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V stredu 9. marca 2011 si mohli viacerí občania všimnúť, že po našej obci sa pohybuje auto s označením Slovenský rozhlas. Áno,
navštívili nás dve pani redaktorky - Nora Turancová a Hana Michalčíková, ktoré sa podieľajú
na príprave relácie Zvony nad krajinou. Je to
hodinová relácia Slovenského rozhlasu, Rádia Regina, v ktorej každý týždeň v nedeľnom
čase od 11. do 12-tej hodiny predstavujú jednu
z obcí Slovenska. Je to v podstate rozhlasový
bedeker o obci, v ktorom pútavou formou prostredníctvom zaujímavostí dávajú poslucháčom
maximum informácií o prírodných, historických a súčasných realitách. Obec je predstavená
prostredníctvom ľudí, ktorí ju reprezentujú a
sú predstavitelia rôznych zaujímavých organizácií, rozmanitého veku a národností. Relácia je formou publicisticko-dokumentárneho

pásma so zachovaním
regionálnych prvkov.
Čo všetko sa podarilo v Bošáci i
na Zabudišovej
nahrať a s kým,
si
poslucháči
môžu vypočuť v
nedeľu 27. marca
2011 v Slovenskom rozhlase,
Rádia Regina, v
čase od 11. – 12.tej hodiny.
Nahrávku si môžu občania vypočuť aj
v archíve na internetovej stránke Slovenského
rozhlasu.
Ďakujeme všetkým účinkujúcim, ktorí
si našli čas a zúčastnili sa na príprave tejto relácie!
M. Kosová

Veľká noc
Otĺkaj sa
píšťalôčka,
už si spala
dosť,
koho na tom
svete stretneš,
hraj mu
pre radosť ...

Augustín napísal: „Veľká noc je bránou do nového života. Ježiš Kristus nám svojou smrťou a
zmŕtvychvstaním otvoril nebo. Svojou obeťou prešiel zo smrti do života, a tak otvoril cestu aj nám.
Všetkým, ktorí veríme v jeho vzkriesenie. Osobne prežiť Veľkú noc, to je prejsť zo smrti do života,
znamená uveriť vo vzkriesenie. Tomu, že Ježiš Kristus zomrel, veria všetci aj pohania a bezbožníci.
Skutočne veľkou vecou je uveriť, že vstal z mŕtvych, že nad smrťou
zvíťazil. Kristovo zmŕtvychvstanie je preto podstatou kresťanskej viery.“
Veľká noc je teda oslavou Ježišovej smrti na kríži a jeho vzkriesenia. Pripomína nám význam obete v prospech druhých a súčasne
to, že smrť nie je konečným slovom ľudského konania, ale že máme
nádej v smrti prejsť do nového života, ktorý nám otvoril práve Ježiš.
Preto je Veľká noc najvýznamnejším kresťanským sviatkom. Značí
zrodenie nového života, ktorý otvára nové možnosti už počas nášho
pozemského putovania.
Milí čitatelia, želám vám požehnané prežitie veľkonočných
sviatkov a radosť zo vzkriesenia nášho Pána.
Mgr. Jana Drottnerová,
Zborová farárka CZ Zemianske Podhradie
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Vážení spoluobčania,
dovoľte mi prihovoriť sa Vám v tohtoročnom prvom čísle
nášho časopisu Prameň. Verím, že všetci ste vstúpili do nového roka
tou správnou nohou a neopustili Vás zatiaľ novoročné predsavzatia.
Čas letí a onedlho je tu Veľká noc. Človek občas nadobúda pocit, že rok
už nemá ročné obdobia, ale iba sviatky.
Ako ste si mohli všimnúť, náš časopis má viac strán a tiež
obsah doplnený o informácie z našej susednej - bratskej obce Zemianske Podhradie. K tomuto kroku sme sa odhodlali po dohode so starostom Zemianskeho Podhradia. Chceme, aby bol časopis pre Vás viac
zaujímavejší a pútavejší. Radi by sme touto cestou prehlbovali vzájomné vzťahy a posilňovali spoluprácu medzi našimi obcami a občanmi.
V krátkosti by som rád zmapoval pár mesiacov v úrade. Pri tejto
príležitosti mi nedá nespomenúť a nepoďakovať sa ľuďom, ktorí mi
vyjadrujú podporu a pochopenie v nových pracovných začiatkoch.
Ďakujem Vám spoluobčania! Môžem každého ubezpečiť, že i keď je
toho veľa, práca ma baví a teší. Áno, aj ja si hovorím, len aby mi to
vydržalo. Verte mi, budem sa snažiť, aby ma nadšenie neopustilo.
Poďme však ku konkrétnym akciám. Som veľmi rád, že po dlhej dobe
bola v Bošáci znova Silvestrovská zábava. Z reakcii ľudí možno usúdiť,
že sa vydarila. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na jej realizácii,
podporili ju cenami do tomboly a tiež všetkým ktorí sa zúčastnili a vytvorili tak skvelú atmosféru.
V sobotu, 8. januára 2011, sa uskutočnil prvý ročník
Trojkráľového turnaja v halovom futbale o pohár starostu obce Bošáca.
Takisto táto akcia mala veľmi dobru odozvu. Vyhralo mladé mužstvo
Vavro & Miklánek v zložení: Miklánek Jaroslav C, Vavro Dominik,

Ochrana lesov pred požiarmi
Jar síce prichádza pomaly, ale na väčšine nášho územia
pretrváva suché počasie bez snehovej pokrývky. Pred nami
je obdobie so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov a
narastajúcim počtom požiarov v prírodnom prostredí.
Celkovú bilanciu požiarovosti ovplyvňujú v tomto období najmä požiare trávnatých porastov, ktorých bolo v roku
2010 až 2066 prípadov. Pri týchto prípadoch došlo k usmrteniu
jednej osoby a jedna osoba sa zranila. Občania v mnohých prípadoch porušujú zákon o ochrane pred požiarmi a svojim nezodpovedným a ľahkovážnym konaním ohrozujú okrem seba
aj svoje okolie a prírodu. Vypaľovanie trávy je každoročne
sa opakujúcim javom a preto sa na všetkých občanov obracia
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom
Meste nad Váhom s výzvou rešpektovania zákona o ochrane
pred požiarmi a občanov týmto vyzýva:
- nevypaľujte trávu ani iné suché porasty!
- nezakladajte oheň v prírode na miestach, kde sú
horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť!
- nefajčite v lese!
- na kladenie ohňa v prírode využívajte len priestory
na to určené (ohniská) a nezakladajte oheň priamo v
lese!
- pri odchode ohniská dôkladne uhaste!
Za vypaľovanie porastov je možné uložiť pokutu až do
výšky 331 €, čo v súčasnej dobe predstavuje nemalú finančnú
hodnotu.
Vážení občania, chrániť lesy a prírodu prislúcha nám
všetkým a preto dodržiavajte predpisy o ochrane pred požiarmi
a správajte sa v prírode zodpovedne.
OR hasičského a záchranného zboru v N. M. n. V.
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Bako Zdeno, Jakubík Dominik,
Zámečník Dominik, Figura Lukáš,
Kostelan Michal. Gratulujeme!
Ďalej sa zúčastnili mužstvá: Comtec, Helík&Figi, Starí páni, Aquaplast a ČabaTeam. Ďakujeme za
účasť a tešíme sa na ďalší ročník.
Veľkou udalosťou boli
Bošácke baveničky. Ďakujeme
účinkujúcim za skvelé výkony a tiež návštevníkom za účasť. Do budúcna si prajeme, viac účinkujúcich a teda ešte viac zábavy a smiechu.
V neposlednej rade treba poďakovať organizátorom akcii ako Ekumenicky koncert, Farský ples, dorastenecky, žiacky turnaj, ako aj tvorcom
klziska.
Obecný úrad vypracoval niekoľko projektov, na základe
ktorých sa uchádza o menšie finančné dotácie z jednotlivých ministerstiev Slovenskej republiky. Sú to projekty cezhraničnej spolupráce
v oblasti kultúry, obnovy knižničného fondu, technického vybavenia a
mnohé iné. Obecný úrad pokračuje v dokončovaní budovania Námestia Generála Jurecha. Tento projekt si vyžaduje veľa pozornosti a času.
Takisto sa dokončuje príprava projektu rekonštrukcie ZŠ Ľ.V.Riznera.
Realizácia tohto projektu je neistá, nakoľko štát presúva finančné
prostriedky na budovanie diaľnic. Každopádne obecný úrad nečaká a
pracuje na ďalších projektoch ako sú zberný dvor, výstavba bytovky,
ale aj príprava pozemkov pre individuálnu výstavbu.
Na záver mi dovoľte popriať vám krásnu Veľkú noc, veľa
zdravia, pohody a v neposlednom rade príjemné čítanie prvého čísla
nášho časopisu.
Váš starosta
Daniel Juráček

USTANOVUJÚCE
ZASTUPITEĽSTVO
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KROK K SPOLUPRÁCI OBCÍ
Vážení občania,
je pre mňa veľkou cťou, že sa Vám môžem prihovoriť aspoň takouto
formou našich spoločných obecných novín. Som rád, že sme našli spoločnú reč
s pánom Danielom Juráčkom, starostom obce Bošáca. Myslím si, že vždy je
úspech, ak sa dvaja podvedomí rivali spoja pre vec, ktorá môže priniesť pre
občanov našich obcí niečo nové a zaujímavé. Rivalita medzi našimi obcami je
asi od nepamäti a nie je to na škodu, lebo pokiaľ sa máme s kým porovnávať,
tak podvedome sa snažíme byť tí lepší. Vždy je človek tak trocha patriot a
uprednostňuje to svoje alebo čo mu je viac-menej bližšie. A takto podobne to
funguje aj medzi našimi obcami.
Odjakživa bude Bošáčan, Bošáčanom a Zeman, Zemanom, ale vždy budeme
vlastne ako jedna veľká rodina. Veď nás spája viac vecí ako by sa zdalo. Stačí
spomenúť najznámejší šport na svete a tým je bezpochyby futbal. Ďalej koľké
priateľstvá sa zmenili na manželstvá. A preto by sa mi ťažko verilo, keby ktosi
tvrdil, že nezaujíma Bošáčanov to, čo sa robí v Podhradí a naopak. A vlastne
na základe tejto myšlienky po niekoľkých nezáväzných stretnutiach nás starostov sme sa zhodli na tom, že vyskúšame urobiť spoločné noviny „PRAMEŇ
obcí Bošáca a Zem. Podhradie“. Prvý krok je úspešne za nami a verím, že táto
myšlienka sa Vám bude páčiť a nájde podporu u väčšiny obyvateľov našich obcí
a sami prídu s ďalšími nápadmi ako treba čo to vylepšiť. Jeden nemenovaný lektor na školení nám povedal, citujem: “Je najľahšie zaujať miesto kritika a všetko
len kritizovať“, ale ak chceme niečo kritizovať potom musíme mať aj nejaký
návrh riešenia k danej problematike a tým vlastne aj pomôcť. Nikto z nás nie je
dokonalý a aj ten najväčší génius na svete môže urobiť chybu, a preto by sme sa
nemali tešiť z toho, že pochybil, ale snažiť sa dobre mienenou radou pomôcť a
chybu odstrániť.
Verím, že sme týmto krokom položili pevný základový kameň medzi
našimi obcami a dúfam, že tá spolupatričnosť sa prejaví pri zveľaďovaní našej
bošáckej doliny, hlavne dobrou spoluprácou a spoločným úsilím niečo dokázať
prospech obyvateľov oboch obcí.
Miroslav Zámečník, starosta Z. Podhradie
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ZBERNÝ DVOR
Aj takíto ľudia žijú medzi nami

TRIEDIME ODPAD
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Ľ.V. Riznera Bošáca oznamuje, že škola sa
zapojila do programu Recyklohry. Ide o zber drobného elektrozariadenia a
plnenie súťažných úloh, za ktoré dostane škola body. Tie potom môže škola
vymeniť za ceny, ako napr. lopty, fotoaparáty a rôzne pomôcky.
Zberá sa – spotrebná elektronika (rádiá, rádiobudíky, DVD prehrávače, MP3 prehrávače, walkmany, hifi veže, discmany, videokamery),
IT elektronika (súčasti počítačov – klávesnice, myši zdroje, PDA, GPS,
kalkulačky, telefóny, mobily, záznamníky), domáce spotrebiče (rýchlovarné kanvice, žehličky, fény, holiace strojčeky, váhy, mlynčeky, hriankovače),
elektronické hračky (autíčka na diaľkové ovládanie, herné konzoly, digitálne hry).
Uvedenú nepotrebnú elektroniku môžete odovzdať v budove školy
do zbernej nádoby, ktorá je umiestnená na dolnej chodbe školy, prípadne
odovzdať školníkovi alebo v riaditeľni školy.
Do nádoby nepatria: batérie a akumulátory, úsporné žiarovky a
žiarivky, elektrozariadenia väčších rozmerov ako je zberná nádoba (napr.
TV, počítačové monitory, chladničky,...).
V škole môžete takisto odovzdať tužkové batérie do nádobky
umiestnenej na okne dolnej chodby.
Naďalej prebieha zber papiera – kontajner je umiestnený pri
budove školy.

... a takto dokážu upratať zberný
dvor a skrášliť naše okolie.
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Dr. Jozef Ľudovít Holuby
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zdelené na dve časti – na samotnú dedinu a druhú časť,
smerom na Bošácu, tvorili Bohuslavické kopanice. V
strede fotografie 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 pozadí už osamotená kaplnka.

175. výročie narodenia
„Malé Karpaty – Ten, kto toto
pohorie pozná,
isto si ho zamiluje.
A aby si ho mohol zamilovať,
treba ho poznať.”
* 25.03.1836 Lubina
† 15.06.1923 Pezinok
vedec, botanik, polyhistor,
národopisec, evanjelický kňaz,
historik, archeológ, spisovateľ,
etnograf, národný buditeľ
Venoval sa zaznamenávaniu slovenských
rozprávok, zvykov, mravov,
ľudovému liečiteľstvu, výtvarným prejavom, duchovnej a materiálnej kultúre slovenského ľudu
vôbec.
Vnášal do Bošáckej doliny učenosť, výrečnosť a vzdelanosť,
ktoré široko-ďaleko presiahli rámec regiónu. J. Ľ. Holuby sa vedeckej a popularizačnej činnosti venoval vyše 70 rokov.
Skoro 50 rokov pôsobil ako farár v Zemianskom Podhradí.
J.Ľ. Holuby zostavil tri herbáre. Prvý s vyše 12 000 exemplármi predal a teraz sa nachádza v Bukurešti. Druhý herbár, ktorý
nazbieral najmä v okolí Trenčína, daroval Slovenskej muzeálnej
spoločnosti v Martine. Tretí, ktorý obsahoval najmä rastliny z okolia
Pezinka venoval Botanickému ústavu Karlovej univerzity v Prahe.
Významná je aj jeho zbierka machov /približne 3 000 exemplárov/
T. Helíková

Historickým objektívom

Trenčianske Bohuslavice na fotografií zhotovenej z
Turecka v tridsiatych rokoch 20. storočia. Ako vidieť zástavba
v obci je riedka. Trenč. Bohuslavice boli v tom čase ešte ro-

Asi jediná zachovalá reprodukcia fotografie kaštieľa
v Trenčianskych Bohuslaviciach. Kaštieľ nechal postaviť
František Anton Erdödy, bývalý vojenský generál. Začali
ho stavať v roku 1759 a dokončený bol v roku 1763.
Mal obdĺžnikový pôdorys. Ako vidieť z obrázka stredné
časť kaštieľa bola poschodová a mala prízemné krídla,
pričom ľavé krídlo tvorila kaplnka. Pred kaštieľom sa
nachádzalo jazero a za kaštieľom park a skleníky. Podľa
správ Aloisa Medňanského z roku 1826 park pripomínal
„menší“ Versailles. V parku boli vysadené cudzokrajné dreviny, napr. akácie. Nachádzali sa tu tiež umelé
jaskyne, fontány, jazierka. Podľa dobových záznamov sa
tu nachádzalo približne 400 sôch. Sochy znázorňovali
postavy z gréckej a rímskej mytológie – Zeus, Jupiter,
Diana, Mars a ďalšie. Ku kaštieľu patril i mlyn a rozsiahle hospodárske stavby. Starší pamätníci si ich
pamätajú ako majer. Nakoniec musel majer ustúpiť v
roku 1984 výstavbe bytoviek a obchodného strediska. V 19.
storočí kaštieľ často menil majiteľa, čo mu neprospelo a začal
chátrať. Posledný majiteľ kaštieľa bol barón Springer, ktorý
bol akcionárom pri výstavbe železnice na Považí. Zadlžil sa a
schátralý kaštieľ rozpredal na stavebný materiál. V roku 1905
bol zbúraný a kaplnku sa podarili zachrániť vďaka maliarovi
Jozefovi Hanulovi, ktorý v tom čase maľoval interiér kostola
v Bošáci. Zbúraná časť kaštieľa siahala približne po dnešnú
zvonicu.
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Minulosti patrí aj Motorest Ranč pri Trenčianskych
Bohuslaviciach. Motorest vznikol z bývalého majera pri
hlavnej ceste Bratislava – Žilina. Motorest bol povestný svojou
kuchyňou a vyhľadávanou zastávkou nejedného zájazdového
autobusu, či miestom odpočinku šoférov TIR. Príjemné bolo
posedenie nielen vo vnútri v priestoroch „slovenskej izby“, ale
hlavne vonku pod drevenými „stanmi“. Motorest stratil svoj
význam po otvorení diaľnice, bol zatvorený a odvtedy pustne.
Pri motoreste sa nachádzala i čerpacia stanica. Tá tiež stratila
svoj význam po otvorení diaľnice. Navyše nespĺňala ekologické
normy a preto bola zrušená.

Veľmi dobrú tradíciu v Bošáci mal volejbal.
Zakladateľmi pomerne významnej histórie tohto športu v Bošáci
boli Miroslav Hatala, Štefan Machala, Ján Poláček, Juraj Zahradský, Štefan Ježko a ďalší.. Volejbal dosiahlo už v dvadsiatych
a tridsiatych rokoch výbornú úroveň a naši volejbalisti boli
rovnocennými súpermi družstvám z Trenčína, Nového Mesta nad
Váhom, či Piešťan. Bošáca sa v rokoch 1930 – 32 stala dvakrát
víťazom Považskej župy. Po druhej svetovej vojne pokračovali
naši volejbalisti v úspešnom účinkovaní. Hrávali Prebor Západoslovenského kraja, kde sa stretávali s takými mužstvami
ako ČH Bratislava, Slovan Bratislava, Slávia Bratislava, Dukla Nitra, Slávia Nitra, Jednota Trenčín, Slovan Trnava, Iskra
Partizánske. Dorastenci v roku 1960 hrali dorasteneckú ligu
Slovenska. Vedúcim volejbalového oddielu bol Milan Adamovic. V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch zaznamenáva
volejbal v Bošáci pokles záujmu, pravdepodobne mu bol silným
konkurentom futbal. To sa prejavilo aj na výsledkoch. Mužstvo
hrávalo prebor vtedajšieho okresu Trenčín. Tradíciou býval
turnaj „O pohár SNP“ počas bošáckych hodov. Napriek tomu,
že sa v Bošáci vybudovala nová športová hala čím sa zlepšili
podmienky pre tento šport, mladá generácia uprednostňovala
iné športy. Kríza sa naplno prejavila začiatkom nového milénia.
K úmrtiu Milana Adamovica sa pridalo nezvládnutie projektu
rekonštrukcie areálu Sokolovne a následná devastácia tejto budovy a najmä volejbalových ihrísk, čo znamenalo koniec tohto
športu v Bošáci.
Záber zachytáva volejbal v sokolovni 5.7. 1934. Historický význam fotografie zvyšuje aj to, že v ľavom hornom rohu je v pozadí
zachytená časť strechy bývalej židovskej synagógy na námestí v
Bošáci.
Budova bývalej židovskej školy, prestavaná z pôvodnej židovskej synagógy. Synagóga bola postavená na konci 18.
storočia. Židovská obec v Bošáci sa rozvíjala a mala vyše 300
príslušníkov, čo bolo vyše 10 % obyvateľov. Okolo roku 1840
bol zriadený v Bošáci rabinát. Do jeho kompetencie patrilo
židovské obyvateľstvo z 11 dedín. Židovská obec mala aj vlastný

cintorín, ktorý sa nachádzal nad dnešným ihriskom. V druhej
polovici 19. storočia nastáva pokles židovského obyvateľstva v
Bošáci následkom migrácie mladých ľudí a celých rodín do miest. Napriek tomu si židovská obec postavila na námestí novú
synagógu a priestory tej starej sa začali využívať na školské
účely. Školu navštevovali židovské deti z celého okolia, ale aj
kresťanské deti. Po vzniku Československa pokračuje pokles
židovského obyvateľstva. Predsedom náboženskej obce bol
Jozef Büchler. V tom čase do kompetencie rabinátu patrilo 7
okolitých dedín. Posledným hlavným rabínom v Bošáci Július
Friedmann, veľký znalec náboženských a svetských vied. V
tom čase mala miestna židovská komunita iba 50 príslušníkov.
Vlastnili väčšinu obchodov v obci. Po vzniku Slovenského štátu
boli postupne zbavovaní základných ľudských práv. Ich majetok bol arizovaný. Deportácie sa začali roku 1942. Holokaust
spôsobil, že po druhej svetovej vojne Židia z Bošáce vymizli.
Nová synagóga bola preto rozobratá. Cintorín postupne spustol
a zarástol krovinami. Objekt školy sa do sedemdesiatych rokov
využíval ako obecná pekáreň. Z tohto obdobia je i daná fotografia, no a dnes túto budovu využíva OcÚ Bošáca.

Fogyasztasi ertekesito szovetkezet - Kresťanský potravný spolok
Ľudia postávajú pred potravným spolkom, ktorý vznikol roku
1905. Zastrešoval aj obchod so zmiešaným tovarom a výčap
z dolnej strany. Po prvej svetovej vojne pokračoval vo svojej
tradícii ako Potravné družstvo. Pretrval aj počas II. svetovej vojny. Potravný spolok zanikol po II. svetovej vojne, kedy ho počas
znárodňovania prevzala Jednota SD Trenčín. V medzivojnovom
období sa z dolnej strany vedľa „spolku“ nachádzalo pohostinstvo a zhora Slovenská všeobecná úverová banka.
PaedDr. D. Bradáč
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Pracovať v Božej vinici
Milí čitatelia, po dlhšej odmlke sa Vám chcem
prihovoriť niekoľkými myšlienkami, ako aj povzbudiť k vzájomnej spolupráci všetkých, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť
ďalších generácií, ktoré vyrastajú v tomto regióne. Ján Pavol II.
v apoštolskej exhortácii Christifideles laici pripomenul: „Práca, ktorá v Pánovej vinici čaká na všetkých, je taká veľká, že
nezostáva žiaden priestor pre nečinnosť... Laici hľadajú Božie
Kráľovstvo tým, že sa zapodievajú časnými záležitosťami a usporadujú ich podľa Boha“. V duchu myšlienok veľkého pápeža
chcem vyzvať všetkých veriacich opravdivo „objavovať“ a
uskutočňovať dielo, ktoré za nás druhí nespravia. Zapodievať
sa časnými záležitosťami a usporadúvať ich podľa Boha – to
je nezastupiteľná úloha, poslanie pokrstených. Veriaci teda
nežije ani v spomienkach ani bezbrehom fantazírovaní, ale v
časnosti, teda v prítomnosti. Vidíme okolo seba svet pekný, ale
aj znetvorený. Svet, ktorý je znetvorený netvorom našej spásy
– diablom. Nie, nemám v úmysle démonizovať všetko, a už
vôbec nie všetkých, ale iba poukázať na skutočnosť, že prostredie okolo nás je veľkou VÝZVOU na „upratanie“. Upratať
„v sebe“, ale aj okolo seba. My, veriaci, sme začali obdobie
Veľkého pôstu, čas prípravy na najväčšie sviatky cirkevného
roka – Veľkú Noc. Porozhliadnime sa okolo seba a pouvažujme,
čo a kde treba usporiadať podľa Boha a jeho vôle. Ako vyzerá
tvár „zeme“ a „sveta“, ktorého „soľou“ a „svetlom“ majú byť
kresťania? Hroziace vojnové konflikty, ekonomická neistota,
narušená ekológia vypovedajú s neodbytnou nástojčivosťou,
že naozaj neostáva žiaden priestor pre nečinnosť. Pomôžme
si príbehom: Farmár Muldoon žil sám na írskom vidieku, iba
so starým verným psom. Pes nakoniec zomrel a Muldoon šiel
za kňazom, pričom mu hovorí: “Otče, pes je mŕtvy. Mohli by
ste odslúžiť omšu za úbohé stvorenie?” Otec Patrick povedal
farmárovi: “Nie, nemôžeme mať bohoslužby za zviera v kostole, ale len pre veriacich.” Muldoon si povedal: “Skúsim to
inak“. Pokračoval: „Mimochodom, myslíte, že 50.000 dolárov
je dosť za bohoslužbu?” Otec Patrick odpovedal: “Prečo si
mi hneď nepovedal, že ten pes bol katolík?” Pointa príbehu:
nikdy nie je neskoro prejaviť druhému úctu, poskytnúť pomoc,
no musíme skúmať seba, aké pohnútky nás k tomu viedli. Môže
to byť túžba po zisku, moci, sláve, no podľa evanjeliových slov
to má byť predovšetkým čistá, nesebecká láska ... Využime tento čas, aspoň pre malé skutky lásky, dokiaľ nie je „neskoro“.
Peter Kuljaček

Novinky v rímskokatolíckej farnosti
Piateho februára sme do skorého rána plesali za
hudobného sprievodu dychovej kapely Drietomanka v Miestnom kultúrnom stredisku. Stodvadsať hostí, duchovní rímskokatolíckej farnosti i evanjelická pani farárka s manželom,
dvadsať obsluhujúcich mladých ľudí z celej farnosti a spomenutá kapela vytvorili temer dokonalý súzvuk. Boli to mnohí
sponzori, prípravný tím z radov veriacich, no predovšetkým
tí, ktorí zakúpením vstupenky podporili myšlienku pomoci
pri rekonštrukcii kaplnky v Trenčianskych Bohuslaviciach.
751 EUR, ktoré sa vyzbierali aj vďaka tombolovým lístkom
a perníkovým tehličkám sú pekným prísľubom, že projekt
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rekonštrukcie bude úspešne zavŕšený. A spokojní hudobníci
prijali naše pozvanie aj v nasledujúcom roku. Veríme, že dobré
meno tohto plesu a šikovný prípravný tím, budú aj v nasledujúcom ročníku zárukou spokojnosti, posilňovania vzájomnej
družnosti, dialógu medzi evanjelickými i katolíckymi veriacimi.

www.bosaca.fara.sk
Táto nová webová adresa je od polovice januára
domácim miestom našej farnosti v elektronickom i globálnom
svete vytvorenom novými technológiami. Webmajstrom stránky
je Tomáš Jakubík a hosting zabezpečuje fara.sk Aj vy môžete
byť aktuálne informovaní o tom, čo bolo i bude; zároveň svojimi komentármi, poznámkami i príspevkami môžete prispieť k
tomu, aby sa táto doména stala domovom (aj keď len virtuálnym) všetkých farníkov. Nové technológie rozumne využívané
prispievajú k vzájomnému zbližovaniu a svedčia o evanjeliovom živote farníkov najmä pre mladšie generácie.

Farská obnova misií
Snáď ešte mnohí máte v srdci jedinečný duchovný
poklad, ktorým boli v uplynulom roku Misie v našej farnosti.
Tento rok k nám opäť zavítajú pátri redemptoristi, aby nám pripomenuli spoločný duchovný záväzok, ktorý sme všetci prijali
pri tejto farskej duchovnej obnove. Od siedmeho do dvanásteho mája 2011 si opäť pripomenieme niektoré “veľké témy”,
aby bohatstvo Slova a milosti mohlo ešte lepšie prinášať
bohatú úrodu. Modlime sa už dnes, aby Obnova misií bola
opäť príležitosťou na posvätenie mnohých sŕdc. Naše farské
spoločenstvo modlitbu naozaj potrebuje!

Noc kostolov
Dvadsiateho siedmeho mája 2011 večer od 18.00
hod. vo farskom kostole v Bošáci a filiálnom kostole v Haluziciach bude prebiehať medzinárodný projekt Noc kostolov. Jeho
poslaním je formou kultúry obohatenej kresťanskou tradíciou
otvoriť a „zdomácniť“ kostoly pre všetkých. To,čo spomenuté
kostoly spája, je ich spoločná história, ktorou je titul “farský
kostol”. Mnohí vedia, že pôvodne farským kostolom bol práve
ten v Haluziciach, preto chceme pripomenúť jeho zašlú slávu,
ako aj nepopierateľné spojenie s dnešným farským kostolom.
Priestor Haluzického kostola bude ponúkať prvky výtvarného,
divadelného a hudobného umenia, zameraného na mladšie
generácie, kostol v Bošáci ponúkne vstup do atraktívnych
priestorov zemanskej empory, ako aj farskej veže, spojený s
fotografickou výstavou a koncertom našich spevákov a vážnej
hudby. Pre každého, kto je hrdý na našu farnosť, či Mikroregión Bošáčka a chce prispieť svojim fotografickým talentom,
alebo výtvarným talentom, môže prispieť… To, čo bude nosnou myšlienkou fotografickej výstavy v Bošáskom kostole, je
pohľad na všetky sakrálne objekty v našej farnosti v súčasnosti
a u výtvarnej v Haluziciach to bude pohľad na objekt Haluzického kostola v jeho histórii . .. Formát fotografií bude 20 x
30 (prípadne 30 x 45) cm, maximálne päť od jednej osoby. Výtvarná súťaž bude na formáte A3 (297 x 420 mm), dva súťažné
exempláre, môžu byť aj rôznou technikou. Tieto môžete už
prinášať, alebo zasielať poštou, zo zadnej strany podpísané aj
s presnou adresou na farský úrad v Bošáci. Tieto výstavy budú
aj súťažné, najlepšie tri diela budú vyhodnotené a odmenené
hodnotnými cenami.
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ŽILI MEDZI NAMI
Všetci sme ľudia, a predsa každý iný.
Aj o tom nás učia dejiny a prirodzene aj dejiny nášho
regiónu. Regiónu, v ktorom
žilo a dlhšie či kratšie alebo
celkom krátko pôsobilo veľa
významných ľudí.
Keď
postojíme
chvíľu pred obrazom dejín
Bošáckej doliny, vynoria sa
nám postavy tých, ktorí tu žili
a pracovali, ktorí živo reagovali na potreby doby a popri
plnení si svojich stavovských
povinností, nezabúdali na
povinnosti, čo žiadal od nich
národ a vlasť.
A tak pri rôznych príležitostiach si ich
pripomínať zvykneme. Okrem najznámejších z nich:
J. L. Holuby, Ľ. V. Rizner, E.Šandorfi-Škrabánek,
chcem pripomenúť i medzi nami menej známu
osobnosť Dr. Karola Kmeťka – v 1899 kaplána
bošáckeho – neskoršie biskupa diecézy nitrianskej,
ktorá je v strednej Európe najstaršou. Už v roku 880
mala biskupa.
Dr. Karol Kmeťko bol v poradí jej 78. biskupom a prvým biskupom slovenským.
Pochádzal z početnej rodiny. Narodil sa 12.
12. 1875 v Dolných Držkovciach a zomrel 22. 12.
1948 v Nitre. Ľudovú školu vychodil v rodnej obci.
Ako výborný žiak nitrianskeho gymnázia bol poslaný
na bohoslovecké štúdia do Budapešti. Aj v Uhorku
zostal Slovákom. Kňazské svätenie prijal 2. 7. 1899 v
Nitre a jeho prvým kaplánskym miestom bola Bošáca.
Naďalej sa venoval štúdiu. V roku 1906 získal na
budapeštianskej univerzite doktorát teológie. V roku
1920 prijal svätenie biskupa a v 1944 bol vymenovaný
za arcibiskupa.
Počas svojho kňazského pôsobenia J.E.arcibiskup
Karol Kmeťko zdôrazňoval sociálnu spravodlivosť,
zlepšovanie sociálnych pomerov a protestoval proti
bezohladnosti a neľudskosti. Prednášal a prispieval do
slovenských časopisov, vydával drobné poučné spisy.
Bol teda i spisovateľom, publicistom a prekladateľom.
Udržiaval styky so slovenskými národovcami. Bol
jedným zo signatárov Deklarácie slovenského národa
z roku 1918. Vtedy sa stal i poslancom Národného
zhromaždenia a členom SNR. Neskôr sa ako biskup
poslaneckého mandátu vzdal.
Pokoj a lásku hlásal v duchu svojho
biskupského hesla:
CHARITAS OMNIA VINCIT
– LÁSKA VŠETKO PREMŌŽE.
Mgr. M. Kollárová
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Biblia a ovce?
Je možné, že biblia sa vo svojich textoch
zapodieva ovcami?
Prevažnú časť svojho produkčného veku som venoval výskumu v oblasti chovu oviec a kôz. V priebehu štyridsiatich piatich
rokov, teda od r. 1962 som publikoval takmer 600 titulov rôznych
príspevkov, odborných článkov, pôvodných vedeckých prác a
knižných publikácií. Za toto obdobie som nikdy ani nepomyslel
na fakty a skutočnosti, ktoré som napokon po prvý raz publikoval
až v r. 2008 v samostatnej kapitolke reprezentačnej publikácie s
názvom Ovčiarstvo na Slovensku. Skôr ako budem hovoriť o meritórnych častiach tejto kapitolky týkajúcich sa textov Biblie vo
väzbe na ovce by som považoval za správne stručne opísať indície
a postupy, ktoré ma viedli k porovnávaním určitých skutočností
frekventovaných v ovčiarskej praxi s textami v Biblií.
Som presvedčený, že čitateľ nášho časopisu bude nemenej
udivený pri čítaní nasledujúcich riadkov, ako sám ich autor, pri
konfrontácií údajov Biblie so skutočnosťami z techniky a technológie, chovu oviec, vrátane uplatňovania tzv. nových technológií aj v
tomto odvetví chovu zvierat.
Len zopár desiatok rokov trvá, možno povedať módny
boom, teda akýsi módny chovateľský trend chovať ovce plemena
Jacob. Táto chovateľská módna novinka má svoje opodstatnenie.
Ovce tohto plemena sú totiž mohutnejšej telesnej kondície s pomerne
hrubou vlnou bielej až šedej farby s čiernymi ostrovčekmi vlny na
chrbte i bokoch. Sú teda veľmi pohľadné, až veľmi pekné. Atraktivitu im dodáva osobitosť, ktorá sa vyskytuje len veľmi zriedkavo
– ovce tohto plemena, osobitne barany majú najmenej 4 oblúkovité
rohy. Z hľadiska mliekovej i mäsovej produkcie i v plodnosti (ovce
mávajú celkom bežne dvojičky) sú na tom pomerne dobre, takže aj z
hľadiska produkcie sú pre chovateľa zaujímavé.
Toto plemeno oviec sa zakrátko rozšírilo takmer po celom
svete, nie tak celkom pre produkčné účely, ale ako atraktivita. Naviac ich pôvod bol zahalený rúškom akejsi tajomnosti, takže zakrátko si ich celý rad, osobitne ovčiarsky vyspelých krajín prisvojoval
ako aborigenné, teda staré, pôvodné doma vyšľachtené plemeno.
Angličania, ako svetová ovčiarska veľmoc si tiež vehementne prisvojovala tieto ovce a v anglickom jazyku ich názov znel ako Džejkop
(foneticky)
Osobne som anglický názov nezvykol používať, skôr ma
pri vyslovovaní slova – názvu tohto plemena oviec zvádzalo k vysloveniu Jákob. Bolo to biblické meno, z historky o bratoch Ezav a
Jákob. Boli dvojčatá a ich otec bol Abrahám a matka Rebeka.
Spomienka zo školských čias a analógia názvu nového plemena oviec ma doslova donútili siahnuť po Biblií. Pamätal som si
totiž len skutočnosť, že jeden z nich bol chovateľ zvierat a druhý
lovec – poľovník.
Po prelistovaní niečo cez dvadsať strán Prvej Mojžišovej
knihy Genesis som sa dopracoval k textu o spomenutej dvojici
bratov – dvojčiat. Prekvapenie z čítania textu, ktorý bol napísaný
pravdepodobne pred viac ako 2800 rokov bolo takmer neskutočné.
Z riadkov v knihe Genesis v kapitole 30 osobitne vo
veršoch 31-43 sú pre človeka, ktorý rozumie chovateľskej práci, bez
ohľadu na to či sa venuje chovu úžitkových zvierat, teda zvierat,
ktoré produkujú určité úžitkové, alebo ak chcete trhové produkty
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(použiteľné v obchodnej sieti), alebo
chová, či je priaznivcom okrasných zvierat, zrejme nemalé prekvapenia. Z tak
povediac telegrafických údajov o metódach chovateľskej práce Jákoba vyznieva
celkom presvedčivo, že to bol chovateľ
na vysokej úrovni. Tak napríklad selekcie
a selekčná práce je tu prezentovaná ako
úplná samozrejmosť.
Pre čitateľov, čo sa chovateľstvom
nezaoberajú možno treba povedať, že
selekcia je buď vyraďovanie z chovu
najhorších zvierat, alebo zaraďovanie
najlepších jedincov na ďalší chov.
Medzi tzv. nové technológie v
chove zvierat sa zaraďuje usmernená,
alebo cielená reprodukcia. Je to metóda,
ktorou vlastne „donútime“ zvieratá, aby
sa párili a teda aj plodili mláďatá v takom ročnom období, keď to chovateľovi
najviac vyhovuje. Jednu z takýchto metód
usmernenia reprodukcie takzvanú synchronizáciu a stimuláciu ruje používal aj
Jákob. Pochopiteľne, Jákob používal tieto
chovateľské metódy na základe vlastnej
empírie, teda dlhoročných a intenzívnych
skúseností. Pravda, nie je neprípustné, že
Jákob prevzal tieto skúsenosti aj od iného

chovateľa, pochopiteľne ich odovzdanie mepisných šírok, ktoré sú predmetom bibbolo možné v tom čase uskutočniť inému lických udalostí nemožno z údajov v Prvej
len osobne (rozprávaním), alebo príkla- knihe Mojžišovej – Genesis vydedukovať,
teda vyvodzovať. Opis uvádzaný vo verši
32, kapitoly 30 by však mohol platiť aj
pre dnes chované ovce plemena Jacob.
Napokon skutočnosť, že ovce
sa v týchto oblastiach chovali ešte oveľa
skoršie ako pred 2800 rokmi je exaktnými vedeckými metódami jednoznačne
a nespochybniteľne preukázaná. Mimo
iného tu boli použité aj metódy atómovej
spektografie, s použitím poločasov rozpadu molekúl určitých prvkov. Posledné
nálezy z neolitickej osady v Zawi Chemi
Shanidar, v severovýchodnom Iraku však
posúvajú čas nielen prítomnosti oviec
na zemeguli, ale aj ich zdomácnenia. To
bolo potvrdenou skutočnosťou už 11 tisíc
rokov pred našim letopočtom.
Záverom možno konštatovať,
dom, či priamym predvádzaním týchto
metód. Knihy, či iné podobné média na že Biblia je nielen manuál – rukoväť
prenos skúseností v tom čase nejestvova- kresťanskej vierouky a mravouky, ale aj
li. Biblia samotná bola napísaná na zvit- historický doklad o obyčajnom reálnom
koch zvieracej kože, alebo na tzv. papy- živote, ako aj zručnostiach a znalostiach
obyčajných ľudí mimo duchovnej sféry.
ruse.
Pochopiteľne, skutočnosť, že
Ing. D. Ochodnický, Csc.
ovce plemena Jacob pochádzajú zo ze-

Obrázky z Bošáce 2

Bošáci, vlastníctvo Pavla Kročila s
rodinou. K nemu sa neskôr vrátime,
pretože išlo o postavu mimo bežného
občianskeho priemeru. Sme teda na
začiatku Bošáce zo severu a patrí sa
nám prejsť na opačnú stranu cesty.
Znova sa vrátime približne
na líniu južnej hrany kaštieľskeho
parku, skôr o niečo nižšie pod hranicu pozemku patriaceho k evanjelickej
farnosti. Tu niekde začína, vcelku
masívne kamenné prehradenie potoka na Moravskej strane zvaného
Hrubár (lebo tam niekde je jeho
prameň) a pod hranicou s názvom
Bošáčka. Prehradenie, v Bošáci
zvané „stav“, dnes nemá pamätníka
svojho zbudovania a v dostupných
písomných záznamoch o tom tak isto
niet zmienky. Vybudovanie prehradenia potoka boli celkom pragmatické
– výsledok užitočný: vytvorili sa tak
popri hlavnom toku Bošáčky dva
ďalšie potoky. Boli to vlastne mlynské

Pre čitateľov tohoto seriálu
– lebo seriál by to naozaj mal byť, je
možno dôležité zdôrazniť, že menej
„záživný“ opis prostredia pokračuje
neskôr premyslenou osnovou – ako
inak – ľuďmi v tomto mikroregióne.
Ich osudy si spomínajú najstarší
pamätníci. O nich ale až neskôr.
V úvodnej časti nášho rozprávania z konca roka 2010 sme
teda „načali“ ľavú stranu predpolia
Bošáce, vlastne, dnešnej Bošáce i keď
sme v nemalej miere hovorili skôr o
Podhradí. Lenže tá historická kontinuita je tu nevymazateľná a nie sú
žiadne dôvody ju popierať. Napokon
celá Bošácka dolina je v podstate
len tak trocha násilne podelený celok. Dostali sme sa po prvý dom v

náhony, vľavo v smere toku menší,
ktorý roztáčal mlynské koleso a naň
nadväzujúce stroje mlyna Beňovičov
– Podkopských (zakladateľ mlyna bol
Ján) a asi o 300 m nižšie „Dzurákech“ pílu. Za štátnou školou (dnes
materská škôlka) končil a vlieval sa
opäť do Bošáčky keď predtým splynul
s dodnes jestvujúcim „Kochanéch“
potôčkom – z doliny vľavo od Zajuroviec (bývalá tehelňa).
K samotnému prehradeniu, teda k stavu ako významnému
stavebno – hydrologickému dielu
v tejto časti sa ešte žiada doplniť
mohutné a agresívne ataky vôd,
najmä z jarných prívalov, počas topenia snehov pôvodnú masu stavu
po niekoľkých desaťročiach značne
narušili a žiadala sa generálna oprava. Tá sa uskutočnila s najväčšou
pravdepodobnosťou v r.1934 a poniže
pôvodnej stavby (asi 50 m nižšie) bol
vybudovaný druhý stav. Druhá gen-
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erálna oprava tohto prehradenia a
jej výrazné vylepšenie sa uskutočnilo
v r.1956. Keďže bola veľmi mierna
zima, začalo sa už v januári a do leta
bola stavba ukončená.
Druhý potok – mlynský náhon
mal názov aj Malý potok, mimochodom Bošáčka sa v starobošáckom
nárečí nazývala Hrubý potok, pričom
hrubý znamenalo veľký. Malý potok,
ktorý pokojne plynul necelých 100 m
vpravo v smere toku Bošáčky poháňal
ako prvý mlyn Jána Štrbu, ďalej mlyn
Jána Beňoviča (bol bratranec Jána
Beňoviča – Podkopského), neskôr
tento mlyn odkúpili Kaššovicovci
(Karáskech), zválali ho a jeho múry,
skôr ich torzá stále stoja za terajším
domom Chrapovcov a Paľka Černého
(domové čísla 653 a 654).
Ďalej Malý potok poháňal
mlyn a pílu Bundovcov a mlyn Jána
Kusendu (Malého Jana). Pravda,
posledné 3 mlyny neskôr prešli na
pohon elektrikou. Samozrejme potok
im robil neoceniteľné služby naďalej,
pretože elektrina sa produkovala tak,
že spádom masy vody do značnej
hĺbky na lopatky mlynského kola sa
poháňal práve mlynským kolom dynamoagregát, ktorý vyrábal elektrinu.
Na začiatku, skôr tesne nad
Šimarovcami ešte Malý potok bol
hybnou silou mlyna Trčkovcov a
Brezovákovcov a v dolnej časti
Šimaroviec sa vlieval pri bitúnku do
Bošáčky. Jeho trasa merala približne
kilometer. Koniec malého potoka,
ako účelovej hydrologickej jednotky
– mlynského náhonu neznamená
celkom koniec opisu hydrológie v
bošáckom katastránom území.
Oproti domu Pavla Kaššovica
(Karáska), súčasné číslo domu 69 na
Malej strane, bola v potoku vybudovaná ďalšia hrádza – prehradenie potoka účelového charakteru s cieľom
vytvoriť ďalší mlynský náhon. Ten
mal roztočiť koleso ďalšieho mlyna v
Bošáci, mlyna Slimáčkovcov na Malej
strane. Malou záhadou je skutočnosť,
že tento „stav“ sa bežne medzi ľuďmi
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nazýval Karáskech stav, napriek tomu,
že ho s použitím mohutných agátových
kolov, jelšových a vrbových klád vybudovali za pomoci priateľov Jožko
(ktorý bol aj hlavným mlynárom) a
Štefan Slimáčkovci. Mimochodom
s týmto priezviskom (Slimáčkovci)
sa spája mimoriadne kuriózny prípad – o ňom ale neskoršie. Mlynský
náhon bratov Slimáčkovcov sa vlieval
do „Hrubého“ potoka za domov žida
Škrachu, čo bol a vlastne doteraz je
(domové číslo 164) posledným domom pravého radu domov (popri potoku) Malej strany, teda pred dolným
mostom.
Hydrologické bohatstvo – v
tomto prípade bezpodmienečne treba
povedať Bošáckej doliny však ešte
stále nekončí. Možno treba zdôrazniť,
že ak o hydrológií hovoríme, že zatiaľ
sme vlastne stále hovorili len o tekutých vodách. Poslednou „odnožou“
hrubého potoka – Bošáčky bol posledný mlynský náhon bošáckeho
katastru, ktorý začínal poniže
bitúnku, presnejšie na úrovni záhrady
Paučinovcov (terajšie č. d. 15). Tento
náhon poháňal dva mlyny vzdialené
približne 1,5 km od r.kat. kostola
južným smerom. Pre úplnosť pri vymenúvaní hydrologických médií, teda
jestvujúcich tokov treba doplniť dva
údaje. Predovšetkým je to potôčik,
ktorý vyviera na najzápadnejšej
hranici bošáckeho chotára na osade
Rolincová a prechádza dodnes cez
tzv. Orešsky jarok, končí popri južnej
ohrade poľnohospodárskeho družstva
a vteká do Bošáčky.
Napokon je to sezónny
potôčik, ktorý je „živý“ len od
jarného topenia snehov zhruba do
konca júna a to je potôčik, ktorý zo
svahov „napája“ Kujanovický jarok
a preteká po hranici pozemku Kadlecovcov a Kaššovicovcov na Malej
strane.
Záverom tejto časti bošáckej
hydrológie tečúcich vôd sa žiada
zdôrazniť, že sme hovorili hlavne o
tokoch účelovo vytvorených ľudskou
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rukou. Napokon sa doslova vnucuje
poznánka, že tých mlynov tu bolo nejak priveľa. O tom ale na inom mieste.
Ak máme takpovediac dokumentaristicky, teda presne opísať hydrologické pomery, teda všetko čo má
vzťah k vode, treba doplniť ďalšie vodné zdroje, ktoré v bošáckom katastrálnom území jestvovali približne pred
stovkou rokov a minimálne do konca
päťdesiatych rokov (teda do konca
roka 1959).
Bol tu celý rad studní a
studničiek. Ako prvá tu dominovala, teda bola superstudničkou Vidránka. Bola a vlastne dodnes jestvuje na najseverozápadnejšom rohu
bošáckeho katastra, v takzvanom
Jurkovom húšči. Na tomto mieste treba zdôrazniť, že určité názvy takmer
nemožno uviesť inak, ako v bošáckom
slengu – nárečí. Nech prepáčia mladší,
veď napokon, tieto riadky budú možno
z posledných príležitostí, aby sa stretli s tou bošáckou „hantýrkou“. Ale
pravda je taká, že pamätníkovi, ktorý
ale má samozrejmý pocit, že píše aj
pre pamätníkov sa to nedá bez pomoci starého nárečia.
Teda – Vidránka, vráťme
sa ešte raz k tejto vari najznámejšej
studničke v katastri. Krištáľovo čistá,
veľmi chladná voda a výdatný prameň,
ktorý poskytoval to najdôležitejšie
– životodárnu vodu, aj pre zver v
okolí. Možno treba zdôrazniť, že táto
skutočnosť – teda že zo studničky (hociktorej) pila aj zver sa v minulosti
nepovažovala ako prekážka, ktorá
by bránila vodu studničky ľuďom
používať. Skupina podnikavcov sa
pokúsila vodu Vidránky použiť ako
médium pre vodovodnú sieť. Akcia
skončila neúspechom, v určitej časti
výkopových prác sa voda stratila.
Po nejakej dobe si opäť „prehrýzla“
pôdu a začala vytekať o niekoľko metrov nižšie vo svahu.
Ing. D. Ochodnický, Csc.
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OZVENY
VIANOČNÝCH
TRADÍCIÍ
Súčasťou
tohtoročných
Ozvien
vianočných
tradícií bola
výstava
betlehemov,
ktorých sme
pripravili
v Múzeu
Bošáckej
doliny viac
ako štyridsať. Za zozbieranie betlehemov po celej Bošáckej doline patrí
veľká vďaka p. Juráčkovej a všetkým
ľuďom, ktorí svoje krásne kúsky
zapožičali. O spevácko- tanečnú zložku
sa postarala FSk Patra. Tónmi kolied
v predvianočnom čase potešili snáď
každého návštevníka.

Narodenie Spasiteľa nám pripomenul živý
betlehem, v ktorom deti ochotne vydržali
aj napriek veľkej zime. Ktovie, možno i
touto malou úlohou nám z nich vyrastú
veľkí divadelníci.

Veľký počet návštevníkov je dôkazom
toho, že vianočné sviatky či tradície nie
sú ľuďom ľahostajné a sú zakorenené
hlboko v ich srdciach. Preto sa tešíme,
ako sa spoločne stretneme na Ozvenách
vianočných tradícií i tento rok.
K. Jakubíková
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MAREC
MESIAC KNIHY

Známy pedagóg J. A. Komenský povedal: Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť a
nemilovať múdrosť, znamená stávať sa
hlupákom.
Mesiac marec, máme už od
školských čias v pamäti zapísaný ako
mesiac knihy. Možno tento prívlastok
už nevnímame tak intenzívne ako kedysi, keď bolo oveľa menej možností
vzdelávania a získavania informácií
ako dnes, no i napriek tomu má literatúra v bežnom i študentskom živote
svoje stále miesto.
Mesiac knihy si pripomíname
od roku 1955. Podľa jednej verzie sa
stal mesiacom knihy z komerčných
dôvodov. Zvolili si to sami kníhkupci,
lebo bola na jar malá návštevnosť v obchodoch. A marec práve preto, lebo v
tomto mesiaci sa narodil a zomrel Matej
Hrebenda
( 10.3.1796 – 16.3.1880)
významný šíriteľ slovenskej a českej
knižnej kultúry.
Dnes už úlohu Mateja Hrebendu – šírenie kníh a knižnej kultúry a
podporu vzdelávania – plnia knižnice.
Nielenže sprístupňujú svoje knižné
fondy čitateľom po celý rok, ale sú
miestom pre prípravu podujatí pre
rôzne vekové kategórie.
Od rozšírenia internetu je
marec nielen mesiacom knihy, ale aj
mesiacom internetu. Žiaľ, čím ďalej,
tým viac mladí ľudia zanedbávajú beletriu a radšej využívajú internet, alebo
sa pozerajú na televíznu obrazovku. Je
to krok dozadu, lebo nastáva nenávratné vzďaľovanie sa od kníh a zameranie
pozornosti na málo hodnotné programy.
Poklesol záujem o knihy, osobnosťami
sa stali hrdinovia akčných seriálov. Čím
vulgárnejšie a arogantnejšie vystupujú,
tým sú viac uznávaní. Títo showmani
sa stali vzormi. Programy bez nejakého
obsahu alebo cieľa sa stali, bohužiaľ,
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neodstrániteľnou
súčasťou
našej
kultúry, každodenného života, ale dobrú knihu nikdy nenahradia.
Veľa ľudí možno ani nevie akú máme
v našej obci knižnicu. Knižný fond
predstavuje 8 901 zväzkov literatúry. Z
toho je -1 804 zväzkov odbornej literatúry pre dospelých
4 195 zväzkov krásnej literatúry pre dospelých (beletria)
434 zväzkov odbornej literatúry pre mládež
2 468 zväzkov krásnej literatúry pre mládež .
Knižnica v roku 2010 mala 92 aktívnych registrovaných čitateľov, z toho
27 čitateľov do 15 rokov. Bohužiaľ,
evidujeme aj 13 čitateľov, ktorý majú
vypožičané knihy od roku 2008 a ani
po viacerých urgenciách knihy nevrátili, alebo nevyrovnali svoje podlžnosti
voči knižnici.
Aj napriek tomu, že knižnica
bola v roku 2010 v prevádzke len 9
mesiacov, čitatelia si vypožičali 2 047
knižných zväzkov a periodík a knižnica
mala 739 návštevníkov. Knihy sú
uložené v regáloch podľa obsahu literatúry a sú voľne prístupné pre všetkých
čitateľov. Nákup kníh zabezpečuje
Obecný úrad v Bošáci z vlastného
rozpočtu a Obecná knižnica z vlastných príjmov. V roku 2010 pribudlo do
našej knižnice 97 kníh, z toho - kúpou
62 kníh a 35 kníh darom. Knižnica
spolupracuje so ZŠ a MŠ Ľ.V.Riznera
v Bošáci a v minulom roku umožnila
návštevu a prehliadku knižnice deťom
z MŠ a žiakom 1. a 2. ročníka ZŠ.
Knihy nám sprostredkovávajú
hodnoty, pri ktorých snaha po moci a
peniazoch stráca zmysel. Sú schopné
pomôcť nám nachádzať a formovať
zmysel nášho konania, usmerňovať
nás na ceste životom a učiť nás
spolunažívať v láske a mieri so svojimi blízkymi. Ktoré knihy majú tieto
zázračné schopnosti? Na to musí prísť
každý sám. A určite mu v tom pomôže
aj to, ak navštívi našu knižnicu. Záujemcovia majú možnosť navštíviť
obecnú knižnicu každú stredu a piatok
od 13.00 hod. do 18.00 hod. Výber
kníh je bohatý pre deti aj pre dospelých.
Ing. Ľudmila Radošová
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POSEDENIE
PRI DYCHOVKE
V minulom čísle obecného
časopisu Prameň sme Vás pozvali na ples
ZO JDS v Bošáci.
Na výročnej členskej schôdzi v
januári sme sa rozhodli, že to bude posedenie pri dychovej hudbe pre všetkých
záujemcov. Osemčlenný prípravný výbor
ZO JDS začal pracovať na plné obrátky,
aby na 19. februára všetko pripravil. Bolo
treba zabezpečiť dychovú hudbu, pripraviť
sálu, získať sponzorov a prichystať
občerstvenie.
Nastal deň „D“ a netrpezlivo sme
čakali, aká bude účasť. Už pred 18. hodinou si boli 4 rodinné partie obsadiť miesta.
To bolo fajn. Postupne prichádzali ďalší.
Dychová hudba Bošáčanka nám vyhrávala
do tanca i na počúvanie. Miesta na tancovanie bolo veru dosť. Občerstvenie sme si
zabezpečili z vlastných zdrojov. Výborné
šišky, fánky, obložené chlebíčky, očká,
slané pečivo, zákusky nemali chybu.
O 22. hodine prišla na rad tombola v ktorej bolo 36 cien, z toho 5 cien
útechy. Každému výhercovi sme schuti
zatlieskali a niektorým aj viackrát. O polnoci Janko Wittkay, predseda ZO JDS v
Bošáci oznámil ukončenie zábavy, lebo
tak bolo dohodnuté s dychovou hudbou.
Viacerí zvolali: „A prečo? Čo tak skoro?“
Nikomu sa ešte nechcelo ísť domov. Tak
muzikanti ešte zahrali také polhodinové
kolo, v ktorom sme všetci – predovšetkým
ženy – vytancovali nášho predsedu, ktorý
nám pripravil takéto milé spoločenské posedenie.
Aj muzikanti boli spokojní.
Vraj sme sa o nich starali ako na svadbe.
Spokojnosť bola na obidvoch stranách.
Kto neprišiel, môže ľutovať, alebo sa tešiť
na ďalšie spoločenské posedenie pri dychovej hudbe v júli.
Na záver patrí poďakovanie
členom prípravného výboru ZO JDS v
Bošáci, dychovej hudbe Bošáčanka a
ochotným sponzorom za hodnotné ceny
do tomboly.
Prípravný výbor ZO sa teší na
ďalšie stretnutie s vami
Mgr. Anna Rydzá
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BOŠÁCKE BAVENIČKY
Sála
Miestneho
kultúrneho strediska v Bošáci bola v
nedeľu 27. februára
2011 zaplnená do
posledného
miesta. Návštevníci
sa tešili na 8.
ročník
kultúrnozábavného podujatia pod názvom
Bošácke baveničky.
Téma baveničiek
bola „Bošáca hľadá
talenty“. Všetkých 35 účinkujúcich podalo
opäť priam profesionálny výkon – či to boli
piesne, scénky, tance, recitácia. V programe
vystúpili žiaci zo ZŠ s MŠ Ľ. V. Riznera v
Bošáci, folklórna skupina PARTA, „rodinná
kapela“ Ľudvíka Zámečníka, členovia divadelného krúžku v obci, občania obce.
Záver programu patril rómskej hudobnej skupine. Poďakovanie za
prípravu programu patrí organizátorom a hlavne samotným účinkujúcim, ktorých
predvedené výkony ocenilo obecenstvo dlhotrvajúcim potleskom. Za ich zodpovednú prípravu a strávený voľný čas pri nacvičovaní im poďakoval aj starosta
obce Bošáca Bc. Daniel Juráček.
M. Kosová

ŠKÔLKARSKY KARNEVAL
Fašiangy v Zem.
Podhradí
odštartoval
karneval našich malých
škôlkarov, ktorý sa konal
28. 1. 2011 v KD. Vďaka
výbornej spolupráci ochotných rodičov, učiteliek MŠ
a OcÚ v Zem. Podhradí
sa mohli deti i dospelí
vyšantiť do večerných
hodín. O zábavu sa postarali nielen animátorky
z Trnavy, DJ, ale po vlaňajšom úspechu aj niektorí rodičia v maskách: Obelixa,
čarodejníc, vodníka, lesných víl, včielky Máji, princeznej, Fiony a Teletubies. Deti
si zasúťažili, dostali sladké odmeny, páčil sa im bublinkostroj, konfetový ohňostroj
a zlatým klincom programu bola torta. Karneval v kultúrnom dome sa konal už po
4-krát, pretože kapacita škôlky je veľmi malá a záujem veľký. Nebolo tomu inak ani
tento rok. Okrem rodičov, starých rodičov, súrodencov, budúcich škôlkárov karneval
poctilo návštevou i vedenie ZŠ s MŠ Ľ. V. Riznera v Bošáci , v zastúpení Mgr. Karlíkovej s rodinou, i bošácky pán starosta Daniel Juráček, ktorým sa atmosféra karnevalu
páčila. Zúčastnil sa aj starosta Zem. Podhradia, pán Miroslav Zámečník, ktorý ocenil
snahu a ochotu všetkých zúčastnených na príprave a prisľúbil spoluprácu na ďaľšom,
D. Madilová
v poradí už 5. roč. karnevalu, ktorý bude opäť o rok.
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OBZRIEŠ SA - A DOBRÉHO ČLOVEKA NÁHLE NIET ...
„Odišiel z tohto sveta,
ktorý ho obdaroval šťastím, ale i bolesťou...
Prešiel bránou smrti,
keď sa noc chystala pozdraviť s ránom.
Pre neho nový deň už nenastal – dal zbohom životu,
aby žil v našich spomienkach...“
Vykročili sme do nového roka, prežívame dni, kedy sa niečo končí a niečo začína, kedy si želáme, aby
budúcnosť bola plná porozumenia, lásky, pohody a príjemných chvíľ. A práve v tomto období sme sa dozvedeli, že nás navždy opustil vo veku 57 rokov dňa 5. januára 2011 pán Jozef Malec, občan z miestnej časti obce
Bošáca – Zabudišová. Každý z nás bol zaskočený jeho náhlou smrťou. Občania si ho pamätajú ako „obchodníka“, ktorý dlhé roky pracoval v predajni na Zabudišovej, vždy ochotný vypočuť zákazníka, porozprávať sa s
ním, poradiť. Bol členom ZO Slovenského zväzu včelárov v Bošáci. Včielky i príroda boli jeho doménou. Rád
chodieval do okolitých lesov, rád si prečítal dobrú knihu, pookrial pri vystúpeniach folklórnych súborov. Patril tiež i medzi dobrovoľných darcov
krvi. Túto vzácnu tekutinu daroval 62 krát bez nároku na odmenu. Za to bol ocenený Zlatou Jánskeho plaketou.
Určite mal ešte plány, ktoré by rád realizoval. Už to nedokáže. Jeho srdce dotĺklo. Každý, kto zosnulého poznal, bude naňho vždy
spomínať s úctou, ako na človeka, ktorý vedel, prečo a pre koho žije, ktorý bol oporou svojim blízkym a priateľom. Bude chýbať, bude chýbať
nielen doma, ale aj medzi priateľmi a medzi občanmi našej obce – miestnej časti Zabudišová.
M. Kosová

Spomienka na kamaráta Jožka /1953-2011/
Z Tvojho rozprávania viem, že už od útleho detstva si s rodičmi chodieval do Dúžnikov. Pri kosení tráv a
hrabaní sena sa touto kopanicou ozývali spevy ľudových piesní v podaní Dúžničiarov a ich príbuzných z blízkych
moravských kopaníc. Tieto viacročné zážitky z detstva v Tebe prebudili lásku k folklóru, tancu a ľudovej hudbe ako
takej. Najradšej si mal tie prastaré, dobové, pôvodné ľudové piesne, ktoré sa z nášho života už akosi vytrácajú. Spev pri
harmonike a tanec pri dychovej hudbe patrili k tvojim najobľúbenejším. Pravidelné návštevy folklórnych festivalov
boli u teba samozrejmosťou, boli záležitosťou srdca. Najčastejšie Starý Hrozenkov, Myjava, Dubnica, Strážnica,
Terchová – to všetko na cestnom bicykli, viackrát Východná. V Trenčíne si nevynechal vystúpenia Lúčnice, Sľuku
ale aj iných súborov, sníval si o Detve či Hontianskej paráde v Hrušove. Niekdajšia túžba tancovať v súbore sa ti
nenaplnila. V pláne si mal vidieť po rokoch malebné Južné Čechy, kde si absolvoval ZVS a navštíviť výstavu Zem
živiteľka v Českých Budejoviciach. Tvoje kroky často smerovali do milovaného lesa a bielokarpatskej krajiny. Mal
si ju prechodenú ako nikto, poznal si ju do detailov. Ani chystanie dreva na palivo u teba nebola ťažba živého lesa.
Bolo to „upratovanie“ suchých, zlomených a vyvrátených stromov v lese, zväčša s namáhavou vynáškou spod
hlbokého brehu na cestu. Zamiloval si si Moravu, kraj, ľudí a ich i nám blízku kultúru. Za bieleho dňa si dokázal
zájsť pešo po členitom teréne do Valašských Klobouk, Luhačovíc či Zlína a späť. Tvojím veľkým koníčkom bol
v minulosti chov holubov, potom hydiny, rôznych domácich zvierat a nakoniec včiel. Poznatky o včelárení si
získaval študovaním odbornej literatúry, v praxi si uplatňoval najnovšie pokrokové inovátorské metódy. Pôvodné
štyri včelstvá zdedené po otcovi si za 15 rokov navýšil na úctyhodných štyridsať. Každoročné zimné kŕmenie
drobného vtáctva bolo samozrejmosťou. Veľa času si venoval sadeniu stromov. Okrem ovocných, ktorých si veľa
kupoval, ale i štepil či očkoval, tiež i parkových. Boli to hlavne lipy, agáty, gaštany a iné, ktorých rastie na stovky.
Miestne sadové a lesoparkové lokality ako Chrapová, Kozí vŕšok, Januška, Dolinky či Barina nesú tvoju pečať.
Tvoja zeleninová a okrasná záhrada, ale i záhumienka boli vzorové, to bola pestrosť, precíznosť, fazóna. Zimné
večery si trávil čítaním stoviek kníh z obecnej knižnice. Nezištne si chodil darovať krv - až šesťdesiatdvakrát. Pri
návšteve trenčianskej plavárne si dokázal naplávať kilometre, k tomu sauna, inokedy si zašiel do posilňovne.
Tvoj obchod s rozličným tovarom v Zabudišovej výrazne dotváral kolorit osady a priľahlých kopaníc. Bol aj miestom pravidelného stretávania sa občianskej pospolitosti, čím prispieval k utužovaniu dobrých susedských i medziľudských vzťahov a posilňovaniu ľudskej
spolupatričnosti. Vždy si bol ochotný odkladať do tašiek čerstvé potraviny zákazníkom, ktorí o to žiadali, občas aj s donáškou do domu. Vážil si
si tých skôr narodených, hlavne starých ľudí. K mladším si bol kamarát. S obľubou si sa s nimi vedel porozprávať, ku každému si mal vytvorený
osobný, priateľský vzťah. Pre osamelo žijúcich dôchodcov si býval často tým najbližším, s ktorým sa delili o radosti i starosti každodenného
života. Z viacerých nemožno nespomenúť Janka Drietomského, pre ktorého si ty a obchod znamenali veľa. Po smrti otca si sa stal oporou svojej
matke, bol si nápomocný svojim súrodencom, neteriam a synovcom. Rád si varil chutné jedlá a piekol tradičné domáce koláče. Tvoj život bol
naozaj činorodý a pestrý, cítil si sa mladý, zdravý, potrebný. Tak sme ťa všetci aj vnímali, vek si si neuvedomoval, ako keby ti roky ani nepribúdali.
Medzi ľuďmi si sa tešil obľube. Sálala z Teba pozitívna energia, rozdával si pohodu, pokoj, radosť. Bol si tým, čoho nikdy nebude dosť. Tvoja silná
charizma spočívala v stelesnení láskavosti, pokory, dobra, obetavosti, veselosti, užitočnosti, nekonfliktnosti, pomoci blížnym. Miloval si život v
tom najlepšom slova zmysle, tvoje skutky zostávajú príkladom hodným nasledovania. Ich semienka, ktoré si zasial, padli na úrodnú pôdu. Svedčí
o tom aj záujem mladých ľudí o Tvoje včely. Ešte veľa si toho plánoval, veľa chcel, pokiaľ bdel nad Tebou Anjel strážny. No osud bol k tebe krutý:
Niekto tam hore nad nami mal s Tebou iný plán. Zanechal si pozitívnu stopu, za čo Ti patrí od všetkých, ktorí sme Ťa poznali a mali radi veľké
ĎAKUJEME!

Česť Tvojej pamiatke!
Jozef Struhár
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BOLI SME
NA VIANOČNEJ
TURISTIKE

Dňa 26.12.2011 sa zúčastnilo spolu 42 vyznávačov zimnej turistiky na Štefanskom turistickom pochode zo Zabudišovej
na Mikulčin Vrch, Veľký Lopeník s cieľom v Novej Bošáci.
Prešli sme po zasneženej krajine zhruba 23 km. Zo Zabudišovej
– Bariny 450 m n. m. sme vyrazili o 9:15 hod. po príchode autobusového spoja z Bošáce a Novej Bošáce. Prvú 9 km časť trasy
sme absolvovali po žltej značke miestneho značenia na slovensko-moravskú hranicu do miesta Kykula - sedlo 725 m n. m..
Postupne sme šli po lesnej ceste a po piatich km sme prišli na
najvyšší bod tejto časti trasy, ktorý sa nazýva Biele brehy a je
vo výške 768 m n. m.. Z uvedeného miesta sa nám naskytli prvé
výhľady v smere na juh a severozápad. Na južnej strane bolo
vidieť Zabudišovú, Bošácu, Nové Mesto nad Váhom a vo väčšej
vzdialenosti komíny jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach a Leopoldov s Hlohovcom. Smerom na severozápad sme
obdivovali Mikulčin Vrch, Bošačky a časť Vyškovca. Tentokrát
nám nie celkom prialo počasie, pretože obloha bola zatiahnutá, i
keď nesnežilo, celková dohľadnosť bola obmedzená. Z Bielych
brehov sme pokračovali ďalej po žltej značke povedľa masívu
Dúžnik 807 m n. m po turistickú križovatku, kde sme dosiahli
stret s modrou turistickou značkou začínajúcou na železničnej
stanici Melčice a končiacou v mieste Kykula – sedlo na hranici s ČR. Z uvedenej križovatky sme pokračovali väčšinou
v miernom klesaní súčasne po žltej a modrej značke v smere
Kykula – sedlo. V prípade dobrej dohľadnosti by sa nám boli
naskytli z rúbaniska vzdialenom cca 500 m od predchádzajúcej
križovatky nádherné výhľady na končiare Malej a Veľkej Fatry,
ďalej na Kľak, Strážov a Vtáčnik. Bohužiaľ, počasie bolo proti.
Po príchode na Kykulu sme sa po tretíkrát občerstvili, urobili
spoločné fotografie a po prekročení štátnej hranice s ČR sme
pokračovali ďalej po červenej značke cca 2 km, kde sme v obci
Vyškovec odbočili doľava do osady Bošačky a pokračovali 2 km

po miestnej komunikácii a následne lesnej ceste ku Chate Jana či
Arnika pod Mikulčiným Vrchom, kde nasledoval dlhší oddych a
občerstvenie. Chatu Jana prevádzkuje mladý pár z Bratislavy a z
uvedeného dôvodu nebol problém uhradiť nakúpené občerstvenie
aj v eurách. Škoda, že uskutočňovali zabíjačku až 30.12.2010 a
meškali aj sudy s pivom... Sľúbili, že o rok budú plné stoly a aby
sme na nich nezanevreli, pretože každý sa na začiatku podnikania učí. Po občerstvení nás čakal 4 km úsek po zelenej značke
cez Lopenícke sedlo s počiatočným 500 m dlhým prudším stúpaním zo sedla a so zastavením sa na rozhľadni na Veľkom
Lopeníku 911 m n. m.. Počasie sa ani tu neumúdrilo a očakávané
kochanie sa výhľadmi z 22 m vysokej rozhľadne sa nekonalo. Po
otvorení posledných konzerv a ich skonzumovaní a vyprázdnení
sklenených obalov „s destilovaným ovocím“ nás čakal posledný
6 km úsek opäť po území SR s klesaním do cieľovej stanice
Nová Bošáca 305 m n. m., kde sme o 17:00 hod. štefanskú turis-

tiku ukončili a rôznymi dopravnými prostriedkami pokračovali
na ceste do svojich domovov. Chcem podotknúť, že aj zásluhou
odvysielanej pozvánky v relácii Slovenského rozhlasu Rádiovíkend sa na uvedenej turistike zúčastnili turisti z rôznych kútov
západného Slovenska – Pezinok, Hlohovec, Trenčín, Myjava,
Dolné Srnie, Zem. Podhradie, Ivanovce-dolina, Adamovské Kochanovce, Trenčianske Bohuslavice a samozrejme 11 skalných
priamo zo Zabudišovej a len dvaja turisti s trvalým pobytom v
Bošáci aj to pôvodom zo Zabudišovej. Verím, že v tomto roku sa
na vianočnej turistike po Bielych Karpatoch zúčastní ešte viac
turistov, hlavne obyvateľov Bošáce, aby aj oni spoznali krásy
zimnej prírody v slovensko-moravskom pomedzí.
Ing. Jaroslav Struhár
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SPOMIENKA
NA DEŇ UČITEĽOV
Skloniť sa k práci, čo dáva ľuďom chlieb sa treba.
Hlbšie však treba sa skloniť k matkám, čo dali život deťom.
No najhlbšie sa treba skloniť k učiteľom,
čo z malej bytosti vychovajú človeka.
S prvými peknými jarnými dňami prichádza deň tých, ktorí
sa rozhodujúcou mierou podieľajú na výchove detí a mládeže - Deň
učiteľov, ktorý je súčasne spomienkou na učiteľa národov, Jána Ámosa
Komenského. V tento deň verejnosť sústreďuje viacej svoju pozornosť
na školu, na učiteľa. Je to deň vyjadrenia vďaky a úcty učiteľom za ich
neľahkú, zodpovednú a namáhavú prácu.
Komenský zdôrazňoval, že v škole treba dobrého učiteľa.
Čo všetko sa skrýva za slovom učiteľ? Či to vie naozaj každý dobre
posúdiť? Sú rôzne úvahy. Niekto povie, že ten, čo vie žiaka učivo dobre
naučiť, iný zasa, že ten, kto je k deťom láskavý a veľa toleruje, ale sú
aj takí, ktorí hovoria, že ten, kto je na žiaka prísny. Avšak len učiteľ vie
najlepšie posúdiť, čo všetko sa skrýva za týmto slovom.
Sú to tisíce žiakov, ktorí sedávajú v školských laviciach a pod
starostlivým vedením svojho učiteľa rastú, dospievajú a zo dňa na deň
sa stávajú múdrejšími.
Som učiteľka so 40-ročnou praxou a pri stretávke so svojimi
kolegyňami si spomíname, ako to bolo, keď sme dostali učiteľský diplom – umiestenku a naše nohy po prvýkrát stúpili na cestu učiteľského
povolania. Nastúpili sme väčšinou učiť na malotriedne školy, ktoré boli
roztrúsené po kopaniciach a zapadnutých osadách, kde nebolo elektriny,
cesty, nepremával tam autobus, ba ani obchodu tam nemali. Boli sme
mladé, neskúsené, avšak plné elánu, sily a chuti a tak sme nastúpili na
tie miesta, kde nás spoločnosť potrebovala. Mala som radosť, že idem
robiť to, o čom som od malička snívala – učiť deti. Koľkokrát za tie
roky smerovali naše kroky do školy, kde na nás čakali naši žiaci. My
sme im denne odovzdávali svoje vedomosti, pretože sme chceli z nich
vychovať nielen ľudí múdrych, všestranne vzdelaných, ale aj čestných
a pracovitých.
J. A. Komenský prirovnáva učiteľa k horiacej sviece, ktorá
dáva svetlo iným a seba pritom spaľuje. Koľko pravdy je v týchto
slovách, v tejto vete. Je pravda, že sme vynaložili veľa úsilia, aby sme
z malého človiečika – prváčika vychovali dobrého žiaka. Cez ruky
nám prešlo niekoľko stoviek žiakov: múdrych, šikovných, ale aj tých
menej nadaných, ktorým sa bolo treba venovať viacej. Hlboko do
noci sme sedávali pri opravách písomných prác žiakov, pri príprave
na vyučovanie a čítaní odbornej literatúry. Koľko času sme museli
venovať mimotriednej a mimoškolskej činnosti, práci v spoločenských
organizáciách. Koľko času sme venovali nacvičovaniu divadelných
hier a rôznych kultúrnych programov, ktoré sa v obci, kde sme pôsobili, konali. Kto by tie hodiny dnes vedel zrátať, vyčísliť? A to všetko
sme museli robiť na úkor svojho voľného času a bez nároku na mzdu.
Nakoľko sme svoje učiteľské povolanie mali radi, snažili sme sa ho aj
v takýchto podmienkach vykonávať čestne a zodpovedne.
Komenský hovorí, že len život činný je naozajstný život.
My učitelia, dôchodcovia, sme nielen taký život žili, ale vydržali sme
všetky možné vetry a víchry doby a napriek tomu sme školu a prácu v
nej mali radi.
Avšak čas rýchlo beží a niet na svete moci, čoby ho zastavila. Piesok v našich presýpacích hodinách nám začal rýchlejšie tiecť,
kopce a vŕšky sa nám začali stále viac vzďaľovať, schodov nám všade
kam sme išli začalo pribúdať. Rýchlejšie sa nám začali míňať deň za
dňom, rok za rokom a my pri plnení každodenných povinností sme
ani nezbadali, že na čele nám pribudli vrásky, vo vlasoch sa objavili
šediny a naša mladosť, náš produktívny vek sú už za nami a pre nás
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nastalo obdobie zaslúženého odpočinku. Zostarli sme za školskou katedrou, ustali, obeleli i keď sa k tomu ťažšie priznávame. Už si len občas
spomíname na tie časy, keď sme žili s duchom doby a v kruhu tých,
ktorým sme sa každodenne venovali. Tie časy sú už preč a pre nás to,
čo sme mali radi, všetko skončilo. Skončili sme našu učiteľskú púť,
ktorá bola občas ťažká a tŕnistá a všetku prácu, ktorú sme v škole s
deťmi vykonávali sme prenechali Vám mladým, našim kolegom a kolegyniam, aby ste pokračovali v našich šľapajách, pretože my sme sa
už dostali na vedľajšiu koľaj. Už len tak trocha, v kútiku duše Vám
závidíme, že ste si sadli za tie katedry, za ktorými sme nedávno sedeli
my. Závidíme Vám, že žijete úspešnejšie a prospešnejšie, ako je teraz
naša každodennosť. Už si len zaspievať môžeme:“ Nikdy sa nevráti
pohádka mládi, ktorá je v žití len jedenkrát“.
I keď mnohí sme na dôchodku, život v škole a prácu v nej
sledujeme, ba častokrát ju porovnáme s našou. Vy však už žijete a pracujete v novej, modernej dobe, dobe technických vymožeností, počítačov,
internetu. Pozorujeme, že Vaša práca je nedocenená, zosmiešňovaná a
kritizovaná zo všetkých strán. Sú ľudia, ktorí Vám závidia krátky pracovný čas a dlhé prázdniny, pričom nevedia, že Vaša práca je nielen
v škole, ale pokračuje aj doma – oprava písomných prác, príprava na
vyučovanie, sebavzdelávanie, štúdium odbornej literatúry atď. Slabá
disciplína žiakov a znižovanie autority učiteľa neprospieva dobre k
vykonávaniu Vašej práce. Preto ak chceme, aby učiteľ bol vo svojej
práci úspešný, potrebuje, aby mu bola venovaná väčšia pozornosť zo
strany štátu a spoločnosti. Učiteľa treba lepšie finančne zabezpečiť a
zlepšiť aj jeho morálne postavenie v spoločnosti. K zlepšeniu jeho práce
môže prispieť aj dobrá spolupráca rodičov so školou, s učiteľom.
Z príležitosti Dňa učiteľov Vám milé kolegyne a kolegovia,
želám veľa sily a trpezlivosti pri odovzdávaní Vašim žiakom. Želám
Vám veľa tvorivých síl a úspešnosti pri realizovaní Komenského
myšlienok. Vám, učitelia na zaslúženom odpočinku, prajem veľa zdravia, lásky a spokojnosti vo Vašom každodennom živote.
Starenky učiteľky postávajú na priedomí.
Ich žiaci im dávno uleteli z dohľadu.
A oni stále očakávajú svojich šedivujúcich žiakov,
aspoň ich pieseň, aspoň kartu od nich.
A veď by stačilo napísať: bába búva, mama myje Miša.
Spomínam na Vás, žijete ešte pani učiteľka?
Ale starenkám učiteľkám sme zabudli písať listy.
A oni predsa zostávajú čakať na priedomí.
/Vojtek Mihálik/
Božena Rýdza

Dňa 17. februára 2011 odišla z našich radov vo veku
87 rokov bývalá kolegyňa, spolupracovníčka a priateľka,
učiteľka na dôchodku pani Mária MIKULINCOVÁ.
Svoju pedagogickú činnosť začínala na ZŠ v Novej Bošáci.
Pôsobila na viacerých školách –
v Bošáci, Podolí a nakoniec v Novej Bošáci, odkiaľ odišla v
roku 1980 do dôchodku. V školských službách pôsobila 38 rokov. Učila matematiku a zemepis. Svoje učiteľské povolanie
mala rada, preto ho aj svedomite a zodpovedne vykonávala,
čím dosahovala vo vyučovacom procese veľmi dobé výsledky.
Dôchodkový vek prežívala vo svojom rodisku v Bošáci,
v rodnom dome, kde sme ju občas navštevovali. Starala sa
o domácnosť, kvetinovú záhradku a venovala sa svojim
záľubám. Posledné roky svojho života prežila v Domove
dôchodcov v Novej Bošáci, kde skončila svoju životnú púť.
S vďakou a úctou si na ňu spomínajú aj jej bývalí žiaci.
Česť Tvojej pamiatke!
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Liečivá sila
prírody ...
...alebo Herbár
z Bošáckej doliny
,
,Nenájdeš tak ľahko na Slovensku gazdinku, ktorá by nemala v dome
malú lekáreň vo všakových suchých
rastlinách záležajúcu, z ktorej by v čas
potreby s takou istotou lieky vyberá,
užíva a užívať dáva, aké by nimi každá
choroba neomylne prekonaná byť musela.“
Tieto slová pochádzajúce od
Jozefa Ľudovíta Holubyho, veľkého
národopisca a najmä botanika svetového
mena, poukazujú na vzťah ľudí v minulosti k liečivým rastlinám a vo vieru v ich
pomoc pri rôznych ťažkostiach a ochoreniach. V súčasnosti, v modernej dobe
vyspelej medicíny sa tiež kladie dôraz
aj na prírodnú liečbu, skôr ako na podporný prostriedok najčastejšie vo forme
rôznych čajových zmesí.
Naša dolina, tak úžasne bohatá
na prírodné krásy nám ponúka možnosť
spoznať aj mimoriadnu silu liečivých rastlín, ktorú Holuby v čase svojho pôsobenia v Zemianskom Podhradí zdokumentoval vo svojom botanickom diele.
S prvými lúčmi jarného slnka
nás to bude opäť ťahať do prírody. Ak
zamierime na Rolincovú, na Zabudišovú,
do Lysice, na Stráne či do Chúmov
prevetrať si hlavu od každodenných povinností , všímajme si aj rastlinky okolo
seba. Pretože ako jeden múdry človek raz
povedal ,, Všetky vrchy, pohoria, všetky
lúky a lesy sú prirodzené lekárne.“
Či už vyrazíte iba na prechádzku
do prírody načerpať novú energiu, alebo priamo za bylinkami, verím, že môj
sprievodca bežne nájdených liečivých
rastliniek v našom chotári Vám bude
inšpiráciou pri poznávaní liečivej sily
prírody.
Samozrejme
pred
zberom
a následnom užívaní liečivých rastlín odporúčam každému dôkladné
naštudovanie odbornej literatúry s touto
problematikou, kde nájdete podrobný
popis jednotlivých rastlín, ich účinky a
využitie.
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Poslovia jari...
PODBEĽ LIEČIVÝ
Jeden z prvých jarných
liečivých kvetov rastie na
vlhkých pôdach, úhoroch a
násypoch. Zo spodnej strany striebristé listy vyrastajú
o 3-4 týždne neskôr ako
jeho zlatožlté kvety. Jeho
liečivá sila sa využíva na
liečenie kašľa a pľúcnych chorôb .
Zberá sa hlavička kvetu bez stonky za
plne slnečného počasia.

PÚPAVA LEKÁRSKA
Aj keď väčšina ľudí
považuje púpavu
za
neužitočnú
burinu,
pomáha liečiť široký
okruh ťažkostí a v
ľudovom liečiteľstve zastáva významné miesto.
Vyznačuje sa najmä dvoma poprednými vlastnosťami: pomáha pri bolestiach
žlčníka a chorobách pečene. Kvitne v
apríli až máji na lúkach, poliach aj pri
cestách. Pre svoje krv čistiace účinky
pomáha púpava aj pri dne a reumatizme.
Celá rastlina je liečivá. Listy sa zbierajú
pred kvitnutím , korene v skorú jar alebo
v jeseni.

PRVOSIENKA JARNÁ
Otvára dvere k
jari a kvitne približne do
konca mája. Zaujme nás
trsom previsnutých žltých
trúbkovitých
kvietkov,
ktoré vyrastajú z rovnako dlhého kalíšku a pripomínajú trúbku. Nápadné sú i oválne, podvinuté,
zvráskavené mäkké listy s
vrúbkovanými okrajmi, tvoriace prírodnú
ružicu.
V liečiteľstve sa využíva pri
liečení horných ciest dýchacích, pľúcnych
ochoreniach .Extrakt z prvosienky sa tiež
dá využiť ako antireumatikum. Obsahuje
hodne vitamínu C priaznivo pôsobí pri
nervovej slabosti, migréne a ako prostriedok proti nespavosti.
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PĽÚCNIK LEKÁRSKY
Kvitne od marca do mája a
včelám poskytuje bohatú
nektárovú pašu a trocha
peľu. Srstnaté listy často
so svetlými škvrnami pripomínali našim predkom
choré pľúca. Keďže choré
pľúca aj lieči, dostal názov
Pľúcnik lekársky.
Najčastejšie sa zbiera kvitnúca vňať práve teraz
zavčasu na jar. Najlepšie je
zbieranie ručne, aby sa bylina nedostala
do kontaktu s kovom. Materiál sa suší v
jednej vrstve na vzdušnom a tienistom
mieste. Pľúcnik lekársky pôsobí protizápalovo, mierni dráždenie pri kašli a podporuje vylučovanie tekutín z tela.
Ordinuje sa pri ťažkostiach spojených s
preháňaním a pri žalúdočných a črevných
ťažkostiach.

ŽIHĽAVA DVOJDOMÁ
Žihľava patrí k našim najznámejším a
najúčinnejším liečivým bylinám, koreňom
počínajúc, cez stonku, listy, až po kvety
je liečivá – využíva sa celá jej vňať. Zo
žihľavy sa na jar pripravuje prečisťujúce
jarné tonikum a čaj a z mladých listov
aj zeleninové pokrmy. Žihľava obsahuje
vitamíny A, B aj C, minerály, čerstvá
hlavne železo a ďalšie prospešné látky.
Významný je aj chlorofyl listov, ktorý má
protizápalový a hojivý účinok a pomáha
regenerácii pokožky. Vďaka antiseptickému pôsobeniu sa žihľava používa pri
liečení zápalov dýchacích aj močových
ciest. V ľudovom liečiteľstve pomáha pri
tráviacich ťažkostiach a je tiež najlepšou
krv čistiacou bylinou.
Bežne sa zo žihľavy pripravuje čaj, či zo
samotnej byliny alebo zmesi, v ktorej je
žihľava obsiahnutá. Podávanie žihľavy je
dokonale bezpečné, nie sú známe žiadne
nežiaduce účinky.
Čaj sa pije zásadne bez cukru, nesmie byť
prevarený, len sparený, aby sa nezničili
účinné látky. Odporúča sa očistná kúra po
dobu troch týždňov. V tejto dobe sa vypije
denne po dúškoch jeden liter čaju, alebo
tri šálky (250 ml).
Osvedčené je tiež pitie čaju zo žihľavy
na odstránenie akné, pitie čaju môžeme
doplniť umývaním pokožky žihľavovým
odvarom.
Čerpané z odbornej literatúry.
spracovala Táňa Helíková
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PRÍRODA
V MATERSKEJ ŠKOLE
Environmentálna výchova je výchova prostredníctvom
prírody, čiže ide o využívanie životného prostredia ako zdroja
učenia, zručnosti, spôsobilosti a ľudských systémov a
ich interakcií. S environmentálnou výchovou začíname
od najútlejšieho veku pri rešpektovaní vekových
a individuálnych zvláštností detí. V predškolskom
veku sú deti k všetkému navôkol omnoho citlivejšie
a vnímavejšie ako dospelí. Rodina ako primárna
socializačná skupina je významným socializačným
a výchovným činiteľom. Rodina výraznou mierou
ovplyvňuje dieťa od jeho narodenia. Citové väzby,
ich kvalita medzi rodičmi a deťmi dávajú základ pre
budúci život mladých ľudí. Preto rodina a škola sú dva
najvýznamnejšie činitele. Nakoľko sa naša materská
škola nachádza v prekrásnom malebnom prostredí,
rozhodli sme sa to využiť aj vo výchovno-vzdelávacom procese. Príroda ponúka skutočne veľa príležitostí na rozvíjanie
environmentálneho cítenia u detí. Chceme u detí podporiť
vzťah k prírode,
naučiť ich niesť
zodpovednosť za
svoje konanie.
Ak chceme, aby
bol obraz prírody úplný, nemali by sme pri
jej prezentovaní
zabúdať na city,
prežívanie, fantáziu. S deťmi uskutočňujeme a realizujeme ekovýchovné
projekty, z ktorých deti pri vlastnej práci objavujú vzťahy a
väzby v prírode. Na pozorovanie života stromov sme si vybrali Náš strom – orech, na ktorom deti počas celého roka
objavujú všetky zmeny. Sadíme rôzne semienka a robíme
pokusy, aby deti na vlastné oči videli, čo všetko potrebuje
rastlinka pre život a čo jej škodí. Na školskom dvore sme si
urobili aj malú záhradku, zasadili mrkvičku, cviklu, tekvičky
a deti sa o semienka starali, polievali, pleli a samozrejme pozbierali a ochutnali výsledok svojej práce. V zime sa staráme
o vtáčiky, kŕmime ich. Tak ako minulý rok tak aj tento sme
si pozvali do materskej školy lesníkov. Keďže už minulý rok
deti oboznámili ako sa o zvieratká starať v zime, tentokrát sa
zamerali na ochranárske postoje. Deti z rôzneho prírodného
materiálu, machu, drievok a vetvičiek vytvorili akoby malý
lesík, v ktorom nechýbali zvieratká a čistý potôčik. Lenže
prišli neporiadni ľudia a v lese narobili neporiadok. Deťom
sa to nepáčilo, ako znečistili prírodu. Takouto hravou a pútavou formou si upevnili ochranárske postoje a tým podporili
pozitívny vzťah k prírode a k životnému prostrediu.
MŠ Bošáca
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KARNEVAL
Hurá, už je tu karneval,
každý z neho radosť mal.
Šašo Jaško prišiel k nám,
veľkú radosť priniesol nám.
Dňa 22. februára
2011 nastal deň,
na ktorý už každé
dieťa netrpezlivo
čakalo. A čo to bol
za deň? No predsa
karneval! Od rána
prevládala v materskej škole radostná
nálada, vyzdobili
sme si triedy, prezliekli sa do masiek. A konečne prišiel Šašo Jaško. Privítal deti krásne
oblečené a zmenené na nepoznanie. Za doprovodu gitary a spevu Šaška Jaška sa začala zábava. Deti tancovali, súťažili. A aby si oddýchli, prizval si Šaško svoju
pomocníčku Huslistku Betku. Tá deťom zahrala na
husličkách ukľudňujúce piesne.
Ako to už býva zvykom, každej rozprávke je
koniec, všetky zvieratká, princezničky, kovboji po poriadnej tancovačke ustali. Aj Šaško Jaško sa musel pobrať
ďalej do sveta. A za ozajstný karneval si každá maska
vyslúžila odmenu. Opäť sa tešíme na budúci rok, keď
zase prežijeme jeden výnimočný deň so Šaškom a jeho
pomocníkmi.
MŠ Bošáca

CVIČIA PRE ZDRAVIE
Zlepšiť si zdravie, telesnú kondíciu, zvýšiť pohyblivosť
a osvojiť si umenie vnútorného pokoja sa rozhodla skupina žien zo Zemianskeho Podhradia a Bošáce. Autorkou
myšlienky a organizátorkou cvičení je p. Emília Brdová.
Stretávajú sa raz týždenne v telocvični ZŠ s MŠ v Bošáci
alebo v kultúrnom dome v Zemianskom Podhradí. Pod
vedením cvičiteľa jogy Ing. Ivana Juráčka spoznávajú, že
joga je výborný nenáročný spôsob upevňovania a rehabilitácie zdravia, pozorujú rozvoj pohyblivosti a pružnosti
kĺbov, zlepšenie svalovej koordinácie. Pomalým cvičením,
zladením dýchania a pohybu, vnímaním svojho tela blahodarné účinky pociťujú po každom stretnutí.
Jogové cvičenia sú vhodné aj pre oslabených a telesne postihnutých, pomáhajú im prekonať zdravotné problémy.
Mgr. Blažena Dugáčková
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KRÚŽKOVÁ
ČINNOSŤ ZŠ
Turistický
- Mgr. Ľ. Matejíková
Navštevujú ho žiaci 1. - 4. ročníka. V prípade
priaznivého počasia malí turisti absolvujú vychádzky a výlety do blízkeho okolia, zberajú
liečivé rastliny, jedlé plody, poznávajú históriu
obce a okolia (Hradištia, Haluzice)
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si osvojujú základné vedomosti z anglického jazyka hravou formou. Venujú sa jednotlivým tematickým okruhom napr. rodina, farby, oblečenie, zvieratá. Slovnú
zásobu si precvičujeme rôznymi tajničkami,
doplňovačkami a ústnou formou.

Športové hry
- Mgr. Z. Liptáková
Navštevujú ho žiačky 6., 8. a 9. ročníka.
Jeden mesiac si osvojujú pravidlá a techniky
kolektívnych športov (futbal, basketbal, hádzaná, volejbal, vybíjaná,...), na striedačku s
aerobicom, v ktorom si nielen zdokonaľujú
pohybový aparát, ale aj zmysel pre rytmus a
priestorovú orientáciu.

Tanečný
- Mgr. Z. Karlíková
Navštevujú ho žiaci 1. - 3. ročníka. Venujú
sa nácviku ľudových tancov, hier, piesní.
Rozvíjajú svoje pohybové schopnosti, rytmiku, budujú si vzťah k hudbe, tancu, spevu
ľudovým tradíciám.

Počítačový
- Mgr. A. Majerová
Krúžok navštevujú žiaci 3. – 6. ročníka. Žiaci
si precvičujú a zdokonaľujú vedomosti a
zručnosti získané na hodinách informatickej
výchovy alebo informatiky.

Dobré nápady
- Mgr. S. Václavová
Navštevujú žiaci 1. – 8. ročníka. Žiaci si
zdokonaľujú svoje zručnosti vo výtvarných a
ručných prácach. Rozvíjajú svoju kreativitu v
umeleckých sférach.

Hudobno-spevácky - Mgr. J. Kukučová
Žiaci 1. – 9. ročníka nacvičujú piesne –
ľudové, moderné, dôraz na správne dýchanie,
intonáciu, silu hlasu. Sú motivované ku
správnej hudobnej kultúre, nacvičujú piesne k
rôznym kultúrnym podujatiam, pripravujú sa
na súťaž „Slávik Slovenska“.

Turistický
- Ing. D. Holičková
Krúžok navštevujú žiaci 7. – 9. ročníka. V prípade nepriaznivého počasia si žiaci pripravujú
scénky na vystúpenia (Vianoce, Deň matiek,
Mikuláš, do DSS), ak je priaznivé počasie
absolvujú výlety do okolia – Zabudišová,
Rolincová, cez víkendy náročnejšie túry
– Čachtice, Tematín. Zároveň sa dozvedajú
veľa o histórii krajiny, poznávajú prírodu a
učia sa ju chrániť.

Športové hry
- Mgr. A. Majerová
Pre upevňovanie zdravia je vhodná športová
aktivita. V rámci športových hier si žiaci 1.
až 5. ročníka rozvíjajú svoje telesné a pohybové zručnosti. V kolektívnych športových
hrách rozvíjajú zodpovednosť, spoluprácu,
tímového ducha.
Futbalový
Gymnastický

Angličtina hrou - Mgr. S. Václavová
Navštevujú ho žiaci 1. – 3. ročníka. Žiaci

Chemický
- Mgr. Ľ. Ďuranová
Krúžok navštevujú žiaci 8. a 9. ročníka.
Precvičujú si manuálnu zručnosť pri práci s
chemickým sklom a chemikáliami, rozvíjajú
si svoje poznatky o vplyve chemikálií na
životné prostredie a na náš organizmus, učia
sa zákonitostiam niektorých chemických dejov a tak získavajú pozitívny postoj k predmetu chémia.

- Mgr. D. Ondrejička
- p. Ž. Hrančová
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ZELEŇ NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH OBCÍ
Vidiek je priestor charakteristický životom človeka v
krajine. Človek svojou činnosťou mení svoje okolie vytváraním
sídiel, štruktúr a hospodárením na pôde. Tým vytvára významné
špecifické hospodárske, sociálne, kultúrne, ekonomické a sídelné hodnoty.
Vzhľad vidieckych sídiel závisí od štruktúr, ktoré boli
vybudované počas histórie obce a priebežne sa mení rôznymi
zásahmi. Samosprávy a podnikateľské subjekty začali okrem
rekonštrukcií starých
či stavieb nových
budov
investovať
zdroje aj do úprav
verejných priestorov. Do obnovy a
úpravy
verejných
priestorov je na
Slovensku väčšinou
zainteresovaná iba miestna administratíva a architekt. Zeleň sa
pri stavebnej činnosti ochraňuje minimálne, výruby zelene sú
bežné.
Ak chceme vytvárať priestory pre ľudí, musíme dať
pri plánovaní priestor názorom verejnosti. Verejné priestory
musia reagovať na potreby obyvateľov.
Najväčšou hrozbou pri úprave vidieckych námestí
je vytváranie mestského priestranstva. Na mieste krásnej 50
ročnej vŕby, alebo
vysokokmennej
jablone
lokálnej
„starej odrody“ sa na
verejné priestory vidieka vysádzajú tuje,
japonské javory, zakladajú neprirodzené
trávniky.
Zachovanie identity vidieka sa stáva naliehavou výzvou pre architektúru a urbanizmus našej doby.
Projekt ústredného priestranstva v podmienkach dediny
nie je len predmetom parkových úprav a malej architektúry, je v
prvom rade projektom architektonicko-urbanistického riešenia.
Podľa toho, ako zásadne sa mení funkcia priestoru a ako budú
konštruované a osadzované nové prvky, niekedy postačuje tzv.
stavebné ohlásenie a inokedy je nutné získať stavebné alebo
územné rozhodnutie. Všetky rozhodnutia a povolenia je potrebné mať ešte pred začiatkom terénnych úprav a stavebných prác.
Pri riešení obnovy,
alebo
vytváraní
nových
verejných
priestranstiev
je potrebné, aby
riešená lokalita bola
v súlade s územným
plánom obce, alebo
územným plánom
zóny – tzn., že musí
byť vyriešená do-

prava, siete, zeleň, zadefinované zásady a regulatívy využitia
priestoru.
(Zákon č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku)

V ý r u b
dreviny
možno
vykonať len po
jej
predchádzajúcom
označení
a po právoplatnosti súhlasu na
výrub, ktorým je
vykonávateľ výrubu povinný sa na požiadanie preukázať. Súhlas na výrub dreviny
vydáva obec, v súlade s § 47 a 48 zákona č. 543/2002 Z. z. a to
formou rozhodnutia, lebo na jeho vydanie sa vzťahuje správny
poriadok. Konanie na výrub dreviny začína na základe písomnej
žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny. V prípade súhlasu
na výrub obec žiadateľovi určí tzv. náhradnú výsadbu alebo
finančnú náhradu vo výške spoločenskej hodnoty dreviny, ktorá
sa vypočíta podľa prílohy č. 33 vyhlášky č.24/2003 Z. z. Orgán
ochrany prírody (v našom prípade obec) uloží povinnosť zaplatiť
finančnú náhradu aj tomu, kto vyrúbal dreviny bez súhlasu, a
to do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Finančná náhrada je
príjmom obce, ktorá je povinná tieto príjmy použiť výlučne na
úhradu nákladov spojených so starostlivosťou o dreviny.
(Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (zákon o OPaK), vyhláška
MŽP SR č. 24/2003 Z. z.)

Obce vykonávajúce pôsobnosť stavebného úradu
nemôžu vydať napr. územné rozhodnutie o umiestnení stavby
pred obdržaním právoplatného rozhodnutia o výruboch stromov,
rastúcich na pozemkoch, na ktorých sa plánuje výstavba.
Neodborné zásahy môžu strom nenávratne poškodiť,
spôsobiť jeho ochorenie aj smrť, príp. častejšie narušenie stability koruny a následne ohrozenie chodcov a užívateľov celého
priestoru okolo stromu. Dobu, kedy je možné orezy robiť, ako aj
spôsoby orezu a ďalších zásahov upravuje zákon o OPaK a jeho
vykonávacia vyhláška, resp.
(STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie)

•

•

•
•

Pri rekonštrukciách priestranstiev obcí a miest je
potrebné zabezpečiť ochranu súčasnej zelene a
zachovať spoločenské využitie priestoru, pričom by
nemalo dochádzať k zmenšovaniu plôch verejnej
zelene.
Pre zachovanie typického rázu slovenského vidieka je
potrebné dbať na trvalú udržaleľnosť dizajnu. Zásahy
do krajiny majú zohľadnovať potreby obyvateľstva
obce (bývanie, infraštruktúra, pestovanie i chov
domácich zvierat, lesy, vodné toky a plochy,
ovocné sady, chránené územia...) tak, aby negatívne
nevplývali na životné prostredie a veľký dôraz sa kladie
na výsadbu lokálnych druhov bylín, stromov a krov.
Pri výbere materiálov je dôležité využívanie
lokálnych, regionálnych, prírodných zdrojov.
Pri plánovaní verejných priestranstiev obcí i miest
potrebujeme poznať názory verejnosti.
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PROJEKTY PRE PODPORU A VYTVÁRANIE
KVALITNÝCH VEREJNÝCH PRIESTOROV
NA SLOVENSKU
•
Nadácia EKOPOLIS – Program PrieStory
Tento program funguje u
nás od r. 2005, jeho cieľom
je obnova zanedbaných
verejných
priestranstiev
a ich premena na miesta,
kde sa stretávajú ľudia.
Druhým cieľom je zapojenie obyvateľov do plánovania týchto zmien.
Výška grantu: do 5500 EUR
•
Nadácia EKOPOLIS – Program Zelené oázy
Piaty ročník grantového
programu, ktrého cieľom
je vytvoriť, obnoviť alebo
oživiť ekologicky hodnotné plochy a trasy (parky,
oddychové zóny, ihriská,
školské záhrady, mokrade
a biokoridory, trasy pre
nemotorovú dopravu, náučné chodníky,...) v spolupráci neziskových organizácií, miestnych samospráv, a škôl, predškolských
zariadení, centier voľného času. Program podporuje trvalú
straostlivosť o environmentálne hodnotné územia, ktoré slúžia
širokej verejnosti, podporujú koncept ochrany prírody a trvalej
udržateľnosti.
Výška grantu: 500 – 8500 EUR

HISTÓRIA
POĽOVNÍCTVA
História poľovníctva je stará ako
ľudstvo samotné. Mäso z divých zvierat tvorilo jednu zo základných zložiek potravy. K
jeho získaniu sa používali zbrane od kamenných, bronzových, železných až po strelné
zbrane.
O vývoji poľovníctva v bošáckej
doline nie je v kronike zvláštnej zmienky.
Od zániku prvotnopospolnej spoločnosti až
po kapitalizmus bolo právo lovu výsadou
šľachty a majetných vrstiev. Určitý prelom
nastal v r. 1849 vydaním patentu, ktorý rušil
právo (panského) lovu. Poľovníctvo i tak
bolo prístupné len majetnej vrstve, ktorá si
mohla prenajímať poľovný revír. To platilo i po vzniku prvej ČSR, avšak prinieslo
to nové roky hospodárenia v poľovníctve
– intenzívny chov, rozmeriavanie revírov,
ochranu zveri v určitých obdobiach, poplatkové odstrely. Poľovníctvo sa stáva predmetom podnikania a zisku.
Po vojne 1945 a oslobodení, najmä
v roku 1949, nastávajú zmeny a poľovníctvo

strana 19

•
Nadácia INTENDA – Program Oživujeme verejný
priestor
Tretie grantové kolo určené projektom pre mladých ľudí a verejné
priestory pre trávanie voľného času podľa ich predstáv. Podpora
prejavu kultúry mladých ľudí vo formách zábavy vrátane športu
a umenia v rámci tvorivého spoločného trávenia voľného času.
Výška grantu: 1000 EUR
Ďalšie možnosti:
www.asociaciakns.sk, www.cpf.sk, www.dobrovolnictvo.sk,
www.eufondy.sk, www.changenet.sk, www.nds.sk,
www.nadaciaorange.sk, www.nadaciapontis.sk,
www.nadaciaspp.sk, www.o2thinkbig.sk,
www.tusanampacituchcemezit.sk
Autor článku: Ing. Katarína Súkeníková
www.prirodavzahrade.sk, www.pangaea.sk

je prístupne pre široké vrstvy obyvateľstva.
V roku 1920 bol založený slovenský ochranný a lovecký spolok. Tak i v doline vznikali
spolky lovcov a jedným zo zakladateľov bol
správca Ostrolúckeho Regentík a bošácky
farár.
V roku 1945 – 1946 v Zem.
Podhradí bol založený lovecký a ochranársky spolok. Jeho zakladajúci členovia
boli Lobík Ján predseda, Zámečník Štefan
– poľovný hospodár, členovia Mocko Pavol
– riaditeľ školy, Václav Ján – vodič autobusu
, Václav Ján – hájnik a obecný sluha. Neskôr
v 50-tych rokoch sa spolok rozšíril o ďalších
členov – Kolínek Július, Mitana Ján, Zamec
Štefan, Mitana Adam, ktorý sa stal neskôr
poľovníckým hospodárom, Poláček Jozef,
Janiga Jozef (zo Zabudišovej), Gál Štefan,
ktorý bol len krátko členom. V 60-tych rokoch sa združenie rozšírilo o ďalších členov
– Palman Ján, Mitana Štefan, Jurica Peter,
Zámečník Miroslav, Kozic Rudolf.
V dôsledku zlúčenia obcí Bošáca
a Zem. Podhradie v roku 1974 došlo i k
zlučovaniu PZ a poľovných revírov. Bol
vytvorený jeden poľovný revír z revírov
Bošáca I, II., Zem. Podhradie a N. Bošáca
I., II. Vzniklo PZ II. Stalinovej partizánskej

brigády Bošáca. Predsedom sa stal Žucha Ján
a poľovníckým hospodárom Helik Juraj. Čo
do výmeru bol druhý najväčší revír v okrese
Trenčín po Chocholnej. Členskú základňu
tvorilo 80 – 90 členov a revír bol rozdelený
na 5 úsekov pre ľahšiu organizáciu riadenia.
V revíri žije diviačia, srnčia, jelenia zver.
Objavuje sa tu aj muflonia, danielia zver. Z
drobnej zveri je tu zajac, bažant, kačica, ale
pre nízke stavy sa nepoľujú. Jarabica a králik
vyhynuli. Z predátorov je tu najviac líšok,
kún, žije tu i jazvec.
V dôsledku celospoločenských
zmien v roku 1990 po prevrate 1989 sa vytvorili z PZ Bošáca dve poľovnícke združenia
z katastrálneho územia Bošáce a Zem.
Podhradia s názvom PZ Bošáca a z katastrálneho územia N. Bošáca revír s názvom PZ
Lopeník. Tento stav trvá až do súčasnosti.
Predsedom PZ Bošáca , v krom sú členovia
i občania Zem. Podhradia bol Žucha Ján,
ktorého po odchode nahradil Lobík Pavol.
Po odchode z funkcie hospodára Helíka Juraja sa stal hospodárom Chvíla Milan a po
ňom až doteraz je Janeček Daniel.
PZ Bošáca má 49 členov, z toho je
18 členov zo Zemianskeho Podhradia.
Miroslav Brdo
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KEĎ ODCHÁDZA
NEZABUDNUTEĽNÝ
ČLOVEK ...
,,Dotĺklo srdce, stíchol Tvoj hlas,
zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
Hoci si odišiel bez slov,
na rozlúčku nebol čas,
spomienka na Teba zostane navždy v nás...“
Svet je plný protikladov. Svetlo a tma, deň a
noc, radosť strieda smútok. Zdravie a choroba, bohatstvo a chudoba. Toto všetko nachádzame vo svete, v ktorom žijeme. Chvíľu
sme veselí, tešíme sa zo života, prežívame
radosť v kruhu našich najbližších a o chvíľu
už smútime. Smiech a plač patria k ľudskému
životu. Takto napísal aj svätopisec v Starom
zákone. Je čas narodiť sa a čas umrieť. Čas plakať a čas radovať sa.
V období, keď sa lúčime so smutným zimným časom a vítame
najkrajšiu časť roka – jar, zasiahla nás krutá správa o smrti nášho
priateľa – Jaroslava Juráčka, ktorý nás predčasne a nečakane navždy
opustil. Správa o jeho náhlej smrti bola nepochopiteľná a neuveriteľná
pre každého, kto bol s ním v dennom kontakte, i pre tých s ktorými sa
stretával na chovateľských podujatiach.
Jaroslav Juráček patril k popredným dlhoročným, aktívnym
členom ZO SZCH v Bošáci, kde zastával funkciu tajomníka. Nechýbal
na žiadnom chovateľskom podujatí, bez neho sa v Bošáci neusporiadala
ani jedna výstava. Asistoval pri varení guláša, staval klietky pre zvieratá, obslúžil chovateľov pri bufete a popri tom stihol osobne privítať
všetkých návštevníkov výstavy a prehodiť s každým zopár slov.
Vo svojom chove sa venoval viacerým plemenám králikov a
hrabavej hydiny, s ktorými úspešne reprezentoval Bošácu a svoju ZO na
výstavách po Slovensku i na Morave. V posledných rokoch choval najmä
králiky Strieborné malé a Anglické strakáče vo viacerých farebných
rázoch a z hydiny Amrox, Hempšírky, Oravky a Wyandotky jarabičie.
Bol členom Oblastného výboru SZCH v Trenčíne, kde zastával
i funkciu predsedu hydinárskej komisie. Svoje praktické skúsenosti v
chove králikov si doplnil o teóriu a stal sa posudzovateľom. Známy bol
medzi širokou chovateľskou verejnosťou po celom Slovensku i v Českej
republike a medzi chovateľmi mal veľa kamarátov. Preto aj na jeho poslednej rozlúčke nechýbali kamaráti chovatelia nielen z našej ZO, ale i z
Nového Mesta n/V, Čachtíc, Mor. Lieskového, Chocholnej, Adam. Kochanoviec, Trenč. Stankoviec, Turnej, Trenčína, zo Sobotišťa, Trebatíc,
Myjavy a dlhoroční kamaráti z družobnej organizácie Hluk pri Uher.
Hradišti.
Odišiel človek, ktorý nám - bošáckym chovateľom bude veľmi
chýbať. Jeho prístup k životu, nezabudnuteľný humor, kopec roboty,
ktorú odvádzal pre organizáciu, spoločné návštevy chovateľských podujatí – toto všetko zostane v našich spomienkach. Pretože všade tam, kde
bol on, to skutočne ,,žilo“!
Aj on sám chcel veľmi žiť. Množstvo plánov, ktoré mu vírili v hlave zostalo nenaplnených. My sa pokúsime splniť aspoň jeho
chovateľské sny.
Česť jeho pamiatke!
Za ZO SZCH T. Helíková

Rok 2011

OŠK Bošáca
v roku 2010
Vážení športoví priatelia!
Týmto by som Vás chcel informovať o činnosti Obecného
športového klubu Bošáca v roku 2010, o výsledkoch dosiahnutých v minulom roku jednotlivých družstiev futbalového
oddielu, o činnosti Výkonného výboru OŠK.
V sezóne 2009/2010 dosiahli družstvá nasledovné výsledky:
Muži:
Muži hrali v spomínanej sezóne najvyššiu súťaž riadenú
Oblastným futbalovým zväzom Trenčín - Majstrovstvá
oblasti. V tejto súťaži pôsobili druhú sezónu, ktorá z
hľadiska etablácie vo vyššej súťaži býva kľúčová. Mužom

Horný rad zľava: Tomáš Janeček, Martin Kozic, Jozef Bero,
Vladimír Figura ml., Pavol Staňák, Pavol Kusenda, Vladimír
Figura st., Martin Kostelan, Vavro Ján – tréner Dolný rad zľava:
Marián Kopunec, Marián Janega, Šimon Katrinec, Rastislav
Kusenda, Vladimír Kopunec, Daniel Kusenda Na foto chýbajú:
Peter Janega, Peter Ochodnický, Jaroslav Miklánek, Róbert Mihala, Martin Adamať

sa podarilo splniť cieľ stanovený pred začiatkom sezóny,
kde ich ambíciou bol hrať v strede tabuľky a vyhnúť sa tak
bojom o záchranu v súťaži a zároveň prilákať do hľadiska
svojich verných divákov peknou hrou. V konečnej tabuľke
skončili na 9. mieste (zo 16 účastníkov) so ziskom 36 bodov
a s pasívnym skóre 47:55. Muži odohrali za celú sezónu
2009/2010 30 zápasov, z toho vyhrali 9 krát, v 9. zápasoch
remizovali a 12 krát odchádzali z ihriska ako porazení.
Na konci sezóny bolo možné konštatovať, že muži si vo
vyššej súťaži našli svoje miesto a stali sa jej neoddeliteľnou
súčasťou. Potešiteľné bolo, že v jarnej časti súťaže dostávali
priestor i hráči z dorasteneckého tímu a tak získavali cenné
skúsenosti v náročných zápasoch. Výsledky určite ovplyvnilo i množstvo zranených hráčov, hlavne prvej polovici
súťaže, ale mužstvo sa s tým vyrovnalo, o čom svedčí aj
konečné umiestnenie.
Trénerom družstva bol Ján Vavro, vedúci mužstva Jaroslav
Staňák, lekár Jozef Bero st..
Dorast:
Dorastenci hrali v tejto sezóne taktiež súťaž Majstrovstvá
oblasti ako nováčik súťaže.
V konečnej tabuľke skončilo družstvo dorastu na výbornom
2. mieste so ziskom 59 bodov a so skóre 60:32. Odohrali
celkovo 28 zápasov, z toho vyhrali 18 krát, 5 krát remizovali
a 5 krát prehrali. Dorastenci predvádzali po celú sezónu dobré výkony a za ich snahu prišla odmena v podobe postupu do V. ligy, nakoľko víťaz súťaže sa postupu vzdal. Tu
vyvstala otázka, či bude OŠK schopný zvládnuť zvýšené
finančné nároky v súvislosti s postupom do V. ligy. Vďaka
zvýšenému úsiliu členov VV a prísľubu pomoci zo strany
sponzorov, ktorých spomeniem v ďalšej časti tohto článku,
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Horný rad zľava: Eduard Klačman, Martin Kochan – asistent trénera, Michal
Kostelan, Patrik Mihala, Dominik Jakubík, Zdenko Bako, Dominik Vavro,
Matúš Katrinec, Dominik Zámečník, Lukáš Samotný, Dominik Kopunec,
Jozef Mihala – tréner Dolný rad zľava: Dušan Helík, Miloš Kochan, Peter
Ochodnický, Martin Zámečník, Lukáš Kozic V popredí: Patrik Zámečník
Na foto chýba: Daniel Kukuča

Výkonný výbor rozhodol, že dorastencov prihlási do V. ligy a že sa v
Bošáci po viac ako 20 rokoch bude hrať takáto vysoká súťaž.
Trénerom družstva bol Bc. Jozef Mihala, asistentom trénera Martin
Kochan, ktorí zastávali funkciu vedúceho mužstva, ako aj lekára.
Žiaci:
Žiaci vo svojej súťaži II. trieda sk. B v konečnej tabuľke skončili
na 6. mieste (z 9 účastníkov) so ziskom 22 bodov a so skóre 36:47.
Odohrali celkovo 16 zápasov, s bilanciou 7 výhier, 1 remíza a 8 prehier. Výkonnosť mužstva v jarnej časti mala stúpajúcu tendenciu, čo
dávalo prísľub do ďalšej sezóny, že ich účinkovanie v súťaži bude
úspešnejšie.
Trénerom družstva bol Jaroslav Haviernik, vedúcim mužstva a asistentom trénera bol Marián Haviernik.

Horný rad zľava: Marián Haviernik – asistent trénera, Lukáš Mitánek, Jakub
Rýdzi, Martin Kopunec, Branislav Kukuča, Andrej Pastorek, Michal Marták, Martin Bušo, Vojtech Brezovák, Martin Ilčík, Sebastián Fraňo, Jaroslav
Haviernik – tréner, Ján Tulis – verný fanúšik Dolný rad zľava: Patrik Olaš,
Maťo Ondrišák, Peter Kochan, Šimon Kopunec, Vladimír Macko V popredí:
Lukáš Juráček

V prebiehajúcej sezóne 2010/2011 dosiahli družstvá tieto výsledky:
Muži:
Po prvej polovici súťaže je družstvo mužov na peknom 7. mieste
(so 16. účastníkov súťaže) so ziskom 26 bodov a so skóre 20:17.
Muži odohrali 16 zápasov, s bilanciou 7 víťazstiev, 5 remíz a 4.
prehier. Mužov na jeseň zdobila hlavne nepriepustná obranná hra
celého mužstva, nakoľko na jeseň dostali najmenej gólov zo všetkých
účastníkov súťaže, ale horšie to je so streleckou potenciou, lebo gólové
vyústenie ich snaženia bolo len v 20-tich prípadoch, čo je 3 najhoršie
v súťaži. Práve strelecká impotencia ich pripravila o lepšie umiestnenie v tabuľke a o ešte väčšiu spokojnosť s ich účinkovaním v súťaži,
lebo v každom zápase si vypracovali gólové príležitosti, ktoré ostali
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nevyužité, preto je nutné dúfať, že k dobrej obrannej hre pripoja aj tú
útočnú a v jarnej časti súťaže bude tých gólov v súperových sieťach
viac a premietne sa to do ich postavenia v tabuľke.
Trénerom družstva bol Ján Vavro, vedúci mužstva Jaroslav Staňák,
lekár Jozef Bero st..
Dorast:
Tak ako je spomínané vyššie, dorastenci hrali na jeseň V. dorasteneckú
ligu a ako nováčik súťaže si v nej nepočína po polovici sezóny zle. V
tabuľke je priebežne na 4. mieste (o skóre za 3. mužstvom tabuľky)
zo 16. účastníkov, so ziskom 27 bodov a so skóre 25:18. Odohrali 15
zápasov, z toho vyhrali 9 krát a 6 krát prehrali. Odvetná časť súťaže
bude pre dorastencov náročná, ale je potrebné dúfať, že dobre rozbehnutú sezónu dovedú do úspešného konca a ich hra bude baviť divákov
tak ako doteraz.
Trénerom družstva bol Bc. Jozef Mihala, asistentom Martin Kochan,
ktorí zastávali funkciu vedúceho mužstva, ako aj lekára.
Žiaci:
V tabuľke sú pribežne na veľmi peknom 2. mieste (s 10. účastníkov)
so ziskom 22 bodov a so skóre 48:6, čím sa potvrdili predpoklady, že
žiaci budú v tejto sezóne v tabuľke na popredných priečkach. Na prvé
mužstvo tabuľky strácajú jeden bod. Odohrali celkovo 9 zápasov, z
toho vyhrali 7 krát, 1 krát remizovali a 1 krát prehrali.
Trénerom družstva bol Jaroslav Haviernik, vedúcim mužstva a asistentom trénera bol Marián Haviernik. Dúfame, že sa žiakom bude v
jarnej časti dariť tak ako doteraz a pripíšu si na svoje konto ďalšie
víťazstvá a tak ako predchádzajúce roky postúpili muži i dorastenci,
postúpia teraz i oni do Majstrovstiev oblasti.
Výkonný výbor sa na svojich zasadnutiach stretol celkovo 10-krát, na
ktorých riešil úlohy vyplývajúce z minulej Výročnej členskej schôdze,
ako aj iné úlohy vyplývajúce z činnosti OŠK, operatívne podľa potrieb jednotlivých mužstiev, ako aj pri zveľaďovaní športového areálu.
Všetky zasadnutia sú zdokumentované formou zápisníc, ktoré sú k
dispozícii členom OŠK k nahliadnutiu a uverejnené na webovej stránke OŠK.
Účasť na zasadnutiach bola nasledovná:
Kostelan Pavel – 8x – 80%
Ochodnický Peter- 2x – 20%
Bc. Mihala Jozef – 10x – 100%
Adamať Rastislav –8x – 80%
Kochan Martin –10x – 100%
Macko Vladimír – 6x – 60%
Kochan Dušan – 8x – 80%
Kopunec Marián – 5x – 50%
Ing. Snoha Jozef – 2x – 20%
Ing. Helík Peter – 5x – 42%
Operatívne boli na zasadnutia VV OŠK pozývaní i tréneri, vedúci
jednotlivých mužstiev, členovia revíznej komisie ako aj zástupcovia
hráčov.
Z množstva úloh, ktoré Výkonný výbor za minulý rok zabezpečoval,
spomeniem najmä:
1. Opravy lavičiek
2. Položenie nového trávnika v 16-tkach
3. Organizovanie ukončenia sezóny
4. Organizovanie priateľského futbalového stretnutia starých pánov
na Bošácke hody
5. Organizovanie Halového turnaja dorastencov
6. Organizovanie tanečnej zábavy
7. Neustála starostlivosť o ihrisko
8. Organizovanie brigád na zveľaďovanie a úpravu areálu OŠK
9. Vybavovanie prestupov a hosťovaní
10. Príprava a organizovanie domácich zápasov, ako aj zápasov
vonku
11. Zabezpečovanie financií od sponzorov
12. Vypracovanie projektu na podporu športu a zaslanie žiadosti na
Úrad Vlády SR o poskytnutie dotácie
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13. Zaregistrovanie OŠK ako poberateľa 2%
daní a s tým spojená administratíva
14. atď.
Zároveň chcem vyzdvihnúť aj ochotu pomôcť,
či už to boli futbalisti, ale aj fanúšikovia,
ktorí boli nápomocní pri brigádach, alebo
spoločenských akciách, bez ktorých by nebolo možné to, čo som uviedol, zvládnuť. Ešte
raz všetkým vďaka.
Ako sami viete, všetko stojí peniaze, najväčší
podiel na financovaní OŠK má obec Bošáca,
ktorá zo svojho rozpočtu každoročne prispieva na chod a fungovanie OŠK Bošáca, ako
aj poskytovaním kosačky a inými prostriedkami, ale tieto prostriedky by ani z ďaleka
nepokryli všetky náklady spojené s činnosťou
OŠK, preto Výkonný výbor musí hľadať i
iné zdroje financovanie. Jedným z takýchto
zdrojov bolo aj poskytnutie 2% daní. Ďalej
musím spomenúť sponzorov, ktorí taktiež
prispeli k tomu, aby sa dalo vybudovať to, čo
som spomínal, respektíve, aby mali jednotlivé mužstvá vytvorené podmienky na svoju
činnosť, či už sa jednalo a finančnú pomoc,
respektíve materiálnu, napríklad aj v súvislosti s postupom dorastencov do V. ligy. Alebo
predtým mužov aj dorastencov do vyšších
súťaží. Menovite by som chcel poďakovať:
Firmám COMTEC s.r.o. Nové Mesto n. V.,
Saver Manufacturing, s.r.o. Bošáca, 1. kompletná s.r.o., Nové Mesto n. V. (Bošácka
reštaurácia), PD Bošáca, MP service, s.r.o.
Bošáca, Daniela Profjetová – Denný bar
Tornádo , KUMIPEK Bošáca, Mäso-údeniny
Bubnár, Čaba Bar, ďalej OŠK prispeli pán
Dušan Kochan, pán Marián Bušo, pani Terézia Krivá. Ako som spomínal, nie vždy išlo
o finančný príspevok, ale aj materiálny. Nedá
mi nespomenúť ani trénerov jednotlivých
družstiev, ktorí svoju činnosť v prospech
OŠK vykonávajú bez nároku na odmenu,
čo v iných kluboch nie je samozrejmosťou
a tak nezaťažujú rozpočet OŠK, podobne je
to i s hráčmi, ktorí sú výhradne naši odchovanci, čo je v dnešnej dobe rarita. Ďalšou
pomocou prispievajú niektorí rodičia hráčov
mládežníckych mužstiev, ktorí bez nároku na
preplatenie nákladov na PHM odvezú hráčov
na prípravné zápasy, turnaje ale aj súťažné zápasy. To isté platí i o hráčoch družstva mužov,
ktorí taktiež v niektorých prípadoch na prepravu na zápasy využívajú svoje automobily.
Tu treba pripomenúť i pána Jána Stacha, ktorý
je rozhodcom ObFZ Trenčín a okrem toho,
že reprezentuje OŠK Bošáca v súťažiach riadených ObFZ Trenčín ako rozhodca, jeho
ochota rozhodovať prípravné zápasy alebo
turnaje organizované OŠK Bošáca bez nároku
na odmenu, taktiež pomáha nášmu OŠK a
nezaťažuje jeho rozpočet.
To sú veci, ktoré si treba pri hodnotení
uvedomiť a pripomenúť, lebo je potrebné
vynaložiť veľa úsilia nielen v nedeľu, ale je
to práca na každý deň v týždni, ale to úsilie
stojí zato, lebo v Bošáci sa hrá dobrý futbal,
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pracuje sa s mládežou a pre Bošácu je to tá
najlepšia reklama, preto verím, že tá podpora
bude pokračovať.
Tento rok skončilo funkčné obdobie členov
Výkonného výboru, ktorí boli zvolení na
ustanovujúcej Konferencii OŠK Bošáca dňa
10. 3. 2007, preto by som chcel vysloviť
všetkým jeho členom poďakovanie, ktorí
prispeli svojou troškou, že za 4 roky jeho
činnosti v Bošáci futbal nestagnoval, ale
posúval sa dopredu, že funkcionári sa starali
o chod klubu, tréneri trénovali, hráči hrali
futbal a fanúšikovia mali nedeľu čo nedeľu
pripravený pekný športový zážitok a chcem vysloviť nádej, že to tak bude i naďalej
pokračovať s novým zložením Výkonného
výboru.
Prvou úlohou Výkonného výboru po svojom
zvolení v roku 2007 bolo zabezpečiť pretransformovanie bývalého TJ Družstevník
Bošáca na Obecný športový klub, vytvoriť
nové stanovy a zabezpečiť ich schválenie na
MV SR.
Za tie štyri roky, ktoré ubehli ako voda, sa podarilo našim mužom postúpiť do vyššej súťaže
a v tejto súťaži hrať dôstojnú úlohu, dorastenci
postúpili dokonca dvakrát a hrajú dnes V. ligu,
podarilo sa konsolidovať žiacke družstvo, kde
bol večný problém s trénermi a táto práca sa
začína prejavovať v podobe zlepšených výkonov ako aj výsledkov. Počas tohto obdobia
bola vybudovaná závlaha ihriska, opravil sa
lapač a nový sa vybudoval, niekoľko krát bol
položený nový trávnik v 16-tkach, bolo natreté zábradlie, striedačky, brány, ktoré bolo
potrebné i zvýšiť, bolo vybudované nové tréningové ihrisko, boli opravené lavičky, bolo
opravené osvetlenie tréningového ihriska,
bola vybudovaná krytá lavička pre delegáta
stretnutia, skvalitnil sa rozhlas vymenením
reproduktorov a audio zostavy a iné drobné
opravy a úpravy areálu a šatní, ktoré bolo nutné operatívne riešiť. Zlepšila sa komunikácia
v rámci vnútorných vzťahov ako aj vo vzťahu
k futbalovému zväzu a delegovaným osobám,
podarilo sa konsolidovať finančnú situáciu v
OŠK, boli vypracované projekty na podporu
OŠK, ktoré boli zaslané na Úrad vlády SR,
ktoré boli síce schválené, ale vzhľadom na
objektívne okolnosti sme dotáciu nedostali,
naše OŠK je registrovaným poberateľom 2%
daní z príjmu.
OŠK Bošáca organizoval alebo sa
spolupodieľal na organizácii spoločenských
akcií, určených pre širokú verejnosť,
ktorých význam presahoval hranice našej
obce a vytváral tak pozitívny obraz o našej
obci, o ktorých sa písalo alebo vysielalo i v
masovokomunikačných prostriedkoch, ako
bolo napr. spoluorganizovanie turnaja strany
SMER, spojené s návštevou premiéra SR,
ministrov vlády SR a poslancov NR SR,
spoluorganizovanie futbalového turnaja za
účasti Hokejistov Dukly Trenčín, TV Markíza, Rádia DJ a OŠK Bošáca, organizovanie
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autobusového zájazdu na kvalifikačný zápas
MS vo futbale SR – ČR, každoročné organizovanie futbalového stretnutia starých pánov
na Bošácke hody s hráčmi z Limbachu, organizovanie tanečných zábav, halových futbalových turnajov, organizovanie futbalového
turnaja o Pohár starostov bošáckej doliny.
Je nutné podotknúť, že i napriek vykonanej
práci, ktorú som to spomenul, je stále čo
zlepšovať a dúfam, že snahou nového Výkonného výboru bude i naďalej rozvíjať na takto
postavených základoch náš OŠK!
Bc. Jozef Mihala
tajomník VV OŠK Bošáca

Halový futbalový
turnaj starších
žiakov
ČABA CUP 2011
Dňa 23. 1.2011 OŠK
Bošáca s podporou Čaba bar Bošáca
organizoval halový futbalový turnaj
starších žiakov za účasti družstiev:
Bošáca, TTS Trenčín, Melčice Lieskové, Zemianske Podhradie, Soblahov, Ivanovce
Mužstvá boli rozdelené
do dvoch skupín, kde hrali každý s
každým a podľa umiestnenia v skupine sa hralo o konečné umiestnenie.
Vo finále sa stretli hráči domácej
Bošáce so Zemianskym Podhradím.
Tento zápas bol pravým vyvrcholením turnaja, keď zápas mal veľmi
dobrú úroveň. Z víťazstva sa tešili
skúsenejší hráči zo Zemianskeho
Podhradia, ktorí boli nad sily našich
mladých nádejí a tak si odniesli pohár pre víťaza turnaja.
Rozhodcom turnaja bol p.
Ján Stacho, ktorý rozhodoval všetky
zápasy k spokojnosti všetkých
zúčastnených.
Pekné poháre a diplomy, ktoré venoval Čaba bar Bošáca, odovzdal
najlepším mužstvám a jednotlivcom
starosta obce Bc. Daniel Juráček.
Bc. Jozef Mihala
tajomník VV OŠK Bošáca
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FK 1972
ZEMIANSKE
PODHRADIE
ŽIACI

FK
Zemianske
Podhradie,
družstvo žiakov, už viac rokov úspešne
reprezentuje obec Zemianske Podhradie a
celú bošácku dolinu v súťažiach riadených
Oblastným futbalovým zväzom Trenčín,
ako aj na rôznych futbalových turnajoch.
Žiaci FK 1972 Zemianske
Podhradie už tretí rok hrajú v majstrovstvách oblasti starších žiakov, pričom v
sezónach 2008/2009 a 2009/2010 sa umiestnili zhodne na treťom mieste a po jesennej časti sezóny 2010/2011 sa umiestňujú
na peknom druhom mieste, keď na prvé
miesto súťaže, Hornú Súču, strácajú len dva
body, pričom v jarnej časti súťaže uvedené
družstvo privítajú na domácej pôde.
Žiaci Zemianskeho Podhradie sa
však okrem dlhodobej súťaže zúčastňujú
aj rôznych turnajov, kde taktiež získavajú

HALOVÝ TURNAJ
DORASTENCOV
Dňa 5. 2.2011 OŠK Bošáca organizoval pod záštitou starostu obce Bošáca
4. ročník halového futbalového turnaja dorastencov za účasti družstiev z Bošáce (V.
liga), Trenčianskych Stankoviec (IV. liga),
Starej Turej (V. liga) a zo Záblatia (II. trieda
Sever). Turnaj slávnostne otvoril starosta
obce Bc. Daniel Juráček a potom si to jednotlivé mužstvá „rozdali“ na bošáckej palubovke. Turnaj sa hral systémom každý s
každým, jeden zápas trval 25 minút. Jednotlivé zápasy mali veľmi dobrú úroveň a pre
hráčov bol tento turnaj určite príjemným spestrením zimnej prípravy. Víťaznú trofej získalo družstvo zo Starej Turej ktoré nenašlo
premožiteľa ani v jednom zápase, tak ako
druhé mužstvo v poradí z Bošáce, ale v cel-

PRAMEŇ

strana 23

úspechy. Medzi najväčšie turnajové úspechy
mladých futbalistov patrí aj víťazstvo na
tradičnom Memoriáli Ing. Viktora Kačenu
v Soblahove, kde vyhrali 27.6.2010 jeho
11. ročník, keď vo finále zdolali víťazov
majstrovstiev oblasti, družstvo žiakov z
Částkoviec. Mladí futbalisti Zemianskeho
Podhradie v dobrých výkonoch pokračovali
aj v dlhodobej súťaži a následne aj na zimných halových turnajoch.
Prvý úspech dosiahli 19.12.2010,
keď na Vianočnom turnaji OBFZ Trenčín vo
Svinnej za účasti prvých štyroch družstiev
majstrovstiev oblasti, Hornej Súče, Starej
Turej, Záblatia a Zemianskeho Podhradia,
Výberu ObFZ „98“ a prvých, resp. druhého
mužstva II. tried starších žiakov, Kálnice,
Svinnej a Bošáce, obsadili výborné tretie
miesto, keď dokázali vyhrať s družstvami
Kálnice, Starej Turej a Bošáce a vo finálovej
časti prehrali s Hornou Súčou a rozhodujúci
zápas aj s domácou Svinnou, neskorším
víťazom pohára.
Druhým úspechom tejto zimy bolo
taktiež tretie miesto na ešte kvalitnejšie obsadenom halovom turnaji vo Svinnej, ktorý
sa hral 30.12.2010 a ktorého sa zúčastnili
prvé dve družstvá majstrovstiev oblastí
ObFZ Trenčín, domáce družstvo žiakov
Svinnej a prvé, resp. druhé družstvá z majstrovstiev oblastí ObFZ Prievidza, Považská
Bystrica a Topoľčany. Tretím miestom v
turnaji žiaci Zemianskeho Podhradia potvrdili svoju kvalitu a to i napriek tomu, že
na ani jednom z uvedených turnajoch neboli
v kompletnom zložení.
V nie kompletnom zložení nastúpili aj na tretí, v tejto zime posledný turnaj,
ktorý sa konal 23.1.2011 v telocvični ZŠ v
Bošáci. Uvedeného turnaja, Čaba cupu, sa

zúčastnili družstvá Soblahova, Ivanoviec,
Melčíc Lieskového, TTS Trenčín, Bošáce
a Zemianskeho Podhradia. Vo výbornej
atmosfére svoje skupiny vyhrali žiaci
Bošáce a Zemianskeho Podhradia a stretli
sa pre väčšinu prítomných fanúšikov vo
vytúženom finálovom zápase, ktorý po
obojstranne dobrom a bojovnom výkone
vyhrali futbalovejší žiaci FK 1972 Zemianske Podhradie tesne 1:0. Mladí futbalisti
Zemianskeho Podhradia po dvoch tretích
miestach na svojom poslednom turnaji zimy
vyhrali celý turnaj bez jedinej prehry a potvrdili úlohu favorita celého Čaba cupu.
Uvedených zimných turnajov sa
zúčastnili nasledovní mladí futbalisti Zemianskeho Podhradia : Marek Svoboda, Martin
Oravec, Norbert Mihalko, Matej Zámečník,
Martin Profjéta, Martin Herínek, Rastislav
Samotný, Dávid Zámečník, Mário Macejka, Marek Janega, Robert Hulvák, Marek
Bánovský, Matej Brdo, Samuel Lobík,
Adam Lobík, Adam Kusenda a Denis Konopa pod vedením trénera Ivana Profjétu a
za neoceniteľnej podpory rodičov mladých
nádejí.
Z uvedených výsledkov je vidieť,
že v našej doline je dostatok nádejných
mladých futbalistov, ktorých úroveň by sa
mohla v budúcnosti ešte zvýšiť, k čomu
by mohlo prospieť vytvorenie spoločnej
základne žiakov Bošáce a Zemianskeho
Podhradia a vytvorenie spoločných družstiev
mladších a starších žiakov. Dobrú spoluprácu na futbalovom poli našich oboch obcí
je vidieť pri družstve dorastencov Bošáce,
kde úspešne pôsobia viacerí odchovanci FK
1972 Zemianske Podhradie.
Tréner žiakov FK 1972 Zemianske
Podhradie : JUDr. Ivan Profjéta

kovom účtovaní o ich prvenstve rozhodlo,
že body stratili iba s domácimi hráčmi.
Konečné poradie: 1. Stará Turá, 2. Bošáca,
3. Trenčianske Stankovce, 4. Záblatie
Rozhodcom turnaja bol p. Ján Stacho, ktorý svojim profesionálnym výkonom
v každom stretnutí ukázal cit pre hru, ako aj
znalosť futbalových pravidiel a svojou autoritou prispel k bezproblémovému priebehu
turnaja. Zároveň je potrebné poďakovať
všetkým zúčastneným družstvám, ktoré
taktiež prispeli k tomu, že v Bošáci sme
strávili príjemné sobotné futbalové predpoludnie.
Ocenení boli najlepší hráči z jednotlivých družstiev – Stará Turá – Popelka
Kristán, Bošáca – Zdenko Bako, Trenčianske
Stankovce – Svatík Matúš, Záblatie – Korienek Šimon, najlepší brankár (Korienek
Šimon – Záblatie), najlepší strelec (Majtás Matúš – Stará Turá), najlepší hráč tur-

naja (Popelka Kristián – Stará Turá), každé
družstvo obdržalo podľa umiestnenia diplom a pekný pohár. Ceny pre mužstvá, ako
aj najlepších jednotlivcov odovzdal tajomník VV OŠK Bošáca a zároveň tréner
domáceho družstva dorastencov Bc. Jozef
Mihala. V neposlednom rade patrí vďaka
organizátorom turnaja, ktorí pre nádejných
futbalistov pripravili možnosť overiť si svoje schopnosti vo vzájomných súbojoch.
To, že chlapci mali zabezpečené
občerstvenie, krásne poháre, diplomy ako aj
pekné ceny, bez toho, aby museli družstvá
platiť „štartovné“, by bez sponzorov nebolo možné, preto vďaka patrí Obci Bošáca,
firmám – Mäso – údeniny Bubnár Bošáca,
KUMIPEK Bošáca, KYMASPORT Horná
Streda, SINTRA Šport Trenčín, Čaba Bar
Bošáca a samozrejme OŠK Bošáca.

Bc. Jozef Mihala
tajomník VV OŠK Bošáca
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JUBILANTI
97 rokov
Naďová Pavlína

Bošáca č. 753
89 rokov
Jaroslav Ochodnický
Z. Podhr. č. 34
80 rokov
Unčík Vladimír
Bošáca č. 276
Kukučová Gabriela
Bošáca č. 5
ThMgr. Rastislav Tupý
Z. Podhr. č. 118
Mária Václavová
Z. Podhr. č. 199
75 rokov
Anna Matejíková
Z. Podhr. č. 133
70 rokov
Petrušová Mária
Bošáca č. 185
Kozicová Jarmila
Bošáca č. 197
Uríková Ľudmila
Bošáca č. 66
Staňáková Anna
Bošáca č. 607
Adamovicová Elena
Bošáca č. 84
Masaryková Emília
Bošáca č. 770
Stanislav Štrba
Z. Podhr. č. 101
65 rokov
Jozef Pevný
Z. Podhr. č. 115
60 rokov
Kozáčková Marta
Bošáca č. 308
Pacek Ivan, Ing
Bošáca č. 110
Ondrášková Darina
Bošáca č. 204
Popovič Jozef
Bošáca č. 129
Prasličková Valéria
Bošáca č. 11
Ján Adamať
Z. Podhr. č. 229
Ján Kravárik
Z. Podhr. č. 233
Mária Bryndzová
Z. Podhr. č. 4
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Uvítanie detí do
života bolo dňa
27. 03. 2011
v kult. dome
v Z. Podhradí.

Uvítanie detí
v Bošáci

MANŽELSTVO UZAVRELI:
Vladimír Chrenko + Jarmila Danišová

NAVŽDY NÁS OPUSTILI:
Malec Jozef
Popovičová Zlatica
Juráček Jaroslav
Ivana Anastázia

Bošáca č. 821
Bošáca č. 129
Bošáca č. 287
Z. Podhr. č. 4
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