom. Slovenské bociany
obvykle cestujú cez Balkán ponad Malú
Áziu a údolie Nílu do subsaharskej Afriky. Bociany tam môžu nájsť dostatok potravy napríklad v podobe kobyliek. Podľa
okolností sa buď zdržia celú zimu na tomto mieste, alebo putujú ďalej, až na juh
Afriky. Dokopy tak bocian preletí 12.000
- 13.000 km. Celkom teda ročne počas
migrácie preletia až do 30.000 kilometrov.
Na Slovensku hniezdi približne 1300 párov bociana bieleho. Prilietajú zväčša od
polovice marca do polovice apríla. Samce letia spoločne a samičky ich nasledujú s niekoľkodenným odstupom. Ako sa
potom nájdu? To je pre mňa neskutočnou
záhadou.
Dôležité je, že tie naše sa našli a prileteli. Dostali aj mená - Elsa a Oliver, dali
im ich deti, počas toho ako som fotografovala. Na veľkonočnú sobotu si samička
sadla na hniezdo a na prelome mája a júna
sa z troch vajíčok vyliahli dva bociany.
Cesta k mláďatkám bola veľmi ťažká,
pretože máj bol výrazne daždivý a veterný a bociany mali čo robiť, aby uchránili
svoje vajíčka. Z dostupných zdrojov viem,
Hniezdi aj u nás, ale vôbec netuším
kde. Pozorujem ho počas celého leta pri
lete, žiaľ nepodarilo sa mi ho odfotiť, preto Vám prikladám aspoň fotky z internetu, aby ste mali predstavu, ak neviete, ako
vyzerá. Na rozdiel od bociana bieleho, ten
čierny hniezdi mimo ľudských sídiel, väčšinou na okraji lesov. Hniezda si stavia na
stromoch a tiež sa do nich každý rok vracia. Migruje tak ako bocian biely do Afriky. Zaujímavé je, že jeho mláďatá sú skoro
celé biele a majú žltý zobák a nohy. Až v
dospelosti sa im zobák a nohy sfarbujú na
červeno - oranžovú farbu a perie sa sfarbí
na čierno so smaragdovými odleskami. U
mláďat bociana čierneho je sfarbenie zobáka a nôh čierne.
Potrava je čisto živočíšna a živí sa
najmä rybami a obojživelníkmi, v menšej
miere aj vodným hmyzom. Loví v mokra-

Opäť
zahniezdili
bociany
že vo viacerých hniezdach na Slovensku
také šťastie nemali a zárodky vo vajíčkach
uhynuli z podchladenia.
Po vyliahnutí mláďat sme s plošinou
skontrolovali hniezdo. Bolo v poriadku,
bez nebezpečných predmetov. To je veľmi
dôležité, lebo často si vtáky do hniezda donesú aj plast prípadne povraz, čo býva pre
mladé jedince veľmi nebezpečné.
Mama Elsa a otec Oliver sa vzorne
starali o svoje dve mláďatká. Tie rástli
ako z vody a už o pár dní začali vykúkať
z hniezda. Počasie v júni bolo veľmi horúce, tak mali ich rodičia okrem zháňania
potravy a vody z potoka aj inú povinnosť.
Troška ich ochrániť pred priamym slnkom.
Posledné týždne a dni rastú neuveriteľne rýchlo. Z maličkých bocianikov sú už
krásavci. A koľko toho navymýšľajú. Rodičia sa už nezmestia do hniezda. Nocujú
na komíne u p. Ondráška alebo u p. Mihalu
dostatočne blízko hniezda. Keď budete čítať tento článok, mladé bociany už určite
budú lietať a o pár dní sa s nami rozlúčia.
Nám nezostane iné, len im zaželať veľa
šťastia na cestu a veriť, že budúci rok sa
k nám opäť vrátia.
Tatiana Helíková

POZNÁTE BOCIANA
ČIERNEHO?
diach, jazierkach, riekach a potokoch v
okolí hniezdenia. Podľa pozorovaní na
Slovensku môže za potravou zalietať až 5
kilometrov od hniezda. To môžeme pozorovať aj u nás v Bošáci. Predpokladám, že
hniezdi nad Zem. Podhradím a za potravou
lieta až k Váhu.
Čierny bocian je v našej zemepisnej
polohe veľká vzácnosť. Tak možno sa Vám
podarí vidieť, ako lieta aj v okolí Bošáce.
Ja som ho tento rok videla už viackrát.
Tatiana Helíková

z histórie

V Bošáckej doline mala silné zázemie
spolková činnosť. V medzivojnovom období, počas II. sv. vojny a krátko po nej
- hlavnú úlohu zohrávali spolky Orol a
najmä Sokol, ktoré organizovali kultúrnu, športovú, divadelnú, turistickú a inú
činnosť. Do nej sa zapájali mladí i starší
občania obce. Spolky mali v Bošáci na námestí svoje telocvične vybavené telocvičným náradím.
Spolky Sokol i Orol sa venovali nielen športovej činnosti, ale aj kultúrnej.
V období 1. Československej republiky
bola kultúra v Bošáci na pomerne vysokej
úrovni. Fungoval tu divadelný súbor, niekoľko hudobných a speváckych skupín.
Sokolovňa slúžila ako telocvičňa i
divadelná sála. Využívala sa taktiež ako
kultúrny dom a bývali tu povestné zábavy, na ktoré s nostalgiou spomínajú naši
najstarší občania. Taktiež tu bývali svadby a rôzne posedenia. V roku 1937 bola
zavedená v obci elektrina a v Sokolovni
sa zaviedlo kino, jedno z prvých v ČSR.
Po druhej svetovej vojne bolo kino s budovateľským názvom Bratstvo zriadené
v neďalekej „Orolni“, kde fungovalo do
začiatku osemdesiatych rokov. Tešilo sa
veľkej obľube, často bývalo vypredané.
Záber zachytáva budovu Sokolovne
tesne pred druhou svetovou vojnou. Nad
hlavným vchodom bol nápis „Vlasti zdar“.
Spolky to nemali ľahké v období totalitných režimov. V rokoch 1938-45 bol
Sokol zakázaný totalitným režimom Slovenského štátu. Po druhej svetovej vojne
sa ale spolková činnosť obnovila. Ale po
nástupe komunistickej moci v roku 1948
sa stali Sokol i Orol pre režim nepohodlné
a boli zakázané.
Vedľa Sokolovne zhora stála taktiež
historicky významná budova. Budovu pochádzajúcu z 19. storočia po prvej svetovej
vojne obec odkúpila od židovského statkára Bergera. V dolnej časti bola zriadená
pošta a v hornej najskôr obecný úrad, neskôr četnícka stanica.

Telocvičná jednota Sokol bola založená 29. augusta 1920. Začiatky boli veľmi
ťažké, pretože nebola miestnosť na schádzanie. Po dohode s Ľudovítom Slimákom
bola prenajatá miestnosť na „Drábovci“ s
rozmermi 4 x 8 metrov (budova sa nachá-

Spolková
činnosť
v Bošáci
dzala v priestoroch dnešnej pošty). Prvými funkcionármi boli Adamať Ľudevít,
Kusenda Štefan, Glys Oldrich, Drobová
Anna, Figura Juraj. V rokoch 1924-1926
bola zakúpená stodola na námestí od statkára Bergera a za
tri a pol mesiaca na jej mieste
bola postavená budova Sokolovne. 23. mája 1926 bola Sokolovňa slávnostne otvorená.
To, že sa ,,Sokol“ v Bošáci
tešil popularite, svedčí aj fotografia z roku 1937. Záber
z branného zrazu Sokola v
Bošáci zachytáva 163 ľudí, od
najmladších členov až po najstarších. Snímka je z priestoru za súčasnou Sokolovňou.
Pri verejných cvičeniach
bol zvyk, že sprievod cvičencov pochodoval celou dedinou za sprievodu dychovky.
Končil sa v parku v Zemianskom Podhradí, neskôr na ihrisku v Bošáci. Na fotografii
vidieť sokolský sprievod na
námestí v Bošáci. Vľavo pred
sprievodom v sokolskej uniforme kráča Štefan Kadlec.
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Volejbal dosiahol
už v dvadsiatych a
tridsiatych rokoch 20.
storočia výbornú úroveň a naši volejbalisti
boli rovnocennými
súpermi družstvám
z Trenčína, Nového
Mesta nad Váhom či
Piešťan. Bošáca sa
v rokoch 1930 – 32
stala dvakrát víťazom Považskej župy.
Po druhej svetovej vojne hrávali Prebor
Západoslovenského kraja, kde sa stretávali s ČH Bratislava, Slovan Bratislava,
Slávia Bratislava, Dukla Nitra, Slávia
Nitra, Jednota Trenčín, Slovan Trnava,
Iskra Partizánske. Dorastenci hrali dorasteneckú ligu Slovenska. Vedúcim oddielu
bol Milan Adamovic. Záber z 5.júla 1934
zachytáva volejbal v Sokolovni, kde sa
nachádzalo volejbalové ihrisko. Historický význam fotografie zvyšuje aj to, že v
ľavom hornom rohu je v pozadí zachytená
časť strechy bývalej židovskej synagógy
na námestí v Bošáci.
PaedDr. Daniel Bradáč
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Zo Zabudišovej

Zo Zabudišovej
Veľkonočné tvorenie

Na veľkonočnú nedeľu 21. apríla sme
opäť zorganizovali pletenie šibákov z
doma vypestovaných vŕbových prútov a
nechýbala ani malá dielnička, kde si každý mohol vyskúšať maľovanie voskom
na kraslice, či jednoduchšiu verziu nalepovania papierových ozdôb na vajíčka.
Pletenia korbáčov i zdobenia vajíčok sa
zúčastnilo spolu cca 18 účastníkov všetkých generácii. Úprimne ešte raz ďakujeme všetkým obyvateľom Zabudišovej,
ktorí prišli podporiť svojou účasťou túto
peknú akciu. Veríme, že šibáky mali na
Veľkonočný pondelok svoje využitie.
Text: Naša Zabudišová

Turistika do Polomy
pod Dúžnikom
V sobotu 11. mája sme sa opäť vybrali
na 12 kilometrov dlhú turistiku do Polomy pod Dúžnikom. Piateho ročníka sa
zúčastnilo rekordných 90 turistov, za čo
ešte raz veľmi pekne ďakujeme! Počasie
nám napriek svojej premenlivosti predchádzajúcich dní od rána prialo a tak sme
sa za sprievodu slnečných lúčov presunuli na miesto, kde pred 74 rokmi zahynuli 4 letci Rumunskej kráľovskej armády.
S pani starostkou z Ivanoviec sme si túto

udalosť pripomenuli a so Slovenským leteckým zväzom gen. M.R.Š. sme položili
vence a zaspievali hymnu. Po návrate do
kultúrneho domu nesmelo chýbať chutné
občerstvenie v podobe chutného gulášu,
placiek, či koláčikov a každý účastník
obdržal účastnícku kartičku. Veľká vďaka
patrí pani starostke obce Ivanovce, Márii
Hládekovej za podporu a účasť na tomto
podujatí, turistickému oddielu KST TTS
z Trenčína za hojnú účasť a taktiež každému, kto s nami absolvoval túto spomienkovú túru a opätovne si tak pripomenul
udalosti z čias minulých a zároveň spravil
niečo pre svoje zdravie. Turistike zdar.
Text: Naša Zabudišová

k mikrofónu pán Mudr. Horák, majiteľ
jediného zachovalého domu, ktorý poskytol priestor na toto pekné podujatie a
pani starostka Remencová z obce Melčice
- Lieskové, ktorej ešte raz ďakujeme za
nadšenú podporu dobrovoľníkov a účasť.
Dúfame, že sa takmer 150 účastníkov v
tento deň spolu výborne zabavilo pri muzike, v družných rozhovoroch a zároveň
sa dozvedeli niečo nové o histórii tohto
miesta. Veríme, že sa tu v hojnom počte
za podpory všetkých zídeme opäť o rok.
Text: Naša Zabudišová

Futbalový turnaj

Stretnutie rodákov
a turistov na Dúžniku

V sobotu 29. júna sme spolu s 50 turistami zo Zabudišovej absolvovali už 6.
stretnutie rodákov a turistov na Dúžniku.
Tento rok sme si pripomenuli 95. rokov
od založenia osady Dúžniky a 85. rokov
od založenia osady Barošová. Zo spomínaných osád zostali už len zvyšky základov. Po spoločnej fotografii pri vrcholovom bode sme sa pomaly presunuli k
poslednému zachovanému domu v oblasti. Tu nás už čakalo výborné občerstvenie,
ktoré zabezpečili dobrovoľníci z Melčicko - Ivanovskej doliny pod vedením pána
Jozefa Jašku a s podporou obce Melčice - Lieskové a poľovníckeho združenia
Ždánová. Ešte raz veľká vďaka! Okrem
perfektného gulášu, koláčov a nápojov
atmosféru oživila muzika. Za hudobné
zastúpenie ďakujeme kapele Dolinka a
miestnemu pánovi harmonikárovi. Tento
rok „zakladateľ“ pochodu Jozef Horečný využil po príhovore priestor a spravil
zaujímavý rozhovor s rodákmi z pôvodných zaniknutých osád, pani Emíliou Hodulíkovou narodenou v osade Dúžniky a
pánom Štefanom Matejíkom, ktorý sa narodil v osade Barošová. Neskôr sa pridali

V sobotu 6.7.2019 sa uskutočnil na ihrisku v Zabudišovej atraktívny futbalový duel Zabudišová - Dolina. Pôvodne
sa mal odohrať turnaj štyroch mužstiev,
no z dôvodu neúčasti viacerých domácich futbalistov pre rôzne iné povinnosti
sa odohral len jeden spomínaný zápas 4
x 15 min.. Pre domáce mužstvo sa nezačal duel dobre, keď si hneď na začiatku
dal nešťastne vlastný gól Jarino Mitana.
Potom domáci zabrali na vyššie obrátky
a duel otočili na 3:1 dvomi gólmi neudržateľného Juraja Moška a nádherným ligovým gólom skúseného kondične veľmi
dobre pripraveného veterána Janka Breznického priamo od rohovej zastávky. Aj
týmto mu v mene všetkých účastníkov
turnaja chcem zablahoželať k aprílovému životnému jubileu krásnych 60 rokov.
Hostia sa nevzdávali, no do konca zápasu
stihli stav len skorigovať Birasom. Nebyť
výborných zásahov domáceho brankára
Mira Kavického, mohol sa zápas skončiť
nie 3:2 pre domácich, ale priaznivým výsledkom pre hostí. Profesionálnej futbalistke Benkovej z Doliny sa tentokrát nepodarilo i napriek enormnej snahe vsietiť
žiadny gól, nakoľko domáca obrana si na
ňu obzvlášť dávala pozor, keď vlani vsietila až tri góly.
pokračovanie na ďalšej str.

z histórie
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ČS zahraničné vojsko vo Francúzsku
– pozvanie na výstavu

Pavel Chlapík
Počas Bošáckych hodov v
sobotu 17.8.2019 o 11.00 bude
v priestoroch Obecného úradu Bošáca otvorená výstava
venovaná Československému
zahraničnému vojsku vo Francúzsku na začiatku 2. svetovej
vojny. Práve tento rok si pripomíname 80-te výročie vzniku
tohto vojenského zoskupenia,
ktorého bojovými vystúpeniami začal aktívny československý zahraničný odboj.
Tejto málo pripomínanej,
ale významnej kapitole protifašistického odboja, sa zúčastnilo i veľké množstvo našich
predkov a rodákov z blízkych
obcí. Pred nedávnom ste mali v
tomto časopise možnosť sa zoznámiť s „Bošáckou skupinou“
z Agdy z roku 1940. Výstava k
uvedenej téme ponúka podrobnejšie informácie.
Na množstve fotografii
je zdokumentovaný nielen
formálny vznik čs. bojových
dokončenie

Štefan Dúbrava

Juraj Gavalec

útvarov vo Francúzsku, ale približuje i každodenný život jej
príslušníkov a podmienky, v
akých naši rodáci žili.
Autorom výstavy je plk.
v.v. Doc. PhDr. Jozef Bystrický z Vojenského historického
ústavu Bratislava. Jej grafické
spracovanie a výrobu zabezpečil a financoval člen trenčianskeho Klubu vojenskej histórie
protifašistického odboja Ing.
Juraj Nedorost.
Z materiálov, ktorými dopĺňame túto výstavu z našich
zdrojov, dávam do pozornosti
možnosť zoznámiť sa s osobnými kartami príslušníkov posádok bombardérov RAF vo
Veľkej Británii, ktorí pochádzali z našej doliny, resp. z jej
okolia. Predstavíme verejnosti
osobnosti, na ktoré sa dnes už
pamätá iba málo ľudí. Ide napr.
o Štefana Dúbravu z Bošáce,
Pavla Chlapíka z Moravského
Lieskového, Juraja Gavalca zo

V dodatkovom penaltovom rozstrele taktiež dominovali domáci futbalisti a to výsledkom 5:4, keď Jarino Adamát zneškodnil hosťom až dve jedenástky.
Zápas tradične spoľahlivo rozhodoval Peter Janega,
všetci účastníci si pochutili na čapovanom pive,
kofole a domácej klobáse. Za kvalitné pokosenie
ihriska patrí pochvala Ferkovi Otrubákovi zamestnancovi OÚ Bošáca a aj ostatným, ktorí sa tradične
spolupodieľali na organizácii tejto peknej športovej
akcie. O rok dovidenia určite v júni 2020, keď ešte
nie sú ľudia „rozlietaní“ po svete. Športu zdar, futbalu zvlášť !!!
text: Ing. J. Struhár

Jozef Minarčic

Zemianskeho Podhradia, Jozefa Minarčica z Haluzíc a Štefana Mizáka z Bošáce. Všetci
začali svoju účasť na odboji
práve vo Francúzsku vstupom
do čs. zahraničného vojska.
Po francúzskej kapitulácii boli
prevezení do Anglicka a zaradení do Kráľovského letectva,
kde slúžili v posádkach bombardovacích lietadiel. Z ich
osobných kariet budete mať
možnosť dozvedieť sa o ich
preveleniach, povýšeniach a
vyznamenaniach. Taktiež čiastočne i o ich osobnom živote.
Zo strohých vojenských záznamov sa dajú nájsť osobnejšie
informácie o ich rodinách a
známych. O tom, že mnohí z
nich si našli v Anglicku manželky, založili rodiny a mali
deti. Usadili sa a zapojili do
tamojšej spoločnosti.
K nahliadnutiu bude k dispozícii i kvalitná zväčšená fotografia „Bošáckej skupiny“.

Štefan Mizák
Je tu teraz možnosť identifikovať i ďalších našich predkov,
ktorí prešli cez výcvikový tábor v Agde a bojovali vo Francúzsku. Pri otvorení výstavy
vystúpi s odborným výkladom
p. Ondráš, predseda KVH protifašistického odboja Trenčín
a tiež veľmi rád zodpovie i prípadné otázky návštevníkov.
Pozvaný bol i vojenský pridelenec Francúzskej republiky na
Slovensku.
Pozývame všetkých, čo
nezabúdajú na minulosť. Tých
čo sú hrdí na svojich predkov
a svoj rodný kraj. Pripomenutím tejto časti vojnovej histórie
čiastočne splácame dlh voči
tým našim predkom, čo nasadili svoje životy za možnosť
slobodného života nasledujúcich generácii a ich pamiatka
nebola doteraz pripomínaná.
Tešíme sa na stretnutie
s vami.
Marián Mitánek

POZVÁNKY NA PODUJATIA O.Z. NAŠA ZABUDIŠOVÁ
15. septembra 2019 – Zabudišovské hody

Dopoludnia sa uskutoční slávnostná svätá omša pri kaplnke Sedembolestnej
P. Márie. Od 14:00 bude na Barine/Otoči tradičné „hodové“ popoludnie
s kultúrnym programom (vystúpi HS Garážanka, DFS Čakanka, ženská
spevácka skupina Kolovrátok, „harmonikári z Bošáckej doliny“). Nebude
chýbať ani tradičné občerstvenie. Všetkých srdečne pozývame.

5. októbra 2019 – Turistika Bystřice pod Lopeníkem – Zabudišová

Ide o 9. ročník spomienkovej turistiky Po stopách Jožka Malca. Plánovaná
trasa 20 km: Bystřice pod Lopeníkem ( navštívime múzeum, rozhľadňu)
– Vyškovec – Zabudišová. Nakoľko nás v ranných hodinách na štart vezie
autobus, turisti si môžu miesto už teraz „zarezervovať“ na fb/naša zabudišová
alebo na email: nasazabudisova@centrum.sk .
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zo Zemianskeho Podhradia

Vážení spoluobčania,
od posledného príspevku sa udialo v
našej obci veľa vecí. V apríli naši mládenci pripravili tradičné pálenie „Jura“ na
vrchu Skalica, uskutočnil sa už 24. ročník
turistického pochodu „Holubyho botanický chodník“, jubilejný 20. ročník Bošáckej kvapky krvi, Výstava ručných prác
ZO JDS Zem. Podhradie. Nasledoval Deň
matiek, nočná hasičská súťaž organizovaná členmi DHZ, MDD spoločne zorganizovaná s obcou Bošáca, Poľovnícky deň
PS Bošáca, Svet očami detí. Som presvedčený o tom, že všetky tieto kultúrne akcie
boli zorganizované na úrovni a každý si
našiel tú svoju.

Detské ihrisko pri MŠ

Brigáda pódium

Pódium
Výstava JDS
A teraz niečo zo života obce. Ako
prvým by som začal novým detským ihriskom, ktoré nám vyrástlo na obecnom
pozemku za materskou školou. Tento projekt bol financovaný z Programu Podpora
rozvoja športu na rok 2018 a 5% spoluúčasťou obce. Náklady na vybudovanie
ihriska aj s rôznymi prvkami pre deti sa
vyšplhala na sumu 14 341,59 €. Tu by som
sa chcel poďakovať všetkým ochotným
rodičom, ktorí si našli čas a priložili ruku k
dielu, hlavne pri budovaní oplotenia ihriska a úprave dopadových plôch. Verím, že
nové detské ihrisko urobilo veľkú radosť
hlavne deťom.
Z výťažku akcií „Športové hry spájajú
rodiny bošáckej doliny“, ktoré sa konali v
auguste 2017 a 2018 vyrástlo ďalšie detské
ihrisko v areáli futbalového ihriska. Tu by
som chcel osobne poďakovať Katke Dugovej, ktorá celú výstavbu ihriska v spolu-

vi Haviernikovi, Brankovi Tulisovi, ktorý
mu asistoval ako pomocník. Samozrejme
poďakovanie patrí aj firme Janka Dzuráka, jeho kolegom, poslancom OcZ, ale aj
našim občanom, ktorí tiež priložili ruku
k dielu a všetky murárske práce vykonali bez nároku na odmenu. Prepáčte mi, že
Vás všetkých nemenujem, ale náhodou by
som na niekoho zabudol a to by ma mrzelo. Ďakujem za pochopenie.
Isto ste si všimli vynovenú požiarnu
zbrojnicu, ktorá dostala nový šat v podobe
novej fasády s uteplením, nových okien,
dverí a garážovej brány. Na tieto práce
sme získali z Ministerstva vnútra dotáciu
29 801,78€ a z obecného rozpočtu sa ešte
dofinancovali práce a materiál vo výške 2 957,37€. Celkovo je rekonštrukcia
v sume 32 759,15€.
Čomu som nesmierne rád, je prístavba
skladu KD. Konečne budeme mať dôstojný priestor na uskladnenie všetkých
strojov, mechanizmov a materiálu, ktorý
máme. Tento rok by sme mali začať aj s
rekonštrukciou KD na základe podpísanej zmluvy s PPA o poskytnutí dotácie vo
výške 147 350,50 €. Dotácia rieši uteplenie obvodových stien KD, novú fasádu,
rekonštrukciu sociálnych zariadení, oddychovú zónu pred KD a chodník okolo
KD. Dúfam, že sa nám to všetko podarí so
zdarným koncom zrealizovať.
Ďalším úspechom je zrekonštruovanie
strechy budovy „Regentíkovec“. Aj tu sa
nám podarilo získať dotáciu z Ministerstva
financií vo výške 10 000 € na nákup reziva a časti krytiny. Ostatné práce a materiál
sme zatiaľ hradili z rozpočtu obce sumou
17 769 €. Do budúcnosti vidím v tejto historickej budove veľký potenciál. Rekon-

Požiarna zbrojnica po rekonštrukcii
práci s obcou koordinovala a samozrejme
veľké ďakujem patrí aj všetkým rodičom
a účastníkom brigád, ktoré boli zorganizované za účelom vybudovania detského
ihriska. Úprimne všetkým ďakujem.
Ďalej sme pokračovali budovaním
pódia na hasičskom ihrisku. Môžeme
povedať, že už chýba len bočné obitie
troch stien a položenie plechovej krytiny
a stavba je dokončená. Premiéru malo na
Poľovníckom dni. Tak isto vyslovujem
veľké ďakujem hlavnému tesárovi Majo-

KD prístavba
štrukciou tu vznikli nádherné priestory
s priznanými stropmi z dreva a čo mňa
fascinuje, je nádherná klenbová pivnica
a stará pec. Asi si kladiete otázku čo tam
bude? Možností je veľa napr. od zriadenia
komunitného centra, obecného sedliackého domu, kde by sa mohli organizovať

zo Zemianskeho Podhradia

Regentíkovec strecha
akcie v podobe koštovky destilátov Bošáckej doliny, pečenia chleba, možno sušenie
ovocia a iné… Čas ukáže.
Všetky tieto úspechy považujem, že
sú nás všetkých a teší ma, že sa konečne
usmialo šťastie aj na našu obec a po toľkých podaných žiadostiach o nenávratný
finančný príspevok nám konečne niektoré
vyšli a boli schválené.
Najväčším úspechom však pre mňa v
tomto roku je rozšírenie obecného vodovodu od Suchého potoka smerom na horný koniec dediny v celkovej dĺžke 541
m. Na novovybudovanom vodovode boli
vykonané tlakové skúšky, odobraté vzorky
vody. Všetko dopadlo výborne. Momen-

DHZ pri tlakových skúškach
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zemkov o ich odkúpení. Momentálne je
podaný návrh na zápis do katastra, nakoľko sme už za pozemok uhradili na základe kúpno predajnej zmluvy požadovanú
čiastku 70 000 €. Ďalej budeme pokračovať v rámci legislatívy SR na tom, aby sa
stavebné pozemky stali skutočnosťou a
naši občania mali možnosť si ich odkúpiť
po vybudovaní potrebnej infraštruktúry.
Naďalej hľadáme možnosti financovania ďalších projektov a zámerov, ako je
rekonštrukcia miestnych komunikácií, vybudovanie chodníka popri ceste III. 1223
(po našom hlavnej) od predajne COOP
Jednota po Suchý potok, rekonštrukcie
odvodňovacieho kanála Vrzalov. Pripravuje sa projektová dokumentácia na rekonštrukciu domu smútku.

Asistencia DHZ pri tlakových skúškach

Čistenie miestnej komunikácie
po prívalovom daždi

Tlaková skúška vodovodu

Prvé metre vodovodu
tálne sa pripravujú podklady v spolupráci TVK a.s. Trenčín ku kolaudácii. Aj tu
patrí veľká vďaka pracovníkom TVK a.s.
za ústretovosť a spoluprácu. Až na zopár
domov sú všetky nehnuteľnosti pripravené
na napojenie a majú na hranici pozemku,
respektíve v šachte dotiahnuté pripájacie
potrubie.
A druhý veľký úspech je v podobe odkúpenia necelých dvoch hektárov pôdy v
lokalite Gralinská, pravá strana smerom na
N. Bošácu na konci dediny Dôvod kúpy?
Chceme tu vytvoriť stavebné pozemky na
individuálnu bytovú výstavbu rodinných
domov. Všetci vieme, že v našej obci je
dosť obmedzená možnosť zakúpenia si
stavebného pozemku, nakoľko ani nie je
veľmi kde a preto som veľmi rád, že sa
nám podarilo dohodnúť s vlastníkmi po-

Povodeň v obci

Povodeň Lovichovec

Začalo sa s prípravnými prácami na
úprave bývalej skládky v lokalite Pavlíkovec, kde sme získali tiež dotáciu. Verím, že
tu časom vznikne nádherný ovocný sad
plný ovocia, ktorý bude rodiť každý rok.
V tomto roku nebola núdza o mimoriadne situácie v podobe prívalových
ďažďov, povodní, alebo veternej smršte.
Riešili sme ich niekoľko. Tu by som chcel
vyzdvihnúť pripravenosť a akčnosť členov
Obecného hasičského zboru a aj členov
DHZ, ktorí reagovali promptne a rýchlo
pod vedením Štefana Kusendu a Bohumila Zámečníka, chlapci ďakujem. Aj vďaka
ich zanietenosti sa zabránilo škodám na
majetku našich občanov. Nepochybne tiež
patrí poďakovanie aj Tomášovi Pöštenyimu za ochotu pomôcť v rámci osobného
voľna pri pretrhnutí elektrického vedenia
verejného osvetlenia po páde lipy. Bez
jeho pomoci by časť obce bola bez elektriny minimálne do druhého dňa, Tomáš
ďakujem.
Možno, čo by som chcel ešte spomenúť sú vždy spomínané - odpady. Nerozumiem, nepochopím a nenachádzam
slová na to, čo nachádzame v kontajneroch
a okolo nich. V nádobe na kov-linoleum,
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zo Zemianskeho Podhradia

Výlet do Tatranskej Javoriny

Veterná smršť – lipa pri Dzurákových
v papieroch-plechovky-plasty-komunálny
odpad, pri kontajneroch na sklo- umývadlo, v komposte - haluzovinu a igelitové
vrecia. Na zbernom mieste v kontajneri
určenom na stavebný odpad polystyrén,
plastové lišty, obaly z farieb a iné veci,
ktoré buď patria do kontajnerov na to určených, alebo do komunálneho odpadu.
Zvyk niektorých občanov už je taký, že
si ani nejdú na obecný úrad pre kľúč od
zberného miesta, ale jednoducho vyhodia
odpad pred jeho bránu. Nepochopiteľné,
ale žiaľ je to fakt, niektorí ľudia nechápu,
čo to je separovanie odpadu a zodpovedné

Zberné miesto – odpad pri vstupe

správanie. Je im to úplne jedno. Hlavné je,
že doma má upratané a čisto – možno?
Žiaľ nemôžem si na to zvyknúť, ale
budem musieť, aj keď mi to nijako nejde.
To by bolo asi tak všetko. Dúfam, že som
na nič podstatné nezabudol a poskytol som
Vám dostatok informácií o dianí v obci.
Záverom Vám všetkým želám pokojné
prežitie dovolenkových dní, deťom nekonečne dlhé prázdninové obdobie plné
nádherných zážitkov a všetkým, ktorí boli
ochotní pomôcť, vyslovujem úprimné ďakujem či už nemenovaným- členom DHZ,
našim seniorom, ktorí sú vždy ochotní pomôcť, poslancom OcZ, občanom - proste
všetkým.

Miroslav Zámečník
starosta obce Zem. Podhradie

Dňa 4.7.2019 sme sa vybrali členovia
JD z našej obce spolu s dôchodcami z Novej Bošáce a Bošáce na výlet do Tatranskej
Javoriny. Plne obsadený autobus bol plný
smiechu, rozhovorov a vymieňaní si zážitkov a aj sťažností na zdravotný stav. Dlhá
skoro 3 hodinová cesta prebehla rýchlo a
pred 11-tou hodinou sme prišli na miesto
- k Loveckému zámočku Hohenlohe- tento
krásny zámoček užívali poľovníci a
milovníci zvierat a lovu už v roku
1879, kedy ho kúpil knieža Hohenlohe. Podľa neho je aj tento zámoček pomenovaný. Od roku 2004 sa
nachádza v správe Kancelárie prezidenta SR a od r. 2009 je vyhlásený
za národnú kultúrnu pamiatku. Od
roku 2016 je sprístupnený pre verejnosť, ale len jeden deň v týždni
- štvrtok. Takže sme mali šťastie, že
sa nám podarilo niekoľko mesiacov
dopredu objednať vstup do tohto
unikátneho objektu. Podotýkam, že
vstup je zdarma a len 4 vstupy za deň. Pre
stiesnené priestory je 1 vstup umožnený len
pre 25 osôb.
Po prehliadke zámočku, ktorý je zariadený v poľovníckom štýle - lovecké trofeje, zbrane, fotografie, obrazy a unikátny
gong na zvolávanie spoločenských udalostí, krásne zariadené izby v pôvodnom štýle, niektorí „ zdatnejší“, ktorým to dovolila
chôdza , si prezreli drevený kostolík a cintorín v Tatranskej Javorine. Potom sme sa
premiestnili na obed do krásnej drevenice reštaurácie. Posilnení a plní dojmov, sme sa

tešili na návštevu poľského mestečka Zakopané. Bohužiaľ sklamanie prišlo už cestou
cez mestečko, úzke ulice, preplnené parkovisko, náš veľký dopravný prostriedok
sme nemali kde zaparkovať. Vďaka nášmu
skvelému šoférovi Adriánovi Ženžlákovi,
ktorý sa doslova preplietal v uličkách, sme
si prezreli Zakopané a spiatočnou cestou
cez Vysoké Tatry z poľskej strany sme sa

Stavanie
mája

Tento rok 30. apríl pripadol na utorok.
Naša obec pri stavaní mája nevyužíva
techniku, ale tí zdatnejší chlapi stavajú
máj ručne za sprievodu muziky a povzbudzovania prizerajúcich. Tento rok sme
mali problém zabezpečiť muziku, ale nakoniec sa to podarilo. Prišiel každý muzikant, čo mal čas, a veru sa ich nazbieralo neúrekom, bolo ich až 12. Starosta
vo svojom prejave privítal občanov, deti
z našej materskej školy, ktoré nás potešili prekrásne nacvičenými pesničkami
a tancami pod vedením pani učiteliek a
hudbu, ktorá si dala názov „Kto mal čas“,
nakoľko sa dali dohromady na poslednú
chvíľu. Po postavení mája bolo pre občanov pripravené malé pohostenie. Je naozaj pekné, že sa táto tradícia zachováva a
veríme, že sa ešte dlho zachová a že tradície našich predkov nevymiznú.
pracovníčky OcÚ Zem. Podhradie

S príchodom mája, mesiaca lásky,
prichádza k nám aj dávny zvyk stavania
májov, ktoré sú symbolom víťazstva jari
nad zimou, života nad smrťou a znovu sa
obnovujúcej prírody a lásky. Zvyk a túžba
prejaviť lásku svojej milej postaveným
májom a tým jej dať najavo nielen svoju lásku, ale aj sľub manželstva, to nám
ostalo a tento zvyk sa zachováva doteraz
ako jeden z krásnych tradičných obradov
a zvykov. Dnešné stavanie májov je už
bez tajností, je to tradícia, ktorú sa však
oplatí zachovať a udržiavať.
Stavanie mája v našej obci prebieha
tradične pred budovou obecného úradu.

pokochali pohľadom na naše nádherné
veľhory. Výlet sme zakončili večerným
občerstvením v motoreste Rieka. Trocha
unavení, ale spokojní sme sa v zdraví a v
pohode dostali domov. Chcela by som touto cestou poďakovať organizátorom, obci
Zemianske Podhradie za úhradu autobusu,
šoférovi a všetkým, ktorí sa zúčastnili tohto
krásneho výletu a dokázali tak, že sa dá aj
vo vyššom veku absolvovať takýto náročný
výlet.
Eva Kopuncová, predsedkyňa JD

zo Zemianskeho Podhradia

Školský rok
v MŠ
Opäť tu máme koniec školského roka,
letné prázdniny, čas sa oddych. Zostáva
nám len zhodnotiť chvíle strávené v našej
materskej škole. Sme veľmi radi, keď sa
deti do MŠ tešia, sú zvedavé čo veselé a zaujímavé zas zažijú... Celý výchovno-vzdelávací proces počas školského roka sme
často obohacovali o zážitkové učenie, rôzne akcie a aktivity, ktoré hravou formou
prispievali k všestrannému rozvoju detí.
Medzi obľúbené určite patrila návšteva záchranára, hasičov či policajné dopoludnie,
no pre deti bol aj tento rok veľkou udalosťou náš karneval, koncert uja Viktora a tiež
sa deti tešili z návštevy Simsalaly v MŠ.
Marec patrí knihám a tak sme sa v tomto mesiaci vybrali na návštevu do Miestnej
knižnice v Z. Podhradí, prezreli si veľa
detskej, ale i náučnej literatúry. O tom, ako
sa s knihou narába, že každá kniha má svoje miesto v polici a či sú knihy dôležité,
nám porozprávala p. Ing. Radošová.
Neodmysliteľnou súčasťou našich aktivít boli zvyky a tradície nášho kraja počas
celého roka. Postupne sme si všetky pripomínali a prežívali, najmä Vianoce, Veľkú
noc… Keďže sa v apríli blížil čas zápisu
do „veľkej školy“, navštívili naši predškoláci ZŠ ĽVR v Bošáci, kde si vyskúšali
školské lavice, nazreli do prváckych kníh
a zošitov svojich kamarátov a vyskúšali si
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písanie na veľkej školskej
tabuli. Veríme, že sa všetkým predškolákom škola
páčila a s úsmevom do nej
v septembri vstúpia s chuťou učiť sa, získavať nové
poznatky.
V máji sa uskutočnil
zápis do materskej školy.
Už teraz sa tešíme na nové
detičky, ktoré v septembri
začnú navštevovať našu materskú školu.
Ku koncu školského
roka sme v rámci spolupráce
navštívili okolité materské
školy, p. Rýdza nám veku
primeraným slovom porozprávala o histórii našej obce
V nedeľu 14. apríla 2019 sa uskutočnil 24.
a navštívili sme pamätný
ročník tradičného pochodu „Holubyho botanicdom a ev. kostol v Z. Podký chodník“, ktorého trasa je z Veľkej Javoriny
hradí. Veľmi radi sme tiež
(Holubyho chata) do cieľa pochodu Z. Podhradie
pomohli „postaviť“ máj pri
– kultúrny dom. Autobus vyviezol 32 účastníkov
obecnom úrade, prihovoriť
pochodu k Holubyho chate. Počasie zo začiatku tusa programom všetkým maristom neprialo, ale ako pribúdali hodiny a ubúdali
mám a tiež skôr narodeným
kilometre do cieľa pochodu, počasie bolo stále krajspoluobčanom.
šie a krajšie. Dokonca po upršanom celom týždni
Koncoročný výlet sme
vyšlo a na turistov sa usmievalo aj slniečko. Cesta
usporiadali do Bojníc a keďbola náročná pre vysoké trávy a mokrý povrch, ale
že nám počasie prialo, vydačo nezvládne dobrý turista? Organizátori pochodu
rila sa aj spoločná opekačka
musia pochváliť turistov, že tento rok prišli do cieľa
s deťmi a rodičmi na Skapochodu vo väčších skupinách a nie tak roztrúsene
lici. V júni sme usporiadali
po jednom, dvoch, ako tomu bolo po minulé roky.
výstavu detských prác v KD
V cieli pochodu v kultúrnom dome v Z. Podhradí
Z. Podhradie pod názvom
čakalo na účastníkov občerstvenie – pohárik na za„Svet očami detí“. Rodičia,
hriatie, výborná družstevná klobása a samozrejme
príbuzní detí, či širšia verejdiplom. Veríme, že krásne zážitky, dobrá nálada a
nosť mali možnosť prezrieť
prekrásna príroda znova priláka milovníkov turistisi a oceniť tvorbu – práce
ky aj na budúci rok.
detí. Veľké poďakovanie
pracovníčky OcÚ Zem. Podhradie
patrí p. Ing. Radošovej, ktorá tieto práce trpezlivo rozdelila podľa tém a následne
a všetkým, ktorí venovali svoj čas pri revystavila v kultúrnom dome. Okrem prác alizácii tohto projektu.
boli vystavené aj „staré“ hračky, s ktorými
Dúfame, že sa všetky naplánované aksa hrávali naši rodičia, starí rodičia. Zá- cie vydarili k spokojnosti detí, rodičov, ale
ver školského roka patril našim predško- i nás, učiteliek, ktoré sa po celý školský
lákom, ktorí sa s nami rozlúčili krásnym rok snažíme, aby sa deti cítili v materprogramom. Všetkým budú- skej škole pohodlne a spokojne. Zároveň
cim prváčikom želáme veľa chcem v mene MŠ Z. Podhradie poďakosíl a chuti do učenia.
vať všetkým za spoluprácu počas školskéK rozvoju pohybových ho roka - rodičom detí, Obci Z. Podhradie
zručností detí , ktoré budú a starostovi p. M. Zámečníkovi, všetkým
navštevovať našu MŠ, bude organizáciám, s ktorými spolupracujeme,
určite prispievať aj novo vy- okolitým materským školám a tiež ZŠ
budované detské ihrisko pri s MŠ ĽVR v Bošáci. Tešíme sa na všetMŠ. Za jeho výstavbu, oplo- kých v novom školskom roku.
tenie ďakujeme starostovi
Mgr. D. Madilová,
p. M. Zámečníkovi, našim
riaditeľka MŠ Z. P.
poslancom, rodičom detí

Holubyho pochod
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zo školičky

Deň matiek
Mamička mi hladí vlásky
a ja viem, že je to z lásky.
Vždy je pri mne, ľúbi ma,
mama moja jediná.
Deň matiek patrí medzi
najdojemnejšie sviatky. Pre
každého človeka je jeho matka tým najdôležitejším človekom na svete.
Od detstva až po
posledné chvíle
pred odchodom z
tohto sveta si človek nesie v sebe
jedinečný a neopakovateľný obraz svojej matky.
Matky, ktorá ho
vychovala, všetko
chápe, odpúšťa,
vždy poľutuje a
bude stále milovať
svoje dieťa bez ohľadu na to, aké je. Byť mamou je najkrajšie poslanie v
živote každej ženy. Matka a otec, ktorí privítajú na svete nový život, tým
spolupracujú na veľkom diele stvorenia. Toto poslanie je krásne, ale zároveň aj náročné.
Deň matiek je ten správny čas povedať našim mamám ako ich máme
radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre
nás urobili. Ďakujeme všetkým mamám za ich lásku a obetavosť, ďakujeme im, že boli vždy naplnené dobrom, radosťou a nádejou.
Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok sme
si deň matiek pripomenuli v nedeľu 12. mája spolu s tými, ktorí prišli do
kultúrneho domu, aby sme spoločne tento sviatok oslávili. Starosta privítal
mamičky a všetkých hostí a v prejave, v ktorom im poďakoval za lásku,
trpezlivosť a obetavosť im poprial veľa zdravia, lásky a spokojnosti do
ďalších dní. O program sa postarali deti zo ZŠ Ľ.V. Riznera v Bošáci, ktoré
svojim spevom, recitáciou a hovoreným slovom chytili za srdce nejednu
mamičku. V programe vystúpili aj deti z našej materskej školy, ktoré naše
pani učiteľky naučili prekrásne básničky, pesničky a tančeky. Pre oslávenkyne bolo pripravené občerstvenie - zákusok, kávička a karafiát.
pracovníčky OcÚ Zem. Podhradie

Pálenie vatry
na vrchu Skalica
Pálenie Moreny, či svätojánske ohne pozná väčšina Slovákov, ale ku zvykom, ktoré sa však z našich
končín pomaly vytrácajú, patrí pálenie Jura. Juraj
oslavuje na Slovensku meniny 24. apríla. Najznámejším predstaviteľom tohto mena bol zrejme svätý Juraj,
rímsky vojak, ktorý podľa legendy zabil draka. Avšak
tradície, ktoré sa u nás zachovali, sa neviažu k tejto
legende.
Pálenie Jura
prebiehalo v minulosti najmä na
strednom a západnom Slovensku,
v dnešných dňoch
sa táto tradícia
zachováva hlavne
v Trenčianskom
kraji. Niet preto
divu, že mnohí
obyvatelia iných
kútov Slovenska
sa s touto tradíciou doposiaľ nestretli. K 24. aprílu sa viaže množstvo
pranostík. Medzi tie najznámejšie patria napríklad:
„Koľko ráz pred Jurom zahrmí, toľko ráz po Jure
bude mráz,“ „čo do Jura narastie, to po Jure skape,“
či „pred Jurom môžeš kliešťami trávu ťahať zo zeme,
nevyjde, po Jure ju môžeš mlatkom biť, vyjde.“ V tento dátum podľa našich predkov prebiehali v prírode
dôležité zmeny. Preto sa snažili prekaziť plány zlých
síl, ktoré sa mali prebúdzať, a rôznymi rituálmi naopak prebudiť prírodu k životu. Proti zlu bojovali práve
spomínaním pálením vatier. Je však pokojne možné,
že po dlhej zime chcela jednoducho mládež vyjsť do
prírody a zabaviť sa mimo dohľad dospelých. Bývalo
tiež zvykom, že mladíci po gazdovských dvoroch rozoberali vozy, či schovávali pracovné nástroje.
V súčasnosti je bežným zvykom, že sa pálenie
Ďura koná v sobotu, ktorá je najbližšie k 24. aprílu.
V našej obci sa táto tradícia dedí z pokolenia na pokolenie a každoročne privítame príchod jari zapálením
vatry na vrchu Skalica. Tento rok pálenie vatry pripadlo na 27. apríla.
Podhradskí mládenci nachystali vatru, ktorá sa vo
večerných hodinách zapálila. V jej okolí sa vytvorilo
niekoľko desiatok malých ohníčkov, pri ktorých si posadali priatelia. Ohníček nielen ohrial počas chladnej
noci, ale poslúžil aj na opekanie klobás, špekáčiek a
slaninky. Nechýbal spev a dobrá nálada, ktorá pretrvávala do neskorých večerných, alebo ranných hodín.
Táto krásna jarná tradícia by sa nemohla konať bez
pomoci členov DHZ v Zemianskom Podhradí a bez
spolupráce s obecným úradom.
pracovníčky OcÚ Zem. Podhradie

zo Zemianskeho Podhradia

Poľovnícky
deň
PS Bošáca
15. júna sa opäť rozozvučali zvuky
lesníc na hasičskom ihrisku pri zahájení
už štvrtého ročníka Poľovníckeho dňa PS
Bošáca, ktorý organizuje PS Bošáca v spolupráci s obcou Z. Podhradie.
Do súťaže varenia gulášu sa prihlásilo 15 družstiev. Zúčastnilo sa 11. Ihneď
po zahájení sa začala šíriť hasičským ihriskom vôňa horiaceho dreva a smaženej
cibule. Zo stanovíšť súťažiacich sa ozýval
smiech, vrava úprimných rozhovorov pria-

teľov, ktorí sa možno videli pred rokom.
Teší nás, že rady poľovníkov sa rozrastajú
aj o naše nežné polovičky, ktoré privoňali
k poľovníctvu a získali si ich priazeň. Dokonca sme boli poctení aj návštevou členiek Klubu slovenských poľovníčok, ktoré
si pre deti pripravili rôzne zaujímavé prezentácie, súťaže. Nechýbala tradičná súťaž
v hode flintou do žita pre dospelých a deti,
možnosť streľby zo vzduchovky, flobertky,
z loveckého luku, ukážka sokoliarov, vábenia jelenej zveri, maľovanie detí na tvár.
Isto mnohých zaujala aj výstava poľovníc-

kych trofejí a bezpochyby bohatá tombola
so zaujímavými cenami.
Vyhodnotenie súťaže vo varení bolo o
16, 00 hod.. Víťazom sa stalo už po druhý
krát PZ Drietoma, na druhom mieste sa
umiestnilo PZ Lopeník Nová Bošáca a na
treťom mieste PZ Nové Mesto nad Váhom.
V hode flintou do žita - kategória ženy už
tradične prvé miesto získala doposiaľ neprekonaná Janka Švancarová a muži Miroslav z Bošáce. Žiaľ priezvisko neviem.
Nesmierne nás teší, že táto akcia sa
už stáva tradičnou. Nachádza si veľký
počet svojich návštevníkov a podporovateľov z radov nepoľovníckej verejnosti.
Hlavná myšlienka tejto akcie pozostáva
v tom, aby sme prezentovali poľovníctvo
širokej verejnosti v tom správnom svetle. Návštevníci majú možnosť vidieť, o
čom je to správne poľovníctvo. Skreslené
informácie, ktorými chcú
ohurovať ľudí rôzne média
a poukazovať na poľovníkov, že sú to len chladné
beštie, ktorým ide iba o
lov a trofeje, sú iba mediálne kačice. Áno, všade sa
nájdu aj tí zlí, ktorí kazia
meno všetkým, ale tých je
mizivé percento. A predsa
nemôžeme všetci trpieť
kvôli pár neprispôsobivým
jednotlivcom a hádzať
všetkých do jedného vreca, ako to často vidíme v
televízii. Poľovníctvo je
v prvo rade o ochrane zveri, prikrmovaní, budovaní
krmelcov, napájadiel pre
zver, chystaní objemového, jadrového krmiva na
zimu, políčok pre zver a až
niekde na konci je tá odmena v podobe úlovku.
Je to koníček, ktorému
musíte obetovať nekonečne veľa svojho voľného
času pre prácu v revíri na úkor svojej rodiny. Bez porozumenia a podpory svojich
najbližších by to jednoducho nemohlo fungovať.
Preto nás všetkých nesmierne teší, že
nachádzame pochopenie aj u nepoľovníckej verejnosti, lebo bez nej by to tiež nešlo. Ďakujem všetkým zúčastneným, či už
usporiadateľom, súťažiacim, sponzorom a
samozrejme všetkým návštevníkom, že ste
prišli a svojou účasťou nás podporili. Tešíme sa o rok už na jubilejný piaty ročník.
M. Zámečník
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Borievka
obyčajná

je jediný ihličnan s plodmi pripomínajúcimi bobule. Bobule dozrievajú
až v druhom roku, takže na kroch nájdeme popri zelených drobných nezrelých bobuliach aj zrelé modré bobule
s voskovým povlakom. Opadávajú
v treťom roku a práve v tomto období
ich zbierame striasaním.
Prvé zmienky o liečbe borievkovými plodmi pochádzajú už zo staroveku.
Dokonca ju v tomto období považovali
takmer za všeliek. Ľudove sa ňou vykiadzalo proti hadom a lekári si ju cenili pre jej močopudný účinok. Slávu borievky v stredoveku zviditeľnili Arabi.
Zaviedli zázračný všeliek – borievkový
lekvár. Bol a stále je preslávený svojou
nezameniteľnou chuťou a liečivými
účinkami.
Plody tvoria surovinu na výrobu
slovenského národného nápoja – borovičky, ktorej ako prvý výrobca sa uvádza Šebastián Laur zo Spišskej Belej,
kedysi sa však vyrábala aj v Bošáckej
doline.
Borievky sa v minulosti pražili
ako náhrada kávy. Sušené sa užívali
namiesto čierneho korenia. Dnes sa
používajú na ochutenie diviny, sú zložkou hydinových plniek, s obľubou sa
pridávajú do kyslej i hlávkovej kapusty
a omáčok. V ľudovom liečiteľstve
sa využívajú napr. na podporu liečby
ochorení kĺbov, najčastejšie vo forme
liehovej tinktúry alebo masti. Majú pozitívny vplyv na trávenie a schopnosť
znižovať hladinu krvného cukru.
V minulosti bola borievka považovaná za účinný liek proti mnohým
ochoreniam a boli jej prisudzované
magické účinky. Ľudia verili, že zničenie borievkového kra prináša nešťastie
a naopak, že vetvička borievky nosená
pri sebe chráni pred chorobami. Plody sa tiež pálili na peci na ozdravenie
a osvieženie vzduchu v miestnosti počas choroby.
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DHZ
Zemianske
Podhradie
Darovanie krvi Bošácka kvapka krvi

1.4. 2019 sme sa vo štvorici zúčastnili
na 20. ročníku Bošáckej kvapky krvi. Ďakujeme organizátorom za malý darček pri
okrúhlom výročí darcovstva a prajeme veľa
budúcich darcov.

tišek Palider. Stupeň č. II Denisa Tinková
a Michal Rydzí. Menovaným ďakujeme
za ich ochotu sa zdokonalovať v oblasti
požiarnej ochrany, ako aj za prezentáciu
DHZ.

Požiar hospodárskej budovy Bošáca

Dňa 13.4. 2019 bola Krajským operačným strediskom Hasičského a záchranného
zboru v čase 6:18 hod. vyžiadaná pomoc pri
požiari hospodárskej budovy v obci Bošáca.

tajomník a referent mládeže. Evidencia členov je už elektronickej podobe a vyžaduje
množstvo úprav a povolení i z radov členov.
Narábanie s osobnými údajmi si vyžaduje
zvýšenú pozornosť a preto bolo Prezídiom
DPO SR rozposlané tlačivo k vyplneniu a
podpísaniu každému členovi. Okrem iného,
dotácie na DHZO sú zasielané až po splnení
podmienky zaplatenia členských príspevkov členov DHZ, čiže členov DPO SR .
Po malom občerstvení boli členovia jednotlivých zborov oboznámení so športovou
činnosťou, kde boli pripravené podklady k
okresnej súťaži detí konanej v Kálnici, súťaž dospelých konaná v Čachticiach, ako aj
príprava Krajskej súťaže dospelých a dorastu konaná v Pobedíme.

Holubyho botanický chodník

Traja naši členovia spoločne s členmi
DHZ Zabudišová absolvovali turistický
pochod z Veľkej Javoriny cez obec Květná
do Zemianskeho Podhradia. Neodradilo nás
asi sychravé počasie s občasným dažďom a
úspešne sme dorazili do cieľa 24. ročníka
pochodu organizovaného obcou Zemianske Podhradie. Najkrajšie na tom je, že náš
dlhoročný člen a vlastne najstarší účastník pochodu zvláda túto trasu pravidelne s
úsmevom na tvári. Ďakujeme pán Ľudovít
Peráček za sprevádzanie našou domovinou
a úsmevné spomienky.

Skúšky na získanie odznaku
odbornosti v Hrachovišti

Dňa 6.4. 2019 predstúpili pred skúšobnú komisiu Územnej organizácie DPO SR
v N. Meste n. Váh. piati naši členovia Dobrovoľného hasičského zboru. Po teoretickej
a odbornej príprave, ktorej sa venovali počas jarných večerov potvrdili svoje znalos-

ti v oblasti prevencie i represie. Úspešnou
odpoveďou v oblasti organizácie požiarnej
ochrany, požiarnej prevencie, požiarnej taktiky, technického výcviku a pri obhajovaní
II. stupňa doložením písomnej práce splnili
podmienky skúšky. Predseda komisie ÚzO
DPO SR Bc. Smolinský poďakoval za podaný výkon a odovzdal odznaky odbornosti,
ktoré sú oprávnení nosiť: Stupeň č. III. Janka Zámečníková ml, Jana Lobíková, Fran-

Tlakové skúšky nového vodovodu
Po vyhlásení poplachu pre členov DHZO
bola čase 6.31 vyslaná technika CAS 32 T
815 s osádkou 1+2. Po príjazde na miesto
požiaru sme spoločne s príslušníkmi HaZZ
vytvorili 6xB75 dopravné vedenie a 9x C52
útočné vedenie. Veliteľom zásahu nám bolo
nariadené hasenie z náveternej strany ako
zásahový úsek č.2. Po lokalizácií požiaru
sme postupne likvidovali skryté ohniská a
tlejúci materiál sme zhadzovali z povaly na
voľné priestranstvo, kde bol dohášaný 1C
prúdom. Naše cisternové vozidlo bolo dopĺňané vozidlami zaradenými do kyvadlovej
dopravy hasebnej látky. Po likvidácií požiaru bolo miesto skontrolované termokamerou HaZZ a veliteľ zásahu rozhodol o
ukončení zásahu a návrat na hasičskú zbrojnicu.

Inštruktážno-metodické
zamestnanie Pobedim

Zmenou v legislatíve a úpravou Stanov
DPO SR sa dňa 13.4. 2019 venovali na
metodickom zamestnaní predseda, veliteľ,

Od 16.4. do 18.4. sme boli nápomocní
pri prácach na dokončení ďalšej vetvy vodovodu v našej obci. Počas tlakovania po-

trubia sme pomohli dodávateľovi stavby,
no hlavne sme odskúšali našu techniku pri
dlhodobom vysokom výkone čerpadla. Tri
dni strávené na stavbe ukázali, že technika
je vo výbornom stave. Poďakovanie patrí
aj členom DHZ: Pavel Bujna, Vladimír
Chrenko, Bohuš Zámečník a Štefan Kusenda za venovaný čas.

hasiči

Asistencia deťom z materskej škôlky

18. mája traja členovia DHZ na kopci
Skalica dozreli na bezpečnosť pri zakladaní
ohňa v prírode, keď spoločne s deťmi MŠ
zakladali ohníky na opekanie a následne ich
po opekačke zlikvidovali a bezpečne uhasili. Ďakujeme pani učiteľkám, ako aj rodičom za zodpovedný prístup k prírode, ako
aj za bezpečnosť pri manipulácii s ohňom.

Retro sprievod 1. Mája Dojč
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Čistenie ciest a studne po povodni

23.5. 2019 sme boli vyžiadaní starostom
obce na očistenie komunikácií po nánose
bahna a haluzoviny v obci, ako aj o vyčistenie studne v rodinnom dome po vyplavenine kontaminovanej vody v blízkosti potoka. Šesť členov DHZ očistilo komunikáciu
pomocou plávajúceho čerpadla a jednoduchých vecných prostriedkov. Voda v studni
bola viackrát vytiahnutá a dezinfikovaná
dezinfekčným prostriedkom Savo.

Šesť členov DHZ si pripomenulo časy
dávno minulé pri akcií zorganizovanej v
obci Dojč. Po alegorických vozidlách s
transparentmi niekedy slávnych ľudí sa
blysla aj naša Škoda 1203 v slávnostnom
prvomájovom sprievode. Ďakujeme za pozvanie a zúčastneným za čas venovaný akcii.

Povodňové práce 22.5. 2019

Brigáda pred nočnou súťažou, kosenie
a členská schôdza DHZ

18. máj bol dňom opäť venovaným hasičstvu. Od ranných hodín prebiehala brigáda na hasičskom ihrisku pri príprave nočnej
súťaže. Popri príprave ihriska sme podali
pomocnú ruku aj starostovi obce, aby sme
sa mu aspoň čiastočne mohli revanšovať
za jeho ochotu a pomoc hasičom, keď sme
spoločne pokosili trávy okolo cesty z horného konca obce až po základnú školu. Po
malom občerstvení bola vykonaná členská
schôdza DHZ, kde sme prebrali činnosť v
organizácií od Výročnej členskej schôdze a
určili ďalšiu činnosť zboru do VČS. Ďakujeme za Vašu pomoc a stretnutie vo veľkom
počte. Sme radi, že tradícia sa zachováva aj
pre ďalšie generácie.

Po intenzívnom daždi došlo v našej doline k zvýšeniu hladiny potoka Bošáčka,
čím bola ohrozená bezpečnosť rodinných
domov a účastníkov cestnej premávky na
dvoch úsekoch št. cesty III/ 1223. Starosta
obce v čase 14.45 hod. vyhlásil III. stupeň
povodňovej aktivity a poplach pre členov
DHZO. V čase 14.56 vyšla prvá technika na
vytvorenie protipovodňovej zábrany pred
rodinným domom č.70 a následne sa členovia DHZ a DHZO rozdelili do troch zásahových úsekov, kde okrem ochrany rodinných

Školenie rozhodcov

Dňa 24.5. sa piati členovia DHZ zúčastnili školenia rozhodcov na hasičskej zbrojnici v meste Stará Turá. Hlavnou úlohou
bolo preškolenie členov rozhodcovského
zboru Územnej organizácie v Novom Meste
n.V. pred nastávajúcimi súťažami v športovej sezóne. Nový kandidáti boli povinní správne vyplniť test týkajúci sa nie iba
športových aktivít.

Nočná súťaž DHZ spojená s ukážkou
historických vozidiel

domov bolo potrebné uvoľniť zaplavenú
cestu v časti Zbehová a Lovichovec. V spolupráci so Slovenskou správou ciest boli
zaplavené úseky označené dopravným značením a do poklesu vody bola premávka riadená v jednom jazdnom pruhu členmi DHZ
v spolupráci s Políciou. Monitorovanie daných úsekov bolo aj počas nočných hodín,
kedy nastal pokles hladiny a v skorých ranných hodinách boli protipovodňové bariéry
odstránené. Na zásahoch sa podieľalo spolu
15 členov DHZO spoločne s členmi DHZ.

25.5. 2019 sme uskutočnili už 19. ročník
Nočnej hasičskej súťaže. Pred samotnou súťažou sme mali možnosť vidieť na našom
hasičskom cvičisku ukážku vozidiel z čias
našich otcov, či starých otcov ukončenú pomalou jazdou Bošáckou dolinou. Samotnú
súťaž otvorili naši najmenší hasiči, ktorí
odštartovali už po 18.00 hodine za účasti
mladých hasičov z Bošáce a družobnej obce
Březová. Na vrchole pódiového umiest-
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nenia skončili ml. hasiči z Bošáce, druhé
miesto obsadili deti z Březovej a na treťom
mieste sa umiestnili naši mladí hasiči. Na
nočnej súťaži sa zúčastnilo 14 hasičských
družstiev, z toho 3 ženské. Na pomyselnom
stupni víťazov stáli 1. Pavlovice, 2. Trenčianske Bohuslavice a tretie miesto obsadili
hasiči z Bošáce. Členovia DHZ pripravili
pre našich hostí tradičné opekané ryby, guláš, cigánsku pečienku a rôzne pochutiny.
Nechýbalo pivko k dobrej rybe či gulášu,
ako aj dobrá hudba na počúvanie, alebo do
tanca. Ďakujeme všetkým, ktorí zabezpečili
hladký priebeh súťaže, ako aj našim priaznivcom a podporovateľom! Dovidenia o rok
na 20.ročníku.

Technická kontrola vozidla

27.7. 2019 bolo vozidlo CAS 32 Tatra
815 pristavené ku kontrole technického stavu na stanici technickej kontroly v Novom
Meste nad Váhom. Po nedostatkoch na podvozkovej časti prišiel ,,veľký,, nedostatok a
to emisie nespĺňali stanovené hodnoty. Danú
vec sme riešili aj na Dobrovoľnej požiarnej
ochrane v Bratislave, kde mali odpoveď na
danú skutočnosť z Ministerstva dopravy.
Problém podobný nám má viac hasičských
zborov a to s vozidlami mladších ročníkov.
Z ministerstva daná odpoveď nás zatracuje
a podmienky dané, nebude možné dodržať
vozidlám ako Avia, Š 706 či spomenutá Tatra 815, či 148, kde sa odvolávajú na zákon o
emisiách z júla 2018, neberúc ohľad na požiarnu ochranu a vozidlá určené na záchranu, zaradené do Integrovaného záchranného
systému. Tu by som apeloval v spojenie starostov a primátorov, možno by pomohlo aj
ZMOS a k tejto skutočnosti zaujať stanovisko. Tu nejde o zárobkovú činnosť vozidiel a
pri požiari domu alebo poľa budú splodiny
vo výfukoch neporovnateľné s tými, na čo
tam to vozidlo prišlo. V minulosti sme mali
výnimku a dokonca v technickom preukaze
vozidla neboli hodnoty dymivosti určené!
My sme problém pre tento rok vyriešili postavením vozidla na tri týždne do servisu,
kde bola Tatra pripravená na prehliadku. Čo
bude o rok, či dva ťažko zaručiť, nakoľko
vozidlo nejazdí denne a urobí iba niekoľko
desiatok kilometrov v roku.

Protipovodňový výcvik s nornými
stenami

DHZ Stará Turá a okolité DHZ obcí
uskutočnili dňa 16.6. 2019 výcvik s nornými stenami v areáli vodnej nádrže Dubník. Z
nášho DHZ sa výcviku zúčastnilo 6 členov,
ktorý si vyskúšali plnenie protipovodňových zábran a nacvičili ich možné použitie
v praxi. Ďakujeme organizátorom, ako aj

príslušníkom HaZZ v Novom Meste nad
Váhom – HS Myjava za odovzdané skúsenosti! V tento deň nás sprevádzal a fotil
učiteľ zo Strednej školy požiarnej ochrany
v Žiline Ing. Milan Dermek Phd. Naša technika a nadšenie členov ho natoľko zaujalo,
že nás v poobedných hodinách navštívil a
naše vozidlá zvečnil na jeho fotografiách,
ktoré môžete vidieť v publikácii hasičských
vozidiel alebo v stolovom kalendári, za čo
mu ďakujeme.

Technický zásah po silnom vetre

Pohreb člena DHZ

Smútok a žiaľ neobchádza ani naše rady
a tak sme sa museli rozlúčiť s našim bývalým členom Slavomírom Kusendom, ktorý
nás opustil po ťažkej chorobe vo veku 72
rokov. Na poslednej ceste ho dňa 9.7. 2019
prišlo odprevadiť 34 členov z hasičských
zborov Zemianske Podhradie, Bošáca, Zabudišová, Nová Bošáca, Trenčianske Bohuslavice a Březová u Uherského Hradišťa,
a tak mu vzdať poslednú úctu. Ďakujeme
všetkým uniformovaným za dôstojnú rozlúčku.

Stretnutie výborov a členov
DHZ Z. Podhradie a Březová

Dňa 1.7. 2019 v čase 18.45 nás vyžiadal náš spoluobčan k technickému zásahu –
spadnutý strom na ceste, kde jedna časť zasiahla aj elektrické vedenie pred rodinným
domom 74. V čase 18.55 sme sa na danej
adrese stretli aj so starostom obce, kde sme
spadnutú lipu pokrátili a odložili mimo cestu. Vrcholec stromu zasiahol aj elektrické
vedenie a spojilo dva dráty vedenia fázy v
jeden. V dôsledku skratu s ďalšími drátmi
dochádzalo k iskreniu až postupne k prepáleniu elektrického vedenia osvetlenia obce.
Nahlásená porucha na linke ZSE nebola
ani po troch hodinách odstránená, nakoľko
mali veľký výpadok na vysokonapäťovom
vedení v časti obce Lubina. V spolupráci s
pracovníkom ZSE p. Poštenyi, ktorý prišiel
z osobného voľna a odstavil vyskratované
vedenie, mohla naša jednotka pomocou trhacích hákov vrcholec lipy z vedenia odstrániť a v čase 22.20 hod. bola dodávka
elektrického prúdu bez obmedzenia až na
pouličné osvetlenie horného konca obce.

13.júl bol dlhodobo naplánovaný na
stretnutie výboru DHZ Zemianske Podhradie a SDH Březová. Po krátkom privítaní a
zoznámení sme si pripomenuli stretnutia,
ktoré niekedy pred 30 a viac rokmi poriadali
naši rodičia, či predchodcovia vo vedení organizácií. Priatelia z družobnej obce si pozreli dobové fotografie z rôznych veselých
akcií ich príbuzných a priateľov, alebo aj z
poslednej rozlúčky členov našich dobrovoľných zborov. Veselá nálada pri občerstvení
sa niesla dolinou do neskorých večerných
hodín. Sľúbili sme si, že družbu upevníme a
najbližšie pracovné stretnutie uskutočníme
za hranicami republiky na Březovej, aj keď
v hasičstve sme hranice nikdy necítili.
Spracoval: Ing. Štefan Kusenda

hasiči

Športová
aktivita
hasičov
Po zimnej príprave a absolvovaní
súťaže Chodbovica v Senici naši mladí
hasiči systematicky trénovali na hasičskom cvičisku, kde postupne spájali jednotlivé úseky do športových disciplín.
Príprava sa odzrkadlila na jarnom kole
hry Plameň v Kálnici, kde súťažilo
jedno družstvo dievčat, ktoré získalo
s prehľadom 1. miesto a ich výsledný
čas bol lepší ako čas v kategórií chlapci. Detičky sa predviedli aj na nočnej
súťaži v Zem. Podhradí, kde získali 2.
miesto. Po oddychu počas prázdnin sa
začnú pripravovať na jesenné kolo hry
plameň a na Pohár starostov Bošáckej
doliny. Veľké poďakovanie patrí vedúcim kolektívu mladých hasičov Janke
Zámečníkovej a Tadeášovi Kusendovi,
ktorí majú trpezlivosť a odovzdávajú
im svoje skúsenosti, ktoré oni sami získali ako mladí hasiči.
V kategórii dorastenci sa naši mládežníci zapojili do nočnej súťaže, kde
obsadili 4. miesto a tak sa pomaličky
posúvajú medzi tie lepšie kolektívy. Na
územnom kole, ktoré sa konalo v Čachticiach im to nevyšlo podľa svojich
predstáv, keď štafetový pretek zabehli
v slušnom čase a bez trestných bodov,
avšak po spadnutom koši im neuznali
útok s vodou a skončili na 20 mieste.
V kategórií dorastencov sa podarilo
zvládnuť štafetový beh na 400 metrov
s prekážkami bez trestných bodov, avšak zvýšený adrenalín za dosiahnutím
najlepšieho času im neumožnil úspešne
dokončiť úlohu. Skončili na druhom
mieste a na krajskú súťaž nepostúpili, ale nič im nezazlievame, lebo tak to
už v hasičskom športe chodí. Radosť
na prebore jednotlivca nám spravila Janka Zámečníková mladšia, ktorá získala 1. miesto a tak získala prvú
výkonnostnú triedu v kategórií ženy a
stala sa najrýchlejšou hasičkou okresu
Nové Mesto nad Váhom na rok 2019 .V
kategórii dorastenci získal 1. miesto a
druhú výkonnostnú triedu Michal Zámečník a druhé miesto a tretiu výkonnostnú triedu získal Adam Lobík. Na
všetkých vykonaných súťažiach - jarné

kolo Plameň v Kálnici, na územnom
kole v Čachticiach, ako i na krajskom
kole v Pobedíme boli nápomocní naši
členovia DHZ ako rozhodcovia, zapisovateľka a technická čata. Poďakovanie za spoluprácu s Územnou organizáciou v Novom Meste nad Váhom patrí:
Ing. Štefanovi Kusendovi, Paľkovi
Martákovi, Mgr. Silvii Šusterovej, Vladimírovi Chrenkovi, Pavlovi Bujnovi,
Bohumilovi Zámečníkovi a Michalovi
Zámečníkovi. Posledná súťaž, na ktorej sme sa zúčastnili v tomto období,
bola dňa 13.6. 2019 v Trenčianskych
Bohuslaviciach. Naše súťažné družstvá
svojou prípravou dokazujú, že sa oproti
minulým rokom zlepšujú, čo potvrdili
aj s dosiahnutím času v požiarnom útoku s vodou za 18 sekúnd. Pri ďalších
športových výkonoch im prajeme veľa
úspechov a aj toho hasičského šťastia.
Zároveň so súťažnými aktivitami
sme začali aj rekonštrukciu hasičskej
zbrojnice, kde nám stavebná firma z
dotácií Ministerstva vnútra zabezpečila výmenu okien, garážovej brány a
vonkajšej fasády. Priebežne sa aj naši
členovia zúčastňovali brigád, ktoré
vykonali vo svojom voľnom čase počas ôsmych víkendov. Svojpomocne
bola pod vedením Vladimíra Rýdzeho
vymenená elektroinštalácia, ktorá bola
už v havarijnom stave. Ďalej boli opravené vnútorné omietky, špalety okien,
vymaľovanie interiéru, upravená šatňa
s novými policami, vymenená podlaha
v zasadačke a vymenený nábytok, ktorý zboru daroval Peter Kochan. Veľké
Ďakujem patrí i našim ženám, ktoré
mali trpezlivosť umývať viackrát všetky priestory. Na brigádach sa celkovo
zúčastnilo 28 členov a spolu bolo odpracovaných 340 brigádnických hodín. Nezaháľali sme ani na hasičskom
cvičisku, kde bola veľká brigáda pri
príprave nočnej súťaže. Bola vyrobená
nová základňa, natretie detských prekážok a nádrže na vodu. Popri kosení
ihriska a okolia boli naši členovia nápomocní aj starostovi obce, keď spoločne vykosili priekopy okolo cesty
od cvičiska až po základnú školu. Čo
nás veľmi teší, do brigád sa zapájajú
aj naši mladí členovia, za čo im, ako aj,
rodičom ďakujeme.
Spracoval: Bohumil Zámečník
veliteľ DHZ
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Činnosť DHZ
za uplynulé obdobie
1.4. 2019 Darovanie krvi – 20. ročník
Bošáckej kvapky krvi
6.4.2019 Skúšky na získanie odznaku odbornosti tretieho a druhého stupňa v Hrachovišti
13.4.2019 Požiar hospodárskej budovy a rodinného domu v Bošáci
13.4.2019 Inštruktážno - metodické a odborno - metodické zamestnanie DHZ v Pobedime
14.4.2019 Turistický pochod Holubyho
chodník
16.4. až 18.4. 2019 Tlakové skúšky vodovodu na hornom konci obce
1.5. 2019 Účasť v retro sprievode 1.mája
9.5. 2019 Vozidlo Š 1203 na STK
18.5.2019 Brigáda na ihrisku, kosenie tráv
okolo cesty v obci, členská schôdza DHZ
18.5.2019 Asistenčná hliadka Materskej
škole pri opekačke na Skalici
21.5.2019 Povodňové práce v zásahovom
obvode
23.5.2019 Čistenie studne a cesty po povodni
24.5.2019 Školenie rozhodcov na Starej
Turej
24.5.2019 Brigáda pred nočnou súťažou
na ihrisku
25.5.2019 Nočná súťaž DHZ
27.7.2019 Technická kontrola CAS32 T815
1.6.2019 MDD v obci Bošáca, ukážka
techniky a zabezpečenie bufetu s pečeným
mäsom
8.6.2019 Okresná súťaž DHZ v Čachticiach
15.6.2019 Okresná súťaž hry Plameň Kalnica
15.6.2019 Zabezpečenie vodou poľovníckeho dňa na hasičskom ihrisku
16.6.1019 Protipovodňový výcvik s nornými
stenami areál Dubník Stará Tura
16.6.2019 Nafotenie techniky Ing. Milan
Dermek PhD.
22.6.2019 Pomoc pri organizovaní krajskej
súťaže Pobedim
1.7.2019 Technický zásah - spadnutá lipa
v elektrickom vedení a ceste
9.7.2019 Pohreb člena DHZ
13.7.2019 Stretnutie členov výboru DHZ Z.
Podhradie a Březová
16.7.2019 Pomoc pracovníkom Povodia
Váhu pri odstraňovaní nalomených stromov
pri škôlke.
Spracoval: Ing. Štefan Kusenda
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šport

JAR A LETO NAJMLADŠEJ ZLOŽKY OŠK BOŠÁCA
Vážení fanúšikovia, takto
som videl jarnú časť sezóny
ja a tiež pridám pár informácii
o udalostiach, ktoré nás čakajú
v lete a na jeseň.
Tréningy: pravidelné tréningy prebiehali dvakrát týždenne,
z veľkej časti sme ich realizovali rozdelení na dve skupiny
(„prípravka“ a „mladší žiaci“).
Vzhľadom k počtu detí sa javí
počet trénerov ako malý – viac
menej sa trénovaniu venovali
Ivan Markech a Miro Švehla,
príležitostne pomáhali Vlado
Kopunec (najmä v práci s brankármi) a Jožko Mihala. Veľkým
pozitívom bola maximálna
účasť na tréningoch, priemerne
sa tréningov účastnilo cca 90%
futbalistov a futbalistiek, spolu
s najmladšími často počet detí
na ihrisku prekročil 20, niekedy až 25. Aj vzhľadom k veku
máme výkonnostne rozdielne
skupiny hráčov, je jasné, že treba trénerské posty posilniť. O
tom ale trošku neskôr.
IV. liga výsledky
Jarná časť súťaže výsledkovo nebola uspokojivá, ale pred
sezónou sme ani veľké oči nemali, hrali sme obdobnú súťaž
prvýkrát a tak skúsenosti z nej
ešte iba naberáme. Za mladších žiakov nebudú môcť hrať
v ďalšej sezóne iba dvaja hráči
(Adam a Sebastián), týmto im
chcem poďakovať za všetko, čo
v našom kolektíve urobili a verím, že sa v budúcnosti stretneme v starších vekových kategóriách. Keďže v budúcej sezóne
ideme štartovať ako spoločné
družstvo mládeže spolu s FK
1972 Zemianske Podhradie,
pribudnú hráči, ktorí u susedov
v Podhradí končia kvôli veku
v prípravke. Rovnako nám na
konci sezóny pribudli dve nové
perspektívne hráčky, takže čo
sa týka počtu, patríme medzi
najpočetnejšie družstvá (mám
na mysli stav na ihrisku, nie
čísla v štatistikách futbalového zväzu). Napriek tomu, noví

turnaji v Dolnej Súči, pre vekové kategórie U11 aj U13.
Síce v neúplnom zložení, po
hernej prestávke, ale gradujúcimi výkonmi si U11 vybojovala
2.miesto, keď ich predbehli
iba chalani z českého Vlčnova. Družstvo U13 bolo doplnené niekoľkými chalanmi z
U11, skončili na 4. mieste, ale
výkony to boli tiež na hranici
ich možností. Turnaj bol dobre
organizovaný a bol vhodným
ozvláštnením leta. Najskúsenejší hráči očividne uplatnili aj
skúsenosti z turnaja v Kraľovanoch, aj keď džentlmensky na
menších hráčov boli pri osobných súbojoch miernejší. Kombinačný futbal aj s rozhodnosťou v osobných súbojoch nám
sedí a budeme na ňom systematicky pracovať.

Mladší žiaci

Prípravka na turnaji v Kraľovanoch

hráči a hráčky majú k nám stále
dvere otvorené!
Turnaj Kraľovany namiesto Salzburgu
Pôvodný zámer zopakovať
účasť na turnaji v Salzburgu
sme nakoniec prehodnotili, ako
náhradu sme zvolili turnaj U11
v Kraľovanoch. Našimi súpermi boli najmä kluby, ktoré
hrajú podstatne vyššie súťaže,
hanbu sme si však neurobili.

Turnaj síce výsledkovo nevyšiel, vzhľadom k štýlu hry,
ktorý rozhodcovia pripúšťali,
sme si priniesli pár modrín,
výkonnostne však neboli naši
súperi vzdialení. Vyššie súťaže,
silnejšie lakte – určite si chalani vezmú skúsenosť do ďalšej
sezóny, ako sa vraví, sme malí,
ale šikovní.
Turnaj Dolná Súča
Trochu netradične sme
zvolili prázdninovú účasť na

Začiatok prípravy
Začiatok prípravy sme zvolili podľa toho, ako boli k dispozícii deti, teda od 30.7.2019.
Predbežne budú tréningy utorky a štvrtky, pre prípravku od
16.30, pre mladších žiakov od
17.00. Ak poznáte dieťa, ktoré
by sa chcelo venovať futbalu,
radi ho kedykoľvek privítame
medzi nami.
Hodové zápasy
V rámci prípravy sme dostali ponuky na účasť na zápasoch, turnajoch, mnohé z nich
však musíme odmietnuť, lebo
je toho naozaj veľa. Aj to svedčí o tom, že sme vo futbalovom
hnutí aktívni, je nás „vidieť“.
Každopádne v príprave bude
asi našim prvým prípravným
zápasom práve hodový zápas,
pre kategóriu U11 aj pre kategóriu U13. Konkrétni súperi
budú oznámení s programom
Hodov 2019.
Brigáda
Vieme, že okrem „brania“
musíme a aj chceme aj „dávať“
– 10 členov našej zložky sa zúčastnilo obecnej brigády, urobi-

šport
li sme generálny poriadok v
šatni, vyzberali neporiadok v
okolí ihriska, upevnili protiveternú zábranu, pomohli s
odstránením odpadu. Minibrigády však robíme pravidelne, ihrisko upratujeme pred
každým domácim zápasom.
Týmto by som chcel vyzvať
tých, ktorí sa občerstvujú
pri ihrisku, aby tam nepouživali sklené poháre, či neodhadzovali kovové štuple
a plastové vrchnáky. Je to
naozaj nebezpečné pre hráčov bez ohľadu na ich vek.
Ďakujeme!
Nadácia Orange šatňa
V priebehu júla, ešte
pred Hodami, prebehne
prerábka šatne. Podarilo sa
nám vybaviť príspevok od
Nadácie Orange, šatňa bude
nanovo vymaľovaná, natiahnutý protiprachový náter, vyrobíme svojpomocne

nový mobiliár ( lavičky,... ).
Opäť posunieme podmienky pre mládežnícky futbal k
lepšiemu!
Sezóna 2019/2020
V sezóne 2019/2020 sa
prihlasujeme do súťaží U11
(turnajový spôsob) a do súťaží U13 ako spojené družstvo s FK 1972 Zemianske
Podhradie. Zemianske Podhradie tak bude mať zabezpečenú účasť mládežníckeho
družstva ako podmienku pre
účasť v 7. lige mužov. Keďže nebudú prihlasovať deti
do súťaže prípraviek, dvere
majú u nás otvorené všetci prípravkári, predbežne
sme rokovali aj o možnosti
podporiť tréningový proces
personálnym zabezpečením
zo strany FK 1972 Zemianske Podhradie. Z OŠK budú
U11 hrať aj deti, ktoré už
majú skúsenosti zo súťaže

mladších žiakov, pri týchto
4-5 hráčoch budú môcť vyrásť a nazbierať skúsenosti
aj začínajúci hráči a pomôžu
najmenším tak, ako to bolo
pri zakladaní prípravky pred
5 rokmi.
Naši súperi pre sezónu
2019/2020:
U11: Moravské Lieskové, Bzince pod Javorinou,
Dolné Srnie (môže byť
ešte doplnené rozhodnutím
ObFZ)
U13: Hrádok, Kálnica,
Podolie, Moravské Lieskové, Stará Turá, Myjava,
Krajné
Pozývame
všetkých
priaznivcov mládežníckeho futbalu na zápasy oboch
najmladších zložiek, deti nechávajú na ihrisku všetko, čo
vedia, a je toho dosť, čo sa
už naučili!
Miroslav Švehla, vedúci
družstva U13

Na hodoch v Limbachu

V sobotu 8. júna sa naši „starí páni“ vybrali do Limbachu na tradičný hodový zápas
s domácimi. „Delegáciu“ viedol Jozef Mihala, manažér Braňo Vajda a tréner Ján Helík.
Zápas skončil výsledkom 1:1, gól našich strelil Peter Ochodnický ml. Na penalty vyhrali
domáci 4:3. Po zápase nasledovalo spoločné posedenie s výborným pohostením a tradičná
cesta do pivnice k nášmu rodákovi p. Ivan Chvílovi. Ďakujem všetkým za účasť a reprezentáciu obce. Poďakovanie patrí domácim hráčom, pani starostke Adriane Čechovičovej
a p. Ivanovi Chvílovi za vrúcne prijatie a ako vždy výborné pohostenie. Som rád, že táto
tradícia pretrváva. Tešíme sa na ďalší zápas na Bošácke hody - 17. augusta a všetkých
srdečne pozývame.
Mgr. Daniel Juráček
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Slobodní –
Ženatí
Dňa 6.7.2019 sa vo veľmi
horúcom počasí na futbalovom
ihrisku v Z. Podhradí uskutočnil
futbalový zápas o majstra obce
medzi slobodnými a ženatými.
Ako býva zvykom, tím slobodných bol o poznanie mladší
a rýchlejší ako tím ženatých a pri
pohľade na obe mužstvá to vyzeralo jasne na víťazstvo slobodných.
Ale opak bol pravdou. Ako
sa hovorí o víne, čím staršie tým
lepšie, platilo aj na začiatku zápasu, kde ženatí mali zápas pevne
v rukách a nepustili mladíkov do
vyloženej šance. Po pár minútach
ženatí skórovali zásluhou J. Buša
a viedli 1:0. Onedlho sa ženatí radovali druhý krát a vyzeralo to zle
nedobre so slobodnými.
Potom sa ženatí akoby uspokojili, že skórovali 2-krát a poľavili, čo slobodní využili a skórovali hneď dva krát.
O presné zásahy sa
postarali D. Daniš a P.
Zámečník. V druhom
polčase najskôr skórovali slobodní, keď
veľmi štastlivý gól dal
L. Samotný a po ňom
R. Hulvák.
Na konci zápasu z
penalty len reguloval
skóre R. Staňo. Nakoniec sa zápas v riadnom
hracom čase skončil
4:3. Na rad prišli tradičné pokutové kopy,
kde boli opäť úspešnejší slobodní a zaslúžene vyhrali aj
penalty. Všetci účastníci zápasu
si zaslúžia obdiv, lebo v takom
horúcom počasí podať takýto výkon, sa len tak nevidí. Budúci rok
nenecháme nič na náhodu, potrénujeme a ženatí oplatia mladíkom
túto prehru.
Tomáš Duga, Tím ženatých
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z Bošáce

Zo života záhradkárov
V čase uzávierky tohto čísla časopisu PRAMEŇ je zaváracia sezóna v plnom prúde. Záhradkári spracovávajú všetko dopestované
- ríbezle, maliny, marhule, uhorky, tekvice, cukety ... I keď začiatky
na jar boli ťažké, napr. uhorky zišli niekomu až na druhý - tretíkrát,
úroda je nakoniec dobrá a tak sa pomaly poháre plnia dobrotami.
A tak dovoľte medzi zaváraním krátku rekapituláciu činnosti našej
základnej organizácie.
Dňa 27.4.2019 sa uskutočnil plánovaný zájazd na výstavu FLÓRA Olomouc, ktorého sa zúčastnilo 34 členov základnej organizácie
s rodinnými príslušníkmi. Štyridsiaty ročník výstavy niesol názov
STROM ŽIVOTA. Hlavná kvetinová expozícia zaviedla návštevníkov do ríše snov a fantázie, kde sa prelínala krása kvetín so sklárskym umením. Nechýbali jarné záhradnícke trhy s pestrou ponukou
kvetín, rastlinného materiálu, záhradníckych pomôcok a hobby potrieb, či výstava bonsajov. Po vzhliadnutí výstavy sme konštatovali,
že výstava FLÓRA Olomouc opäť nadobúda svojú bývalú slávu.
Dňa 22.5.2019 zorganizoval Okresný výbor SZZ v N.Meste n.
Váh. okresnú súťaž Mladý záhradkár. Zo ZŠ s MŠ v Bošáci sa súťaže
zúčastnili 4 žiaci. V kategórii mladší žiaci / 6. a 7. ročník/ sa zúčastnili - Šimon Haviernik, ktorý získal 1. miesto, Filip Lobík a Anabela
Zámečníková. V kategórii štarší žiaci / 8. a 9. ročník/ sa zúčastnila

Sofia Gudymčuková. Ďakujem veľmi pekne žiakom za účasť a vzornú reprezentáciu, veľmi si to vážime. Tento rok víťaz kategórie nepostupoval do celoslovenského kola, nakoľko ho organizuje republikový výbor SZZ každé dva roky, a to bolo minulý rok. Na súťaži si
deti opäť otestovali svoje teoretické aj praktické vedomosti o prírode.
Dňa 1.5.2019 sa uskutočnila v obci Bošáca brigáda pri príležitosti
Dňa Zeme. Tejto brigády sa zúčastnilo aj 12 členov našej základnej
organizácie s rodinnými príslušníkmi. Čistili sme záhony v parku a
priestory pred a za Kultúrnym domom. Prežili sme spolu 3 pracovné
hodiny a bolo nám veselo. Teším sa z toho, že sme aj my prispeli ku
skrášleniu našej obce.
Pripomínam, že republikový výbor /RV/ SZZ naďalej organizuje
praktické vzdelávanie v oblasti ovocinárstva v regióne Trenčín, konkrétne na výstavisku EXPO - Centrum v Trenčíne. Najbližšie termíny
sú - 14.8.2019 o 13,00 hod - Vrúbľovanie do boku, 18.9.2019 o 13,00
hod. - Vegetatívne rozmnožovanie, 23.10.2019 o 13,00 hod. - Výsadba ovocných drevín, 27.11.2019 o 13,00 hod. - Sortiment ovocných drevín a 11.12.2019 o 13,00 hod.- Pestovanie menej známych
ovocných drevín. Lektorom je Ing. Eduard Jakubek, predseda RV
SZZ. Nájdite si čas na návštevu tejto aktivity.
Vráťme sa opäť k zaváraniu a spracovávaniu úrody, aby sme mali
čo odprezentovať na výstave ovocia a zeleniny v Bošáci na jeseň.
Tešíme sa na Vaše exponáty.

Z múzea…

Ing. Viera Kozicová, predseda ZO SZZ

z Bošáce

Poďakovanie
Martinovi
Po piatich rokov z našej farnosti odišiel pán kaplán PaedDr. PhDr. Mgr. Martin Klement, Ph.D. Snáď som na nejaký
nezabudol. V mene svojom a v mene všetkých občanov by som sa mu chcel poďakovať za jeho úsilie a prácu, ktorú tu u nás
v obci, ale aj v doline odviedol.

Dovolím si toto poďakovanie viesť v
kamarátskom duchu. Myslím si, že každý
kto prišiel do kontaktu s Martinom, bude
na neho spomínať nielen ako na kaplána
a sprievodcu vnútorného života veriacich,
ale aj ako spisovateľa a autora množstva
kníh, v ktorých nás previedol históriou
bošáckej farnosti, našich kostolov, ale aj
históriou celej doliny. Budeme na neho
spomínať ako na výborného kamaráta,
veselého človeka, ktorý aj v smutných
okamihoch nášho života, vedel vrátiť svojim prístupom a láskavosťou na naše tváre
úsmev. Martin je ako Slnko, kam vstúpi,
všetko sa rozžiari.
Myslím si, že môžem povedať, že
Martin tu nechal kus seba a neodchádzalo
sa mu ľahko. Nadviazal tu množstvo kamarátstiev a budeme veľmi radi, keď sa
bude do našej doliny s radosťou vracať.
Milý Martin, srdečne Ti ďakujeme za
všetko, čo si urobil pre našu obec, dolinu
a občanov. Prajeme Ti veľa zdravia, šťastia, lásky, dobrých ľudí, nech sa Ti splnia
všetky sny a predsavzatia, ktoré máš.
Vždy budeš u nás vítaný.
Mgr. Daniel Juráček
starosta obce
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Výzva pre občanov

o neparkovaní
na chodníkoch a komunikácii
Starosta obce Bošáca a poslanci Obecného zastupiteľstva obce Bošáca vyzývajú a zároveň žiadajú občanov - vlastníkov automobilov, aby neparkovali svoje
autá na chodníkoch, na ceste a verejných priestranstvách v obci Bošáca. Zaparkované autá predovšetkým nesmú obmedzovať a ohrozovať chodcov, rodičov s
kočíkmi a deťmi a seniorov. Chodci musia autá obchádzať a vchádzať do vozovky, čím sa vystavujú nebezpečenstvu. Vozidlá parkujúce na ceste bránia plynulej
cestnej premávke. Každý vlastník motorového vozidla je povinný parkovať vozidlo na svojom pozemku, mimo chodník, komunikáciu a verejné priestranstvo.
Zároveň by sme chceli poďakovať všetkým občanom, ktorí upratujú a čistia
chodník a krajnicu pri svojom rodinnom dome. Ďakujeme a veríme, že i naďalej
nám budete pomáhať.
Starosta obce a poslanci OZ

Produkty z Bošáce mali úspech
V Trenčíne na výstavisku sa aj tento rok konala výstava Chuť Slovenska. Festival
chutí a vôní je zameraný na podporu slovenských potravinárskych výrobkov. Návštevníci mali možnosť bližšie spoznať slovenskú kvalitu, ochutnať výrobky z mäsa, mlieka,
pečivo, vína, destiláty, medovinu a ďalšie dobroty. Na tomto veľtrhu mala zastúpenie
aj Bošáca vďaka spolupráci PD Bošáca, Bošáckej pálenice a Obecného úradu Bošáca.
Bošácke produkty, či už tie tekuté alebo mäsové, mali veľký úspech. Ďakujeme za
spoluprácu Bošáckej pálenici a PD
Bošáca. Teší nás,
že kvalitné výrobky, ktoré ocenili
a oceňujú nielen
návštevníci veľtrhu, ale aj pravidelní zákazníci,
sa vyrábajú u nás
v Bošáci.

Obecný úrad
Bošáca
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spomienky

Osud je občas veľmi krutý,
nevráti, čo raz vzal…
Zostanú iba spomienky
a v srdci veľký žiaľ…

Spomienka

Len nedávno sa skončil školský rok,
žiakom začali prázdniny, čas odpočinku,
hier, výletov a zábavy a takmer v tom istom čase sa skončil život človeka, ktorý
prázdniny prežíval so svojimi žiakmi niekoľko desaťročí.
Dňa 26.6. 2019 vo veku 87 rokov odišiel spomedzi nás náš občan, príbuzný,
priateľ a manžel, bývalý riaditeľ ZŠ v Novej Bošáci p. Adam Rýdzi. Touto cestou
chcem poďakovať príbuzným, priateľom a
známym, ktorí ho prišli odprevadiť na jeho
poslednej ceste za účasť na pohrebnom
zhromaždení, za vence a kytice kvetov a
za sústrastné slová útechy, ktorými ste sa
snažili zmierniť môj žiaľ.
Veľké poďakovanie patrí pani farárke
Janke Drottnerovej za dôstojné prevedenie

s poďakovaním
pohrebného obradu a p. starostovi Mgr.
Danielovi Juráčkovi za zhodnotenie celoživotnej práce, ktorú p. Adam Rýdzi odviedol pre obec Bošáca. Zvlášť ďakujem
bývalým žiakom z Novej Bošáce a hlavne
zo Zabudišovej Mgr. A. Rýdzej, M. Kosovej a J. Jaškovi z Ostravy za úprimné
slová rozlúčky a na nezabudnuteľné spomienky na svojho prvého učiteľa, ktorý
ich nielen učil, ale aj vychovával k láske k
práci, životu, k prírode, hlavne k ovocným
stromom, ktoré sám sadil, pestoval, štepil,
zveľaďoval a ochraňoval.
Ďakujem PaeDr. Kravarčíkovi za zhodnotenie jeho práce na ZŠ v Novej Bošáci,
keď tam bol riaditeľom školy. Poďakova-

nie patrí p. MuDr. Ráclavskej a sestričkám
Z. Helíkovej a E. Václavovej za poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas posledných dní jeho života.
Veľké ďakujem patrí tebe Danka Madilová, Mirka Šikeťová a Vladko Rýdzi, ktorí ste mi podali pomocnú ruku vždy, keď
som pomoc pri jeho opatere potrebovala.
Ďakujem celej rodine Vierky, Vladka, krstného Paľka Rýdzich a rodine V. Madilovej
za všetko, čo pre môjho manžela urobili.
Nakoniec ďakujem dychovej hudbe
Bošáčanka za odprevadenie na jeho poslednej ceste.
Život je už raz taký, čo dnes dá,
zajtra nám to vezme.
Kto sa však hlboko vryje do srdca,
ten sa z neho nikdy nevytratí,
lebo smrť vždy znamená
poslednú bodku za slovom „život“.
B. Rýdza

Spomienky na výnimočných ľudí zostanú…
V posledných mesiacoch nás
zasiahli smutné správy o odchode našich spoluobčanov, ktorí sa
výrazným písmom zapísali do
života našej obce. Zostanú v spomienkach svojich najbližších, ale
určite aj v tých našich, pretože
ich cesta bola výnimočná.
Koncom mája prišla smutná správa. Navždy a nečakane
odišla od nás 23. mája 2019 pani
Anna Trtkovičová zo Zabudišovej.

Napriek zdravotným problémom bola optimistická, spoločenská, vždy ochotná nezištne
pomôcť, poradiť, porozprávať
sa. Dlhé roky sa starala o náš kultúrny dom na Zabudišovej a túto

prácu svedomito vykonávala aj v
čase, keď sa jej zhoršil zdravotný
stav. Nebrala to ako prácu. Skôr
ako poslanie. Nikdy sa nechcela
vzdať, poddať sa ťažkostiam, ale
chcela žiť plnohodnotným životom. Chcela sa radovať a smiať,
pomáhať svojim blízkym i známym, pestovať svoje kvety a
stretávať sa s rovesníkmi v klube
dôchodcov. Veľa spomienok zostane nielen v srdci jej blízkych,
ale určite aj v srdciach kamarátok, susedov a nás, ktorí sme ju
poznali.
Prešlo pár dní a radosť z
prichádzajúceho leta na našich
tvárach vystriedal smútok. V piatok 14. júna 2019 navždy odišiel
veľký ovocinár Ing. Pavol Dolník vo veku nedožitých 90 rokov. Človek, ktorý bol vždy úzko
spätý s našou matičkou zemou.
Na jar sa tešil z prebúdzajúcich
sa kvetných púčikov na svojich
ovocných stromoch, zo bzučiacich včiel, z nových listov na
jahodách. Sadil, sial, okopával,
ošetroval. S neskutočnou vytrvalosťou a okom odborníka.
Postupne dozrievali červené sladké jahody, potom humná
zaliali obilné vlny ligotajúce sa v

slnečných prameňoch.
Prichádzala farebná jeseň a
jeho jablone a hrušky prinášali
úrodu, sladkú, trpkastú i kyslú,
rozmanitú podľa pestovanej odrody. Rozmanitú ako sám ľudský život. Tešil sa, oberal plody,
uskladňoval na dlhý zimný čas,
ktorý sa nezadržateľne blížil
rok čo rok. A potom vždy prišla
zima, kedy príroda spí a človek
oddychuje.
Takto spoločne so zemou
prechádzal Ing. Pavol Dolník životnými obdobiami Zeme i tými
svojimi v priam dokonalej symbióze. Jeho ľudský príbeh však
môže byť inšpiráciou pre nás
všetkých. S priam neskutočnou
silou, odhodlaním a vytrvalosťou

obrábal deň čo deň svoje pole a
ošetroval ovocné stromy. Bol
čestným a spravodlivým človekom a veľkým uznávaným odborníkom v oblasti ovocinárstva,
čoho dôkazom je aj jeho dlhoročná vedúca pozícia v ovocinárskom podniku počas bývalého
politického režimu bez straníckej
príslušnosti.
Doma u nás v Bošáci bol
ovocinárskou jednotkou a dlhoročným funkcionárom miestneho
spolku záhradkárov. Poďakovanie mu patrí aj za aktívny verejný
život a prácu poslanca miestneho
obecného zastupiteľstva.
V tejto chvíli si už len v spomienkach môžeme vybaviť chvíle spoločných stretnutí, v ktorých
si nájdeme to, čo nám utkvelo
v pamäti. Možno nejakú dobrú
ovocinársku radu, obľúbenú pieseň alebo veselú príhodu, ktorú
sme s ním prežili. V mojej pamäti zostanú jeho slová ako sa z
Bošáce vyvážalo na pltiach ročne
800 ton sliviek. Poďakujme spoločne niekde tam hore k oblakom
zosnulému pánovi Ing. Pavlovi
Dolníkovi za všetko dobré a pekné, za odhodlanie, úsilie a vytrvalosť pri uchovávaní ovocinárskej tradície v našej obci.

spomienky
Prišiel koniec školského roka
a s ním symbolicky aj koniec
ďalšieho výnimočného ľudského
príbehu. Príbehu učiteľa.

Učitelia sú výnimoční ľudia,
okrem iného tým, že ich ciele sú
výnimočné. Učiteľ je ako sochár,
ktorý dostáva tvárny materiál a z
neho modeluje budúcu osobnosť
človeka. Jeho rukami prejdú
stovky žiakov. A on ich má ustavične pred očami, nielen v škole,
ale aj po jej skončení. Sleduje ich
životné cesty, teší sa z ich úspechov a delí sa s nimi o ich prípadný neúspech. Pán učiteľ Adam
Rýdzi bol jedným z nich. Spolu
s manželkou Boženou pôsobil v
našej škole v miestnej časti Zabudišová dlhé roky. Viedol deti v
školských laviciach k zvedavosti
po vedomostiach, dával podobu
ich záujmom. Vedel pochváliť,
ale aj pokarhať, vypočul si citlivú detskú dušu, dodával odvahu

a odkrýval žiakom čaro poznávania. Vždy s úsmevom a priateľským prístupom mal u žiakov aj
potrebný rešpekt a autoritu. Deti
ho mali veľmi radi a jeho žiaci na
školské časy aj vďaka jeho poctivej práci a prístupu majú krásne
spomienky.
Jeho práca nemala ohraničený čas. Po vyučovaní vymýšľal
pre žiakov rôzne mimoškolské
aktivity, pripravoval si materiál
na ďalší vyučovací deň, alebo s
deťmi nacvičoval rôzne kultúrne
programy a divadielka. Po zrušení školy v Zabudišovej pracoval v Novej Bošáci ako učiteľ a
riaditeľ miestnej školy. Už ako
dôchodca sa opäť vrátil do Bošáce, kde vypomáhal v škole počas
zastupovania.
Ako zástupca zriaďovateľa
našej školy, ale aj v mene všetkých jeho žiakov, by som rád vyslovil veľké poďakovanie za celoživotnú pedagogickú prácu, za
výchovu a vzdelanie, ktoré rok
čo rok, deň čo deň, odovzdával
pán učiteľ Adam Rýdzi svojim
žiakom.
Ani vo voľnom čase však
nezaháľal a spolupracoval na
rôznych projektoch. S VŠ poľnohospodárskou s Katedrou genetiky a šľachtenia rastlín v Nitre
na uchovaní genofondu jabloní a
kôstkovín v Bošáckej doline, či s
Archeologickým ústavom v Nitre pri vykopávkach z Hradiska
nad Zemianskym Podhradím.

Posledná rozlúčka
Dňa 9. 7. 2019 sa v evanjelickom kostole a.v. v Z. Podhradí konala posledná rozlúčka s našim bývalým starostom obce Slavomírom
Kusendom.
Funkciu starostu vykonával úctyhodných 12 rokov. Počas jeho
aktívnej činnosti na poste starostu sa mu podarilo vybudovať chodník
popri parku kaštieľa Ostrolúckych, ktorý využívajú naši školáci ale
aj rodičia s deťmi, ktoré denne vodia do materskej školy. Ďalším jeho
úspešným projektom bolo vybudovanie chodníkov na miestnych
cintorínoch, rekonštrukcia a znovu otvorenie Materskej školy, výmena okien na KD, prístavba domu smútku a mnoho ďalších väčších
a menších projektov, ktorými zveľadil našu obec. Najväčším úspechom bolo získanie dotácie na vybudovanie verejného vodovodu v
obci. Aj vďaka jeho snahe sa môžu dnes občania pripojiť na funkčný
verejný vodovod. Samozrejme vždy bol nápomocný pri riešení kalamitných situácií, ako boli povodne, požiare a iné životné udalosti.
Podporoval všetky organizácie pôsobiace v našej obci JDS, futbalistov FK 72 a bol aktívnym členom DHZ v Z. Podhradí, kde tiež
zanechal kus seba samého. Myslím si, že všetci sme mali v ňom
podporu ako starostu obce a na jeho typický šibalský úsmev sa nedá

U nás v Bošáci vytvoril a zhromaždil s už tiež zosnulým pánom
učiteľom Jánom Jurákom Múzeum Bošáckej doliny. Poznal
každý jeden exponát, jeho cestu
do múzea, jeho názov i použitie.
Každý jeden mu prešiel rukami.
Bez mihnutia oka, s neskutočným elánom a zanietenosťou
vyrozprával príbehy z minulosti.
O to ťažšie prežíval, keď z múzea zmizol vzácny exponát, aby
si niekto mohol s ním skrášliť
vlastný ,,barák“, či v horšom
prípade ho speňažiť na trhu so
starožitnosťami. Vždy rád a s
úsmevom spomínal na zápis v
pamätnej knihe v múzeu, kde
študenti vysokej školy zapísali:
,,Keby nebolo bláznov, nebolo
by ničoho na svete. Ešte že sú!“
Aký kus pravdy sa skrýva v
tomto výroku. Jedným z mála
takých ,,bláznov“ v dobrom slova zmysle v Bošáckej doline bol
bezpochyby pán učiteľ Rýdzi,
ktorý svojím odhodlaním pre zachovanie minulosti pre budúce
generácie si zaslúži náš obdiv.
Jeho zanietenie pre múzeum,
pre spoločnosť bolo nekonečné a
do posledného dychu. Ešte pred
pár dňami, keď sme sa stretli,
plánoval a tešil sa z dobovej drevenej studne, ktorú vlastnoručne
zostrojil a ktorú chcel osadiť do
múzea. Hovoril mi, že studňu
vyrobil zo vzácneho dreva, ktorého je málo alebo ho už skoro
niet. Dovolím si povedať, že ta-
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kým vzácnym a dnes výnimočným človekom bol aj pán Adam
Rýdzi. Jeho energia bola priam
nevyčerpateľná. Okrem múzea
sa dlhé roky venoval štepeniu
stromčekov a záhrade. Viacerí
budeme mať na neho spomienku v podobe ovocného stromu či
kríka v našich záhradách. V minulosti bol členom zboru pre občianske záležitosti v obci Bošáca
a aktívne sa zapájal do spoločenského diania v obci aj ako člen
divadelného súboru.
Spomínať na pána učiteľa
Rýdzeho budeme ako na vynikajúceho pedagóga, vzácneho,
vždy skromného človeka s pevným charakterom a dobrým srdcom. Dovoľte, aby som v mene
svojom a v mene všetkých občanov obce Bošáca vzdal úctu k
celoživotnej práci pána učiteľa
Adama Rýdzeho.
S našimi zosnulými spoluobčanmi odchádza aj to, čo v
dnešnej spoločnosti často veľmi chýba. A to úcta k životu, k
svojej práci, k ľuďom navzájom
a životná pokora. Ochota urobiť
niečo nezištne či už pre susedov,
spoločnosť, pre obec. Aj touto
cestou našim zosnulým spoluobčanom vyjadrujeme hlbokú úctu
za ich prácu v prospech našej
obce a spoločnosti.
Česť ich pamiatke.
Mgr. Daniel Juráček
starosta obce

zabudnúť a vždy bol pre nás povzbudením. Svoj život žil statočne a bolo ťažké
sa s ním rozlúčiť.
Slávko, cesta Tvojho pozemského
života sa skončila, ale my sme presvedčení, že Tvoja životná energia a Tvoj
odkaz žije naďalej v srdciach tvojich
najbližších a priateľov.
Znamenal si pre nás veľmi veľa a
žiaľ ten čas, keď sme sa museli rozlúčiť
navždy prišiel. Skláňame sa pred Tebou
a pred Tvojím životným dielom a v duchu si sľubujeme, že na Teba nikdy nezabudneme.
„Posledné zbohom šepkáme do ticha, že sa raz stretneme, je naša
útecha.“
Lúčim sa s Tebou v mene svojom, v mene pracovníčok obecného
úradu, poslancov OcZ, ale aj v mene občanov našej obce a dovolím si
vysloviť na poslednej ceste Tvojho života úprimné ďakujem. Zbohom , priateľ náš, nech Tvoja duša odpočíva v pokoji.
Miroslav Zámečník, starosta obce
Zemianske Podhradie

NAŠI JUBILANTI
60 rokov
Čičová Helena
Staňo Miroslav
Janušík Peter
Helík Pavol
Martáková Zlatica
Krivá Danka
Adámať Ivan, Ing.
Koukal Bedřich
Fabianová Dana
Borisavljevič Slavi
Helíková Dagmar
Helíková Viera
Peter Mitana
Pavol Ferancovic
65 rokov
Jaško Viliam
Macko Vladimír

Tulis Ján
Dubničková Alžbeta
Radošová Ľudmila, Ing.
Kabelíková Božena
Jaroslav Valent
Janka Kraváriková
Marie Macejková, Mgr.
Darina Chrenková
Janka Mitánková
70 rokov
Bobocká Anna
Švorčíková Mária
Juráčková Božena
Vojteková Štefánia
Magová Anna
Socha Peter
Sochová Marta
Hulínek Dušan

Viera Ondrášková
Jana Unčíková
Anna Tulisová
75 rokov
Juráček Jozef
Tinková Ľudmila
Krajčovičová Emília
Valéria Kozicová
80 rokov
Zverbíková Anna
Madara Milan
Štefan Kusenda
Anna Václavová

85 rokov
Hodul Jozef
Legerský Ján
Emília Bahníková
90 rokov
Janegová Anna
91 rokov
Ondrášek Vladimír
93 rokov
Jánošíková Anna
98 rokov
Horečná Anna

Narodili sa
Holčík Ján
Havierniková Timea
Fejfar Matúš
Sartoris Jakub
Hranka Timotej
Dominik Kusenda
Nina Kukučová

Navždy nás opustili
Surovčík Miroslav,
Ing.
Kozáček Ján
Trtkovičová Anna
Dolník Pavel, Ing.

Manželstvo uzavreli
Stanislav Martiška a Anna Martišková
Lukáš Ondrejka a Beáta Petrušová
Miroslav Uko a Miriama Matejíková
Pavol Košťál a Patrícia Kosecová
Matúš Hraška a Kristína Čepcová
Tomáš Kukuča a Michaela Tinková
Dominik Chrapa a Zita Kotlárová
Lukáš Figura a Dominika Szabóová
Pavol Adamať a Andrea Balúchová

Pevná Emília
Rydzí Adam
Marta Havierniková
Slavomír Kusenda
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