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Radostné
Vianoce,
šťastný nový rok,
Božie požehnanie
na každý krok,
do duše milosti,
do srdca radosti
do práce zdravíčka
a na stôl chlebíčka.
Pokojné prežitie
vianočných sviatkov,
v novom roku 2018
zdravie, šťastie, lásku
a ľudské porozumenie
Vám prajú samosprávy
obcí Bošáca
a Zemianske Podhradie.

Jabloň
z Bošáce – Zabudišovej
sa stala Stromom roka 2017
Anketa Strom roka, ktorú vyhlasuje každý rok Nadácia Ekopolis, je nám Bošáčanom,
veľmi známa. Veď za posledné roky sa do finálovej dvanástky dostali 4 stromy z našej obce
a všetky skončili na medailových pozíciách.
V roku 2006 do ankety nominoval Jozef Struhár Hrušku planú, ktorá túto anketu vyhrala.
Jarabina oskorušová tiež po nominácii Jozefa
Struhára v roku 2011 obsadila krásne 3.miesto.
Na úspešné nominácie sme nadviazali aj my
z Obecného úradu v Bošáci a prihlásili sme
v roku 2015 miestnu raritu Hrušku ružovú. Tá
s prehľadom vyhrala domácu anketu a zároveň postúpila do ankety Európsky strom roka
2016, kde vďaka podpore verejnosti a veľkej
kampani obsadila krásne 3 miesto.

Tento
rok
sme nominovali
jabloň s označením citrónové
zimné zabudišovské. A prečo
ten názov? Pretože nie je pamätníka, ktorý
by vedel názov
tejto
miestnej
odrody a tak si
pri
mapovaní
odrôd vymysleli
ovocinári tento chuťovo výstižný názov.
pokračovanie na str. 4

Obec Bošáca Vás pozýva na

Program:
do tanca hrá skupina VAMOS
zábavný program s prekvapením
bohatá tombola
predpredaj vstupeniek
Obecný úrad Bošáca
032/7781130, bosaca@bosaca.sk
www.bosaca.sk

27. 1. 2018 / 19:00
Kultúrny dom Bošáca

Cena: 19,- €
V cene je zahrnuté: vstupné, prípitok,
večera, káva, slané a sladké pečivo.
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Milí spoluobčania,
po roku sa znova stretneme v múzeu pri
varenom vínku a na Silvestrovskej zábave.
Rok 2017 ubehol ako všetky predchádzajúce a iné nebudú ani tie ďalšie. Verím ale,
že tie budú pre nás všetkých lepšie, nech
bežia akokoľvek. Od posledného čísla sa
toho veľa udialo.
Najakciou boli opäť Naše hody. Spoznali sme našu družobnú obec Horní Ředice a už dnes sa tešíme na návštevu u nich.
Veľká vďaka patrí všetkým organizátorom,
dobrovoľníkom, účinkujúcim, remeselníkom a samozrejme Vám návštevníkom. Za
finančnú podporu ďakujeme predsedovi
TSK Jaroslavovi Baškovi. Po hodoch sme
sa zúčastnili na Agrokomplexe v Nitre,
kde sme zastupovali MAS Beckov Čachtice Tematín. Naša obec je súčasťou tejto
MAS a ja ako starosta som podpredseda.
Len pre informáciu doplním, že naša MAS
nebola podporená a v súčasnosti sme podali odvolanie proti rozhodnutiu nepodporiť našu MAS. Začiatkom septembra sme
ukázali naše umenie na Slováckej jaternici, kde nás reprezentovali dve družstvá.
Mäsiari aj bošácke ženy si odniesli krásne
prvé miesta vo svojich kategóriách. O týždeň sme uvítali hasičov Bošáckej doliny
ako aj z iných obcí na turnaji o putovný
Pohár starostov Bošáckej doliny. O ďalší
týždeň sme sa stretli opäť na hodoch, avšak tentokrát na Zabudišovej. Po všetkých
stránkach krásna akcia. Aj tu patrí poďakovanie všetkým organizátorom, účinkujúcim a návštevníkom. V ten istý deň sme
si na druhom konci doliny - na cintoríne
v Novej Bošáci - uctili pamiatku padlých
vojakov v boji proti fašizmu. Vďaka starostovi Janovi Žuchovi, Mariánovi Mitánkovi, nadšencom a podporovateľom
za opravu pomníka a tiež za organizovanie tejto pietnej spomienky. Na druhý deň
v nedeľu sme si pripomenuli 70. výročie
posvätenia kaplnky na Zabudišovej. Prvého októbra sme všetci z doliny oslávili
postavenie rozhľadne na Hájnici. Som rád,
že sa nás stretlo veľa a vytvorili sme skvelú atmosféru. Samozrejme sme tu mali aj
ďalšie akcie. Úcta k starším a posedenie
s jubilantmi, darovanie krvi, pochody, uvítanie detí, kladenie vencov a iné. Teší ma,
že sa akcie konajú a môžeme sa stretávať
a viac spoznávať. V neposlednej rade treba

spomenúť našich futbalistov, ktorí pre nás
každý víkend pripravia športové vyžitie
na zápasoch prípraviek, žiakov, dorastencov a mužov.
Z investičných akcií začnem najväčšou
a teda chodníkmi. Ako môžete vidieť, sú
dokončené a čakajú už len na skolaudovanie. Myslím, že plnia svoj účel a prinášajú
úžitok všetkým z nás. V polovici októbra
sme oficiálne otvorili pumptrackovú dráhu
súťažou o Pohár starostu. Akcia mala veľký úspech. Viac o tejto akcii v osobitnom
článku. Ďalšou akciou bolo vysadenie nových ovocných stromov v našej obci. Stále
sa môžu hlásiť občania, ktorí majú záujem
o ovocný strom na výsadbu v našej obci.
Poslednou zrealizovanou akciou je kamerový systém pri vstupoch do obce. Projekt
realizovala firma Comtec ktorá osadila
šesť nových kamier s možnosťou pripojenia ďalších kamier do budúcna. Tento projekt si vyžadoval viac úsilia, nakoľko sme
osádzali aj nové stĺpy pre nové vedenie,
antény s vysielačmi a samotné kamery.
Dnes máme monitorované všetky vstupy
do obce. Na Zabudišovej sme vďaka Lesom SR opravili cesty. Verím, že hlavne
domácim budú dlho slúžiť. Začali sme tiež
projekt búrania domu po rodine Zámečníkovej. Máme dole už strechu a všetky drevené „príšlopky“ (zajačníky, šopky a inak
nešpecifikované miestnosti). Tento projekt
si robíme svojpomocne. V prípade priaznivého počasia v priebehu zimy by sme radi
dom aj stodolu zbúrali a pripravili pozemok pre vybudovanie chodníka. Aj naďalej pokračujeme v príprave pozemkov pre
výstavbu rodinných domov v lokalite Pod
stráňami. Pýtate sa, kedy sa začne stavať.
Ak pôjde všetko podľa plánov, mali by
sme mať do konca prvej polovice právoplatné stavebné povolenie na inžinierske
siete. V tomto momente začneme vydávať
stavebné povolenie pre rodinné domy. Občania si môžu podávať písomné žiadosti
o stavebný pozemok v tejto lokalite na
obecnom úrade, alebo emailom na bosaca@bosaca.sk. V prípade informácií ma
môžete kontaktovať na 0903248615.
A čo prinesie budúcnosť? Verím, že
len samé dobré veci. Prioritou je projekt
pozemkov Pod stráňami pre výstavbu rodinných domov. Pripravujeme žiadosti pre
rozšírenie zberného dvora, kamerového
systému alebo meračov rýchlosti, ďalej
futbalovej tribúny a ďalšie podľa vyhlásenia výziev. Pokračujeme na projektoch
rozšírenia škôlky a tiež chodníkov a cesty
nad cintorínom.
Prosím Vás všetkých o pomoc pri februárovom hlasovaní o Európsky strom
roka 2018. Zahlasujte prosím za našu jabloň a zdieľajte linku o hlasovaní na nete.
Ďakujem.
Všetkých Vás pozývam na Silvestrov-

skú veselicu a ohňostroj pred kultúrny
dom, Trojkráľový ekumenický koncert, II.
obecný ples ako aj ďalšie kultúrne, spoločenské a športové akcie.
Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do
života v obci v akejkoľvek forme a podobe
v roku 2017. Bez pomoci Vás občanov by
akcie nemali ducha, tú správnu atmosféru
a neboli by sme inšpiráciou pre iných. Prajem našej obci do nového roka napredovanie, zveľaďovanie a k tomu zapálených
a spokojných občanov, ale aj víťazstvo
v európskej súťaži Strom roka!
Nám všetkým prajem pokojné a pohodové vianočné sviatky, do nového roka
2018 hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky,
trpezlivosti, úsmevu, radosti a úspechov
vo všetkom, čo urobíte!

Bošáca mala zastúpenie aj na Agrokomplexe
V dňoch 17. - 20. augusta
sme sa opäť zúčastnili Agrokomplexu v Nitre. V pavilóne
NSRV sme návštevníkom okrem turistických zaujímavostí
ponúkali aj degustácie mäsových výrobkov z PD Bošáca,
výborného vínka spod Čachtického hradu z PD Čachtice, tradičných ovocných produktov
z Bošáce - suš. ovocia a lekvárov. Nechýbali ani produkty
z Bošáckej pálenice. Taktiež
sme sa zapojili do módnej
prehliadky krojov s krojmi z
Bošáce a Pobedíma a obohatili

Váš starosta
Mgr. Daniel Juráček

DOVOLENKA OcÚ Bošáca
V dňoch 22. 12. 2017 – 2. 1. 2018
budú Obecný úrad Bošáca, Obecná
knižnica, prevádzka a zberný dvor zatvorené z dôvodu čerpania dovolenky. K
dispozície Vám budeme opäť od stredy
3. 1. 2018.
Technické služby N. Mesto n. V.
budú vykonávať zber komunálneho odpadu v obci Bošáca piatok 29. decembra
2017. V častiach obce Zabudišová, „Nad
cintorínom“ a „Pole“ budú vykonávať
zber komunálneho odpadu pracovníci
OcÚ Bošáca až v stredu 3. 1. 2018.

sme aj kultúrny program vystúpením DS Rozmarín z Bošáce
a FS Pobedímčan z Pobedíma.
Prezentáciu ovocinárstva zabezpečil počas celého veľtrhu Ľudovit Vašš. Na výstavisku celý čas
prezentovali MAS dievčatá z OÚ
Bošáca Táňa Helíková a Martina
Hulínková.
Ďakujeme všetkým jednotlivcom, kolektívom, obciam
a firmám, ktoré sa do prezentácie
MAS zapojili.
Mgr. Daniel Juráček
podpredseda
MAS Beckov – Čachtice – Tematín

IV. Slávnosti pod rozhľadňou Hájnica

Čo nás čaká v Bošáci…
31.12. Silvestrovská zábava /OŠK
Bošáca/
1.1. Novoročný ohňostroj
pred KD Bošáca
6.1. Trojkráľový ekumenický
koncert
6.1. Trojkráľový futbalový
halový turnaj
14.1. Novoročné stretnutie
so starostom a poslancami
27.1. II. obecný ples
28.1. Futbalový turnaj prípraviek
RE/MAX NaMax CUP
3.2. Bošácke baveničky
10.2. Fašiangová veselica
s pochovávaním basy
10.2. Halový futbalový turnaj
dorastencov o pohár starostu
obce Bošáca /OŠK Bošáca/
17.2. Halový futbalový turnaj
starších žiakov /OŠK Bošáca/
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Zdá sa to priam neuveriteľné, ale už
máme za sebou štvrté výročie výstavby
rozhľadne na Hájnici. Každý rok v septembri sa pod rozhľadňou stretávame, aby
sme si pripomenuli jej otvorenie a zároveň
„utužili“ vzťahy medzi obyvateľmi našej

krásnej Bošáckej doliny.
Tento rok Mikroregión
Bošáčka
získal aj finančnú
podporu od Nadácie
ZSE, ktorej aj touto
cestou ďakujeme za
podporu. Veľmi nás
to potešilo. Peniažky
sme využili na vyplatenie honorárov pre
účinkujúcich a pomohli nám tiež so
zabezpečením a propagáciou podujatia. Počasie bolo celý september veľmi premenlivé a tak sme termín
prekladali a prekladali, aby sme mali aj
pekné jesenné počasie. A tak sme sa tento
rok stretli až v nedeľu 1. októbra. Po úvod-

Mikulášska návšteva
V piatok 8. decembra za nevľúdneho počasia k nám dorazil očakávaný mikulášsky sprievod na krásnych bielych koníkoch za
doprovodu našich hasičov. Samozrejme s Mikulášom dorazili aj
rohaté čertiská a nechýbali ani anjeličkovia.
Po rozsvietení vianočného stromčeka Mikuláš za asistencie anjelikov a našich hasičov odovzdal deťom balíčky so sladkosťami.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli
zorganizovať stretnutie s Mikulášom.
Obecný úrad Bošáca

ných slovách predsedu Mikroregiónu Bošáčka Daniela Juráčka nasledovala ekumenická bohoslužba, ktorú spolu odslúžili
pani farárka Janka Drottnerová a pán farár
Richard Jankovič.
Neskôr nám zahrala dychová hudba
Bošáčanka, ľudová hudba Polun a piesňami z nášho kraja potešili členovia DS Rozmarín. Hájnica je ideálne miesto na púšťanie šarkanov a tak deti zareagovali na našu
výzvu a nad hlavami nám lietali pestrofarebné šarkany. Samozrejme nechýbala ani
možnosť občerstviť sa ponúkanými dobrotami.
Ďakujeme všetkým účinkujúcim, organizátorom a hlavne Vám návštevníkom za
krásne nedeľné popoludnie pod našou malou rozhľadňou, z ktorej je však očarujúci
výhľad na široké okolie. Dovidenia o rok.
Mikroregión Bošáčka
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Jabloň domáca – Strom roka 2017
dokončenie zo str. 1
Na vyhlásenie tohtoročnej ankety
v stredu 25. októbra sme cestovali v napätí a očakávaní výsledkov hlasovania
verejnosti. O poradí dvanástich stromov - finalistov rozhodlo rekordných 23
370 hlasov. Na našu veľkú radosť 7303
hlasov dostal náš strom a môže sahrdiť
titulom Strom roka 2017. Ďakujeme srdečne všetkým hlasujúcim a podporovateľom.
Jabloň postupuje do budúcoročnej ankety Európsky strom roka 2018.
Napriek tomu, že nie je najkrajšia, je to
veľká bojovníčka a veríme, že aj v európskej ankete vďaka Vašej pomoci dá o
sebe vedieť. :)
Na druhom mieste (2471 hlasov) sa
umiestnila borovica, ktorá rastie v Hlohovci. Tretie miesto (2203 hlasov) patrí

platanu zo Serede.
Víťazná jabloň z Bošáce dostane odmenu v podobe dendrologického posudku od ISA Slovensko a finančný príspevok na ošetrenie vo výške 300 eur.
V európskej ankete bude jabloň reprezentovať celé Slovensko. A preto
bude potrebovať aj našu pomoc v podobe hlasov širokej verejnosti. Hlasovanie
v ankete Európsky strom roka 2018 bude
prebiehať v mesiaci február. Zmyslom
Európskeho stromu roka je poukázať na
zaujímavé staré stromy ako na dôležité
prírodné i kultúrne bohatstvo, ktoré by
sme si mali vážiť a chrániť ho. V Európskom strome roka na rozdiel od iných
súťaží nie je dôležitá krása, veľkosť ani
vek, ale príbeh a spojenie s ľuďmi. Spojme sa preto pre tú našu jabloň.
Obecný úrad Bošáca

Zo života
záhradkárov
Dňa 26.8.2017 ZO SZZ zorganizovala zájazd do bylinkového raja SONNENTOR v Čejkoviciach, ktorého sa zúčastnilo 38
členov s rodinnými príslušníkmi. Zážitková exkurzia bola určená
pre milovníkov byliniek. Spoločne sme nahliadli do tajomstva
výroby čaju a korenia. Okrem pekného zážitku sme si odniesli aj rôzne druhy čajov v bio kvalite. Najväčší úspech mal čaj
dobrej nálady a adventný čaj, ktorý nás zahreje počas Vianoc.

Z bošáckych záhrad a sadov
Aj tento rok Obec Bošáca, ZO SZZ Bošáca, občania a nadšenci zorganizovali
v septembri výstavu ovocia
a zeleniny spojenú s besedou s ovocinármi Ľudovítom
Vaššom a Róbertom Podobom. Počas výstavy bol pripravený pre návštevníkov aj
bohatý sprievodný program
ako varenie jablkovo broskyňového lekváru, mirabelkového džemu, nakladanie
kapusty do súdka, degustácia
lekvárov a džemov, ovocných koláčov, tekvicovej nátierky a lievancov s tradičnými lekvármi. Nechýbalo ani
posedenie v našej vínnej pivnici pri pohári dobrého vína
s priateľmi a kamarátmi.
Napriek tomu, že počasie veľmi tento rok neprialo
úrode ovocia a zeleniny, bolo
na výstave čo obdivovať.
Nezabudli sme ani na našich najmenších a v spolupráci s Jankou Helíkovou
sme pre deti pripravili tvo-

rivé dielničky. Na výstave mali
možnosť návštevníci vidieť
aj kresby žiakov zo základnej
školy.
Okrem obyvateľov výstavu
navštívili aj deti z materskej
školy a žiaci zo základnej školy.
V októbri sme pokračovali s ovocinárskou tematikou
usporiadaním kurzu výsadby
ovocných drevín s výsadbou na
obecných pozemkoch. Zároveň
sme obyvateľom, ktorí sa zúčastnili kurzu a prejavili záujem
podarovali ovocný stromček do
vlastnej záhradky.
Aktivity boli súčasťou projektu Obnova tradičného ovocinárstva v Bošáci v rámci
Programu obnovy dediny, ktorý
vyhlasuje SAŽP respektíve Ministerstvo životného prostredia.
Ďakujeme všetkým za pomoc pri organizovaní a za návštevu. Tešíme sa pri podobných
aktivitách opäť o rok.
Obecný úrad Bošáca
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Ďalšou zastávkou exkurzie bol zámok Milotice, perla juhovýchodnej Moravy. Okrem zámku sme si prezreli zámockú záhradu
a v miestnom zámockom záhradníctve sme si nakúpili kvety pre
potešenie.
Ďalšia plánovaná akcia - spoločné posedenie v prírode – sa
neuskutočnila pre nízky záujem členov.
V sobotu 14.10.2017 sa členovia ZO zúčastnili výstavy ovocia a zeleniny JAHRADA v Trenčíne. Prezreli sme si výstavu
ovocia a zeleniny, hlavne ocenené jablká roka 2017 a vypočuli
sme si aj odborné prednášky na tému “Ochrana ovocných drevín
proti škodcom a chorobám” a “Rekonštrukcia ovocných záhrad”.
Zaujímavá bola aj inštruktáž a praktická ukážka rezu ovocných
drevín, ktorú predviedol predseda SZZ, Ing. Eduard Jakubek.
Sprievodnou akciou výstavy bola aj prednáška” Povedz nie rakovine, veď život stojí za to” ,ktorej tvárou bol Patrik Herman.
Predposledný septembrový víkend patril výstave ovocia a zeleniny v Bošáci. Napriek tomu, že počasie nebolo na jar 2017
veľmi priaznivé pre pestovanie plodín, záhradkári, členovia aj
nečlenovia základnej organizácie, prezentovali na výstave dopestované ovocie, zeleninu aj kvety. Výstava ukázala, že ešte stále sa oplatí dopestovať si doma biologicky nezávadné produkty.
Výstava bola doplnená výtvarnými prácami detí Základnej školy
v Bošáci na tému “Záhrada očami detí”, za ktoré ešte raz srdečne
ďakujeme.
Naši členovia prispeli svojimi exponátmi na výstavu ovocia
a zeleniny v Novom Meste nad Váhom, ktorú už tradične organizuje Okresný výbor SZZ v Novom Meste nad Váhom počas
Novomestského jarmoku.
V závere by som chcela vyzvať členov základnej organizácie,
aby si do výročnej členskej schôdze, ktorú plánujeme na marec
2018, pripravili podnety a návrhy na akcie, ktoré by ich zaujímali
v roku 2018. Radi privítame aj nových členov, stačí sa len prihlásiť u niektorého člena výboru základnej organizácie.
Pranostika na mesiac december: “Keď v decembri mrzne
a sneží, úrodný rok na to beží” .
Priatelia, prajem Vám krásne Vianoce.
Viera Kozicová, predseda ZO SZZ

Uzamykali sme rozhľadňu
V sobotu 18.11.2017 sme sa vybrali zo Zabudišovej na 17 km túru
až na Veľký Lopeník siedmi turisti,
kde sa ku nám pripojilo ďalších 11
našich “súkmeňovcov” zo Zabudišovej, ktorí vyšli ku rozhľadni
z novobošáckeho Grúňa, kde prišli
na dvoch autách. Ako obvykle Biely
(Bíly) Karpat symbolicky uzamkol
rozhľadňu a potom už vyhrávali
pre cca 300 účastníkov naši známi
Pajtáši z blízkej Moravy a tzv. “posledný kopaničár” Bohuško Králik
z Lopeníka na svojej heligónke…
Na zahriatie sme si dali ako vždy
čaj s “ovocnou zásmažkou”, domácu klobásu a omastený chlieb s cibuľou
v podaní organizátorov. Zo Zabudišovej

to bola rekordná účasť 18 turistov a čo je
chvályhodné, z toho bolo 6 detí vo veku
do 10 rokov od Adamátovcov a Potoč-

ných, ktorí vyšli ku rozhľadni z 3
km vzdialeného Grúňa!!! Hrdinkou
je jednoznačne najmladšia Amálka
Adamátová, ktorá to zvládla vo veku
3 roky!!! Na Veľkom Lopeníku sme
pri muzike vyhladli, a preto sme sa
na dvoch autách vrátili z Grúňa späť
na Moravu do chaty Arnika pri Lopeníckom sedle na zabíjačkové hody,
ktoré boli výborné. Na rozlúčku
s Moravou sme si pripili s tradičným
miestnym likérom s názvom Lopeník, ktorý nám priniesol na tácke
čašník Martin Kozic z Novej Bošáce.
Turistike zdar!
Ing. Jaroslav Struhár
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Spomienka
na Bošácke hody

výborného piva. Ředickí hasiči priviezli so sebou aj historickú
striekačku a to, že ešte stále funguje nám aj ukázali. Divadelníci
si zase pripravili krátku scénku o generálovi Laudonovi, ktorá
bola zároveň malou pozvánkou na historické podujatie do Horních Ředic počas budúceho leta.

Pri príležitosti slávenia Bošáckych hodov sa v obci v dňoch
11. – 14. augusta uskutočnil bohatý program. Okrem tradičných
podujatí sme tentokrát hostili aj našu družobnú obec Horní Ředice, ktorá si pre nás pripravila zaujímavý program.
Ale poďme pekne po poriadku. V piatok našich najmenších
spoluobčanov potešilo bábkové divadielko Lienka, ktoré zahralo
rozprávku Kocúr v čižmách. V podvečerných hodinách sa v kultúrnom dome v komornej atmosfére uskutočnil koncert etno kapely Dúhové eminencie.

V rímsko-katolíckom kostole bola sv. omša pre mladých
s možnosťou po jej skončení prehliadnuť si kostolnú vežu spolu
s výhľadom na okolie.
V sobotu sme očakávali príchod vzácnych hostí. Výprava
z družobnej obce Horní Ředice dorazila do Bošáca napoludnie.

Po výdatnom obede na nás čakali spoločné aktivity. Na námestí nám naši hostia pripravili ochutnávky svojich tradičných jedál – karfiolu, koláčov, pardubických perníkov a samozrejme aj
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zemanského a pracovného. Nechýbal ani svadobný pár mladých
ľudí. Podklady pre túto výstavu spracovala pani Anna Kozáčková
za asistencie Daniela Bradáča. Pani Kozáčkovej ďakujeme za túto
mravenčiu prácu. Vďaka nej sme mali možnosť tentokrát vidieť
vznik a vývoj rôznych hudobných zoskupení pôsobiacich v našej
doline. Výstava mala veľký úspech a zaujala nielen obyvateľov
ale aj návštevníkov Bošáckych hodov. Veríme, že spolupráca
týchto dvoch aktérov bude pokračovať a v budúcnosti pripravia
opäť zaujímavú výstavu z inej oblasti. Na futbalovom ihrisku
odohrali svoje zápasy družstvá OŠK – prípravka, žiaci a muži. Na
ihrisku boli počas celých hodov k dispozícii kolotoče a zábavné
atrakcie.
S našimi hosťami z Horných Ředic sme sa rozlúčili v nedeľu
popoludní. Odchádzali z Bošáce plní dojmov a zážitkov. Veríme,
že sa im u nás páčilo a tešíme sa na ďalšie podobné stretnutie,
najbližšie vycestujeme na návštevu my.
V pondelok sme hody zakončili tradičnými hodencami na
ihrisku. Nechýbali topeničky, varená kukurica a dobrá nálada.
S poslednou jazdou na kolotoči sme symbolicky ukončili naše
hodovanie.
Na záver by sme chceli poďakovať skutočne všetkým ľuďom,
organizáciám a firmám, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili
do prípravy a realizácie našich hodových slávností. Bez Vás by
sme to nedokázali.
Bošácke hody 2017 sme uskutočnili aj vďaka finančnej dotácii od Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Tatiana Helíková, Obecný úrad Bošáca

Na námestí sme pripravili ochutnávku našich lekvárov. Spoločnou aktivitou bolo aj vystúpenie orientálnych tancov z oboch
obcí. O dobrú náladu sa postarala aj dychová hudba Bošáčanka.
Na futbalovom ihrisku si priaznivci športu okrem zápasu dorastencov mohli vychutnať aj tradičný zápas starých pánov Bošáca – Limbach.
Našich hostí sme pozvali aj do rímsko-katolíckeho kostola na
večernú sv. omšu. Po jej skončení sa hosťom venoval pán farár Richard Jankovič. Priblížil im históriu kostola a umožnil prehliadku
priestorov vrátane kostolnej veže s výhľadom na Bošácu.
Vo večerných hodinách sme sa všetci stretli na hodovej veselici v kultúrnom dome, kde bola výborná zábava do skorého
rána.
Nedeľný program začal slávnostnou hodovou sv. omšou. Pre
našich hostí sme pripravili malý výlet do Haluzíc k rozhľadni,
do tiesňavy a kostolíka. Medzitým už v múzeu od skorého rána
prebiehali prípravy na popoludňajší program.

Vôňa výborného guláša, slivkových gúľ, šúľancov, lokší a benešov sa niesla celou ulicou. V stánkoch ponúkali rôzne remeselné výrobky tradiční remeselníci. Po príhovore starostu obce
Daniela Juráčka kultúrny program odštartovalo Mládežnícke
predstavenie detí z farnosti Bošáca. Následne vystúpili FS Dúb-

rava, harmonikár Tomáš Marták, FS Kasanka, FS Trúfalci, ĽH
POLUN, Myjavskí heligonkári, a členky FS Novobošáčan. O ozvučenie kultúrneho programu sa postaral p. Marián Mikulec.
Vyhodnotili sme aj súťaž gazdiniek o najlepší hodový koláč/
zákusok. Rád bošáckej varešky si tentokrát odniesli Janka Tulisová, Adela Bujnová a Rebeka Krivá. Budeme radi, ak sa do tejto
súťaže zapojí aj viac našich gazdiniek so svojimi dobrotami.
Pre návštevníkov Bošáckych hodov bola možnosť zúčastniť
sa komentovanej prehliadky kostola s výstupom na kostolnú vežu.
Po obci premával aj konský záprah a kto mal odvahu a chuť, mohol sa povoziť po obci.
Počas víkendu bola pre občanov pripravená aj výstava pod
názvom História hudby v Bošáckej doline. Na výstave okrem fotografického materiálu boli inštalované hudobné nástroje bývalých aj súčasných hudobníkov a tiež aj ukážky kroja sedliackeho,
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Zo života seniorov základnej organizácie JDS Bošáca v roku 2017

Skaličané v Bošáci
Spoločnosť Mik Mix z Bošáce v spolupráci s Obcou Bošáca
usporiadala ďalší zo série koncertov dychových hudieb v kultúrnom
dome v Bošáci. Tentoraz pre milovníkov dychovej hudby vystúpili
Skaličané. Kapela zahrala piesne nielen slovenské, ale aj moravské a
české v úprave hudobníka Lukáša Prajku. Divákov potešili aj sólové
vystúpenia. Pri pekných pesničkách si všetci návštevníci koncertu
užili výnimočný piatkový podvečer. Ďakujeme spoločnosti Mik Mix
za organizáciu a tešíme sa na ďalšie spoločné podujatie.
Obecný úrad Bošáca

Spomienka na leto
s Bošáčankou
Dychová hudba Bošáčanka sa počas letných mesiacov venovala
koncertnej činnosti. 3. augusta vystúpila kapela v Piešťanoch v parku v
amfiteátri. Horúce počasie dalo zabrať nielen hudobníkom, ale aj návštevníkom podujatia.
Tradične sa kapela zúčastnila aj 26. ročníka „Leta s hudbou“ v Novom Meste nad Váhom, kde vystúpila 28. augusta v amfiteátri Parku
Jozefa Miloslava Hurbana. Po pár piesňach prerušila koncert silná letná
búrka, ktorá „vyhnala“ poslucháčov a aj samotných účinkujúcich.
Vydarený koncert plný krásnych piesní odohrala naša dychovka na
38. Novomestskom jarmoku v sobotu 16. septembra 2017. Ako prvá
potešila divákov a návštevníkov jarmoku v rámci XX. ročníka Festivalu dychových hudieb. Okrem spomínaných koncertov obohatila DH
Bošáčanka svojím vystúpením hodový program v Bošáci a tiež veľmi
vydarené jesenné podujatie pod rozhľadňou na Hájnici.
Ďakujeme celej kapele pod vedením kapelníka Mgr. Miroslava Žákovica a tešíme sa na ďalšie stretnutia pri peknej piesni.
Obecný úrad Bošáca

Zabíjačkové hody
na Březovej
V sobotu 2. septembra 2017 sme reprezentovali Bošácu na krásnej akcii, ktorou bezpochyby je Slovácka jaternica. Naše družstvo
už tradične viedli Branislav Vajda a Ján Helík “Cverna”. Bošácke
ženy dirigovali Adelka Bujnová a Lýdia Zámečníková. Na všetko
dohliadal a výstupnú degustáciu produktov vykonal starosta Daniel Juráček. Získali sme prvé miesto za kašu, jágerčák a starosta aj
za ulievanie :) Bez ocenenia za výborné slivkové gule neostali ani
„naše“ ženy.
Z Bošáce sa podujatia zúčastnilo aj PD Bošáca, ktoré malo ako
vždy úspech so všetkými svojimi chutnými výrobkami.
Ďakujeme všetkým za pomoc pri organizácii, príprave a na samotnej akcii. Tešíme sa znova o rok na Slováckej jaternici v Trenč.
Bohuslaviciach.
Obecný úrad Bošáca
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Tak ako po iné roky aj
v tomto roku sme si užívali
spoločenské stretnutia v rámci
ZO JDS Bošáckej doliny (N.
Bošáca, Zem. Podhradie, Predpoloma).
V máji sme sa stretli v KD
Zabudišová. Naše stretnutie
obohatili deti zo Zabudišovej.
Zahrali nám scénku o tom,
ako vítajú chlebom a soľou,
slovenskými piesňami a tancami turistov, ktorí navštívili
Slovensko. Predstavte si, že
poslednú zastávku mali naši
turisti na Zabudišovej. To bolo
milé. Ďakujeme pani učiteľke
Zdenke Karlíkovej s manželom, deťmi i rodičom účinkujúcich detí. V máji sme mali
ďalší príjemný zážitok. Boli

sme na jednodňovom autobusovom zájazde v Komárne. Po
celý deň sa nám venoval predseda a zároveň i riaditeľ Domu
Matice slovenskej v Komárne
Jozef Černek /39r./. Robil nám
sprievodcu po Komárňanskej
pevnosti, ktorú budovali od 16.
do 19. storočia na území Slovenska a Maďarska. Pevnosť
sa nikdy nikomu nepodarilo
dobyť. Leží na strategickom
sútoku Váhu a Dunaja. Zo strechy pevnosti sme videli časť
komárňanských lodeníc, ktoré
od roku 2012 vyrobia priemerne 4-5 plavidiel ročne.
Prešli sme sa aj po Námestí
Európy, ktoré bolo akosi poloprázdne. Podvečer sa z jednodňového zájazdu ide zvyčajne

domov. No my sme boli pozvaní /pánom J. Černekom/
na muzikál Čaj o piatej! Dej
nám pripomenul 60-te roky
minulého storočia. Pripomenul
nám našu mladosť /ako sme ju
prežívali/. Pod vedením autora i režiséra muzikálu v jednej
osobe, Jozefa Černeka, študenti dramatického krúžku
Gymnázia Ľ. J. Šuleka pri MO
MS v Komárne podali úžasný
výkon. Ďakujeme.
Počas horúceho leta sme si
dali „dovolenku“.
No prišiel september a už
sme zase cestovali. Kam? No
na východné Slovensko, ktoré nám učarovalo aj minulý
rok /2x Košice/. Tentoraz sme
putovali za históriou a krásou
Prešova a Bardejova, ktoré
nám sprítomnili dve erudované sprievodkyne. Hoci sme
museli trocha viac cestovať,
boli sme taká super veselá
partia, že sa k nám pridala aj
sprievodkyňa vo vlaku Bardejov – Kysak. Po troch dňoch
sme sa vrátili domov. Komu
ďakujeme za prípravu a organizáciu tohto nášho putovania
po krásnom Slovensku? Asi už
tušíte. Ďakujeme predsedovi
J. Wittkayovi, členkám výboru ZO JDS A. Juráčkovej a Ž.

Hrančovej.
Ešte jedna poznámka.
Na zájazdy vždy pozývame
aj členov z našich susedných
organizácií z Bošáckej doliny.
Tešíme sa, že vždy prijmú naše
pozvanie, lebo sme dobrá partia.
Faktická pripomienka! Počas roka sa stretávame na spoločenských posedeniach aj
v ZO Zemianske Podhradie,
Nová Bošáca, Predpoloma
v hojnom počte. Čo je fajn.
Taktiež počas roka sa staráme o park na Námestí gen.
Š. Jurecha. No účasť už nie je
v hojnom počte. To už nie je
celkom fajn. Je nás málo a chodíme tí istí. Príďte aj ďalší medzi nás. Nehanbite sa za manuálnu robotu a ani kráľovská
koruna Vám z hlavy nespadne.
Výbor ZO ďakuje za pochopenie.
Do konca roka nás čakajú
ešte dve milé akcie: Vianočná
kapustnica a Vianoce v múzeu.
PS: Nemyslite si, že v roku
2018 už budeme sedieť doma.
No predovšetkým Vám želám
veľa zdravia a šťastia.

všetkým účinkujúcim za krásny
program.
Seniorov, ktorí sa nemohli
zo zdravotných dôvodov zúčastniť
sme navštívili osobne doma, ďal-

ších ešte navštívime. Ďakujeme im
za milé prijatie a pohostenie. Všetkým prajeme veľa zdravia a krásnu
jeseň života v kruhu rodiny.
Obecný úrad Bošáca

Mgr. A. Rydzá,
členka výboru ZO JDS Bošáca

Oslava jesene života
Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života a práve október
je Mesiacom úcty k starším preto,
aby sme si uctili našich seniorov
a dali im najavo svoju náklonnosť
a lásku.
Sme veľmi radi, že prijali naše
pozvanie na posedenie, ktoré sa
uskutočnilo 18. novembra 2017
v kultúrnom dome v Bošáci. Našim
najstarším spoluobčanom sa prihovoril starosta obce Daniel Juráček a
pani riaditeľka Daniela Záhorová.
Program pre babky a dedkov si pripravili žiaci zo základnej školy pod
vedením pani učiteľky Jany Kukučovej, deti z materskej školy pod

vedením učiteliek Zuzany Helíkovej a Marcely Schwartzovej. Svojím vystúpením potešili seniorov aj
deti z gymnastického krúžku pani
Žofky Hrančovej. O veselú náladu
sa postarala dychová hudba Bošáčanka s kapelníkom Miroslavom
Žákovicom.
Na podujatie sme zároveň pozvali aj seniorov z našej obce, ktorí
oslávili okrúhle jubileá. Po gratulácii od starostu obce sa nám všetci
zapísali aj do pamätnej knihy.
Pre všetkých prítomných sme
pripravili pohostenie za tónov krásnych piesní od našej dychovky. Ďakujeme všetkým za účasť a taktiež
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z obce

z histórie

Pamiatka na pravoslávnych vojakov

Historickým
objektívom
Bošáca – dolný koniec Hrubej strany. Na zábere je zachytená rodina Mažárová na prechádzke s deťmi. Zaujímavý je typický pohľad
na radovú zástavbu v obci. Ako vidieť, cesta bola podstatne užšia,
bez chodníkov. Vozovka bola rozšírená v rokoch 1949 – 1950. Pozdĺž tejto cesty bola vedená kanalizácia, záberom ktorej sa vozovka
značne rozšírila. Po prevedení kanalizácie pod povrch sa prikročilo

k asfaltovaniu vozovky. Asfaltovanie sa uskutočnilo v dvoch etapách. V prvej etape sa vyasfaltovala cesta od katolíckeho kostola po
bývalý poštový úrad na námestí. V druhej etape sa pokračovalo od
poštového úradu až na horný koniec obce, takmer po dnešnú budovu
školy.
Obytné domy v tejto časti obce boli hlavne na pravej strane.
V pozadí do ulice vytŕča Kusendéch dom, následne dom, kde býval
obuvník Adámať „Vyluščenných“, hneď vedľa býval Gába a následne vidieť Kolláréch dom. Z ľavej strany od potoka sa nachádzali tzv.
ohrádky, ploty, za ktorými sa nachádzali záhrady. V pozadí vidieť
budovu dnes už zbúraného mlynu Jána Kusendu, za ním vyčnieva
,,Hoferkéch výška“ slúžiaca ako sklad obilia a vyhňa kováča Jána
Kaššovica.
Trenčianske Bohuslavice na fotografii z prelomu 19. a 20. storočia. Záber je od novej železničnej trate vedúcej hore Považím, vybudovanej v rokoch 1876 -78. Do týchto čias rieka Váh nemala stále
koryto a v čase povodní, ktoré sa opakovali takmer každoročne, rieka
siahala od Bohuslavíc po Beckov. Až násyp železnice vytvoril pre
obyvateľov Bohuslavíc akúsi ochrannú hrádzu pred povodňou. Cez
Bohuslavice viedla hlavná hradská vedúca hore Považím. Popri nej
stáli vysoké topole. Na fotografii v pozadí vľavo vidieť rozsiahly,
pôvodne Erdödyho, neskôr Springerov, majer. Po vzniku ČSR bol
majer vyvlastnený a získali ho Štefan a Ján Hurtoň. Po druhej svetovej vojne vo februári 1948 im bol vládnym nariadením majer skonfiškovaný a krátky čas tu malo sídlo roľnícke družstvo. Zbúraný bol
v roku 1984. V strede fotografie, nižšia stavba je známy zájazdný
hostinec. Hostinec bol vyhľadávaný nejedným pocestným alebo sa
tu zastavovali konské povozy. Význam hostinca poklesol v 40-tych
rokoch 20. storočia, kedy bola vybudovaná nová moderná cesta, betónka, spájajúca Nové Mesto nad Váhom a Trenčín. Vpravo, v pozadí vyčnieva strecha kaštieľa Erdödyovcov. Kaštieľ bol postavený
v roku 1763 v štýle Versailles. Posledný majiteľ kaštieľa bol barón
Springer, ktorý bol akcionárom pri výstavbe železnice na Považí. Zadĺžil sa a schátralý kaštieľ rozpredal na stavebný materiál. V roku
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1905 bol kaštieľ zbúraný a kaplnku sa podarilo zachrániť vďaka maliarovi Jozefovi Hanulovi, ktorý v tom čase maľoval interiér kostola
v Bošáci.
Záber z námestia z Bošáce zo sedemdesiatych
rokov 20. storočia. Kino
s budovateľským názvom
Bratstvo v Bošáci fungovalo do začiatku osemdesiatych rokov. Bolo zriadené
v bývalej „Orolni“, ktorá
bola postavená v medzivojnovom období a otvorená
v roku 1925. Pokiaľ nebola
rozšírená televízia, kino sa
tešilo veľkej obľube, často
bývalo vypredané. Začiatkom osemdesiatych rokov
bolo zriadené kino v novom kultúrnom dome v Novej Bošáci a bošácke bolo zatvorené.

V nedeľu 10.9.2017 sa pri príležitosti sviatku pravoslávnej cirkvi- Pamiatky na pravoslávnych
vojakov padlých v poli, uskutočnil
pri masovom hrobe vojakov Červenej armády na cintoríne v Novej
Bošáci pietny akt spojený s panychídou za mŕtvych.
Podujatie organizovali Pravoslávna cirkevná obec Brezová pod
Bradlom, obec Nová
Bošáca a naša miestna
Základná organizácia
Slovenského
zväzu
protifašistických bojovníkov.
Počas
prípravy
tejto akcie som často
odpovedal na otázky,
prečo práve v tento čas
a takýmto spôsobom
usporadúvame pietny
akt. Niektorí z občanov si tiež všimli i častú prítomnosť pravoslávneho
duchovného v našej doline, kde
táto cirkev nepôsobí. Týmto článkom ponúkam vysvetlenie týchto
aktivít.
Dôvodov je viacero. Jedným
je to, že v Novej Bošáci sú dva
najväčšie masové hroby vojakov
Červenej armády v Trenčianskom
kraji- na cintoríne a v osade Grúň.
Tieto hroby boli vplyvom plynutia
času poškodené a ich stav nedôstojný.
Poďakovanie patrí všetkým,
ktorí prispeli a napomohli k postupnej oprave hrobu na cintoríne v
obci Nová Bošáca. Prispeli na opra-

vu všetky obce, združené v Mikroregióne Bošáčka - a čo je veľmi
vzácne - i radoví občania. Z týchto
prostriedkov bola vykonaná oprava
dlažby centrálnej časti hrobu. Na
dokončení opravy v súčasnosti spolupracujeme s Veľvyslanectvom
Ruskej federácie tak, aby do konca
apríla 2018 boli práce ukončené.
Ďalším dôvodom je, že duchovne založení ľudia
považovali za svoju morálnu povinnosť poskytnúť vojakom Červenej
armády, padlým počas
bojov na sklonku vojny
v chotároch okolitých
obcí, poslednú duchovnú službu. Z toho vyplynula naša spolupráca
s Pravoslávnou cirkevnou obcou Brezová pod
Bradlom, nakoľko je tu predpoklad,
že hlavne z tejto cirkvi a z jej duchovnej tradície títo vojaci pochádzali. Podľa záznamov Krajského
pamiatkového úradu v Trenčíne je
tu pochovaných okolo 140 vojakov.
Zo zbierky občanov sa zabezpečili
finančné prostriedky na pomníček s
trojramenným krížom a modlitbou,
ktorý teraz stojí pri tomto hrobe.
Celé podujatie bolo rozdelené
na dve časti – na občiansky pietny
akt kladenia vencov a cirkevnú liturgickú časť.
Svojou účasťou vzdali úctu
padlým vojakom predstavitelia samosprávy a spoločenských organizácii – starostovia okolitých obcí:

N. Bošáce, Bošáce, Tr. Bohuslavíc a Z. Podhradia, za Nové Mesto nad Váhom jeho viceprimátor
JUDr. Fraňo, členovia miestnej
ZO SZPB Bošáca, predseda a
členovia ObV SZPB Nové Mesto
nad Váhom a Trenčín. Klub generálov SR reprezentoval generálmajor Ing. Naďovič.
Veľvyslanectvo Ruskej federácie zastupoval jeho prvý tajomník Nikolaj Ryžov. V príhovore
vzdal úctu padlým a poďakoval
miestnym obyvateľom za citlivý
prístup k ich pamiatke. Vyjadril
veľký záujem zo strany Ruskej
federácie na spoluprácu pri opravách a údržbe hrobov a pamätníkov
z 2. svetovej vojny. .
Ako čestní hostia sa zúčastnili
i predstavitelia miestnych cirkví.
Za rímsko-katolícku cirkev farár
Mgr. Richard Jankovič a evanjelickú cirkev a.v. farárka Mgr. Jana
Drottnerová.
Mal som česť predniesť príhovor, v ktorom som spomenul
tragickú históriu pravoslávnej cirkvi počas prvých rokov existencie Sovietskeho zväzu, jej postoje
a skutky počas vojny. Poprosil som
prítomných, aby nezabúdali na to,
že mier, ktorý zažívame temer tri
štvrtiny storočia, nie je samozrejmosťou, ale darom a svojimi činmi
máme povinnosť zabezpečiť ho
i našim deťom a vnukom. V tejto
súvislosti som pripomenul hroznú
udalosť, pri ktorej počas bojov v
miestnej osade Grúň prišli o život

Nová strecha
na klubovni
Na mieste dnešného rímskokatolíckeho kostola v Novej Bošáci
stála rímsko-katolícka škola, postavená bola tesne pred prvou svetovou vojnou, v roku 1912. Okrem toho v centre – v Predbošáčke, stála
evanjelická škola. Ďalšie školy boli v častiach Predpoloma a Šance.
Po druhej svetovej vojne, v roku 1960 bola odovzdaná do užívania
novopostavená základná škola.
Ak máte zaujímavé historické fotografie z Bošáckej doliny, poprosíme o ich zapožičanie s cieľom uchovania kultúrneho dedičstva
našej doliny. Fotografie vám po ich naskenovaní na OcÚ v Bošáci
určite vrátime. Ďakujeme.
PaedDr. D. Bradáč

Rekonštrukcia našej klubovne začala už
vlastne pred dvoma rokmi , kedy sme si svojpomocne vynovili fasádu z troch strán, vymenili dvere a okno za nové. V tomto roku sme
mali naplánovanú výmenu strešnej krytiny a
krovu, nakoľko nám cez starú zatekalo a drevo strechy bolo už v značnom rozklade, preto
sme sa najskôr podujali zorganizovať našu oblastnú výstavu, rozšírenú o región Považie a
výťažok z nej použiť práve na rekonštrukciu
strechy, konkrétne nákup krytiny. Tu by sme sa
chceli poďakovať obecnému úradu za pomoc,
či už pri organizovaní spomínanej výstavy, vybavovaní povolení a potvrdení potrebných k
samotnej rekonštrukcií a odvoze a likvidácii
odpadu, ktorý zostal po obnove strechy. Tiež
nám prispel finančným príspevkom na nákup
krovu aj Obecný úrad Moravské Lieskové,
ktorému i touto cestou ďakujeme za pomoc a
v neposlednom rade patrí poďakovanie všet-

kým našim členom, ktorí sa aktívne zapojili
do rekonštrukcie a svojou prácou pomohli
zrealizovať tento projekt. O to radšej sa nám
potom chodilo do klubovne počas aktuálnej
pretekovej sezóny. Po jej skončení, koncom
septembra, sme sa stretli pri tradičnom guláši,
kde sme zároveň oslávili okrúhle narodeniny
– šesťdesiatiny - nášho dlhoročného predsedu,
pána Mariána Janegu.
I touto cestou by som mu chcel v mene
celej našej základnej organizácie chovateľov
poštových holubov Bošáčka zaželať do ďalšieho života pevné zdravie, šťastie, neutícha-

dve deti. Srdečnú atmosféru zvýraznili i dámy z miestneho speváckeho zboru, ktorých piesne zahájili
a ukončili občiansku časť.
Jerej Kundis – duchovný správca Pravoslávnej cirkevnej obce
Brezová pod Bradlom - odslúžil
malú panychídu- bohoslužbu na
upokojenie duší vojakov, na ktorú
títo čakali viac ako 70 rokov a v
príhovore k prítomným poukázal
na to, že trojramenný kríž, ktorý
je pri hrobe vojakov, nie je žiadny
cudzí prvok. Pripomenul, že pod
jeho znamením priniesli do našich
krajov kresťanstvo sv. Cyril a Metod, na ktorých odkaz sa odvoláva
i Ústava Slovenska.
Za usporiadateľov ďakujem
všetkým za prejavy úcty a tolerancie, ktoré svojou prítomnosťou na tomto podujatí preukázali
a i takto prejavili svoje občianske
postoje.
Marián Mitánek

júcu energiu a zanietenie
pre všetko čo robí, len príjemné dedkovské starosti,
rodinnú pohodu a ešte veľa
chovateľských úspechov
v pretekoch s poštovými
holubmi, možno už na nasledujúcej výstave, ktorú
budeme i tento rok opäť
organizovať u nás v Bošáci a to 30.12.2017 v našom
kultúrnom dome. Pozývame i ostatnú verejnosť, aby
sa prišla pozrieť na holuby,
ktoré počas roka nalietajú
neskutočné množstvo kilometrov a dosiahnu
veľa zaujímavých výkonov a výsledkov, za
ktoré budú na tejto výstave právom odmenení
športovými trofejami.
No a v budúcom roku by sme chceli dokončiť rekonštrukciu klubovne ako celku,
podbiť strechu, natrieť fasádu a okolo stien
urobiť betónový múrik, aby nám pri novej fasáde nerástla burina.
Martin Dzurák
tajomník ZO CHPH Bošáčka
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la partia nadšencov z Ivanovskej doliny pre
všetkých účastníkov perfektné občerstvenie,
uvarili výborný guláš, kapustnicu, čapovali
pivo,kofolu a samozrejme nechýbali ovocné
destilované produkty. Do dobrej nálady hrali
viacerí harmonikári, rodáci a ich potomkovia

Osadenie
prístrešku
na sedenie

16. augusta sme na Barine/Otoči úspešne osadili nový prístrešok na sedenie. Za
realizáciu ďakujeme MikroregiónuBošáčka,
hlavnému majstrovi Marošovi Haviernikovi
a samozrejme celému osadenstvu, ktoré sa
zaslúžilo o zdarné dokončenie tohto už dlhšie plánovaného diela. Veríme, že táto pekná
lavica s prístreškom bude slúžiť miestnym
občanom i okoloidúcim turistom ako prostriedok na odpočinok, či príjemne strávený
spoločný čas - a najmä vydrží čo najdlhšie !

Zabudišovské
hody

V nedeľu 10. septembra sa už po druhýkrát konali na Zabudišovej hody. Hodovú
slávnosť sme otvorili spoločnou piesňou
“Keď sa Slovák” a následne predseda o.z.
Naša Zabudišová J. Horečný úvodným slovom privítal pána starostu Bošáce Mgr. D.
Juráčka. “Naše” deti zo Zabudišovej s veľkým úspechom odohrali divadelno– hudobno - tanečné predstavenie “Cesta po Sloven-

sku”. Nasledoval prvý hudobný hosť, sestry
Kudlíkové z N. Mesta n/V, ktoré okrem krásneho spevu ukázali, že im perfektne ide i
dramatizácia diela Čim - Čim od Ľ. Podjavorinskej. Vystúpenia mladšej generácie zakončila peknou pesničkou Kristínka Kosová. Po
týchto vystúpeniach nás potešila svojím muzikantským umením ľudová kapela Huncúti,
ktorá postupne rozospievala nejedného hodujúceho. Program pokračoval vystúpením
harmonikárov, ktorí sa u náš zišli z celej Bošáckej doliny. Spolu s ĽK Huncúti vytvorili
neskôr tú pravú nefalšovanú hodovú zábavu.
Kultúrny program bol doplnený o odmeňovanie víťazov súťaže „Najkrajšia fotografia
Bošáckej doliny“, či odmeňovanie rodičov
zo Zabudišovej a členov združenia, ktorým
sa počas uplynulého roku narodilo dieťatko.
Spomenuli sme si i na obyvateľov, ktorí nás
navždy opustili. Návštevníci si taktiež mohli
pozrieť dekrét s „apoštolským požehnaním
pre miestnych farníkov“ ktorí sa modlievajú pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie v Zabudišovej, ktorá tento rok oslavuje
70.výročie. Dekrét vybavila a priniesla až z
Vatikánu naša rodáčka R. Šamáková. Vo viacerých stánkoch nechýbali ručne robené výrobky, či upomienkové predmety, pochutiť
ste si mohli na domácich slivkových guliach,
šúľancoch, klobáskach a osamotený nezostal
ani výčap. Pre deti bola pripravená jazda na
koníkoch, skákací hrad a vyskúšať si mohli
i maľovanie na tvár. Touto cestou chceme
úprimne poďakovať našim úžasným dobrovoľníkom za pomoc pred a počas podujatia
a taktiež každému, kto prispel akoukoľvek
mierou k úspešnému priebehu týchto hodov.
Bez VÁS by sme to nedokázali zrealizovať.
Ďakujeme v neposlednom rade obci Bošáca
i ďalším sponzorom. Veríme, že hody vyšli
podľa očakávaní nielen našich, ale i návštevníkov a o rok sa spoločne opäť zabavíme pri
dobrom jedle a muzike.

Rodáci
na Dúžniku
V sobotu 30. septembra 2017 sme sa zo
Zabudišovej po štvrtýkrát vybrali na 12 kilometrov dlhú turistiku do opustených osád
Dúžniky a Barošová. Pri jednom z dvoch zachovalých domov v osade Dúžniky pripravi-

si zaspomínali na ťažký život v týchto osadách, keď najmä v zimnom období bývalo v
týchto najvyššie položených osadách veľké
množstvo snehu a ľudia boli doslova odrezaní od sveta. Keďže tu nebola dotiahnutá
elektrina, osady samozrejme zanikli a zostali
už len spomienky. Zo Zabudišovej vyrazilo
na túto akciu 50 turistov, ktorí prišli z rôznych kútov Trenčianskeho kraja či z Piešťan.
Ešte raz veľká vďaka všetkým zúčastneným
a dobrovoľníkom z Ivanovskej doliny pod
vedením Jozefa Jaškuza pohostenie! Tešíme
sa opäť o rok.

Po stopách
J. Malca –
7. ročník
V sobotu 14. októbra 2017 sa vydalo 70
turistov v rámci turistickej akcie Po stopách
Jožka Malca na 24 kilometrovú jesennú turistiku z moravskej Žítkovej cez Starý Hrozenkov, Vyškovec až na Zabudišovú. Mikrobusom a autobusom D. Ženžláka sme sa
vyviezli cez Drietomu do dolnej časti obce
Žítková pod osadou Vlčí vrch, odkiaľ sme putovali k múzeu poslednej žítkovskej bohyne
Irmy Gabrhelovej. Časť turistov absolvovala
i prehliadku tohto domu, kde nám o živote
na Žítkovej a o “žítkovských bohyniach”
veľmi zaujímavo porozprával majiteľ pán P.
Mizera. Bol to v spojení s krásnou jesennou
prírodou a úžasnými výhľadmi neobyčajný
zážitok. Druhá polovica partie pokračovala
po žltej turistickej značke do Starého Hrozenkova, kde sme navštívili Informačné centrum moravských kopaníc. V informačnom
centre sa nám ochotne venovala vo svojom
voľnom čase pani M. Mačátová, kúpili sme
veľa spomienkových predmetov z tohto
krásneho kopaničiarskeho kraja. Po men-

šom občerstvení sme pokračovali prudkým
stúpaním nad kostolom až do horskej chaty
Vyškovec, kde sme si dali zaslúžený obed.
Tu sa naša veľká turistická skupina rozdelila.
Časť pokračovala do Predpolomy na autobusový spoj smerom do Bošáce a N. Mesta n.
V. a zvyšok šiel 11 km pešo na Zabudišovú.
Veľmi sa tešíme, že sa turistika konala za prítomnosti nádherného “babieho leta”.

Divadelné
predstavenie
„RÍNEK“

21. októbra sa po mnohých rokoch na doskách pódia kultúrneho domu v Zabudišovej
odohralo ochotnícke divadlo. V tento sobotňajší podvečer sa obyvatelia Zabudišovej i
cezpoľní zabavili pri výbornej komédii RÍNEK, ktorej sa perfektne zhostilo Divadlo
Lusian – činohra z N. Mesta n. V. Úprimne
chceme poďakovať každému, kto prišiel
podporiť toto pekné divadelné predstavenie
a prispel tak k oživeniu kultúry u nás! V ne-

poslednom rade ďakujeme divadlu Lusian, s
ktorými sme strávili pekné dva dni a nazreli
tak i do zákulisia divadelného nácviku. Držíme im palce v ďalšom tvorení a tešíme sa na
budúcu spoluprácu.

Jesenný
výstup
na Roháčovú

11. novembra 2017 sme tradične zakončili jesennú turistickú sezónu výstupom na
Roháčovú (669 m.n.m). Opäť sme sa pristavili pri tzv. budhistickej stavbe “gonpa” nad
Španím, položili sme venček pri dočasnom
hrobe gen. Dibrova a na Roháčovej sme sa
občerstvili a následne podpísali turistický
balónik. Balón slávnostne vypustil Šimon
Papala. Napriek veternému dopoludniu sa
počas turistiky počasie ustálilo, a tak sme
si mohli vychutnávať stále pekné, hoci už
chladnejšie novembrové počasie. Ďakujeme
24 turistom, ktorí s nami prišli zavŕšiť turistickú sezónu na Zabudišovej.
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Víťazný
príbeh
V mesiaci október naše o.z. Naša Zabudišová v spolupráci so ZŠ v Bošáci a obcou
Bošáca vyhlásili žiacku súťaž o „Najzaujímavejší prázdninový príbeh“. Víťazkou sa
stala šikovná druháčka A.N. Bellanová, so
svojím príbehom o záchrane ovečky.
Ovečkina veľká hlava
V jeden letný deň sme išli na prechádzku
na Zabudišovú. Veľmi sa mi tam páči. Vždy
si sadneme na lavičku a pozorujeme okolitú krajinu. Páčia sa mi tam staré domčeky
s malinkými okienkami a záhradami plných
kvetov. Raz sme išli okolo takého domčeka.
Za dreveným plotom boli ovečky. Keďže
mám rada zvieratká, tak som sa za nimi hneď
rozbehla. A tie s veselým bľačaním pribehli
k plotu. Jedna ovečka prestrčila hlavu cez
plot, aby ma lepšie videla. Natrhala som im
trávu. Zrazu sme zistili, že sa ovečka nemôže pohnúť ani dopredu, ani dozadu. Zostala
zaseknutá v plote. Začala naša záchranná
akcia. Mama preliezla plot. Chytila ovečkin
veľký zadok a začala ho zdvíhať hore. A ka
som chytila jej hlavu a dvíhala som ju tiež.
Ovečka bola statočná, nevydala zo seba ani
hlások. Nakoniec sme medzi latkami našli
širšiu medzeru a vytiahli sme ovečkinu hlavu
von. Ovečka s radosťou utekala za svojimi
kamarátkami. Doteraz sa smejeme s mamou
na tejto príhode.
A. N. Bellanová, 2. B
príspevky
Občianske združenie
Naša Zabudišová

Granáty
odpálili za
mohutných
výbuchov
Občania Zabudišovej si určite všimli vo štvrtok 31.8.2017
popoludní a v podvečer väčšiu
hustotu výskytu policajných vozidiel po Zabudišovej. Jednalo
sa o likvidáciu dvoch mínometných granátov rumunskej výroby z obdobia 2. svetovej vojny,
ktoré sa nachádzali v lesnom po-

raste za kótou Roháčová, pyrotechnikmi KR PZ v Trenčíne za
asistencie policajtov z Obvodného oddelenia v Novom Meste
n/V, ktorí prišli na môj podnet,
pretože jeden mínometný granát nájdený Tónom Jurišom z

Trenč. Bohuslavíc bol uschovaný na jednom mieste viac rokov
a druhý „opatroval” Dušan Sadloň z Novej Bošáce cca 500 m
od neho. Skúsení pyrotechnici z
Trenčína oba granáty po jednom
postupne odpálili za mohutných

výbuchov, ktoré boli počuť široko-ďaleko. Skutočne obdivujem
túto veľmi záslužnú činnosť
a vysokú odbornosť príslušníkov policajného zboru, ktorí sa
podieľali na ich likvidácii.
Ing. Jaroslav Struhár
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Zo školských lavíc
Vážení rodičia, milí žiaci a priatelia školy!
Každý okamih je jedinečný.
Každý človek je jedinečný.
Len niekedy na to zabúdame....
Čas letí oko voda a opäť tu máme nový školský rok
2017/2018.
Školský rok 2017/2018 sme otvorili za účasti všetkých žiakov,
pedagogických a nepedagogických pracovníkov ako i za účasti
pánov starostov Mgr. Daniela Juráčka a Miroslava Zámečníka,
Ing. Bibiany Naďovej a hostí.
Osobitne sme privítali našich „prváčikov“ a tiež „končiacich
žiakov“ a zaželali sme im v ich štúdiu hlavne pevné zdravie a veľké úspechy.
Okrem akcií, o ktorých Vás informujú Vaše deti či vnúčence,
sa Vás snažíme informovať o úspechoch, akciách a iných aktivitách pomocou našich stránok - internetovej stránky www.zsbosacalvr.edupage.org alebo facebooku. Touto cestou sa snažíme
priblížiť život Vašich detí v škole alebo škôlke.
V tomto školskom roku našu školu navštevuje 206 žiakov.
Od septembra nastali v základnej škole rôzne personálne zmeny,
ale napriek tomu veríme, že tento školský rok bude taktiež úspešný ako predchádzajúci.
Pedagogickí pracovníci v ZŠ
1. A 18 žiakov tr. učiteľ Mgr. Alena Kuželíková,
1. B 18 žiakov tr. učiteľ Mgr. Danka Mitanová,
2. A 13 žiakov tr. učiteľ Mgr. Ľudmila Matejíková,
2. B 13 žiakov tr. učiteľ Mgr. Slávka Ondrášková,
3. roč. 25 žiakov tr. učiteľ Mgr. Jana Kukučová,
4. A 13 žiakov tr. učiteľ Mgr. Ľubica Hojsíková,
4. B 13 žiakov tr. učiteľ Mgr. Gabriela Ondrášiková,
5. roč. 24 žiakov tr. učiteľ Mgr. Zuzana Liptáková,
6. roč. 19 žiakov tr. učiteľ Mgr. Zuzana Kukučová,
7. roč. 18 tr. učiteľ Ing. Danka Holičková,
8. roč. 18 žiakov tr. učiteľ PaedDr. Ing. Zuzana Nagyová,
9. roč. 14 žiakov tr. učiteľ Mgr. Zdenka Karlíková
a 34 detí v materskej škole.
Ďalší pedagogickía nepedagogickí zamestnanci: Anna Prieložná – vychovávateľka, Mgr. Lucia Benková - asistent učiteľa,
vedúca školskej jedálne Alena Kosová, kuchárky, Eva Krivá, Miroslava Beňová, Anna Kochanová, Monika Dubničková, upratovačky Marcela Olašová, Janka Černá, Emília Helíková, školník/
kurič Martin Dzurák, ekonómka Ing Gabriela Šestáková.
Pedagogickí a nepedagogickí pracovníci v MŠ: zástupkyňa
pre materskú školu Emília Smítková, učiteľky: Mgr. Zuzana Helíková, Marcela Schwarzová, Mgr. Lenka Kyselicová, kuchárka
Zuzana Staňáková, upratovačka Zita Kaššovicová.
Aj tento rok máme bohatý na rôzne akcie výchovno-vzdelávacieho charakteru a taktiež Vás chceme informovať o tom, že naša
škola aj v tomto roku poskytuje žiakom krúžky, v ktorých deti
rozvíjajú svoje schopnosti, vedomosti a záujmy.
V tomto školskom roku v priestoroch našej školy i mimo nej
prebiehajú nasledovné krúžky:
Novinársky krúžok (vedúci krúžku: PaedDr. Ing. Zuzana
Nagyová, Mgr. Alena Kuželíková), Stolný tenis (vedúci krúžku: Vladimír Breznický), Hudobno-spevácky (vedúca krúžku
Mgr. Jana Kukučová), Športovo – futbalový krúžok (vedúca
krúžku Mgr. Katarína Kusendová), Počítačový krúžok (vedúca
krúžku PaedDr. Ing. Zuzana Nagyová), Turistický krúžok (vedúca krúžku Ing. Danka Holičková), Hravá angličtina (vedúca
krúžku Mgr. Slávka Ondrášková), Gymnastický krúžok (vedúca
krúžku Žofia Hrančová), Športový krúžok pre deti 1.-2. ročníka

(vedúca krúžku Mgr. Gabriela Ondrášiková), Športový krúžok
pre deti 3.-4. ročníka (vedúca krúžku Mgr. Gabriela Ondrášiková), Športový krúžok pre deti 2. stupňa (vedúca krúžku Mgr.
Gabriela Ondrášiková),Výtvarný krúžok (vedúci krúžku: Mgr.
Danka Mitanová), Príprava na monitor a anglická konverzácia
(vedúci krúžku: PaedDr. Ing. Zuzana Nagyová), Cyklokrúžok
(vedúci kúžku: Juraj Moško).
Spolu nás čaká ešte pár mesiacov snaženia, driny a prekonávania ťažkostí, ale verím, že to bude viac radosti z práce a zábavy.
Moje prianie pre všetkých: „Kiežby toto vianočné svetlo porozumenia a pokoja v nás zotrvalo čo najdlhšie. Bol by to najkrajší vianočný dar. Pričiniť sa oň však musíme predovšetkým sami,
vo svojom vnútri. Nech bude pre Vás všetkých nielen obdobie
Vianoc, ale aj ďalší nový rok príležitosťou darovať prijatú lásku
druhým s radosťou a pokorou v srdci a nech celý nový rok 2018
bude plný jedinečných okamihov a jedinečných ľudí, na ktoré nezabudnete.“
Ešte raz šťastné a veselé Vianoce a pod stromčekom okrem
iných darčekov najmä zdravie a šťastie!
Mgr. Daniela Záhorová, riaditeľka školy

IMATRIKULÁCIE 2017

Netradičný školský deň zažili žiaci ZŠ s MŠ Ľ. V. Riznera
Bošáca. Dňa 26. októbra 2017 sa uskutočnila v našej škole slávnostná imatrikulácia – prijatie prvákov do cechu žiackeho. Naučiť prvákov zvládať prvé týždne a mesiace v novom prostredí,
odovzdať im potrebné vedomosti, naučiť ich čítať, písať, počítať
si vyžaduje veľkú mieru úsilia i trpezlivosti. Je ťažké vyjadriť slovami emócie, ktoré každé dieťa, rodič i učiteľ v tento slávnostný
okamih prežíva.
A aký bol priebeh tejto zaujímavej akcie?
Hrala hudba, vládla radostná nálada. Do telocvične prišli podporiť našich prvákov starší spolužiaci z 1. stupňa a na slávnostný
akt sa tešili i rodičia a starí rodičia prváčikov.
V úvode akcie privítala všetkých prítomných pani riaditeľka.
Potom prevzali slovo žiačky 9. ročníka – B. Bariná a S. Stanová. Spolu s ostatnými spolužiakmi pripravili pre prváčikov úlohy, ktoré museli splniť, ak sa chceli stať „ozajstnými“ prvákmi.
Po splnení úloh, spoločnej hymne a spoločnom sľube boli prváci
prijatí do žiackeho cechu a odmenení. Každý prvák dostal darček
– tričko s nadpisom IMATRIKULÁCIA a diplom. Potom spoločne pani riaditeľka a pán starosta rozkrojili rozprávkovo vyzdobenú tortu.
Prváci zvládli svoj pasovací deň na veľkú jednotku. Ich usmievavé tváričky žiarili šťastím a z milej akcie odchádzali s nezabudnuteľnými zážitkami.
Naše veľké „Ďakujem“ patrí pani riaditeľke, pani učiteľkám,
žiakom/žiačkam 9. ročníka, ktoré sa podieľali na realizácii slávnostnej akcie.

V našich rukách je
OBRAZ NAŠEJ OBCE
Anketa:

Čo sa mi nepáči v životnom prostredí
môjho najbližšieho okolia, celej obce. Prečo?
Ako by mala vyzerať Bošáca, aby sa
v nej dobre a veselo žilo?
Čo môžem pre to urobiť ja, moji rodičia a vôbec, všetci obyvatelia obce?
Odpovede žiakov:
Na životnom prostredí mojej obce sa
mi nepáči to, že niektorí mladí, ale aj starší
ľudia si nevedia vážiť prírodu a prírodné
krásy, ktoré nám naša obec hojne ponúka.
Sú netolerantní voči ľuďom, ktorí sa tomuto snažia zabrániť, a dokonca opakovane
ničia prácu verejno-prospešných pracovníkov. Mali by sa zamyslieť nad tým, že to,
čo robia bude ich vizitkou pre ich budúce
generácie.
Ľudia by mali byť voči sebe viac tolerantní a mali by akceptovať našu odlišnosť.
Každý robíme niečo, čo sa tomu druhému
nemusí páčiť, ale musíme sa navzájom akceptovať.
Mali by sme porozmýšľať nad tým, čo
zanecháme naším budúcim generáciám.
Zdevastovanú prírodu? Obrovskú skládku odpadov? Chce to niekto z nás? Ja si
myslím, že nie. My máme šťastie, že tu
pred nami boli takí šikovní ľudia, ktorí sa
svedomite starali o naše životné prostredie. Pomohlo by už aj to, keby si každý z
nás povedal/a, nebudem vyhadzovať starú

batériu do lesa, pretože sa bude rozkladať
stovky rokov. Radšej ju dám do zberu.
Aj takýmto zmýšľaním môžeme prispieť
k ochrane našej prírody (dediny).
Sofia Gudymčuková, 8. r.
V obci Bošáca sa ľudia snažia o zachovanie zdravého životného prostredia. Je
tu vybudovaný moderný zberný dvor. Aj
ten by mal byť pre obyvateľov inšpiráciou
k tomu, aby všetci separovali odpad.
Veľkým mínusom pre krásu prostredia
obce je výrub lesov. Zdá sa, že akoby každý deň sa tie prázdne miesta približovali
k našim domom.
Páčilo by sa mi, keby sa opäť obnovili
stromčekové škôlky. Do nej by sme aj my
deti, žiaci základnej školy, mohli sami vysádzať malé stromčeky. A tak aspoň vrátiť
prírode to, čo jej iní vzali.
Monika Kukučová, 5. r.
V starostlivosti o životné prostredie
v našej obci by bolo dobré vyčistiť koryto
rieky, čím by sa zvýšila kvalita tejto tečúcej vody. Ďalej by bolo dobré vybudovanie
kanalizácie, aby sa žumpy nemuseli vyvážať po okolitých lúkach. Tiež sa mi nepáči množstvo „čiernych“ skládok odpadu
v okolí obce.
V našej obci by bolo dobré, keby sme
mali viac možností nákupu rozličných tovarov a služieb. Obec by mohla postaviť
viacej bytov, aby mladí ľudia neodchádzali do okolitých miest.
Ja môže prispieť ku krajšiemu výzoru
obce tým, že budem dávať odpad do kontajnerov alebo do zberného dvora. To však
môžu robiť aj ostatní obyvatelia obce.
Moji rodičia majú právo voliť, a tak
môžu vybrať svojich zástupcov do riadenia obce. Prostredníctvom nich sa môže

Z materskej škôlky
Každoročne má naša materská škola pre deti pripravených množstvo zaujímavých aktivít. Rovnako je tomu aj
tento školský rok. Ešte v septembri sme sa zúčastnili výstavy plodov jesene, ktorá bola veľmi rozmanitá a plná prekvapení. Deti mali možnosť pozrieť sa na rôzne druhy zeleniny, ovocia, liečivých rastlín či kvetov. Jesenná výstava sa
niesla v duchu našich slovenských tradícií, ktoré treba prehlbovať a zachovávať predovšetkým u našich najmenších.
Deti si prezreli krásne naaranžovanú starodávnu kuchyňu
plnú prekvapení v podobe jesenných zaváranín a rôznych
džemov.
Začiatkom októbra sme prijali pozvanie do ZŠ Bošáca,
aby sme sa zúčastnili výchovno-vzdelávacieho programu
Cirkus Jacko. Deti mali z vystúpenia silný zážitok, pretože
ešte niekoľko dní po vystúpení sa o ňom rozprávali.
V polovici októbra sme boli prevetrať našich šarkanov.
Počasie nám prialo a nálada bola výborná.
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tiež zlepšiť život v našej obci.
Jakub Vido, 4. B
Na našej obci sa mi nepáči viacero
vecí. Keď príde jeseň, je veľa listov a takmer všetci ľudia ich začnú páliť. Po celej
dedine sa šíri dym a smrad. Podľa môjho
názoru by toto lístie mali odviezť na zberný dvor. Podobne je to aj s odpadom, ktorý
vidíme často, keď ideme peši po dedine.
Alžbeta Bariná, 9. r.
V našom okolí sa mi napáči rozhadzovanie odpadkov, ktoré patria do koša!
Zvlášť, keď v našej obci funguje zber separovaného odpadu. Komu nepostačujú
nádoby na triedený odpad, môže odpad
zaviesť priamo do zberného dvora. Preto
nechápem, že niekto si dá námahu navyše
a plastové fľaše či plné vrecia odpadu ide
vyhodiť do prírody, vedľa cesty.
Taktiež sa mi nepáči znečisťovanie
ovzdušia vypaľovaním suchej trávy, spaľovanie slamy, suchého lístia. Potom je
naša dolina celá ponorená v dyme.
Naša obec by mala byť pekne upravená a vyčistená. Nie iba v našich domoch
a záhradkách, ale aj za plotom – na ulici
alebo v lese.
Mala by byť plná bicyklov, elektrobicyklov a odrážadiel.
Mala by vyzerať tak, že každý človek
bude radšej vonku na vzduchu a nie vo
vnútri pred televízorom, počítačom.
Aj my všetci môžeme prispieť k zveľadeniu a ochrane prírody v našej obci tým,
že budeme vyhadzovať odpad do košov
a kontajenrov. Prestaneme spaľovať trávu,
lístie a radšej ho budeme kompostovať.
Potom budeme mať čisté ovzdušie a kompostom môžeme hnojiť naše záhradky.
Dalibor Dzurák, 6. r.
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v Zemianskom Podhradí

v Zemianskom Podhradí

Október bol veľmi plodným mesiacom, a preto sme
zorganizovali „Oslavu plodov
jesene“. V tento deň si deti
mohli priniesť do škôlky rôzne jesenné výrobky, ktoré sme
spolu obdivovali. Deň vopred
deti v miestnom obchode nakúpili zeleninu a ovocie, ktoré
mali možnosť ochutnávať a aj
si vyskúšať, ako chutia rôzne ovocné a zeleninové šťavy.
V tento čarovný jesenný deň
sme si okrem hier zaspievali, zarecitovali aj zatancovali
a na záver si vyzdobili škôlku
krásnymi jesenných výrobkami
detí. Začiatkom novembra sme
začali s našimi deťmi chodiť
na kurz korčuľovania. Väčšina
detí sa úplne prvýkrát postavila
na ľad. Vďaka profesionálnemu
prístupu inštruktorov, ktorí ku deťom pristupovali veľmi empaticky, zodpovedne a
hlavne dbali o ich bezpečnosť, sa všetky
deti naučili korčuľovať. Už je len na ich
rodičoch, aby stavali na položených zák-

ladoch. Touto cestou chceme poďakovať
za spoluprácu všetkým rodičom, ktorí sa
napriek svojim obavám o svoje deti nezúčastnili tohto výcviku, pretože prítomnosť
rodičov by narúšala tento výchovno-vzde-

lávací proces. Zároveň chceme
poďakovať pani riaditeľke Danke Madilovej z MŠ Zemianske
Podhradie, ktorá nám ponúkla
túto možnosť a sme radi, že spolupráca medzi našimi MŠ je na
veľmi dobrej úrovni.
Tento rok sme sa zapojili
do projektu „Zdravé oči už v
škôlke“. Z Únie slabozrakých
a nevidiacich Slovenska nás v
polovici novembra navštívili a
deťom hravou formou vyšetrili
očká, čo ich veľmi bavilo. Toto
vyšetrenie zároveň
rodičom
veľmi pomôže včasne odhaliť
prípadné zrakové poruchy.
Na deti čaká do konca školského roka ešte veľa ďalších zaujímavých akcii, takže sa máte
na čo tešiť. Keďže sú predo
dvermi najkrajšie sviatky roka,
tak Vám chceme zaželať, aby ste ich prežili v kruhu svojich najbližších v pokoji,
láske a hlavne zdraví.
kolektív MŠ Bošáca

Medová nedeľa a poľovnícka výstava už siedmy krát
Tak už máme za sebou 7. ročník Medovej nedele spojenej s poľovníckou výstavou.
Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí
mi pomohli túto nádhernú akciu opäť pri-

praviť a to Mgr. Blažene Dugáčkovej, Mgr.
Dušanovi Dugáčkovi, Ing. Ľudmile Radošovej, Ing, Jánovi Radošovi. Stretli sme sa už
ako som uviedol po siedmy raz v KD Zem.
Podhradí. Návštevníci si opäť mohli prezrieť
vystavené trofeje ulovenej zveri. Mohli porovnať chovateľské úspechy jednotlivých
poľovných združení, ktoré dosiahli v starostlivosti o zver, kde ich výsledkom je
odmena v podobe ulovenej trofejovej zveri.
Svojimi úspechmi sa prezentovali PS Bošáca, PZ Dolné Srnie, PZ Lopeník Nová Bošáca. Tak isto chcem poďakovať vedeniu a aj
členom PS Bošáca za ich podporu a ochotu

vždy pomôcť, či už pri zveľaďovaní obecného majetku pracovnými brigádami, alebo
formou poskytnutia diviny pri organizovaní
obecných akcií. Samozrejme aj ďalším poľovníckym združeniam patrí poďakovanie za
dodanie svojich trofejí a sponzorského daru
do tomboly. Samozrejme nesmiem zabudnúť
ani na ostatných sponzorov, ktorým tiež ďakujem za ceny, ktorými sme obohatili našu
tombolu: Ing. Jurajovi Mrázikovi, Ivanovi
Kozáčkovi, Mariánovi Bušovi, Jaroslavovi
Hoferkovi, manželom Dugáčkovým, Radošovým a Lufíkovým, Kataríne Kočickej,
Radke Papalovej, pani Ondrášikovej z Hôrky nad Váhom, Danke Fabianovej, Marte
Hulvákovej, Alexandre Bližniakovej, Jánovi Krivému, Anne Kočickej, Jaroslavovi
Ochodnickému, manželom Jurčákovým,
p. Skovajsovi, Jánovi Ďurinovi, a firmám:
Saver Bošáca, Hella N.M.n.V., Dzuriel Z.
Podhradie, RE/MAX- NaMax- N.M.n.V.,
Stabilit N.M.n.V., Kusenda plastové okná
Zem. Podhradie a všetkým ostatným, ktorí
mi pomohli túto akciu zrealizovať.
Pripravili sme aj výstavku so včelárskou
tématikou - Vianočná večera u včelára. Ďalej
sme pripravili výstavu fotografii z histórie
obce, kde si veľa ľudí našlo svojich známych
a zaspomínali si na časy dávno minulé. Sa-

mozrejme všetci návštevníci mali možnosť
zakúpiť si rôzne včelárske výrobky v podobe medu, obnôžkového peľu, propolisovej
tinktúry, medoviny, rôznych vianočných
dekorácií a v neposlednom rade ochutnať
výborný guláš z diviny, ktorý pripravil môj
dobrý priateľ vždy ochotný pomôcť Vladko
Ochodnický. Prevádzku bufetu zabezpečili manželia Ingrid a Dalibor Kosoví , moja
manželka Mirka a Anna Kočická, tak isto aj
im vyslovujem úprimné ďakujem.
Verím, že všetci odchádzali z KD spokojní a naplnení pocitom šťastia, ktoré prinášajú
očakávané vianočné sviatky. Ďakujem za to,
že ste v takom hojnom počte prišli svojou
účasťou túto už tradičnú akciu podporiť a tešíme sa na Vás opäť o rok.
M. Zámečník

Milí spoluobčania,
Ako ten čas letí. Opäť je tu posledný
mesiac v roku. Pre väčšinu z nás nastal čas
bilancovania. Preto aj ja chcem zhodnotiť
tento končiaci sa rok z pohľadu starostu
obce.
Tento rok sa nám z pohľadu vytýčených cieľov nie všetko podarilo zrealizovať podľa našich predstáv. Veľa našich
plánov v tomto roku záviselo od schválenia jednotlivých žiadostí o nenávratný
finančný príspevok, ktoré sme priebežne
podávali na základe zverejňovaných výziev z jednotlivých rezortov. Žiaľ musím
len skonštatovať, že zatiaľ ani jedna žiadosť podaná v tomto roku nebola úspešná
a čo ma mrzí ešte viac, že ani z tých predchádzajúcich rokov. Dôvod neúspechu bol,
ako vždy veľký počet uchádzačov a preto
nemôžu vyhovieť všetkým žiadateľom.
Neviem, ale mám z toho všetkého zmiešané pocity. Niekomu sa uchádza skoro
z každého koláča a iným vôbec nič. Mrzí
ma, že za tých sedem rokov sme neuspeli ani jediný krát s podanými žiadosťami
o väčšiu dotáciu.
V tomto roku sa nám podarilo úspešne
dokončiť a skolaudovať areál na hasičskom ihrisku. Som hrdý na to, čo sa nám
spoločnými silami podarilo zrealizovať
za výdatnej pomoci a spolupráce s členmi
DHZ Zemianske Podhradie, PS Bošáca,
PD Bošáca, našimi seniormi i členmi FK
72 a mnohými ďalšími občanmi a firmami, sponzormi, či už z našej obce ale i zo
susedných obcí. Vážim si toho a som Vám
za to vďačný. Veľmi dobre padne každému a samozrejme aj mne, keď Vás niekto pochváli, poďakuje sa za to, ako sme
zveľadili majetok obce a čo sme vybudovali. Teší ma, že myšlienka, ktorá vo mne
skrsla pred troma rokmi sa stala skutočnou. Ďakujem Vám všetkým. Bez vašej
pomoci by sa môj sen nikdy nestal reálnym. Samozrejme nesmiem zabudnúť ani
na poslancov OcZ, ktorí schvaľujú mnou
navrhované zámery a odobrujú financie
z obecného rozpočtu na jednotlivé projekty. Pokiaľ by sme sa nevedeli dohodnúť,
tak by som bol sám ako vojak v poli. Väčšina mojich myšlienok našla u nich pochopenie a aj keď to niekedy zaškrípe snažíme
sa hľadať kompromisné riešenia k spokojnosti všetkých.
Vraví sa, že keď človek chce, dosiahne

to po čom túži. Ja tomu osobne verím. Veď
už málokto veril tomu, že raz bude v našej
obci aj funkčný obecný verejný vodovod.
A vidíte, nemožné sa stalo skutočnosťou.
Zadosťučinenie pre mňa je, že aj tí čo neboli zástancami obecného vodovodu boli
nakoniec radi, že sa mohli naň pripojiť
a tak si zabezpečiť zdroj pitnej vody, lebo
ich vlastný zdroj zlyhal. Isto tejto situácii
napomohol extrémne suchý rok. Aj tí občania, ktorí v živote nepocítili nedostatok
vody vo svojej studni počas svojho života
sa naraz pozerali na suché dná. Veľa úsilia ma to stálo, ale ten pocit je nádherný,
keď vám teraz ďakujú za to , že máme vodovod. Isto budeme chcieť v blízkej budúcnosti dobudovať aj ostatné chýbajúce
vetvy v obci.
Musím napísať, že veľa informácii
bolo občanom podaných nesprávne a nepravdivo . Nie raz som si vypočul, že to
všetko malo byť zdarma a pod. Žiaľ toto
ja už nemôžem ovplyvniť. Som presvedčený o tom, že som nikoho nezavádzal
a ani nesľuboval to, čo nie je možné.
Veľa závisí od toho, ako sa tie pravdivé
a správne informácie šíria. Príklad keď
niekto chce elektrickú, plynovú prípojku
má všetko zdarma? Nie a musí si zaplatiť
všetko vrátane projektovej dokumentácie
(PD). Pri realizácii prípojky vodovodu neplatíte PD. Aspoň takto sme chceli vyjsť
v ústrety našim spoluobčanom. Po dohode
s vedením TVK každému kto sa prihlásil
o pripojenie na obecný vodovod bude vypracovaná PD bezplatne. Nebude to trvať
večne, ale momentálne všetci, ktorí požiadali o pripojenie a vypracovanie PD na domovú prípojku ju mali zdarma. A zaplatiť
v dnešnej dobe cca 100€ – 150 € nie je
tiež málo. Som sklamaný z toho, že veľa
ľudí dáva mne niečo za vinu, ale neviem
z akého dôvodu. Všetko čo sme si schválili je zapísané v zápisniciach z rokovaní
OcZ. To o čom rokujeme na neformálnom
pracovnom stretnutí má len informatívny
charakter. Na základe takéhoto stretnutia si
ja potom potrebné informácie preverujem
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a dávam návrhy na schválenie už na oficiálnom rokovaní OcZ a ak je uznesenie schválené je pre nás
záväzne.
Začali sme s rekonštrukciou miestnej komunikácie na cintorín. Aj tu
sa vyskytli problémy, že
sme niektorých občanov
neinformovali a podobné
osočovanie. Cesta bola
vždy v jednom smere
priechodná
a v druhom
smere z časti obmedzená,
ale aj tu si teda ja osobne
myslím, že každý normálny človek vie takúto situáciu pochopiť a strpieť istý čas nejaké
to obmedzenie v premávke. Ja by som bol
najradšej keby bolo všetko hotové a hneď.
Nerozumiem a ani nikdy nepochopím
myslenie niektorých ľudí. Chcel by som

len vedieť, či všetci tí, čo mali nejaké tie
výhrady voči mojej osobe, alebo ako sa to
realizuje a pod., či oni konajú vždy k spokojnosti iných, a nevidia len svoj egoistický sebecký svet. Veď tá cesta sa neopravovala pre mňa. Patrí nám všetkým.
Ďalej máme vypracovanú PD na odvodňovací kanál a chodník okolo hlavnej
cesty od COOP Jednoty po miestnu komunikáciu Suchý potok. Vybavovaním stavebného povolenia som už začal.. Verím,
že na budúci rok sa nám podarí tento projekt aj zrealizovať.
Zveľadili sme areál na futbalovom ihrisku. Vznikli tu krásne ďalšie priestory,
ktoré slúžia nielen našim mužom futbalistom, ale už aj našej prípravke. Tu sa chcem
úprimne poďakovať vedeniu klubu, všetkým členom, nečlenom, ich manželkám,
priateľkám a mnohým ďalším za ich úprimnú a obetavú prácu, množstvo odpracovaných hodín. Ich výsledkom je futbalový areál, na ktorý môžeme byť tak isto
hrdí. Touto cestou sa chcem poďakovať
aj autorom myšlienky vytvorenia prípravky Mirovi Bližniakovi a Radovi Staňovi.
Myšlienka to bola perfektná a keď vidíte
tú radosť detí s akou chuťou a záujmom
hrajú futbal, tak ten pocit sa nedá opísať
a ani kúpiť za žiadne peniaze. To musí
každý zažiť a vidieť na vlastné oči. Hoci
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sme to nestihli ešte počas súťaže, dnes už
majú deti zakúpené nové mládežnícke futbalové bránky. Želám im, aby do ich brány
od súperov padalo čo najmenej gólov.
Čo sme chceli zrealizovať ešte v tomto roku, ale neočakávané okolnosti nám to
neumožnili je prístavba skladu a výmena
krytiny na streche KD. Tu to zlyhalo, ako
som už spomínal na nedodržaní termínu
dodania PD a hľadaní nového projektanta, ktorý by nám uvedenú projektovú
dokumentáciu vypracoval. Aj tento krok
sme úspešne zvládli, len skoro s ročným
sklzom, vďaka nezodpovednému prístupu
projektanta, ktorý vyhral súťaž na zadanú
zákazku. Čiže s uvedenými prácami, ktoré
boli plánované tento rok na jeseň 2017 sa
bude môcť najskôr začať až v roku 2018.
Táto prestavba sa bude realizovať z vlastných finančných prostriedkov obce.
Opätovne reagujeme na zverejnenú výzvu PPA. Jedná sa o projekt, ktorý máme
vypracovaný od roku 2016. Tento projekt
zahŕňa - osadenia solárnych panelov na
ohrev teplej vody, uteplenia obvodových
múrov, novej fasády, kompletnej rekonštrukcie záchodov, ktoré si to najviac žiadajú, vybudovania detského ihriska, chodníka a oddychovej zóny v záhrade pred
KD. Žiadosť sme podali. Zostáva nám len
čakať na vyhodnotenie a veriť, že budeme
konečne úspešní.
Výstavba bytovky. Tak tu sa konečne
pohli ľady. Zverejnili sme vo vestníku úradu vlády pre verejné obstarávanie súťaž
na zabezpečenie výstavby bytového domu

Vykurovacie obdobie

je sprevádzané aj zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiarov. Tieto môžu vzniknúť od samotných systémov vykurovania aj od ich nesprávnej obsluhy.
Podľa štatistiky požiarovosti najčastejšími
príčinami požiarov sú:
nevyhovujúci technický stav komínov,
nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies,
nedovolená manipulácia s otvoreným ohňom a horľavými kvapalinami,
ponechanie detí bez dozoru,
odkladanie žeravého popola na nebezpečných miestach a do horľavých nádob.
Vykurovacie obdobie považujeme za jedno z najrizikovejších, pričom najväčší počet
požiarov vzniká práve v súkromnom sektore: v rodinných domoch, v bytových domoch
a v priestoroch s nimi súvisiacich a preto:
neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály,
nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej a pod.,
inštaláciu vykurovacích telies zverte odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov

s 11 bytovými jednotkami. Prihlásili sa
traja záujemcovia. Nakoľko ešte nie je súťaž ukončená viac informácii Vám zatiaľ
nemôžem podať. Verím, že po úspešnom
ukončení a vyhodnotení súťaže sa začne
s výstavbou po vybavení potrebných povolení. Samozrejme najskôr musí prebehnúť územné konanie a následne po uplynutí zákonom stanoveného termínu bude
vypísané stavebné konanie. Po vyjadrení
sa všetkých dotknutých inštitúcií by malo
byť vydané stavebné povolenie, pokiaľ sa
nevyskytnú neočakávané udalosti, ktoré
by výstavbu bytového domu mohli obmedziť, alebo zastaviť.
Merač rýchlosti na konci dediny. Projektovú dokumentáciu máme vypracovanú. Na poslednom zasadnutí OcZ som
predložil poslancom návrh na zakúpenie
merača rýchlosti na základe vykonaného
prieskumu trhu. Poslanci návrh uznesenia
odsúhlasili s podmienkou, že najskôr musíme mať vybavené súhlasy dotknutých
orgánov a potom môžeme uvedený merač
rýchlosti zakúpiť.
Ďalej sme schválili zakúpenie nových
10 ks led svietidiel. Budú osadené v ulici
Borisov od parkana, kde máme posledné
staré výbojkové svietidlá.
Budúci rok by sme chceli pokračovať
v opravách úsekov miestnych komunikácii, ktoré sú mimoriadne poškodené. Jedná
sa o lokality Suchý potok, Vrzalov a Zbehová. A tak postupne by sme chceli opravovať ďalšie úseky. Máme ich požehnane.
Všetko samozrejme závisí od finančného

výrobcu,
dbajte na to, aby vykurovacie telesá – šporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke a odborne zaústené do komínových prieduchov,
veľké požiarne nebezpečenstvo vytvárajú
drevené udiarne, preto údeniu
venujte zvýšenú pozornosť,
vzhľadom na prechod viacerých domácnosti na vykurovanie drevom venujte
zvýšenú pozornosť stavu komínov, komínových dvierok a dymovodov
Upozorňujeme najmä na tieto skutočnosti: Pre inštaláciu a prevádzkovanie palivového
spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a
používaní komína a dymovodu, pre lehoty ich
čistenia a vykonávania kontrol platí vyhláška
MV SR č.401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu
bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri
výstavbe a používaní komína a dymovodu a o
lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.
Pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný

krytia.
Na úplný záver môjho príhovoru
chcem vyjadriť jedno svoje prianie, aby
sa to čo dedinu robí dedinou nevytratilo.
Aby sa zvyklosti, tradície, ktoré náš región robia výnimočným zachovali a šírili sa
z pokolenia na pokolenie. Pomaly sa z našich domovov vytráca súdržnosť, nezištné
priateľstvá. Ani si neviete predstaviť, ako
ma teší, keď pri podujatiach poriadaných
v obci sa stretneme v hojnom počte a po
jej skončení všetci ľudia odchádzajú spokojní domov.
Záverom môjho príhovoru Vážení
spoluobčania, využívam túto príležitosť
poďakovať sa Vám všetkým, ktorí ste
v uplynulom roku akoukoľvek formou
a mierou prispeli k zveľadeniu našej obce,
obohateniu jej kultúrneho, spoločenského
i duchovného života.
K prichádzajúcim vianočným sviatkom
Vám všetkým prajem, aby ste našli pod
stromčekom veľa lásky, rodinného šťastia,
porozumenia, priateľov, ktorí Vás nikdy
nezradia, jednoducho povedané, všetko to,
čo si prajete.
Do nového roku 2018 Vám chcem popriať spolu so zástupcami našej samosprávy
a taktiež v mene pracovníkov Obecného
úradu pevné zdravie, lásku , porozumenie,
rodinné šťastie. Vážme si jeden druhého a
pracujme tak, aby sme mohli byť hrdí na
seba, na svoju obec a aby sme našim deťom pripravili šťastný a útulný domov.
Miroslav Zámečník
starosta obce Zemianske Podhradie

alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína
je potrebné zabezpečiť odborné preskúšanie
komínov osobami s odbornou spôsobilosťou.
Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a o vykonaní preskúšania komína sa
na účely kontroly vydáva potvrdenie.
Majte na pamäti že:
Čas venovaný dodržiavaniu pravidiel bezpečnej manipulácie so spotrebičmi sa vám
mnohonásobne vyplatí. Preventívne kontroly a
opatrenia vám ochránia zdravie a majetok pred
požiarmi.
V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa
snažte konať vždy s rozvahou a bez paniky.
Najprv chráňte život a zdravie, až potom majetok.
V prípade, že nemôžete požiar uhasiť
vlastnými silami, čo najskôr volajte hasičský
a záchranný zbor na t. č. 150 alebo na linku
tiesňového volania č. 112.
Len dôsledným dodržiavaním týchto rád
predídete možnému vzniku požiarov vo Vašich
domovoch. Hasiči sú ochotní poradiť Vám v
otázkach, ktoré Vám robia problémy a prajú
Vám spokojné prežitie zimného obdobia bez
obáv z požiarov.
-DHZ ZP-

Slovácka jaternica
u susedov na Březovej
Ochutnávka zabíjačkových špecialít sa konala tento rok 2.
septembra 2017 v obci Březová. Bol to už 9. ročník prekrásnej
akcie pod názvom Slovácka jaternica, ktorá je nielen súťažou
družstiev, ktoré od rána pripravujú zabíjačkové a iné tradičné špeciality pre zúčastnených vyznávačov takejto „zdravej výživy“, ale
aj o utužovaní vzťahov medzi dvoma národmi, ktoré sú si veľmi
blízke. Tento rok súťažilo 11 družstiev.
Družstvo obce Zemianske Podhradie v
zostave Vladimír Ochodnický, Pavol
Hulvák, Peter Uko, starosta obce Miroslav Zámečník s manželkou Miroslavou.
K mastnému neodmysliteľne patrí aj dobrý burčiak. O zahnanie smädu sa postarali
Dalibor Kosa s manželkou Inkou. Výsledky snaženia hodnotila porota zložená
z českých a slovenských zástupcov. Všetky pripravené pokrmy po vyhodnotení
mohli ochutnať návštevníci podujatia.
Naša obec získala ocenenie za najlepšiu

Pamiatka
zosnulých
Októbrový vietor nám stelie pod nohy
zlaté lístie, ktoré nám pripomína blížiaci sa
november a s ním aj Deň pamiatky zosnulých.
Dňa 2. novembra 2017 sa uskutočnila
pietna spomienka pri príležitosti pamiatky
zosnulých v Dome smútku v Z. Podhradí za
účasti pani farárky Janky Drottnerovej a pána farára Richarda Jankoviča.
Naše kroky vedú na cintoríny, ktoré sa
premieňajú na rozkvitnutú záhradu. Je tu
čas spomienok. Spomíname viac ako inokedy na tých, ktorí chýbajú, na našich najdrahších.
Zároveň sa nám pri hroboch a
chvíľke ticha naskytá príležitosť viacej sa
zamyslieť nad podstatou a zmyslom života.
Iste si spomenieme aj na vzájomné vzťahy s
tými, s ktorými sme žili, pracovali, priatelili
sa. Lupene chryzantém sa menia na boľavé
slzy a plačú, spomínajú…
Po lícach sa nám kotúľajú slzy, mysľou
prebehnú chvíle radosti i bolesti zviazané
láskou, ktorá ani po rokoch nekončí. Kvety a svetlá sviečok na hroboch symbolizujú
predovšetkým úctu, vďaku a spomienku.
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fašírku. Tradícia domácich zabíjačiek sa pomaly, ale isto vytráca.
Tak aspoň takýmto spôsobom zachovajme a uchovajme spomienky na podomácky vyrobené zabíjačkové špeciality a zaspomínajme nielen na vôňu jedál, ale aj na tradície spojené so zabíjačkou,
ako bola návšteva cigáňov, posedenie po dobre odvedenej práci
s priateľmi, susedmi a všetky huncútstva vykonané pri zabíjačke,
ktoré k životu neodmysliteľne patria. Dnes v obchodných reťazcoch nájdeme zabíjačkové výrobky od výmyslu sveta, ale povedzme si úprimne, doma vychované prasiatko a doma urobená
zabíjačka… ej, tej sa veru nič nevyrovná.
Rok ubehne ako voda a my už sa tešíme na ďalší ročník,
ktorý bude v roku 2018 v Tr. Bohuslaviciach.
OcÚ Zem. Podhradie

Október
mesiac úcty k starším
Október je mesiacom, ktorý už neodmysliteľne patrí našim skôr narodeným
spoluobčanom. Úcta
k starším by mala
byť hlavne sústavná,
spontánna a nenásilná. A predovšetkým
by mala byť táto úcta
stála, a nielen v “Mesiaci úcty k starším”.
Starší ľudia si ju zaslúžia. Vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré môžu odovzdávať nám - mladším. Nezabúdajme ani na pozdrav, ktorý je
najjednoduchším prejavom ľudskej spolupatričnosti a rešpektovania iných ľudí
– bez rozdielu veku.
V MŠ Zemianske Podhradie sme nezabudli a pri tejto príležitosti opäť pripravili ľudový program, s ktorým sme 4.októbra potešili v KD všetkých seniorov.
Zároveň sme pozvali členov JDS Zemianske Podhradie k nám do MŠ. Navštívili
nás 11. októbra. Zahrali sa s deťmi, prezreli si priestory materskej školy, pospomínali na časy, keď boli mladé a chodili do škôlky a tiež sme tvorili z jesenných
darov prírody. Naše spoločné tvorivé dopoludnie bolo veľmi milé, sme veľmi
radi, že sa nám podarilo spojiť najmladšiu a najstaršiu generáciu. Veríme, že si
ešte nájdeme spoločný čas na ďalšie akcie.
Bc. Daniela Madilová
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podujatia v Zemianskom Podhradí

zo školičky

Z materskej škôlky
Len nedávno začal nový školský rok, brány škôl
sa otvorili a už sa blížia Vianoce. Aj za ten pomerne
krátky čas sme stihli pomerne veľa. Deťom sme spestrovali pobyt v MŠ rôznymi aktivitami. V spolupráci
s rodičmi sme zorganizovali Šarkaniádu, Oslavu jesene spojenú s ochutnávkou našich „škôlkarskych“
nátierok a tiež nám rodičia priniesli do MŠ úrodu zo
svojich záhrad na výstavu ovocia a zeleniny. S deťmi
sme navštívili DHZ Z. Podhradie – hasičskú zbrojnicu, kde nám o dôležitosti a poslaní hasičov porozprával p. Bohumil Zámečník. Pre deti bola poučná aj návšteva parku kaštieľa v
Z. Podhradí, kde si pozreli vzácne a staré stromy, nazbierali rôzne
plody jesene. S deťmi sme nazreli aj do Pamätného domu Ľ. V.
Rizneza a J. Ľ. Holubyho a tiež do ev. kostola, kde nás milým
slovom sprevádzala p. Anna Rýdza. V materskej škole nás navštívil rytier Gaston, ktorý nám porozprával o minulosti – bohatých

Po roku k nám
opäť zavítal
Mikuláš
a poddaných, ako sa deti hrávali, ako sa žilo na hrade. Zažili sme
aj rytiersky turnaj a pasovanie paloša na rytiera. O ďalšiu zábavu
sa postaral aj cirkus Jacko v ZŠ ĽVR v Bošáci.
Pre deti máme pripravené ďalšie akcie, ktoré plánujeme ešte
počas školského roka realizovať a dúfame, že sa nám to aj podarí.
Bc. Daniela Madilová

Kurz korčuľovania v MŠ Zemianske Podhradie
Pohyb je skutočne jedinečný prostriedok udržiavania a zvyšovania zdravia, citového rozvoja, upevňovania vôle i prostriedok ako zahnať nudu. Deťom prináša radosť a potrebné sebavedomie. Novou aktivitou pre našu materskú školu bol teda kurz
ľadového korčuľovania na zimnom štadióne v Novom Meste nad
Váhom v trvaní jedného týždňa, kde si deti osvojovali manipuláciu s výstrojom, padanie, vstávanie, chôdzu vpred a obraty, jazdu
vpred a brzdenie v pluhu. Všetky deti kurz zvládli, mali radosť
zo svojich úspechov na ľade. Nejedno z nich prekonalo samo
seba. Veríme, že s pomocou rodičov budú deti získané základy
korčuľovania naďalej rozvíjať.
Bc. Daniela Madilová

Vianoce prichádzajú…
Blížia sa Vianoce, najkrajšie a najradostnejšie sviatky v roku.
Čas radosti, veselosti, lásky, pokoja... Čas, keď sa môžeme na
chvíľu zastaviť, zamyslieť sa nad čarom a atmosférou vianočných
sviatkov. Ľudí sa zmocňuje sviatočná nálada. Každému akosi viac
záleží na priateľoch, na blízkych a vzájomná úcta nadobúda zväčšený rozmer. V čase adventu sa stávame lepšími, oživujeme tradície svojich predkov a snažíme sa čo najviac spríjemniť si tých
pár sviatočných chvíľ. Hľadanie vhodných darčekov, zdobenie
vianočného stromčeka, upratovanie, vôňa domova preplnená ihličím, vôňa medovníkov – to všetko neodmysliteľne patrí k Vianociam.
Na príchod Vianoc sa pripravujeme aj s deťmi v materskej
škole. Zdobíme stromček, učíme sa rôzne básne, piesne, ktorými spestríme príchod Mikuláša do MŠ a tiež potešíme rodičov a
príbuzných detí na vianočnej besiedke.S deťmi sa rozprávame o
zvykoch a tradíciách Vianoc, snažíme sa im vysvetľovať, že Vianoce nie sú iba o darčekoch, ale aj o prítomnosti svojich blízkych
pri štedrovečernom stole. Do Vianoc nám zostáva ešte zopár dní
a radi by sme ich vyplnili v MŠ rôznymi vianočnými aktivitami,
ktoré veríme, že budú pre deti obohacujúce...

Želáme Vám všetkým pokojné prežitie vianočných sviatkov, pohodu a lásku v kruhu svojich najbližších, veľa zdravia,
šťastia, osobných aj pracovných úspechov v novom roku 2018.
Kolektív MŠ Zemianske Podhradie.

Mikuláš je prvou predzvesťou vianočných sviatkov. Už tradične chodí medzi deti a rozdáva im darčeky. Inak tomu
nebolo ani v utorok 5. decembra, keď v

JDS Zem.
Podhradie
Sviatok Pamiatky zosnulých - spomienka na našich blízkych , priateľov,
známych, ktorí už nie sú medzi nami.
Aj my členky výboru Jednoty dôchodcov v našej obci sme si uctili pamiatku našich členov, na oboch miestnych
cintorínoch zapálením sviečok a krátkou tichou modlitbou .
11.11 2017 sme dostali pozvanie
od pani riaditeľky MŠ Danky Madilovej na návštevu do škôlky. Tak sme sa
vybrali- 5 babičiek s malou dušičkou,
ako nás detičky prijmú. Bolo to veľmi
milé stretnutie maličkých s babičkami.
Materská škola je veľmi pekná nielen
priestorovo, ale aj výzdobou, ktorú robia vynikajúce pani riaditeľka a pani
učiteľky s deťmi. Cítili sme sa veľmi
dobre , “vrátili “ sme sa do našich detských čias, zahrali sme sa spolu , zaspievali, urobili krásne jesenné aranžmá. Sľúbili sme si , že sa stretneme
zase, a to čo najskôr. A tak sa začala
naša “družba”.
Dňa 23.11. 2017 sme sa zišli JD
v Zemianskom Podhradí na tradičnom
Katarínskom posedení. Pozvali sme si
aj dôchodcov z Bošáce, Novej Bošáce, Predpolomy a Trenč. Bohuslavíc ,
tak nás bolo 110. Krásny počet, vďaka
Bohu, že sa ešte takto môžeme stretávať v našom už pokročilom veku. Prihovoril sa nám aj náš p. starosta Miroslav Zámečník, ktorému vďačíme za
veľmi krásny prístup ,aby sme mohli
takúto veľkú akciu uskutočniť. Veľká
vďaka, pán starosta!
Po dobrom obede, za ktorý vďačíme našim členkám výboru a dobrovoľným členkám, sme si premietli
dokument o ručných prácach ľudí z

neskorých popoludňajších hodinách zavítal aj so svojím sprievodom do Zemianskeho Podhradia, aby potešil všetky deti.
Po rozsvietení vianočného stromčeka pred
kultúrnym domom sa prítomní presunuli
do KD, kde Mikuláš s anjelom obdarili
deti sladkými balíčkami. Čertovi sa zámer
„postrašiť deti“ veľmi nevydaril, pretože
boli veľmi suverénne a plné očakávania,
i keď predsa niektoré premohol strach a
nedokázali pripravenú básničku povedať.
Slovami vďaky sme mikulášsky sprievod
vystrojili na ďalšie cesty, dúfajúc, že o rok

Bošáckej doliny od čias po 1.svetovej
vojne až podnes. Tieto krásne zábery
pripravili, natočili a hlavne zozbierali
p. Anička Kozáčková a p. Milan Madara. Aj popri svojej ťažkej práci na
poli a v zamestnaní si ľudia, ktorí už
mnohí nie sú medzi nami, našli čas ,
aby si skrášlili svoje príbytky vyšívanými obrusmi, plachtami , záclonami.
Šili, vyšívali a skrášľovali svoje odevy- najskôr kroje, neskôr v “modernej
dobe” - blúzky, šaty, ručníky a sukne.
Háčkovali krásne obrúsky, obrusy, ozdobovali oltáre v kostoloch. Chráňme
si toto naše národné bohatstvo, ktoré
nám nikto nikdy nevezme.
Aj my sme nadviazali na tento
dokument a pripravili sme si výstavku ručných prác našich členiek, háčkované obrúsky, ozdoby na vianočný
stromček, pletené odevy a ešte sme
pozbierali posledné jesenné kvety a
tekvičky a ozdobili stoly v kultúrnom
dome. Pri kávičke, sladkých zákuskoch, koláčikoch a príjemnej hudbe
z magnetofónu sme si zaspomínali na
naše mladé časy, postretali sa tí, ktorí
sa už dávnejšie nevideli, zatancovali
sme si .
Chcela by som sa veľmi pekne
poďakovať všetkým , ktorí sa podieľali na príprave tejto akcie, našim
členkám, p. starostovi , PD v Bošáci
- predsedovi p. Králikovi za sponzorský dar, p. farárke Janke Drottnerovej
za zapožičanie premietacieho plátna a
diapozitívu , p. Kozáčkovej Aničke za
zapožičanie dokumentu, p. Madarovi, ktorý nás aj “sledoval” za “okom
kamery”, a hlavne všetkým, ktorí sa
zúčastnili na tomto krásnom predvianočnom podujatí.
Prajem všetkým ľuďom dobrej
vôle krásne Vianoce, pokojný a pohodový Nový rok a všetko dobré do nového roka.
predsedkyňa JD v Zem. Podhradí
Eva Kopuncová
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príde zas...
Okrem radosti priniesol Mikuláš do
našej dedinky aj atmosféru blížiacich sa
Vianoc. Tie prichádzajú so svojím tajomným čarom - s láskou a radosťou. Želajme
si teda navzájom sviatky plné lásky, pokoja a oddychu.
Záverom chceme ešte poďakovať našim ochotným spoluobčanom, ktorí nám
stretnutie s Mikulášom, čertom a anjelom
sprostredkovali a to Rostislavovi Mitanovi, Jánovi Sležáčkovi, Kristínke a Daniele
Madilovej.

Mesiac úcty
k starším
Jeseň je dar – verte tomu! Jeseň je krásna a
poetická, je to čas, kedy sú stromy odeté v pestrofarebnom šate. Skúpe slnečné lúče babieho
leta sa predierajú spoza mrakov a chladný vietor nám hladí naše tváre. Ale jeseň nám zúročí
celoročnú námahu a v živote prinesie múdrosť, pokoj a vyrovnaný pohľad na život.
Všetko na svete môže človek zastaviť, každý pohyb, každý nepokoj, čo však nezastaví,
nespomalí, je čas. Čas plynie ako rieka nášho
života. Míňa sa deň za dňom, rok za rokom.
Starnutie prichádza pomaly, nenápadne. Nedá
sa tomu vyhnúť. Sem – tam vás niečo zabolí,
objaví sa vráska, skôr či neskôr obelejú vlasy.
Každý malý chlapec či dievča bude raz dedko
– babka. Nezabúdajme, všetci raz budeme starí. Naši starší spoluobčania si zaslúžia úctu nás
mladých. Úcta k starším by mala byť hlavne
spontánna a sústavná, veď ľudia si ju zaslúžia. Vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré
môžu odovzdať mladším. Nezabudnime na
pozdrav, ktorý je najjednoduchším prejavom
ľudskej spolupatričnosti a rešpektovania iných
ľudí – bez rozdielu veku.
Vľúdne slová, krásne básne, veselé piesne
sa niesli sálou kultúrneho domu dňa 4.10.2017,
kedy sa uskutočnilo posedenie pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším. Prítomným sa na úvod
prihovoril starosta obce M. Zámečník, ktorý
všetkým zúčastneným poprial veľa zdravia, životnej pohody a optimizmu… Pri tejto príležitosti nás navštívili deti aj so svojimi učiteľkami z MŠ Z. Podhradie a ZŠ s MŠ L.V.Riznera
v Bošáci. Tí najmenší odhodlane vystúpili, aby
zaspievali a zatancovali. Deti si pripravili krásne scénky a zmes piesní a básní.
Jedna ľudová múdrosť hovorí „ Človek je
krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi“ a v tomto duchu sme sa po pekne prežitom stretnutí aj
rozchádzali.
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– zlomený konár visiaci z lipy
pri škôlke a zúčastnili sa jedného taktického cvičenia.
V posledný deň mesiaca
boli štatutárni zástupcovia organizácie Ing. Kusenda, Mgr.
Šusterová a Zámečník Bohuš
u p. notárky JUDr. Pagáčovej,
ktorá v spolupráci s predsedkyňou revíznej komisie Mgr.
Zámečníkovou Evou zaregistrovala našu organizáciu k čerpaniu či poberaniu 2% pre
neziskovú organizáciu z vašich

Oslava 20. výročia založenia ZO JDS v Z. Podhradí
Dňa 26.augusta 2017 sme sa zišli dôchodci z našej ZO JDS v Z. Podhradí na
posedení pri príležitosti 20. výročia založenia našej ZO.
Okrem našich členov pozvanie prijali
aj “kolegovia” zo susedných obcí Bošáca,
Nová Bošáca a Predpoloma. Po spoločnom
privítaní som privítala aj nášho starostu p.
Miroslava Zámečníka, ktorý si našiel čas a
prišiel medzi nás.
20 rokov je dlhý čas, menili sa štátne
systémy, zmenila sa platobná mena,
prišli medzi nás noví členovia, iní odišli tam, odkiaľ niet návratu. Prvou
predsedkyňou bola p. Milka Václavová
, ktorá už nie je medzi nami. Minútou
ticha sme si uctili ich pamiatku. Ďalšou
predsedkyňou bola p. Danka Hulváková, ktorá túto funkciu zastávala 12 rokov a ukončila ju koncom roka 2016.
Po nej som nastúpila ja. Verím, že s pomocou nového výboru a aj s pomocou
ostatných členov sa mi podarí pokračovať a aj pridať niečo zo svojich “nápadov”, aby sme si mohli okrem svojich
rodinných povinností spríjemniť aj
voľné chvíle našej jesene života.
Dostali sme aj ďakovný list od predsedkyne KO JDS v Novom Meste nad Váhom p. Lovasovej Márie, ktorá sa nemohla
zo zdravotných dôvodov zúčastniť nášho
posedenia. Vyjadrila radosť , že naša ZO
pracuje 20 rokov veľmi aktívne a popriala

nám veľa zdravia a úspechov.
Prihovoril sa nám aj náš p. starosta,
ktorý aj svojím typickým humorným príhovorom potešil nás všetkých.
Mojím želaním je, aby sa aj ostatní členovia zapájali do činnosti JDS, nielen výbor, tiež účasť na podujatiach, či už kultúrnych, na výlety, posedenia s dôchodcami z
ostatných susedných obcí, ktoré spoločne
patria do JDS Bošáckej doliny. Pozvala
som všetkých na pondelkové posedenia

pri kávičke a koláčiku v kultúrnom dome.
Po všetkých “oficialitách” som privítala aj hudobné duo- tiež dôchodcov zo
Zabudišovej, ktorí nám prišli zahrať a pobaviť nás našimi krásnymi ľudovými piesňami aj z našej krásnej doliny.

Prajem všetkým našim členom hlavne
zdravie, pokoj , pohodu, šťastie a lásku od
svojich najbližších - detí, vnúčat a pravnúčat. Veď oni sú našim “korením” života.
A nasledovalo pohostenie- obed, sladké koláčiky i zákusky ku kávičke, slané
na “ zobkanie”, ktoré napiekli naše členky
výboru k vínku a pivku.
Potom sa rozprúdila zábava, pri tanci
sa nedali zahanbiť už nie najmladšie nohy
. Zaspievali sme si všetci známe pesničky,
pospomínali na svoje mladé časy, na
lásky, na deti, pochválili sa vnúčencami.
O kultúrnu vložku sa postaral aj p.
starosta Mirko Zámečník, zaspieval
krásnym , silným hlasom svoju obľúbenú pieseň. A bol odmenený veľkým
potleskom.
Ďakujem výboru za perfektne pripravenú krásnu akciu, sponzorom :
chlapcom Kusendovým - Rasťovi a
Palkovi, Vladkovi Mitanovi, obecnému zastupiteľstvu za podporu, všetkým svojim členom, ktorí si “našli”
čas prísť sa zabaviť spolu aj s našimi
susednými organizáciami a takto sa zaslúžili o krásne prežité sobotné popoludnie.
Verím, že na ďalších takýchto spoločných
podujatiach sa zídeme ešte vo väčšom
počte.
predsedkyňa JD v Zem. Podhradí
Eva Kopuncová

Tamarka Zamcová, Rebeka
Dovinová, Diana Brdová, Lea
Drottnerová, Rastík Drottner,
Jarko Herínek a Miško Zámečník sa postavili na tretí stupienok víťazov. V septembri sme
boli pozvaní našim družobným
hasičským zborom v obci Brězová na Slovácku jaternicu.
Zúčastnili sme sa štyria členovia a sme radi, že družba medzi
zbormi Březová a Zemianske
Podhradie pokračuje aj keď od
jej založenia ubehlo už krásnych 54 rokov. Na hasičskom
ihrisku v tom čase prebiehal

Mesto nad Váhom, ako aj republika na Českú republiku a
Slovenskú republiku. Stretli
sa tu zakladatelia spolupráce,
ktorí vtedy stáli pri podpise
dohody o spolupráci. Tak ako
v našej družbe so SDH (Sbor
dobrovolních hasičú ) z Březovej nerozdelili priateľské vzťahy hasičov na vyššej úrovni ani
hranice republík. V zásahovej
jednotke pokračovala príprava
členov DHZO ( Dobrovoľného hasičského zboru obce )
v zdravotnej príprave, kde si
osvojovali návyky a zručnosti

dohovor na organizácií stretnutia bývalých okresných riaditeľstiev - vtedy Zväzov či
inšpekcie požiarnej ochrany z
Trenčína a Uherského Hradišta, ktorých spolupráca a družba predstavuje tento rok už
30 rokov spolupráce. Koncom
septembra sa na cvičisku v Zemianskom Podhradí stretnutie
aj uskutočnilo, kde sa stretli
už tri okresy a dve republiky
nakoľko okres Trenčín sa rozdelil na okresy Trenčín a Nové

pri poskytovaní predlekárskej
prvej pomoci či záchrane života pod vedením skúseného
inštruktora prvej pomoci Mgr.
Jána Vidu. Po náročných pracovných týždňoch či mesiacoch sme zorganizovali výlet
do Vysokých Tatier, kde si naše
hasičky a hasiči prešli niekoľko turistických chodníkov, aby
načerpali nových síl do ďalšej
práce, ktorej máme pred sebou
ešte veľa . Po návrate z Gerlachova sme pokračovali škole-

Podhradskí hasiči v prvom polroku 2017
Vážení spoluobčania!
Letné mesiace sú za nami
a postupne k nám prichádza
zima. Dovoľte, aby som Vás
oboznámil s činnosťou Dobrovoľného hasičského zboru
počas uplynulého obdobia a
pripomenul niečo, na čo by ste

nemali zabúdať v tom nastávajúcom období, pre niekoho
plného zhonu, pre niekoho obdobia oddychu a kľudu.
Po dlhotrvajúcom suchom
období bola v auguste naša
organizácia požiadaná o pomoc pri záchrane takmer 400
sadeníc
v
lesnej škôlke, ktoré sme
spoločne so
zamestnancami Štátnych lesov
SR v rámci
výcviku vodičov a kondičných jázd
boli dvakrát

zalievať. Horúce dni narobili problémy aj našim spoluobčanom, ktorým sa stratila
voda v studniach. Aj napĺňanie
studní sme vykonali dvakrát.
Popri prácach sa nám podarilo vyškoliť 19 členov zásahovej jednotky obce s obsluhou a používaním rádiostaníc,
ktoré nám zabezpečila Škola
požiarnej ochrany SR v Martine. Reagovali sme na výzvu
Ministerstva vnútra č. 7 na
výstavbu a rekonštrukciu hasičských zbrojníc, kde by sme
radi urobili prístavbu skladu v
garáži, ako aj sociálne zariadenie či kuchynku. Na hasičskom
cvičisku prebehlo niekoľko
akcií, na ktorých sme boli or-

ganizátormi alebo asistentmi,
či pomocníkmi. V športových
družstvách
nastali menšie
zmeny, kde na Pohár starostov
Bošáckej doliny nastúpil s našimi mužmi aj nový kolektív
našich dorastencov. Súťaže sa
zúčastnili Zámečníková Janka, Černá Klaudia, Zámečník
Michal, Oprchalová Rebeka,
Kusendová Terézia, Uher Erik,
Daniš Dalibor, Bánovský Lukáš, Zámečník Patrik, Katrinec
Matúš a Zámečník Dominik.
Prvé družstvo obsadilo 7.miesto, druhé družstvo skončilo
na štvrtom mieste a družstvo
mladých hasičov v zložení
Barborka Madilová, Kristínka Madilová, Patrik Madila,
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ním, tentoraz mladých hasičov
v zdravotnej príprave, ktorí sa
pripravovali na jesenné kolo
súťaže Plameň. Toto sa konalo
za nepriaznivého počasia formou branného preteku koncom
mesiaca na cvičisku v Z. Podhradí. Naši mladí hasiči ako aj
z Bošáce, Kálnice, zo Starej
Turej a Beckova súťažili ako
10-členný kolektív v piatich
disciplínach, a to vo viazaní uzlov, určovanie vecných
prostriedkov, určovanie dopravných značiek, prvá pomoc a streľba zo vzduchovky.
Dve disciplíny boli pre daždivé
počasie zrušené. Na prvom
mieste skončili s počtom bodov 134 súťažiaci z kolektívu
mladých hasičov DHZ Kálnice,. na druhom mieste sa
umiestnili mladí hasiči zo Zemianskeho Podhradia s počtom
129 bodov, na treťom mieste
skončili mladí hasiči z Bošáce
127 bodov, štvrtý Beckov 114
bodov a piata skončila Stará
Turá s malinkými drobcami
s 88 bodmi. Členovia dobrovoľného hasičského zboru
obce zasahovali 1x pri požiari
rodinného domu, 1x vykonali
výjazd k technickému zásahu

daní. V tento deň sme boli ešte
oslovení možnosťou prečistenia priepustu vody v správe
združenia urbariátu Bošáca.
Štyria členovia DHZ počas piatich hodín vyčistili priepust, a
tak zabezpečili prietok vody
pod cestou, aby neničila komunikáciu v lese. (zúčastnení:
Zámečník Bohuš, Bujna Pavel,
Zámečník Michal a Štefan Kusenda). Začiatkom novembra
sme boli pozvaní našim dlhoročne aktívnym členom p. Pavlom Tulisom na oslavu život-

ného jubilea 70 rokov. V tejto
súvislosti ďakujeme za pozvanie a prajeme pevné zdravie do
ďalších rokov života. Podobne
prajeme všetko najlepšie, hlavne zdravie aj ďalšiemu členovi
- sedemdesiatnikovi p. Slavomírovi Kusendovi za rozvoj a
zveľaďovanie DHZ hlavne vo
funkcii starostu obce.
Začína vykurovacie obdo-
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bie a našou snahou bolo zistiť
stav požiarneho nebezpečenstva v obci. Členovia kontrolných skupín s preventivárkou
obce p. Katarínou Lobíkovou
boli preškolení technikom požiarnej ochrany obce p. Ing.
Stanislavom Malcom a následne sme od 17.11. vykonávali
preventívne protipožiarne kontroly rodinných domov s uspokojivým výsledkom. Menšie
nedostatky boli odstránené
počas kontroly alebo sa určil
čas na ich odstránenie, no našli
sa domácnosti, ktoré kontrolu
neumožnili! Počas kontroly
boli občanom rozdané letáky,
kde boli poskytnuté informácie
zo Zákona č.314/2001Z.z. o
ochrane pred požiarmi. Našou
úlohou nebolo zastrašovať občana, ale pomôcť mu orientovať
sa v zmysle vyhlášok. Upozorniť ho na nebezpečenstvá, ktoré číhajú na každého z nás pri
nepozornosti či rýchlom konaní, ktoré nám náš každodenný
život prináša. Počas kontroly
bolo v obci 6 kontrolnými skupinami skontrolovaných 319
rodinných domov a 12 drobných prevádzok. Z dotácií MV
SR boli zakúpené náhradné

diely na požiarnu striekačku
PS 12, pneumatiky na cisternové vozidlo Tatra 815, prenosné
rádiostanice, džberové striekačky, zásahové a pracovné
obleky, boli vykonané školenia
a iné. S podporou TSK a obce
nám bola poskytnutá hotovosť
1800€ na nákup vecných prostriedkov.
V priebehu roka
sme požiadali a v tomto období očakávame ďalší prírastok
do našej garáže, a to protipovodňový vozík, ktorý by mal
pomôcť našim občanom počas

povodní a záplav. Z okresnej
súťaže DHZ konanej v Pobedime postúpilo naše družstvo
dorastu na krajskú súťaž, ktorá
sa konala v Dohňanoch , kde
reprezentovalo našu obec a
dobrovoľný hasičský zbor . Po
slušnom výkone skončilo na
5.mieste, k čomu im gratulujeme. Okrem súťažiacich patrí
pochvala aj trénerom Palkovi
Martákovi a Bohušovi a Tiborovi Zámečníkovi za prípravu
na súťaže. V spolupráci OR
HaZZ v N. Meste n. V. a DHZ
Z. Podhradie bolo vykonané požiarno-taktické cvičenie
(PTC) zamerané na vyhľadávanie nezvestných osôb v lese.
Do cvičenia boli zapojené všetky obce z okrsku č.3- Bošáckej
doliny a SDH Březová. Za náš
zbor sa zúčastnili Tibor Zámečník, Bohuš Zámečník, Štefan
Kusenda, Vladimír Chrenko,
Pavel Bujna, Vaškovič Martin,
Michal Zámečník, Samuel Lobík a Miroslav Zámečník, starosta obce.

Veľké srdiečko ukázali naše
členky a členovia v spojení s
futbalovým klubom 72, keď
sa zúčastnili odberu Kvapka
krvi Bošáckej doliny mobilnou transfúznou jednotkou.
Darovanie krvi je skutočným
„darom života“, ktorý zdravý
jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. Je
to veľmi prospešný a humánny
krok. Vážime si tento krok ktorý ste urobili dámy a páni Jana
Zámečníková, Natália Kusendová, Patrik a Dominik Zámeč-

ník, Šimon a Matúš Katrinec.
Ďakujem za spoluprácu
celému výboru, všetkým členom i nečlenom, ktorí sa počas
celého roka či obdobia snažili
pomôcť, neváhali tráviť svoj
voľný čas pri činnostiach spojených s „hasičinou“ a boli nápomocní pri plnení uznesenia
z výročnej členskej schôdze.
Veľké ďakujem patrí starostovi
obce p. Miroslavovi Zámečníkovi a obci Zemianske Podhradie, jej poslancom za podporu
a pomoc počas celého obdobia,
no hlavne za zastrešenie priestoru medzi hasičským a poľovníckym domom, prípravu
a doloženiu dokumentov ku
kolaudácii hasičského domu,
Trenčianskemu samosprávnemu kraju na čele s jej županom
Ing. Jaroslavom Baškom za finančnú pomoc pri nákupe prostriedkov na ochranu zdravia
a majetku občanov obce, inštruktorovi prvej pomoci Mgr.
Jankovi Vidovi za bezplatnú
zdravotnú prípravu mladých
hasičov, športovým družstvám
za reprezentáciu
hasičského zboru i obce.
Blížia
sa
najkrajšie sviatky v roku, na
ktoré sa tešíme
všetci,
nielen
deti. Prajem Vám
šťastné a veselé
prežitie vianočných sviatkov,
bohatú nádielku
darčekov a v novom roku veľa
zdravia a úspechov v rodinnom
i pracovnom živote, a to hlavné –
ABY U VÁS NEHORELO!
Ing. Štefan Kusenda
Predseda DHZ
*pozn – článok Vykurovacie obdobie na str. 18

Pozvánka
na Silvestrovskú

DHZ Bošáca
v roku 2017

zábavu
Dobrovoľný hasičský zbor v Z.
Podhradí Vás pozýva na Silvestrovskú zábavu, ktorá
sa bude konať dňa
31. 12. 2017 od
19.00 hod. v kultúrnom dome. Do
tanca Vám bude
hrať Igor.
Predpredaj vstupeniek na t. č.
0918 717 128
u p. Rýdzej

Pozvánka
na VČS
Pozývame svojich
členov na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa
uskutoční dňa 13.1.2018
o 16.00 hod v kultúrnom
dome Zemianske Podhradie. Po VČS bude
pripravené občerstvenie, posedenie pri hudbe
a možnosť zakúpenia
členských známok.
Výbor DHZ

K dnešnému dňu má naša organizácia
52 členov, z toho 5 žien a prijali sme 3 nových členov. Výbor DHZ zasadal v tomto
roku podľa plánu práce na rok 2017 10-krát
a mimoriadne 4-krát. Na svojich zasadnutiach sa zaoberal prípravou jednotlivých
akcií poriadaných v roku 2017 a riadením
celkového chodu DHZ.
V nedeľu 19.2. sa stretli dobrovoľní hasiči s celého kraja v
Trenčíne v kine Hviezda, aby
diskutovali s ministrom vnútra
Róbertom Kaliňákom. Stretnutia sa zúčastnil p. Benko Štefan,
oboznámil nás s priebehom rokovania, novými stanovami DPO,
predniesol žiadosť na protipovodňový vozík a dotácie na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice.
25.2. obec Bošáca a DHZ Bošáca
usporiadali tradičnú Fašiangovú
veselicu. Pre návštevníkov sme spolu s DS
Rozmarín pripravili program pochovávania basy.
22.4. sa uskutočnilo IMZ v Hrachovišti. Preberal sa nový systém povyšovania,
stav členskej základne, organizačné zabezpečenie jarného upratovania, okresnej
súťaže a hry Plameň a skúšky Odznaku
odbornosti. 29.4. sme sa spolu s bratmi s
Dolního Němčí zúčastnili 24. medzinárodnej hasičskej púte na Svatý Hostýn. Kvôli
nepriaznivému počasiu sme tento rok „pálili Jura“ až 6.5.
V spolupráci s OcÚ Bošáca sme MDD
strávili s deťmi na miestnom ihrisku. 3.6.
si mohli deti obzrieť techniku DHZ Bošáca, vyskúšať si útok s vodou na terče a povoziť sa na našom IVECU Daily.
Tohtoročné hody sme strávili s obcou
Horné Ředice, ktorá je družobnou obcou
tej našej. Priniesli so sebou historickú
techniku a jej ukážku sme mohli vidieť na

námestí. Naživo sme mohli vidieť a aj si
vyskúšať, ako sa hasilo za našich starých
otcov.
Náš zbor venuje každoročne pozornosť
príprave požiarnych družstiev na súťaže.
Máme družstvá mladých hasičov, družstvo mužov a v tomto roku aj veľká novinka – družstvo veteránov. Sme jedným
z mála zborov, v ktorom členovia pracujú
s deťmi, za čo môžeme ďakovať Marekovi Brázdovičovi a Dušanovi Kasanovi. Mladým hasičom sa dôkladne venujú
počas celého roka, čoho dôkazom je 38
spoločných stretnutí či už na tréningoch
alebo súťažiach. Výsledkom ich práce je
napríklad 3.miesto z nočnej súťaže v Zemianskom Podhradí, 1.miesto v požiarnom útoku s vodou a celkové 2. miesto na
územnom kole hry Plameň, či 2. miesto zo
súťaže o putovný „Pohár starostov Bošáckej doliny“. Z jesenného kola hry Plameň
si odniesli pohár za 3. miesto a sezónu zavŕšili účasťou na Halových majstrovstvách
SR kolektívov mladých hasičov vo Svite.

Tento rok do nášho družstva mužov
pribudli traja noví členovia: Michal Brázdovič, Kristián Kasana a Michal Maruška.
V novom zložení sa mohli naplno venovať
tréningom a príprave na súťaže v okolí.
Premiéra na nočnej súťaži v Z. Podhradí im vyniesla 6.miesto. Na okresnej súťaži DHZ v Pobedíme obsadili celkovo
12.miesto a v prebore jednotlivca priniesol Tomáš Kyselica na hasičskú zbrojnicu
pohár za pekné 2.miesto. Už tradičná nočná súťaž v susedných Tr. Bohuslaviciach
znamenala pre nás 8.miesto. Ďalej naša
cesta smerovala do Pavlíc, kde sa konalo
9.kolo ZSHL. Na tejto súťaži bola ohodnotená kategória neligové družstvá a my
sme obsadili pekné 3. miesto. Každoročne
sa dobrovoľní hasiči Bošáckej doliny stretávajú na súťaži o putovný Pohár starostov
Bošáckej doliny. V sobotu 9.9. sa stretli N.
Bošáca, Z. Podhradie, Bošáca, Zabudišo-
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vá a Tr. Bohuslavice na miestnom ihrisku,
aby zabojovali o túto trofej. Organizačne
sme sa snažili o hladký priebeh súťaže, aj
keď nás potrápili nemalé technické problémy s terčami a časomierou. V tejto súťaži
sme mali zapojené aj družstvo žien, ktoré
obsadili 3. miesto a muži sa umiestnili na
2. mieste. A naša posledná súťaž, na ktorej
sme sa zúčastnili sa konala v Šišove. Obsadili sme až 23. miesto zo 40 družstiev
mužov po malej nehode na základni, ale
útok sme dokončili. Napriek tomuto malému nezdaru sme sa skvelo zabavili a odchádzali až neskoro večer domov.
Novozaložené družstvo veteránov ukázalo ostatným, že má odhodlanie a chuť
bojovať aj v pokročilom veku. Po pár tréningoch sa predviedli na nočnej súťaži v
Z. Podhradí s výsledným 5. miestom, kde
dokonca predbehli našich mužov. V Tr.
Bohuslaviciach si to tieto dva tímy vymenili, a „veteráni“ skončili na 13.mieste.
Samozrejme nemohli chýbať ani na domácej súťaži, kde sa umiestnili na peknom 3.
mieste.
26.8. sme prehĺbili priateľstvo
návštevou našej hasičskej družobnej obce Dolní Němčí. Dúfame, že o rok sa uvidíme znova.
Tento rok sme boli požiadaní
o organizovanie a usporiadanie
IMZ. Približne 80 hasičov sa zišlo 11.11. o 18.hod v KD Bošáca.
Boli prediskutované prípravy
VČS, štatút povyšovania a školenie veliteľov DHZO.
Nesmieme zabudnúť ani na
našich jubilantov. V tomto roku
oslávili Donko Daniel a Dujnič
Milan 60 rokov a Janega Jozef 80 rokov.
Ku koncu roka sa konala výročná členská schôdza DHZ Bošáca. Zhodnotili sme
činnosť našej dobrovoľnej organizácie za
uplynulé obdobie, stanovili si plán činnosti na ďalšie obdobie, ako aj zvolili si vedenie našej ZO.
Záverečné poďakovanie patrí výboru
DHZ za celoročnú prácu, p. Štefanovi Benkovi za dlhoročné vedenie DHZ, družstvu
mužov, žien, veteránov a mladým hasičom
za reprezentáciu obce a zboru, starostovi
obce Mgr. Danielovi Juráčkovi za podporu, firme Ferno Slovakia s.r.o. , PD Bošáca
a všetkým ostatným, ktorí snami v priebehu roka spolupracovali a pomáhali nám.
Výbor a členovia DHZ Bošáca prajú
príjemné prežitie sviatkov a úspešný štart
do nového roka 2018.
25.11.2017
Výbor DHZ Bošáca

26

zo športu

zo športu

Znovuobnovenie futbalovej prípravky FK 1972 Z. Podhradie
Myšlienka znovuobnovenia futbalovej prípravky FK
Z. Podhradie vznikla v čase,
kedy sa na futbalovom ihrisku
začalo stretávať čoraz viac detí
so záujmom zahrať si futbal. A
tak sme sa po vzájomnej konzultácii s členmi futbalového

klubu FK 1972 Z. Podhradie
a starostom obce Z. Podhradie
Miroslavom Zámečníkom rozhodli, že pod našim vedením
futbalovú prípravku obnovíme.
Zistili sme si záujem a na naše
prekvapenie bol väčší, ako sme
čakali. Po prvom, druhom i
nasledujúcich
tréningoch
záujem
neupadol. Naopak sa stupňoval.
Deti
sa v zostave
s brankárom
Filipom Lobíkom, hráčmi
v poli – Ema
Zámečníková,

Matej Bujna, Dominik Kotúč,
Oliver Piliš, Alexej Lieskovský, Simon Kristín, Lívia Pospíšilová, Lukáš Pospíšil, Lukáš Kočický, Vanesa Vidová,
Nicolas Morong, Timotej Bližniak, Tamara Rýdza zúčastnili
jesennej časti turnajov PRÍPRAVKA-MIX-JUH II-OBFZ
TN. Výsledky z turnajov si môžete pozrieť na stránke www.
futbalnet.sk. Deti mali z každého zápasu obrovskú radosť.
Ukázali, že sú súdržní a tešili
sa zo svojich úspechov. Neúspechy ich neodradili. Jeden z
turnajov sa uskutočnil dňa 16.
09. 2017 na futbalovom ihrisku
v Z. Podhradí. Počasie nám zo
začiatku neprialo, ale nakoniec
všetko dobre dopadlo. Na záver
ich prvej jesennej futbalovej
sezóny sme deťom s podporou
obce Z. Podhradie a futbalového klubu FK 1972 Z. Podhradie zorganizovali dňa 15.
10. 2017 ukončenie. Deti hrali
zápas proti družstvu MAMIČIEK a družstvu OTECKOV.
Počasie bolo slnečné a tak sa
na futbalovom ihrisku zišli nielen rodiny členov futbalovej
prípravky FK Z. Podhradie, ale

i priaznivcov futbalu. Deti si
pochutnali na pizzi a koláčoch,
ktoré upiekli ich mamičky.
Tréningy však nekončia.
Týmto by som chcel informovať deti a rodičov, že od 24.
11. 2017 nám pani riaditeľka
ZŠ s MŠ Mgr. Daniela Záhorová umožnila trénovať v školskej telocvični. Tréningy budú
bývať každý piatok od 15. 30
hod. do 17. 00 hod.
Na záver by sme chceli
poďakovať starostovi obce Z.
Podhradie Miroslavovi Zámečníkovi, poslancom obecného
zastupiteľstva Z. Podhradie,
členom futbalového klubu FK
1972 Z. Podhradie za podporu
a pomoc. Ďalej chcem poďakovať rodičom, ktorí sa pravidelne nielen zúčastňovali, ale
i pomáhali počas tréningov
a turnajov. Najväčšia vďaka
patrí našim deťom, ktoré ukázali, že futbal ich baví a naše
snaženie a čas strávený na futbalovom ihrisku nevyšli nazmar. Tešíme sa na jarnú časť
sezóny.
S pozdravom
Miroslav Bližniak
a Radoslav Staňo

FK 1972 Zemianske
Podhradie
Rok 2017 sa nám pomaly blíži ku koncu. Mnohí sa zamýšľame nad tým, čo sa
nám podarilo a čo nie. Rovnako tak je to
i u nás, vo futbalovom klube FK 1972 Zemianske Podhradie. Sezónu 2016/2017 sa
nám podarilo ukončiť úspešne. Ako nováčik VII ligy JUH sa nám podarilo v sútaži
zachrániť. V Podhradí sa hrá pekný futbal,
čo potvrdil nejeden domáci fanúšik, ale aj
fanúšik súpera. Najviac nás asi tlačila päta
v zakončení. Sezónu sme skončili na 12
mieste so ziskom 29 bodov a skóre 47:56.
Po skončení sezóny sme si ale odpočinok nedopriali. Čakalo nás organizovanie
turnaja o Pohár starostov obcí Bošáckej
doliny i zveľadovanie areálu.

Touto cestou by
som sa chcel poďakovať v prvom rade
obecnému zastupiteľstvu na čele s
našim “ Richtárom
“ Mirkom Zámečníkom, ktorý sám
na brigádach odpracoval niekoľko desiatok hodín. Za pomoci pána Kuchtu sa nám
podarilo vykopať a osadiť studňu, ktorú
sme začali využívať na závlahu ihriska,
taktiež slúži ako hlavný príjem vody do
šatní, o ktorého zapojenie sa postaral Janko Zámečník z Tr. Bohuslavíc.
Taktiež sa nám podarilo premiestniť

a zrekonštruovať bunku z hasičského ihriska, ktorú využívame naplno. Slúži ako
sklad tréningových pomôcok, šatňa rozhodcov a v neposlednom rade i ako šatňa
pre našich najmenších. Pri jej rekonštrukcii nám výrazne pomohol klubový zvárač
číslo 2 Roman Zámečník, ktorý si taktiež
pre nás ukrojil zo svojho voľného času.
Ďalej sme namaľovali a opravili la-

pač po celom obvode ihriska, striedačky i
lavičky. Na tejto brigáde si nás pod svoje
ochranné krídla vzal klubový zvárač číslo
1 Pavol Pospíšil. Bez jeho umu by sme ho
opravovali možno dodnes.
Príprava a organizácia Pohára starostov
nám vyšla na výbornú, škoda že sa nám ho
nepodarilo vyhrať. Skončili sme druhí, zaslúžene ho vyhrala OŠK Bošáca, no boli
sme ich zdatným súperom. Veľké ďakujem
patrí všetkým fanúšikom a dobrovoľníkom, ktorí nám s organizáciou pomohli.
Na konci letných prázdnin sme za pomoci Obecného úradu Zemianske Podhradie zorganizovali akciu na hasičskom
ihrisku s názvom Športové hry spájajú
dediny Bošáckej doliny. Za myšlienku
a organizáciu patrí veľká vďaka Katke
Dugovej, Janke Helíkovej, nášmu starostovi , ktorý túto myšlienku podporil a bol

ňou nadšený, obecnému zastupiteľstvu
obce Zemianske Podhradie, Mikroregiónu Bošáčka a samozrejme všetkým dobrovoľníkom. Začiatok prípravy na sezónu
2017/2018 sme začali pod novým trénerom
Jožkom Macejkom, ktorý nás podporoval
už v minulej sezóne. Jeho myšlienky, tréningové metódy a zápal pre vec motivujú
celý „mančaft“, je tým správnym chlapom
na správnom mieste. Prajeme mu pevné
nervy, aby to s nami vydržal. Taktiež sezónu započala aj naša prípravka, ktorá robí
radosť nielen nám, ale i celej dedine.
Deti sa zlepšujú od tréningu k tréningu
a od zápasu k zápasu. Veľmi dobre ich vedie trénerská dvojica Miroslav Bližniak a
najmä Radoslav Staňo.
Jesennú časť naše A mužstvo obsadilo 11. miesto s 11 bodmi a skóre 18:38.
Tak ako i minulú sezónu sa trápime najmä
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v koncovke. Počas sezóny sme odohrali
veľa dobrých zápasov, no s menej uspokojivým výsledkom. Netreba však vešať
hlavu, máme celú zimu na natrénovani a v
jarnej časti sa prebojovať do stredu tabuľky, kam patríme.
Na záver nemôžem zabudnúť na pohostinstvo Federál, na čele so Silviou Rýdzou a Michaelou Katrincovou, kde nás i
po nevydarenom zápase vždy čaká pohostenie a príjemná atmosféra.
Taktiež chcem poďakovať výboru FK
1972 Zemianske Podhradie, na čele s predsedom Ľubošom Kusendom, tajomníkom
i vedúcim mužstva Ivanom Profjétom,
pokladníčkou Ivetou Katrincovou a asistentami Dominikom Zámečníkom a Daliborom Pospíšilom, ktorí sa snažia neustále
podhradský futbal posúvať ďalej...
ZEMANI OLÉ, OLÉ!

Prípravka na halovom
turnaji ObFZ Trenčín
tretia
V sobotu 18. 11. 2017 sa naši najmenší futbalisti zúčastnili
finálového turnaja Prípraviek v Športovej hale v Svinnej, ktorý
organizoval Oblastný futbalový zväz Trenčín pre najlepšie mužstvá Južnej časti súťaže, doplnené o výber ObFZ Trenčín-Sever.
Na turnaj naši chlapci vycestovali v oklieštenej zostave, dokonca chýbal aj povestný Fan Klub, ale partia okolo Alexeja Mizeráka sa zomkla a vybojovala na turnaji krásne tretie miesto, pod
vedením trénera Ivana Markecha a vedúceho mužstva Martina
Kozica.
Výsledky OŠK:
OŠK Bošáca – Nové Mesto nad Váhom 0:4
OŠK Bošáca – Výber ObFZ 2:4 góly: Mizerák, Koreň.
OŠK Bošáca – M. Lieskove 6:1 góly: Mizerák 2, Zamec, Koreň,
Kozic, Papala.
OŠK Bošáca – Častkovce 2:0 góly: Papala 2.
OŠK Bošáca – Brezová p/B 3:0 góly: Zamec 2, Papala.
Konečná tabuľka turnaja.
1. Výber ObFZ 5 5
2. N. Mesto n/V 5 4
3. OŠK Bošáca 5 3
4. Brezová
5 1
5. M. Lieskove 5 1
6. Častkovce
5 0

0
0
0
1
1
0

0
1
2
3
3
5

42:3
22:11
13:9
12:20
12:26
2:34

Zľava: Martin Kozic – vedúci mužstva, Alexej Mizerák, Gabriel
Zamec, Šimon Papala, Filip Koreň, Adrián Kozic, Ivan Markech
– tréner, Ležiaci: Šimon Haviernik

15 b.
12 b.
9 b.
4 b.
4 b.
0 b.

Najlepší hráč turnaja bol vyhlásený Alexej Mizerák z nášho
OŠK Bošáca.
Ďakujeme hráčom a trénerom za vzornú reprezentáciu nášho
klubu!
Bc. Jozef Mihala
tajomník VV OŠK Bošáca

Alexej Mizerák z OŠK Bošáca preberá cenu pre najlepšieho hráča turnaja

+/10
12
12
7
5
2
-3
-9
-9
-10
-11
-14
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K
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
B
28
27
27
22
20
17
15
9
9
8
7
1
Skóre
65:14
47:8
53:17
59:20
38:24
38:14
18:30
23:43
25:62
17:57
19:53
12:72
P
1
2
2
3
3
4
4
6
8
7
8
10
R
1
0
0
1
2
2
3
3
0
2
1
1
V
9
9
9
7
6
5
4
2
3
2
2
0
Z
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Športové hry
spájajú dediny
Obec Z. Podhradie v spolupráci s miestnym futbalovým klubom FK 1952 Z. Podhradie uskutočnila dňa 26. 08. 2017 o 14:00
športové podujatie „Športové hry spájajú
dediny Bošáckej doliny“ na hasičskom
ihrisku v Z. Podhradí. Tu, v srdci Bošáckej doliny, sa ich mohli zúčastniť občania

Klub
1 TJ Štart Svinná
2 OŠK Trenčianske Stankovce
3 TJ Slovan Trenčianska Turná
4 OŠK Bošáca
5 TJ Slovan Rovnosť Krajné
6 Trenčiansky futbalový klub 1939 Záblatie
7 TJ Inovec Trenčianske Jastrabie
8 PŠK Bzince pod Javorinou
9 TJ Slovan Dolná Súča
10 OFK Čachtice
11 TJ Slovan Zamarovce
12 OŠK Soblahov
B
55
49
25
19
0
Skóre
174:16
172:21
57:97
13:45
4:212
P
1
3
11
13
20
R
1
1
1
1
0
V
18
16
8
6
0
Z
20
20
20
20
20
Klub
1 TJ Iskra Moravské Lieskové
2 OŠK Bošáca
3 PŠK Bzince pod Javorinou
4 FK 1972 Zemianske Podhradie
5 ŠK Dolné Srnie

Tabuľka IV. liga - SŽ - U15 - ObFZ TN
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Z
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

V
10
11
10
9
8
7
6
4
4
4
3
2
2
1

R
3
0
0
1
3
3
3
2
1
0
0
3
0
1

P
0
2
3
3
2
3
4
7
8
9
10
8
11
11

Skóre
58:18
43:18
48:20
54:17
31:18
36:14
39:27
28:34
20:34
16:38
17:41
14:38
19:70
24:60

B
33
33
30
28
27
24
21
14
13
12
9
9
6
4

K
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

+/15
15
12
10
6
6
0
-7
-5
-9
-12
-12
-12
-17
Klub
1 FK Horná Súča
2 TJ Vápeč Horná Poruba
3 TJ Partizán Domaniža
4 TJ Priehrada Udiča
5 TJ Slovan Rovnosť Krajné
6 MFK Stará Turá
7 FK Turani
8 OFK Klátova Nová Ves
9 OFK Drietoma
10 TJ Tatran Cementáreň Ladce
11 FK Košeca
12 OŠK Bošáca
13 TJ Partizán Prečín
14 OK Častkovce
Klub
Z V R P
Skóre B K +/1 TJ Družstevník Vlára Ľuborča
15 9
4
2
48:22 31 16 10
2 OFK Čachtice
15 9
2
4
42:26 29 15 8
3 Spartak Myjava B
15 8
2
5
34:22 26 14 5
4 FK Turani
15 8
1
6
32:36 25 13 4
5 TJ SPP Veľké Bierovce - Opatovce
14 6
6
2
38:19 24 12 3
6 Trenčiansky futbalový klub 1939 Záblatie
15 7
3
5
30:22 24 11 0
7 TJ Družstevník Očkov
15 7
3
5
23:20 24 10 3
8 TJ Jednota Brestovec
14 8
0
6
36:37 24 9
3
9 TJ JRD Vlára Kľúčové
15 7
2
6
33:36 23 8
2
10 FK Horná Súča
15 6
4
5
27:30 22 7
-2
11 Kočovce FC 1959
15 6
1
8
36:43 19 6
-5
12 TJ Inovec Trenčianske Jastrabie
15 4
4
7
27:38 16 5
-8
13 TJ Lokomotíva Trenč. Teplá
15 4
3
8
24:32 15 4
-9
14 OŠK Bošáca
15 3
3
9
23:32 12 3
-12
15 TJ Slovan Zamarovce
15 3
3
9
21:37 12 2
-9
16 TJ Družstevník Opatová nad Váhom
15 3
1
11 27:49 10 1
-14
TJ Slovan Zamarovce - odpočet 6 bodov po skončení súťaže (TN-STK-2017/2018-0219)
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Pozvánka
na halové
turnaje
organizované
OŠK Bošáca
OŠK Bošáca tradične organizuje počas zimného obdobia
halové futbalové turnaje pre
svojich mládežníkov. Turnaje
sa uskutočnia v telocvični ZŠ s
MŠ Ľ.V. Riznera nasledovne:
1. Futbalový turnaj prípraviek RE/MAX NaMax CUP
– 28.01.2018(nedeľa)
2. Halový futbalový turnaj
dorastencov o Pohár starostu
obce Bošáca– 10.02.2017 (sobota)
3.Halový futbalový turnaj starších žiakov– 17.02.2018(sobota)
Bližšie informácie o turnajoch sa dozviete tesne pred
ich konaním na facebookovej
stránke OŠK Bošáca.

z okolitých dedín. Cieľom bolo pohybom
spojiť dediny Bošáckej doliny a takýmto
gestom sa rozlúčiť s letom a prázdninami.
Chceme poukázať, že pohyb je v našich
životoch a uponáhľanom svete potrebný,
nielen pre deti, ale všetky vekové kategórie. Hlavné aktivity boli zamerané na spo-

luprácu. Za pomoci detí sa nám podarilo
vtiahnuť do aktivít aj starších účastníkov.
Netradičné a zábavné športové hry zaktivizovali nielen pohybový aparát, ale i logiku,
tvorivosť a emocionálnu stránku každého
účastníka.
Úvod akcie bol nádhernou prezentáciou
detských aktivít – hudby, tanca ašportu detí
zo Z. Podhradia, Bošáce, T. Bohuslavíc a
N. Mesta n. V. Bolo sa naozaj na čo pozerať, často nám „sánky padali“ od úžasu a
deti boli odmenené veľkým potleskom.
Svoje tanečné kreácie nám predviedli: Detská skupina orientálnych tancov Motýlik
pod vedením Dušanky Košnárovej, tanečno-hudobné vystúpenie
uviedli finalistky súťaže SUPERTANEC aj s ich víťazkou z CVČ
z Nového mesta nad Váhom pod
vedením Dominiky Brezovákovej
a gymnastické zostavy nám odcvičili deti pod vedením Žofky Hrančovej. Všetkým patrím jedno veľké
ĎAKUJEME. Sme veľmi radi, že
tu máme množstvo talentovaných
detí, s ktorými sa pracuje.
Program celého podujatia bol plný zaujímavých aktivít vhodných aj
pre najmenšie detičky,
vyžadujúcich si spoluprácu rodičov, dospelých
či súrodencov. Deti po
registrácii získali kartičku, na ktorú po absolvovaní stanovíšť dostali pečiatky a v cieli boli vecne
odmenení. Taktiež mali k
dispozícii ovocie a nanuk
zadarmo.
Čo všetko mohli absolvovať?
Deti si vyskúšali hasenie pomocou hasičskej
džerovky. Svoje sily si
zmerali na prekážkovej
dráhe. Rýchlosť im odmerali na fúrikovej dráhe, kde sa zabavili a zapotili i dospelí. Presnosť
si otestovali na stanovišti
s hodom loptičiek na plechovky. To, že v každom
z nás sa ukrýva stále kúsok dieťaťa, sme mohli
vidieť na paintballovej
streľbe: neodolali najmä
muži, no zahanbiť sa nenechali ani mnohé maminy. Náročné to bolo
i pre našich pomocníkov na stanovištach,
najviac sa „narobili“ chlapci pri obsluhe
chodúľov (sedemmíľových krokov), kde
cez dráhu previedli približne 125 detí. Svoju logiku a priestorovú orientáciu si mohli
overiť v labyrinte. Chvíľu poblúdili,ale kaž-

dý úspešne našiel cieľ. Posledné stanovište
bolo najmä pre nadšencov futbalu. Streľba
na bránu s terčmi bola ohodnotená vecnou
cenou za najlepšieho strelca. Deti futbalovej prípravky zo Zemianskeho Podhradia
si medzi sebou zahrali priateľský zápas.
Rozdelili sa do dvoch tímov a vytvorili si
vlastné dresy v tvorivých dielňach.
Čo tak trochu relaxu? Deti si mohli oddýchnuť v tomto naozaj horúcom dni v kinokútiku pri premietaní rozprávok v chladnej miestnosti. Ľudia, rodiny, deti, kamaráti
sa mohli nechať nafotiť vo fotokútiku. Vyblázniť sa mohli na zaujímavých nafukovacích atrakciách: obrovský skákací hrad,
vodný valec, trampolína. Aj tvorivé duše si
našli svoj kútik – pani učiteľky z Materskej
školy v Z. Podhradí sa venovali detičkám v
detskom kútiku. Tu si mohli niečo vyrobiť
alebo sa len pekne zahrať s hračkami.
Kto to všetko spískal? Za myšlienkou
stoja dve dámy: Katarína Dugová a Jana
Helíková, ktoré týmto chceli podporiť futbalový tím v Z. Podhradí. Vďaka projektu
cez Nadáciu ZSE získali finančnú sumu na
realizáciu, taktiež za veľkej podpory obce Z.
Podhradie, starostu Miroslava Zámečníka a
MikroregiónuBošáčka sme mohli podujatie
zrealizovať do takýchto rozmerov. Samozrejme, ďakujeme aj ostatným sponzorom,
menovite: Bidfood Slovakia s.r.o., Hella
Slovakia Front-lighting, Stomo – umelecké
stolárstvo, Gastrogroup s.r.o., Maliarstvo
Oprchal, ktorí poskytli vecné ceny.
Samozrejme, nesmieme zabúdať na
celý realizačný tím, ktorí tvorili futbalisti a
ich partnerky a rodiny, hasiči, dobrovoľníci
z obcí.
Na záver si dovolím citovať zopár slov
starostu Z Podhradia, ktoré po akcii uverejnil na facebookovej stránke podujatia.
„Radosť detí zmaže všetky negatívne
pocity a úsmev na detskej tvári je tá najkrajšia odmena pre nás všetkých. Čo by som
chcel teda ešte napísať, že v prvom rade
patrí veľké poďakovanie Katke a Janke za
nádhernú myšlienku, ktorú sa nám podarilo
spoločne zrealizovať s realizačným tímom.
Moja maličkosť k tomu síce prispela len
trošičku. ĎAKUJEM za mňa ako starostu,
aj ako rodiča a samozrejme aj za poslancov
OcZ. ĎAKUJEM za Vaše vynaložené úsilie
a obrovské množstvo odpracovaných hodín
a poctivo odvedenej práce, ktorú ste premietli do super zorganizovanej akcie. Viem
o čom to je. :-) Samozrejme, poďakovanie
patrí aj všetkým sponzorom akcie, starostom susedných obcí a poslancom OcZ. ĎAKUJEM. S pozdravom Miroslav Zámečník
Tak dúfame, že táto akcia nie je naša
posledná a o rok sa uvidíme opäť.
Článok napísala:
Mgr. Jana Helíková
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Pumptracková dráha
od VÚB Nadácie

Darovaním krvi zístíme viac
o svojom zdravotnom stave
Rozhodnutie darovať krv má veľký význam, pretože môže zmeniť, resp. zvrátiť osud iného človeka a zachrániť mu život. Ak nám zdravie dovoľuje,bolo by pekné navštíviť najbližšiu transfúznu
stanicu. Bonusom pri darovaní krvi je, že zistíme viac o svojom zdravotnom stave.
Ako dlhoročný darca som sa vždy snažil niekoho so sebou stiahnuť a ukázať mu prostredie a tú
atmosféru okolo darovania. Momentálne som vyslaný vo vojenskej zahraničnej operácii a i tu som
daroval krv a pomohol niekomu k uzdraveniu. Mal som možnosť porovnať podmienky darovania
u nás na Slovensku a v zahraničí. Presvedčil som sa, že máme vysokú úroveň zabezpečenia a vybavenia na odberných transfúznych staniciach. Týmto článkom som sa snažil všetkých spoluobčanov
motivovať, aby nabrali odvahu a šli takýmto činom pomôcť ľuďom, ktorí túto vzácnu tekutinu
urgentne potrebujú.

Jaroslav Miklánek

Oslava
cyklistiky
v Bošáci
Záver leta, ako už býva zvykom, patrí v Bošáci cestnej cyklistike. Posledná septembrová nedeľa
predznamenávala veľké cyklistické súboje na regionálnych, ale aj
svetových cestách.
Kto sa stane novým víťazom
Zabudišovskej časovky? Padne traťový
rekord? Ostane titul „Najlepší cyklista Bošáckej doliny“ v Bošáci? Odpovede mal
priniesť 5. ročník cyklistického preteku
„Hore Zabudišovou“. Nedeľné popoludnie malo zas ukázať, či sa Peter Sagan
opäť stane majstrom sveta.
Ale poďme pekne po poriadku.
Chladné počasie a dážď visiaci na
brzdovom lanku zapríčinil, že sa na štart
kvalifikácie (po hektickom hromadnom
štarte z minulého roka sa organizátori
rozhodli pre kvalifikáciu a finále) postavilo 55 otužilých cyklistov, z toho 4 ženy.
Štartovalo sa vo vlnách po piatich v 30
sek. intervaloch. 25 najrýchlejších časov
potom postupovalo do finále s hromadným štartom. Mužskú kvalifikáciu vyhral
Vladimír Hoššo z Dobrej (víťaz 2015) a
medzi ženami bola najrýchlejšia stále len
14 ročná Tereza Kurnická z N. Mesta n.
V. (čerstvá majsterka SVK v časovke do
vrchu), na 2. mieste bola Jitka Mošťková
(2x viťazka ZČ) a 3.skončila Kulichová
Tatiana, ktorá to svojím zlepšením 3:05

oproti r. 2016 dotiahla na skokana roka.
Toto umiestnenie bolo pre ženskú kategóriu zároveň konečným poradím. Prestávku
pred finálovým vyvrcholením spríjemnilo
občerstvenie a atraktívny detský pretek.
Celkom 15 malých cyklistov si to rozdalo
po 400 m rovinke v 2 kategóriách. Tradične silné sa ukázali miestne liahne cyklistických talentov – rod. Potočných, Šestákových a Adamátových. Malým cyklistom
prajeme tlak v duši a nech ich cyklonadšenie neopúšťa. Medzičasom sa opäť na štarte, na konci Bošáce zoradilo 25 najrýchlejších z Bošáckej doliny a širokého okolia.
Novinkou tohto ročníka bola aj časomiera
a výsledkový servis. Tempo hneď po štarte
bolo veľmi vysoké, veď úvodné stúpanie
po zberné hniezdo sa prakticky špurtovalo.
Väčšia selekcia sa odohrala v najstrmšom
„spinku“ od Chumov po Jazerá, kde sa
vytvorilo viacero skupiniek. Zdalo sa, že
najlepšie nohy budú mať ostrieľaní borci
Hoššo* s Rehorom v háku. V záverečnom
tiahlom úseku, kde sa išlo naozaj na doraz
a na výkon, víťaz 3. ročníka ešte odskočil
Rehorovi a s prehľadom triumfoval časom

7:29. Na bedňu sa vyšplhal ešte tretí
Miroslav Hanták z Piešťan s časom
7:51. Traťový rekord 7:03 (R. Breza, 2016) tak ostáva neprekonaný.
Zaujímavo dopadol súboj o najlepšieho cyklistu Bošáckej doliny. Vlaňajšieho víťaza predbehol Branislav
Križan z Haluzíc (7:57, 5. miesto celkovo). Sláva víťazom, česť
a tombola porazeným! Vyhlásenie
výsledkov všetkých kategórií a štedrá kopaničiarska tombola zakončili
ďalší vydarený ročník. Poďakovať
chceme všetkým pomocníkom, darcom tomboly, organizátorom, pretekárom a fanúšikom v neposlednom
rade, lebo bez vás by táto časovka nebola
„Zabudišovská“.
Čerešničkou na cyklotorte bol 3. titul
v rade majstra sveta pre Petra Sagana, ktorý v histórii cyklistiky nemá obdoby. Ktovie akým časom by nás Peter šokoval „hore
Zabudišovou“. Možno raz… ale to sú len
špekulácie. Na záver pár pochvalných slov
k rastúcemu záujmu o cyklistiku v Bošáci.
Okrem tradičných obecných športov, môžu
mladí nájsť vyžitie na bicykli v cykloparku, na zjazdových tratiach, či školskom
cyklokrúžku.
Muži
1. Vladimír Hoššo* 7:29
2. Rado Rehora 7:42
3. Miroslav Hanták 7:51
Ženy
1. Tereza Kurnická 9:16
2. Jitka Mošťková 10:59
3. Tatiana Kulichová 15:56
* Pre prípadných záujemcov o prvenstvo Z. časovky, víťaz mal v deň štartu najazdených 8500km a 77kg.
Mgr. Juraj Moško

Obec Bošáca získala z Nadácie VÚB, grantovej schémy “Komunitné granty 2016”
dotáciu vo výške 3000,-€ na projekt “Cyklo park Bošáca”. Ďalšie financie dala obec,
prácou prispeli dobrovoľníci a nadšenci, technikou podporovatelia a samotná obec. Začiatkom júna sme začali aktívne s budovaním našej novej pumptrackovej cyklodráhy.
Zorganizovali sme niekoľko celodňových a víkendových brigád a v auguste jazdili prvé
dráhy.
V sobotu 14.
októbra 2017 sme
slávnostne otvorili
pumptrackovú dráhu. Otvorenia sa zúčastnil aj predseda
TSK Jaroslav Baška,
ktorý priniesol pre
výhercov cyklistické dresy a zabezpečil asfaltovú drť pre
našu dráhu. Otvorenie sme zahájili príhovormi a technickými podmienkami
súťaže. Celkovo sa
zúčastnilo viac ako
30 pretekárov. Veľké poďakovanie patrí: Nadácia VÚB, Roman Kaločay, Matej, Roman a BikeIng, Juraj Moško masér a tréner za podnet a podporu,PD www.PDBosaca.
sk, Rival Bike a sport NM – www.rivalbike.sk, Ramirent, Mikroregión Bošáčka, Ferno
Slovakia, Tomáš Juriga výkopové práce, Storage s.r.o. Pavol Sartoris www.storage.sk,
Alpine s.r.o., www.onesock.eu, predsedovi TSK Jaroslavovi Baškovi a všetkým chalanom z Bošáce aj mimo, ktorí nám pomáhali pri budovaní. Veríme, že dráha bude slúžiť
a vychovávať „bošáckych saganov“ :)
Daniel Juráček
starosta obce
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Pozvánka
na Tradičnú
silvestrovskú
zábavu
OŠK Bošáca organizuje na Silvestra dňa 31. 12. 2017 od 19.00
hod.Tradičnú silvestrovskú zábavu,
na ktorúVás srdečne pozývame. Zábava sa uskutoční v miestnom Kultúrnom domea do tanca Vám bude
hrať hudobná skupina TREND.
Cena vstupenky je 10 €, v cene je
zahrnuté: silvestrovská kapustnica,
víno, káva, pagáče, tombola, ohňostroj. Vstupenky si môžete zakúpiť u p. Bc. Jozefa Mihalu – č. t.
0907 709 231, na obecnom úrade,
v Mäso-údeniny Bubnár, pohostinstvo Marcus, Čaba Bar. Akcia sa
koná na podporu mládežníckeho
futbalu v Bošáci!
Tešíme sa na Vašu účasť a na príjemne strávený Silvester v spoločnosti priateľov a známych!

Pitná voda na Zabudišovej
Predpokladám, že nie všetci ste
zaznamenali, že v priebehu jesene
nebola na Zabudišovej pitná voda.
Dovoľte mi, aby som Vás informoval o priebehu a vyriešení tejto
situácie. Na začiatok treba povedať, že Zabudišova je zásobovaná
pitnou vodou zo svojho vlastného
vodného zdroja. To znamená, že
vodovod v Bošáci nie je spojený
s vodovodom na Zabudišovej. Ak
nie je pitná voda na Zabudišovej,
netreba sa báť o vodu v Bošáci a
naopak.
Na jeseň zostala jedného dňa
voda vo vodovode na Zabudišovej
zakalená a podľa inštrukcií Trenčianských vodárni a kanalizácii
(ďalej len „TVK“) nebola vhodná
na pitie. Ihneď ako som dostal túto
informáciu som kontaktoval TVK

a zisťoval, čo sa stalo. I keď to nie
je potvrdené na 100%, pravdepodobne bola dôvodom zákalu ťažba
dreva nad vodným zdrojom. Ihneď
sme kontaktovali Lesy SR v Trenčíne a tie pozastavili ťažbu dreva.
Následne sa uskutočnilo pracovné
stretnutie v sídle Lesov SR v Trenčíne za účasti zástupcov Lesov SR,
TVK ako prevádzkovateľa a mňa
starostu obce ako vlastníka vodovodu a zástupcu poškodených
občanov. Po mojom návrhu sme sa
všetci o týždeň stretli aj priamo v
teréne. Výsledky rokovaní sú: lesy
začnú ťažiť až zamrzne terén alebo
napadne sneh, alebo až bude terén
suchý a budú informovať ihneď
TVK a obce. TVK bude častejšie
sledovať stav vody a robiť rozbory.
Ja som si určil, že zozbierame kon-

takty na všetky domácnosti na Zabudišovej. Aj preto Vás všetkých
žiadam aby ste mi poslali SMS s
adresou, menom a priezviskom na
číslo: +421 903 248 615.
Rád by som ešte podotkol par
vecí k ťažbe. V lokalite nad vodným zdrojom sa dlhodobo neťažilo
a preto je les starší. Súčasná ťažba
začala kvôli napadnutiu stromov
chrobákom a je potreba nakazené
stromy vyťažiť, aby sa zabránilo
šíreniu. V prípade rozšírenia by
bolo potrebné vyťažiť väčšiu plochu, čo by mohlo mať za následok
pokles spodnej vody. Taktiež by
plocha bez lesa stratila schopnosť
zadržiavania vody. Každopádne
daná situácia je komplikovanejšia
a nestačí len prestať ťažiť, ba práve naopak, pre dostatok vody do

budúcnosti potrebujeme, aby sa o
les jeho správca staral, obnovoval
ho, čo v konečnom dôsledku znamená priebežne ťažiť. Chcem poďakovať Lesom SR za ústretovosť,
pochopenie a okamžité vyhovenie
pozastavenia ťažby, TVK za zabezpečenie pitnej vody dovozom
v cisterne a neskôr po odkalení
potrubia po Zabudišovej dovozom
vody do vodojemu. Vám občanom
za trpezlivosť a rodine Pažitnej
za umožnenie zabratia časti lúky
pre potreby otáčania cisterny pri
vodojeme. Verím a prajem si, aby
sa daná situácia neopakovala. Samozrejme, v prípade opakovania
ma prosím ihneď informujte formou SMS na čísle: +421 903 248
615. Ďakujem.
Mgr. Daniel Juráček

60 rokov
Janega Marián
Helíková Eva
Ondrášek Ivan
Pažitný Pavol
Donko Daniel
Anna Šestáková, Zem.Podhradie
Ján Hrabina, Zem. Podhradie
Ján Rýdzi, Zem. Podhradie
Emília Helíková, Zem. Podhradie
65 rokov
Bradáč Daniel
Heráková Viera
Jánošková Jiřina
Brezováková Viera
Mikulec Marián
Kochanová Eleonora, Mgr.
Daniela Lobíková, Zem. Podhradie
70 rokov
Margala Štefan
Daniela Hulváková, Zem.
Podhradie
Bohuslava Juráčková, Zem.
Podhradie
Pavol Tulis, Zem. Podhradie
75 rokov
Zverbík Ján
Mihala Jozef
Kochan Vladimír
Juráček Ján
Peter Zámečník, Zem. Podhradie
80 rokov
Machalová Oľga
Mizerák Vladimír
Janega Jozef
Pavol Figura, Zem.Podhradie
85 rokov
Helíková Mária
Adámaťová Katarína
Kulíková Anna
90 rokov
Balajová Mária
91 rokov
Holičková Mária
92 rokov
Janegová Anna
95 rokov
Ertl Ján

Uvítanie do
života

Rozlúčka
s najstaršou
občiankou
Bošáce
V okamihu keď človek opúšťa tento
svet, stojí Bohu tvárou v tvár. Cíti dávno
minulé deje svojho vlastného života, voľne
vydýchne a jeho oheň začne horieť jasným,
pokojným, večným plameňom. Dňa 17.
novembra 2017 nás v pokoji s modlitbou
na perách opustila najstaršia občianka
našej obce pani Ľudmila Jakubíková,
rodená Naďová vo veku nedožitých 98
rokov.
Odišla navždy spomedzi nás, no
v srdciach svojich najbližších ostáva
naveky. Česť jej pamiatke.
Mgr. Daniel Juráček, starosta obce

Dieťa je naplnením života, jediná
skutočná hodnota, čo po nás zostane.
Narodenie dieťaťa je v každej rodine
veľkou udalosťou, na ktorú všetci
s láskou čakajú.
V našej obci sa už stalo
každoročnou tradíciou privítať našich
najmenších obyvateľov. V tomto
roku samospráva obce Z. Podhradie
zorganizovala uvítanie detí do života
dňa 26. novembra 2017 v kultúrnom
dome. Slávnostný príhovor predniesol
starosta obce p. Miroslav Zámečník.
Rodičia detí sa podpísali do Pamätnej
knihy obce Z. Podhradie, prevzali si
malý darček a spoločne sa na pamiatku
odfotili.
Našim najmenším spoluobčanom
prajeme šťastný a úspešný život plný
radosti a zdravia a ich rodičom veľa
trpezlivosti, lásky, ale aj zodpovednosti
pri výchove svojich ratolestí.
D. Madilová

Navždy

nás opustili
Šenkarčin Stanislav
Jakubík Rastislav
Dubnička Pavol
Jakubíková Ľudmila
Peter Gavalec, Zem. Podhradie
Ján Dým, Zem. Podhradie
Emília Hoferková, Z.Podhradie

Narodili sa

Manželstvo uzavreli

Kukučka Matúš
Vráblik Miroslav
Lucia a Monika
Paliderové,
Zem. Podhradie
Bianca Tinková,
Zem. Podhradie

Patrícia Kopuncová a Jakub Vrábel
Martina Šimeková a Tomáš Juriga
Lucia Macurová a Marcel Krivý
Lucia Sedmáková a Pavel Kukuča
Adriana Kouřilová a Viliam Mladý
Martin Václav a Petronela Gažová
Katarína Profjetová a Marcel Posnar
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