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Hlavnou myšlienkou súťaže je 
zachovanie tváre a duše dediny. Súťaž 
vyhlásili Ministerstvo životného 
prostredia SR, Slovenská agentúra 
životného prostredia, Spolok pre 
obnovu dediny a Združenie miest 
a obcí Slovenska. Záštitu nad 
aktuálnym ročníkom súťaže prevzal 
prezident Slovenskej 
republiky Andrej 
Kiska. Generálnym 
partnerom je COOP 
Jednota Slovensko s. 
d. Partnermi súťaže sú 
Agentúra pre rozvoj 
vidieka, Národné 
osvetové centrum, 
Slovenská agentúra 
pre cestovný ruch, Spoločnosť pre 
záhradnú a krajinnú tvorbu a  Vidiecky 
parlament na Slovensku.
Po vyplnení náročného registračného 
formulára nás navštívila v  júni 
hodnotiaca komisia tejto súťaže 
a  koncom septembra boli tlačovou 
správou zverejnené celkové výsledky. 
Slávnostné vyhlásenie výsledkov 

pripravila dňa 3. decembra v zmysle 
súťažných podmienok v miestnom 
kultúrnom dome víťazná obec 
Spišský Hrhov (okres Levoča), ktorá 
spolupracovala s organizátorom súťaže.
Pred slávnostným vyhlásením 
výsledkov sa konali  prezentácie 
ocenených obcí v priestoroch Galérie 

v Spišskom Hrhove. Obce 
prezentovali svoje tradičné 
jedlá, turistické zaujímavosti, 
prírodné a kultúrne pamiatky. 
Podujatie vyvrcholilo 
slávnostným ohňostrojom.
Dedina na Spiši získala 
okrem prestížneho titulu 
Dedina roka 2015 aj právo v 
budúcom roku reprezentovať 

Slovenskú republiku v súťaži o 14. 
Európsku cenu obnovy dediny.
Okrem Spišského Hrhova si ocenenie 
z rúk ministra životného prostredia SR 
Petra Žigu počas slávnosti prevzali aj 
zástupcovia ďalších desiatich obcí.
Druhé miesto v SDR 2015 získala naša 
Obec Bošáca.
(pokračovanie na str. 3)

Bošáca získala 2. miesto v prestížnej 
celoslovenskej súťaži  Dedina roka 2015

Hruška „Rúžovka “
sa stala

Stromom roka 2015

▶ čítajte na strane 3
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Milí spoluobčania,
opäť tu máme Vianoce, koniec roka a teda aj posledné číslo nášho 
časopisu v tomto roku. Verím, že keď budete čítať toto číslo bude 
celá Bošácka dolina zasnežená a deti sa budú sánkovať.

Som šťastný a hrdý na to, že sme získali 2. miesto v celoslovenskej 
súťaži Dedina roka 2015. Toto ocenenie mi dáva silu a vieru v to, 
že naša práca má zmysel. Je to odmena pre všetkých, ktorí sa 
podieľali na prezentácii obce priamo pred komisiou, ale aj všetkých 
nás občanov obce Bošáca. Všetci môžeme byť hrdí na to, že sme 
z Bošáce. Naše druhé miesto nie je len tak nejaké hlasovanie, ale 
je to prezentovanie sa pred odbornou porotou. Ešte raz ďakujem.

Keď hovoríme o oceneniach, veľká vďaka patrí všetkým hlasujúcim, 
ktorí dali hlas našej hruške „Rúžovke“ zo Zabudišovej, ktorá sa stala 
Stromom roka 2015. Svojim víťazstvom sa automaticky kvalifikovala 
do celoeurópskej súťaže stromu roka, ktorá sa začnem v priebehu 
februára. O všetkom vás budeme včas informovať a budeme radi, 
ak za nás znova zahlasujete. Chceli by sme uspieť aj v tejto  súťaži 
a preto budeme potrebovať každý jeden hlas. Poďakovanie patrí 
našej kolegyni Táni Helíkovej, ktorá hrušku do súťaže prihlásila. 
Vďaka patrí aj gymnáziu M. R. Štefánika v Novom Meste nad 
Váhom za druhé najväčšie množstvo hlasov ako škola a teda druhé 
miesto v tejto kategórii, tiež všetkým ďalším podporovateľom. 

A ako sú na tom naše projekty? Zberný dvor skolaudovaný. V plnej 
miere už využívame auto, zberné hniezda, nádoby a kontajnery. 
O plnohodnotnom využívaní zberného dvora Vás budeme 
informovať. Určite ste si všetci všimli, že nám po obci pobehuje 
malá multicára. Áno tento projekt sme úspešne zvládli a multicáru 
už využívame. Sami si zberáme odpady na Zabudišovej, v poli, 
nad cintorínom. Taktiež úspešne realizujeme projekt sanácie 
miest s nezákonne umiestneným odpadom. Počasie nám sťažilo 
pokračovanie, ale budeme pokračovať hneď ako to bude možné. 
Viem, že niektorým sa tento projekt nepozdával z dôvodu výrubu 
stromov, a tak sme tu mali kontrolu zo životného prostredia. 
Treba však povedať, že nevyrubujeme stromy len tak, ale že tu 
budeme vysádzať nové stromy, z ktorých budeme mať úžitok 
a toto miesto už viac nebude plné smetí. Veľkým projektom je 
tiež obnova verejného osvetlenia. V dohľadnej dobe uvidíte 
robotníkov pracovať na stĺpoch verejného osvetlenia a tak vás 
poprosím o trpezlivosť a ohľaduplnosť v ich blízkosti. Budeme 
mať nainštalované nové LED lampy, káblové vedenie a rozvodové 
skrine. Výhoda bude v úspore energie, teda úspore financií 
a zároveň budeme viac svietiť a zvýšime bezpečnosť na našich 
cestách. Úspešne sme tiež zvládli projekt vytvorenia oddychovej 

zóny za kultúrnym domom. Využívať ju budeme hneď ako skončí 
zima a dovolí počasie.

To čo nám nevyšlo je materská škôlka. No nevzdávame sa 
a skúsime ju postaviť cez fondy EU. Už aktívne robíme na projekte. 
Takisto by sme chceli opraviť, respektíve zatepliť telocvičňu. 
Máme hotovú štúdiu na novú hasičskú zbrojnicu. Momentálne 
riešime získanie dotácie na jej výstavbu. Máme pripravený projekt 
na rekonštrukciu kultúrneho domu na Zabudišovej. Bohužiaľ, 
nemôžeme podať projekt opravy sokolovne cez PRV a tak cez to 
opravíme práve kultúrny dom na Zabudišovej.

A čo budeme robiť? Podali sme žiadosť na výsadbu ovocných 
stromov na obecných pozemkoch a tiež vo vašich záhradách. 
Projekt je spojený tiež s prednáškami a ukážkami starostlivosti 
o stromy. Robíme na II. etape zberného dvora v rámci ktorej 
chceme doplniť technické vybavenie. Na jar začneme s výstavbou 
chodníka od kostola k bytovkám. Taktiež pripravujeme projekt 
rozšírenia cesty do Haluzíc nad cintorínom. Na tomto projekte 
sa budeme spolupodieľať spoločne s majiteľmi pozemkov 
v tejto lokalite. Stále pokračujeme na projekte výstavby bytoviek 
a rodinných domov v lokalite Pod stráňami.

Zo života v našej obci by som určite rád spomenul naše hody, ktoré 
boli opäť fantastické, hlavne vďaka občanom dobrovoľníkom, 
ktorí sa aktívne zapojili do ich realizácie, za čo im patrí veľká 
vďaka. Tu chcem poďakovať Bošáckej pálenici za poskytnutie 
dobrej nálady balenej vo fľašiach. Treba dodať, že dobrú náladu 
nám Bošácka pálenica poskytuje na každú akciu. Určite treba 
spomenúť aj naše prvé miesto na tradičnej Slováckej jaternici 
konanej tento rok na Březovej. Aj tu patrí poďakovanie mäsiarom, 
dobrovoľníkom a poslancom OZ. Bošácke ženy tu prezentovali ako 
chutí sladký život v našej obci. Samozrejme akcii bolo oveľa viac. 
Tou poslednou a milou bolo prevzatie úplne nového hasičského 
vozidla od ministra vnútra SR JUDr. Róberta Kaliňáka. Ďakujeme. 
Kiež by sme ho nikdy nepotrebovali na hasenie, ale vždy len ako 
ukážku na MDD, respektíve na prevenciu.

Na záver ďakujem všetkým za pomoc pri rozvoji a starostlivosti 
o našu milovanú Bošácu. Znova zopakujem, že čo si sami 
neurobíme, to mať nebudeme.

Prajem Vám všetkým šťastné, veselé a krásne Vianoce. Nech nikto 
nie je sám. Do nového roka 2016 Vám všetkým prajem hlavne 
zdravie, trpezlivosť, úctu, pokoru, úprimnosť a pokoj.

Váš starosta Mgr. Daniel Juráček

Poďakovanie pani učiteľke Patrícii Oľge Košecovej
Chcem poďakovať našej bývalej zástupkyni v materskej škôlke pani 
učiteľke Patrícii Oľge  Košecovej. Jej príchod bol osviežením a bezpochyby 
prínosom pre našu škôlku. Svojím milým a ľudským prístupom si získala 
srdcia nielen detí ale aj rodičov. Začala viesť detičky k folklóru a vďaka 
jej aktivite mali možnosť vystupovať v krásnych nových krojoch, ktoré 
zhotovila p. Čačíková. Jej odchod je veľkou stratou, pretože nie je len 
učiteľka, ale človek, ktorý žije aj pre obec, alebo miesto kde práve žije. 
Milá pani učiteľka prajem Vám veľa chuti, sily do života i do práce. Nech Vás skúsenosť, aj keď negatívna, posunie dopredu a obrní pred úskaliami 
života.      Mgr. Daniel Juráček

Poďakovanie kolegyni Lenke Kyselicovej
Za spoluprácu ďakujem našej kolegyni Mgr. Lenke Kyselicovej rod. Matejíkovej. Svoju prácu vykonávala poctivo, svedomito a s nadšením. Prajem jej 
v mene svojom ako aj kolegov veľa zdravia, šťastia, úspechov v ďalšej kariére a úspešné ukončenie štúdia.    Mgr. Daniel Juráček
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(dokončenie z titulnej strany)
Slávnostného vyhlásenia sa 
zúčastnili starosta obce Mgr. 
Daniel Juráček, zástupca 
starostu Daniel Bradáč a 
pracovníčky OÚ Martina 
Hulínková a Tatiana Helíková. 
Za prípravu prezentácie 
obce ďakujeme PD 
Bošáca, Bošáckej pálenici 
a p. Magde Čačíkovej.  
Ďakujeme všetkým 
občanom, ktorí sa zapájajú 
do života v našej obci 
a podieľajú sa na jej 
napredovaní a rozvoji. Aj toto ocenenie je dôkazom, že 
práca, ktorú spoločne robíme, má zmysel a naša obec sa 
uberá správnym smerom.
Tretie miesto obsadila Obec  Kapušany z Prešovského kraja. 
V jednotlivých čiastkových kategóriách súťaže boli úspešné 
nasledovné obce: Dedina ako hospodár - Muránska Dlhá 
Lúka (okres Revúca), Dedina ako klenotnica – Klátova 

Nová Ves (okres Partizánske) 
a Lúčky (okres Ružomberok), 
Dedina ako pospolitosť – 
Dúbrava (okres Levoča), 
Dedina ako partner - Tuchyňa 
(okres Ilava), ktorá vyhrala 
aj internetové hlasovanie 
verejnosti, Dedina ako 
hostiteľ – Vyhne (okres Žiar 
nad Hronom), Dedina ako 
záhrada – Jablonka (okres 
Myjava). Mimoriadnu cenu 
si prevzali zástupcovia 
obce Píla (okres Pezinok) 
za výnimočnú aktivizáciu 

ľudského potenciálu pri všestrannom rozvoji obce po 
prírodnej katastrofe.
Ocenené obce získali, okrem vecných cien od vyhlasovateľov 
a partnerov súťaže, aj finančné prostriedky od generálneho 
partnera súťaže na realizáciu vybraných projektov obnovy 
dediny alebo obohatenia života na dedine.h

zdroj: SAŽP, upravil OÚ Bošáca

Bošáca získala 2. miesto v prestížnej celoslovenskej súťaži  Dedina roka 2015

Hruška „Rúžovka “ sa stala Stromom roka 2015
Počas celého leta mohli obyvatelia Slovenska hlasovať v ankete Strom roka 2015, ktorej 
vyhlasovateľom je Nadácia Ekopolis. 
Odborná komisia vybrala začiatkom júna zo 63 prihlásených stromov 12 finalistov, 
medzi nimi aj hrušku „Rúžovku“ z Bošáce, z miestnej časti obce Zabudišová. Fotografie a 
príbehy stromov - finalistov boli uverejnené na webovej stránke Nadácie 
Ekopolis. Hlasovať za svoj strom mohol každý, prostredníctvom SMS 
správy, hlasovacieho lístka, poštou alebo priamo na www.ekopolis.
sk a na sociálnej sieti. 
Víťazom ankety Strom roka 2015 sa stala „naša“ hruška ružová z 
Bošáce, ktorá získala 3 092 hlasov. Na druhom mieste sa umiestnil 
dub letný, ktorý rastie v Tomášikove. Tretie miesto patrí platanu 
západnému zo Stupavy. O 
poradí dvanástich stromov 
- finalistov rozhodlo 12 870 
hlasov.
Víťazná hruška dostala odmenu 
v podobe dendrologického 
posudku od ISA Slovensko a 
finančný príspevok na ošetrenie 
vo výške 200 eur.  Bude 
reprezentovať Slovensko v súťaži 
Európsky strom roka 2016. 
Podrobné informácie o spôsobe 
hlasovania v  európskej súťaži 
zverejníme prostredníctvom 
webovej stránky, sociálnej siete a miestneho rozhlasu.
Novinkou tohto ročníka bolo ocenenie škôl, ktoré vyzbierajú najviac hlasovacích lístkov. 
Na druhom mieste skončilo Gymnázium M.R. Štefánika z  Nového mesta nad Váhom, 
ktorého študenti podporili našu hrušku  a  škola tak získala šek na výsadbový materiál 
v hodnote 150 eur.
Budeme radi, ak hrušku „Rúžovku“ podporíte začiatkom roka v  európskej súťaži. 
Ďakujeme všetkým za podporu.                                                              Obecný úrad Bošáca

Staroba má krásnu dušu
Nedeľa 18. októbra 2015 patrila v 
Bošáci našim seniorom. Pozvali sme 
ich do kultúrneho domu, kde sa im 
prihovoril pán starosta, zahrala a 
zaspievala dychová hudba Bošáčanka 
a so svojim programom vystúpili deti 
zo Základnej školy s materskou školou 
Ľ. V. Riznera Bošáca. Po príhovore p. 

riaditeľky deti 
odovzdali našim 
seniorom aj 
darček v podobe 
p a p i e r o v é h o 
j e s e n n é h o 
ovocia, ktoré 
im vyrobili 
pri príležitosti 
októbra – 
mesiaca úcty 
k starším. 

Po občerstvení pokračovala dobrá 
zábava a tanec za tónov dychovej 
hudby Bošáčanky. Ďakujeme DH 
Bošáčanke, deťom a pani učiteľkám 
za krásny program a darčeky. Vám 
- našim seniorom za účasť na tejto 
milej slávnosti. Prajeme Vám veľa 
zdravia, pohody a dobrej nálady.                        
Obecný úrad Bošáca
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Ministerstvo vnútra SR v  rámci celoplošného rozmiestnenia  hasičskej 
techniky v Slovenskej republike prideľuje obciam hasičské vozidlá. Na základe 
podanej žiadosti v  sobotu 
5. decembra, v predvečer 
sviatku sv. Mikuláša, 
dostala Obec Bošáca pre  
dobrovoľných hasičov 
z  Obecného hasičského 
zboru  nové hasičské 
vozidlo  IVECO DAILY 
z rúk podpredsedu vlády 
SR a ministra vnútra SR 
JUDr. Róberta Kaliňáka. 
Na slávnostné odovzdanie 
vozidla bošáckych 
hasičov prišli podporiť 
aj členovia družobného 
zboru z  Dolného 
Nemčí a  členovia DHZ 
Zabudišová.  Ďakujeme 
za nové vozidlo a našim 
hasičom prajeme veľa 
zdravia a šťastia pri výkone 
hasičských povinností.

Obecný úrad Bošáca

Z bošáckych záhrad 
a sadov

Obec Bošáca usporiadala v spolupráci 
s bošáckymi záhradkármi v dňoch 3. - 
5. októbra v kultúrnom dome v Bošáci 
výstavu ovocia a zeleniny. Krásne 
exponáty, výborné ovocné koláče a 
zaujímavá debata s ovocinárom Ing. 
Ľudom Vaššom pritiahli na výstavu 
veľa návštevníkov. V detskom kútiku 
naši najmenší nakreslili a vymodelovali 
krásne dielka so záhradnou tematikou. 
Na výstave mali možnosť návštevníci 
vidieť krásne výpestky zeleniny, 
veľa odrôd jabĺk, hrušiek, pestré 
zastúpenie hrozna a  iného drobného 
ovocia. Zaujímavým exponátom 
bolo nádherné granátové jablko ale aj 
figy, goji, rakytník, arónia, nádherné 
dule a  mišpule. Výstavu obohatila aj 
Bošácka pálenica prezentáciou svojich 
výrobkov. Jesennú atmosféru dopĺňali 
nádherné cínie, dálie, astry a ruže. 
Vďaka Ľudovi Vaššovi spoznali mnohí 
pestovatelia a ovocinári odrody svojich 
jabĺk a  hrušiek a  dozvedeli sa veľa 
zaujímavostí z  oblasti starostlivosti 
o ovocné stromy.
Všetkým prajeme veľa pestovateľských 
úspechov do ďalšej sezóhny.

Obecný úrad BošácaAko sa v múzeu lekvár navaril 
Po dvoch rokoch sa nám v septembri podarilo opäť navariť tradičnú bošácku 
pochúťku - slivkový lekvár. Najskôr bolo treba slivky naoberať a  potom 
„naščiepiť“. Tejto práce sa s radosťou ujali naše dôchodkyne, ktoré strávili celé 
dopoludnie pri slivkách a zaujímavých príhodách zo života.  Hneď popoludní 
sme podkúrili pod kotlami a začal sa maratón miešania, pri ktorom sa vystriedali 

nielen naše šikovné dôchodkyne ale aj 
mladšia generácia. Neodradil nás ani 
nočný dážď a pri veselých historkách 
sme miešali a miešali až do skorých 
ranných hodín. Úžasná vôňa varených 
sliviek, brečky a neskôr lekváru sa niesla 
celou ulicou. A keď už lekvár na lyžici 
držal ako sa na dobrý lekvár patrí, 
nebolo vari väčšej radosti, že sme to 
úspešne zvládli.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili 
do prípravy a varenia lekváru. Už teraz 
dostali symbolickú darčekovú poukážku 
na miešanie toho budúcoročného. 
Veríme, že pri tejto krásnej tradícii sa 
stretneme ako sa hovorí do roka a  do 
dňa, samozrejme ak nám bude príroda 
priaznivo naklonená.   

Obecný úrad Bošáca

Mikulášsky darček pre hasičov
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Členovia divadelného súboru Rozmarín pripravili v nedeľu 
22. novembra tradičné podujatie plné humoru, vtipných 
scénok, spevu, tanca a dobrej nálady. Tento ročník s 

podtitulom Bošácky kabaret obohatili svojím vystúpením 
okrem členov divadelného súboru aj deti z tanečného 
krúžku pod vedením Dušany Košnárovej, folklórny súbor 
Dúbrava z Březovej a Tomáš Marták so svojou harmonikou. 
O ozvučenie sa postarala už tradične firma Mikmix, ktorej 
ďakujeme za dlhoročnú podporu a spoluprácu. Po skončení 
podujatia účinkujúcim pripravil zaslúžené občerstvenie 
Obecnú úrad. Ďakujeme veľmi pekne všetkým účinkujúcim 

za krásny program  
a Vám divákom za 
účasť. Tešíme sa o rok. 
Obecný úrad Bošáca

BOŠÁCKE BAVENIČKY

V nedeľu 4. októbra Mikroregión Bošáčka usporiadal príjemné 
stretnutie obyvateľov spod Veľkého Lopeníka pod rozhľadňou 
Hájnica. Prítomných privítal predseda mikroregiónu Daniel 
Juráček, starostovia Bošáckej doliny a starosta Březové. Po 
ekumenických bohoslužbách nasledoval kultúrny program. O 
zábavu sa postarali dychová hudba Bošáčanka a harmonikári z 
Myjavy /Dušan Košnár a Ján Čepko/. Občerstviť sa dalo vo výčape 
pivkom, kofolou a gulášom od zemansko - podhradských kuchárov. 
Ďakujeme všetkým, ktorí pripravili podujatie, p. farárovi 
Jankovičovi a p. farárke Drottnerovej, účinkujúcim a Vám 
návštevníkom za účasť. 

Mikroregión Bošáčka

Slávnosti pod rozhľadňou Hájnica

Koncert krojovanej Vlčnovjanky 
a pozvánka na vystúpenie 

Moravanky
V piatok 27. novembra sa v kultúrnom dome v Bošáci 
uskutočnil koncert slováckej krojovanej dychovej 
hudby Vlčnovjanka z Vlčnova. Vlčnov je známy vďaka 
slávnej „Jízdě Králů“ ,  ktorá  je 
zapísaná ako nehmotné kultúrne 
dedičstvo  v  UNESCO. Krásne 
pesničky a úžasná atmosféra potešili 
všetkých milovníkov dychovej 
hudby. Ďakujeme firme Mikmix z 
Bošáce za zorganizovanie ďalšieho 
zo série krásnych koncertov v našom 
kultúrnom dome a tešíme sa opäť na 
ďalší.

***

Dňa 19. februára 2016 o 19,00 hod. zahrá a zaspieva 
populárna  dychová hudba Moravanka Jána Slabáka. 
Vstupenky si budete môcť zakúpiť v predpredaji ako 
vždy na Obecnom úrade v Bošáci alebo u p. Mikulca. 
Nenechajte si ujsť tento jedinečný kultúrny zážitok. 
Všetkých srdečne pozývame.

Obecný úrad Bošáca
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Mikuláš do Bošáce prišiel na voze 
ťahanom krásnymi bielymi koníkmi 
v  sprievode anjelov a  čertov. Po 
rozsvietení vianočného stromčeka na 
námestí podaroval deťom balíčky plné 
sladkých prekvapení. Pre malých aj 
veľkých pripravil obecný úrad horúci 
čas na zahriatie. A  veru neodolal mu 
ani Mikuláš. Na záver nám prisľúbil, že 
deti do Bošáce príde potešiť aj o rok. 

Obecný úrad Bošáca

V  októbri sme vďaka dotácii z Environmentálneho fondu zakúpili nové auto 
Multicar M31C EURO 6. Je to multifunkčné vozidlo, ktoré sa dá použiť s príslušnými 
vymeniteľnými nadstavbami na rôzne práce. V základnej podobe s valníkom 
bude slúžiť na prepravu potrebného materiálu. Vďaka lisovacej nadstavbe na 
komunálny odpad slúži na zber komunálneho odpadu v miestnych častiach našej 
obce a v lokalite “pole” a “nad cintorínom”. Vysýpa 120l a 240l smetné nádoby, 
odpad priamo počas zberu lisuje a vďaka tomu ho na svoju malú veľkosť odvezie 

skutočne veľa.

Auto má pohon 4x4, 
možnosť pripojenia 
veľkého vozíka(ktorý 
vlastníme od minulého 
roka) a do budúcnosti je 
tu možnosť prikúpenia 
ďalších nadstavieb ako 
snehová radlica, snehová 
fréza, kosa, mulčovač, 
cestný zametač, cisterna a 
ďalšie. Súčasťou dodávky 

vozidla bolo aj zaškolenie nášho šoféra Rasťa Kusendu s jeho obsluhou. Veríme, že 
nové vozidlo nám bude dobre slúžiť a pomôže nám pri rôznych prácach. 

Obecný úrad Bošáca

Nové vozidlo MulticarMikulášska návšteva

Po roku sme sa opäť stretli všetci spod 
Veľkého Lopeníka na Slováckej jaternici, 
tento rok v obci Březová. Súťažilo 15 
družstiev, z Bošáce štyri - Obec Bošáca, 
Bošácke ženy, PD Bošáca a PS Bošáca. 
Obec Bošáca získala ocenenie za naj 
jágerčák a klobásu a dievčatá za výborné 
gule. Na Březovej sme reprezentovali 
v zložení: obecný mäsiar Vajda Braňo 
a pomocníci Helík Ján, Janega Marián, 
Janega Tomáš, Kusenda Róbert, 
Imrichová Katarína, Dolníková Klára, 
Mihala Jozef, Juráček Daniel, Čačíková 
Magda, Zámečníková Lýdia, Bagínová 
Gabika, Kozicová Mirka, Gavendová 
Simona, Hulínková Martina a Helíková 
Táňa. Spolupracovali: Vavrová Veronika, 
Žáčiková Mária, Kusenda Rasťo.  
Všetkým patrí veľká vďaka za pomoc.

Slovácka jaternica je krásne podujatie, ktoré nepozná 
porazených, pretože víťazmi sú vlastne všetky zúčastnené 
družstvá. Každý rok sa veľmi tešíme, nielen pre peknú 
atmosféru ale aj jedinečný deň strávený v kruhu super 
partie, ktorá spolu pracuje a zažije hlavne kopec zábavy. 
Dovidenia o rok v Trenčianskych Bohuslaviciach...

Obecný úrad Bošáca

Na Slováckej jaternici reprezentovali Bošácu štyri družstvá
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Spomienka na 
Bošácke hody

Počas hodového víkendu 
sme pripravili  pre Vás 
veľa možností ako si 
ich vychutnať. Či ste 
už zavítali za športom, 
kultúrou, zábavou, na 
hodovú veselicu, vypočuli 
si koncerty, prezreli 
zaujímavé výstavy, 
ochutnali tradičné jedlá, 
povozili sa na kolotočoch 
a koníkoch, alebo 
dohodovali na tradičných 
hodencoch, veríme, že ste 
si to skutočne užili.

Veľké poďakovanie patrí 
všetkým našim obyvateľom, 
ktorí sa podieľali na 
príprave hodového 
víkendu, všetkým 
účinkujúcim a partnerom 
a v neposlednom rade Vám 
návštevníkom, pretože 
bez Vás by to nebolo ono. 
Dovidenia o rok :)

Obecný úrad Bošáca
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V sobotu 19. septembra sme mali v Bošáci, v časti Zabudišová 
malú slávnosť, ktorou sme si pripomenuli a snáď aj z časti 
obnovili tradície ovocinárstva 
v Bošáckej doline.

Naša dolina mala tradíciu 
v spracovaní ovocia už v 
18. – 19. storočí. Sušené 
ovocie, najmä slivky a hrušky 
prepravovali povozmi k Váhu, 
nakladali na plte a odvážali na 
dolniaky do okolia Komárna, 
ba aj do Budapešti. Po 
vybudovaní železnice v roku 
1878 využívali hlavne túto 
dopravu a produkty z okolia 
Bošáce sa vozili aj do Viedne 
a Budapešti. Každá sedliacka 
domácnosť mala za domom v 
„humne“ svoju sušiareň, kde 
sa ovocie sušilo na drevených 
„lesách“. Známa bola a aj je 
výroba tradičných ovocných 
lekvárov a hlavne ovocných 
destilátov, známej „Bošáckej 
slivovice“, ktorej tradícia 
zatienila sušenie ovocia. 
Sušiarne v Bošáci a na okolí 
sa v druhej polovici 20. 
storočia postupne vytratili. 
Zostalo ich veľmi málo, 
možno by sme ich dokázali 
zrátať na prstoch oboch 
rúk a aj to sú v havarijnom 
a nefunkčnom stave. 
Až v nedávnej minulosti ukázal Jozef Struhár skupinke 
nadšencov pre ovocinárske tradície, ktorí mapovali staré 
a krajové odrody ovocia v Bošáckej doline, sušiareň rodiny 
Maruškovej, predtým Naďovej, ktorú dlhé roky nevyužívanú, 
poznačil zub času. To bola výzva pre tých správnych ľudí 

na čele s Brunom Jakubcom, aby vypracovali projekt 
rekonštrukcie a hlavne ho zrealizovali. V priebehu tohto 
leta sa počas niekoľkých stretnutí v rámci tvorivých dielní 

podarilo sušiareň obnoviť 
tradičnými stavebnými postupmi 
v celej svojej kráse. Veľká vďaka 
patrí všetkým jednotlivcom 
i organizáciám, ktorí sa do 
realizácie projektu zapojili.

Ďakujeme koordinátorovi 
projektu Brunovi Jakubcovi, 
občianskym združeniam a 
ich členom, ktoré sa najviac 
zaslúžili na obnove sušiarne 
v Bošáci v časti Zabudišová 
prostredníctvom projektu „Pec 
nám spadla“ a to občianskym 
združeniam: Pre prírodu, Kvas, 
Genofond. Poďakovanie patrí 
Nadácii Ekopolis, ktorá v rámci 
grantového programu „Zelené 
oázy“ podporila tento projekt. 
Veľké poďakovanie patrí aj rodine 
Maruškovej, ktorá poskytla 
svoju sušiareň na realizáciu 
projektu a umožnila tým 
využívanie sušiarne obyvateľom, 
samospráve a občianskym 
združeniam. Projekt s radosťou 
podporili aj Obec Bošáca a 
Mikroregión Bošáčka. Taktiež 
v budúcnosti radi podporíme 
akékoľvek aktivity, ktoré 
prispejú k obnove ovocinárskych 
tradícií v našej Bošáci. 

Pri sušiarni sa stretli nielen nadšenci pre ovocinárstvo a 
tradície, členovia občianskych združení, ale aj obyvatelia, 
priatelia a turisti. Teplo zo sušiarne, krásna vôňa a výborná 
chuť rôznych druhov sušeného ovocia, lahodný mušt, 
príjemní a milí ľudia a veselé pesničky potešili určite každého, 
kto sa tohto milého podujatia zúčastnil.

Tak teda nech sa sušiarni darí a robí nám všetkým radosť 
výbornými pochúťkami.

P.S. Počas jesenných týždňov sa v sušiarni vysušilo veľa ovocia 
rôznych druhov a odrôd. Tá jedinečná chuť sa nedá nahradiť 
ničím podobným, komerčne dostupným v našich obchodoch.  
Sušené ovocie z „našej“ sušiarne je výbornou pochúťkou pre 
všetky generácie. Tí starší z nás si obnovili chuť sušeného 
ovocia zo svojej mladosti a mladí získali možnosť vychutnať 
si skutočnú ovocnú lahôdku.

Obecný úrad Bošáca

Znovuotvorenie tradičnej sušiarne ovocia
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Tradičné ovocinárstvo v Bošáckej 
doline je kultúrnym a prírodným 
bohatstvom, ktoré vznikalo 
po stáročia vďaka pracovitej a 
odhodlanej ruke nášho ľudu. Výsledkom je kultúrna 
krajina bohatá na staré ovocné sady, záhumienky, 
ovocné remízky a mohutné samostatne stojace ovocné 
stromy na poliach a lúkach. Mnohé ukrývajú ovocné 
poklady, presnejšie staré, zabudnuté odrody, vzácne 
nepopísané exempláre, často krát miestneho pôvodu. 
Iste si mnohí spomeniete na 
jabĺčka Ďatlovské, Tafetky, 
Rozmarínky, Hrkáče, 
Svätojánske, Homolky, 
Valatínske, Vináče, Pruháče, 
Bláhovské, ... hrušky Hajcárky, 
Ovesnačky, Jahodnátky, 
Šemenzie, Madžie hlavy, 
Rúžovky, Makoše, Kodole, ... a 
mnohé iné. 

Za posledné roky ožíva 
tradičné ovocinárstvo v 
Bošáckej doline aj vďaka 
mladým ovocinárom z o. z. 
Pangaea, ktorí odkrývajú 
tento ovocný poklad, ošetrujú 
staré stromy, mladé sadia a 
štepia do krajiny. Vznikol aj 
ukážkový vysokokmenný sad 
starých odrôd v doline Španie, 
v Novej Bošáci. 

Vďaka pamätníkom miestnych 
odrôd môžu ďalej odhaľovať a 
zachraňovať v najvyšší čas toto 
ovocinárske bohatstvo Bošáckej 
doliny. Ak by ste chceli priložiť 
pomocnú ruku pri výsadbe, ošetrovaní stromov, alebo 
poznáte výskyt vzácnych starých odrôd, ozvite sa Ľudovítovi 
Vaššovi na vass.ludovit@gmail.com alebo na OÚ Bošáca 
Táni Helíkovej. Radi sa s Vami stretneme a porozprávame, 
pozrieme sa na staré stromy vo vašich záhradách.

Jedným z významných stromov v krajine je krásna 
prastará hruška „Rúžovka“ z  Bošáce - Zabudišovej. 
Ovocný strom, ktorý zaujal toľko ľudí svojím krásnym 
rastom, pôvabnou mohutnou a zdravou korunou, že 

získal prvé miesto v celoslovenskej ankete Strom roka 
2015. Odroda „Rúžovka“ je ovocný poklad, ktorého 
história siaha neznámo kam, ale minimálne dve 
storočia ju kopaničiari preštepujú po Bošáckej doline. 
Jej majestátne stromy sú zdravé a vitálne aj vo vysokom 
veku. A plody svojou veľkosťou a nezameniteľnou 
chuťou si zaslúžia pozornosť a miesto medzi skorými 

jesennými hruškami. 

V Bošáckej doline 
môžeme nájsť mnoho 
„Rúžoviek“, ale najčastejšie 
v zlom zdravotnom stave. 
Zachovanie tejto unikátnej 
odrody závisí len na nás. 
Pod starými stromami 
odstráňme kroviny, 
udržujme pokosenú 
trávu a prihoďme 
niekoľko fúrikov hnoja. 
Žiadne veľké konáre zo 
stromov neodpiľujme, 
strom tým poškodíme. 
V januári odoberme 
vrúble a zaštepme na 
podpníky hrušky planej. 
V tomto spočíva praktická 
záchrana tejto vzácnej 
odrody. Ale „Rúžovka“ 
nie je jediná, ktorá si 
zasluhuje našu pozornosť. 
Poznáme množstvo 
kvalitných odrôd hrušiek, 
jabloní aj sliviek, ktorým 

by sme mali venovať pozornosť a uprednostniť ich 
pred modernými, krátkovekými odrodami, štepenými 
na slabo rastúcich podpníkoch z komerčných škôlok a 
záhradníctiev.

Priložme všetci spoločne ruku k znovuzrodeniu 
Bošáckej slávy ovocinárskej ☺

Ľudo Vašš

Oživme tradičné ovocinárstvo v Bošáckej doline

Ľudovít Vašš je vyštudovaný krajinný ekológ na Technickej univerzite vo Zvolene.  Milovník prírody, ovocinár 
a gazda pôsobiaci na Bielokarpatských kopaniciach, u nás v Bošáckej doline. Jeho poslaním je sadiť stromy a zachraňovať 
vzácne staré miestne a krajové odrody ovocných drevín.

Vedie kurzy ovocinárstva, vysádza, štepí a chráni všetku tá krásu okolo nás v  takmer dokonalom súlade s prírodou. 
K stromom a ich plodom pristupuje citlivo, s úctou a láskou. Skúma, mapuje, fotí, zaznamenáva a  oslovuje ľudí. A to 

všetko robí pre budúce generácie.  
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Zostali nám len 
spomienky

Obzrieš sa a dobrého človeka niet...

„Odišiel z  toho sveta, ktorý ho obdaroval 
pokorou a  šťastím, ale aj ťažkosťami 
a  bolesťami. Prešiel bránou smrti, keď sa 
noc chystala pozdraviť s ránom. Pre neho 
nový deň už nenastal – dal zbohom rodine, 
životu, priateľom i  nám všetkým, aby žil 
v našich spomienkach...“

Nedožil sa ani Vianoc – sviatkov pokoja 
a  radosti, ale aj spomienok na našich 
blízkych, ktorí nás v  tomto roku opustili. 
Bol to aj náš kolega a  priateľ, Mgr. Ján 
Jurák, s ktorým sme sa rozlúčili dňa 29.9. 
2015, pretože navždy dotĺklo jeho šľachetné 
srdce. Zostalo prázdne miesto medzi nami, 
prázdna stolička a  nedopovedaná veta. 
Keby mohol prevravieť, iste by svojim 
blízkym povedal: neplačte za mnou moji 
milí, nechajte ma už ticho spať, urobil som 
všetko, čo som mal, teraz sa už musím 
podrobiť zákonom prírody a odísť tam, kde 
ma už čakajú, kde ma nebude nič bolieť, 
kde budem odpočívať v pokoji.

Podľa básnika život nášho pána učiteľa 
môžeme prirovnať k  plameňu - svetlu, 
pretože každý plameň v určitom okamihu 
vzbĺkne, potom horí a  napokon uhasne. 
Taký je údel ohňa i ľudského života – teda 
i  jeho. Vzbĺkol si a  dohorel. Zostali len 
spomienky na teba a tvoja práca.

J.A. Komenský hovorí, že len život činný 
je naozajstný život. A  on ho aj taký žil. 
A  vydržal všetky vetry a  víchry doby 
a napriek tomu mal školu a život v nej rád.

Česť tvojmu statočnému životu!

Božena Rýdza

V tomto roku bola činnosť našej organizácie veľmi rôznorodá a aktívna.

V rámci putovania za históriou šľachtických rodov Čákyovcov a Ilešháziovcov 
sme navštívili Trenčiansky hrad, kaštieľ v Dubnici n/V a Bytčiansky zámok. Na 
Trenčianskom hrade sú otvorené nové expozície. Zaujímavá je archeologická, 
ktorá je doplnená o  predmety nájdené počas výkopových prác pri výstavbe 
nákupného centra Tesco – napr. tescopopolnica a  ďalšie. Šľachtický rod 
Čákyovcov panoval na kráľovskom dvore dve storočia. Známy je predovšetkým 
Matúš Čák Trenčiansky – pán Váhu a  Tatier, ktorému patrilo okrem iného 
majetku 92 hradov s priľahlým panstvom. 

Zaujímavý je Bytčiansky zámok, ktorý ale veľmi potrebuje opravu. V jeho archíve 
sme videli vzácne dokumenty, napr. výpis z matriky o narodení Juraja Jánošíka, 
ako aj rozsudok smrti. Listy Alžbety Bátoryovej palatínovi Jurajovi Turzovi 
a iné. V sobášnom zámku s kaplnkou bývali svadobné hostiny aj pre 200 hostí. 
Schodište je veľmi široké, vraj preto, lebo hostia prichádzali do veľkej sály na 
koňoch. Po chutnom obede v Bytči sme sa kochali krásou prírody  v Súľovských 
skalách a v Manínskej tiesňave. V Maníne sme hľadali školu, v ktorej učil Peter 
Jilemnický. Pre 
nedostatok žiakov 
už dávno slúži 
inému účelu. 

V  novembri sme 
obdivovali krásu 
re pre z e nt a č ných 
p r i e s t o r o v 
B r a t i s l a v s k é h o 
hradu. Zúčastnili 
sme sa na rokovaní 
parlamentu NR SR a potom na besede s poslancami.

Z  príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra – bojovník za slobodu 
a svojprávnosť Slovákov,  Ladislava Paulínyho a 315. výročia narodenia Pavla 
Doležala sme sa podieľali spoločne s MO Matice slovenskej, Cirkevným zborom 
a starostom obce Zemianske Podhradie na príprave spomienkovej slávnosti. 
Konali sa semináre, slávnostné bohoslužby,  odhalenie pamätných tabúľ 
uvedených osobností, umiestnených na renesančnom kaštieli v  Z.Podhradí. 
V  kaštieli sídlili šľachtické rody Podhradských, Príleských a  Ostrolúckych. 
Vzácnym hosťom na spomienkovej slávnosti bol Ivan Štúr praprasynovec Ľ. 
Štúra 

Aj putovanie za kultúrou bolo pre nás pútavé. Trikrát sme navštívili metropolu 
východného Slovenska Košice. S  jeho bohatou históriou nás oboznámil 
ambiciózny sprievodca p. Kolcum. V  Štátnom divadle sme sa zúčastnili na 
troch operných predstaveniach: Manon Lescaut, Nabuco a Grófka Marica. Bol 
to úžasný kultúrny zážitok. Pri východe z  divadla nám večer spríjemňovala 
farebná spievajúca fontána. V divadle sme sa zoznámili so sestrou predsedu 
našej organizácie s  p. Annou Szekeressovou – zaslúžilou členkou Opery 
Štátneho divadla v Košiciach. Počas zoznamovacieho večierku nám zaspievala 
árie zo svojho repertoáru. Bolo to veľmi príjemné a milé stretnutie. Ďakujeme.

Tretiu návštevu Košíc sme si naplánovali na pondelok 21. 10. kedy nás vo 
Východoslovenskej galérii vo svojej knižnici srdečne privítal exprezident 
SR pán Rudolf Šuster. Slovom i obrazom nás sprevádzal po krajinách, ktoré 

Zo života ZO JDS Bošáca
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precestoval. Na záver stretnutia nám daroval 
knihu Kanada od mora k moru, za ktorú získal 
ocenenie od Asociácie spisovateľov Slovenska 
/2015/. Na znak vďaky sme mu darovali typický 
bošácky produkt. Uhádnite čo! ☺

Na budúci rok ešte Košice navštívime. Majú veľa 
historických a kultúrnych zaujímavostí. Dúfame, 
že už budú po zrekonštruovanej trati jazdiť 
električky.

Už tradične mávame dve spoločenské posedenia 
s členmi susedných organizácii – Zem. Podhradie, 
Novej Bošáce a  Predpoloma, v  KD Zabudišová 
s výborným občerstvením  vo vlastnej réžii. Súčasťou je aj blahoželanie jubilantom. Na prvom stretnutí nám Ing. Dušan 
Ochodnický a  Ing. Ivan Juráček prezentovali pripravovanú knihu o bošáckych občanoch a  ich rodinách. Do spevu 
a niekedy aj do tanca nám vyhráva naša vlastná kapela Duo Zabudišová. Našimi obľúbenými piesňami vyjadrujeme 
lásku k rodnému kraju, Slovensku. 

Súčasťou našich spoločných stretnutí býva prechádzka po sade Zabudišová a exkurzia do kvetinovej záhrady so skalkou 
pani Anky Gavalcovej. Čas pre nás si nájde aj starosta našej obce.

V rámci rôznorodej činnosti sme aj športovali v telocvični ZŠ a MŠ Ľ. V. Riznera v Bošáci. Najväčšou akciou okrem 
iných bol „Sokolský vietor do MŠ“. Deti s chuťou súťažili. Usmerňovali sme ich a tešili sa s nimi čo všetko dokážu. 
Športové akcie pre nás organizuje naša členka, športovkyňa p. Žofka Hrančová, ktorá sa zapája do športových aktivít 
aj v rámci Slovenska. V tomto roku sa zúčastnila ako cvičenka aj Gymnaestrády v hlavnom meste Fínska v Helsinkách. 
V gymnastickom krúžku objavuje talenty, ktoré ďalej rozvíja.

Uvádzame ďaľšie aktivity v  spolupráci s  Obecným 
úradom Bošáca:

•	 Výstava „Moje hoby“ – zaujímavé výrobky

•	 9 dôchodcov účinkuje v divadelnom súbore Rozmarín 
v  predstavení „Na konci Bošáce“ (svadba). Všetci 
účinkujúci majú bošácke kroje, ktoré prevažne 
zabezpečil Obecný úrad.

•	 „Čie sú hody – naše hody“ -  príprava programu, 
remeselnícky jarmok, občerstvenie, dozor na výstave 
„Bošáca kedysi a dnes vo fotografii“

•	 Tradičné varenie slivkového lekváru pre reprezentačné 
účely Obecného úradu, romantika, návrat do mladých 
čias, spevy, vtipy, príbehy zo života až do rána. O 5. hod. 
nad ránom sme naplnili vyše 200 pohárov slivkovým 
lekvárom, ktorému sa žiadny nevyrovná.

•	 Celoročná starostlivosť o  park na námestí gen. Š. 
Jurecha.

•	 Výstava ovocia a zeleniny aj výrobkov v KD Bošáca – 
príprava exponátov.

•	 Zaujímavé a veľmi príjemné bolo stretnutie 
s predsedom PD Bošáca Ing. Vladimírom Králikom.

•	 Tešíme sa na vianočnú kapustnicu za účasti členov zo 
spomínaných susedných organizácii.

Zabezpečiť všetky spomínané akcie, to veru nie je žiadna 
maličkosť. Vyžaduje si to obetavého a trpezlivého človeka. 
Presne takým je predseda našej organizácie p. Ján Wittkay. 
Ďakujeme. Tešíme sa na nové aktivity a  zážitky v  roku 
2016.

Mgr. Anna Rydzá, členka výboru ZO JDS

Sokolský vietor aj tento rok 
potešil deti

 Tradičné podujatie pripravili organizátori -  MO MS v 
Bošáci, občianske združenie Ratolesť z Haluzíc a ZO Jednoty 
dôchodcov Slovenska v Bošáci, už siedmi rok pre deti 
škôlkarskeho veku. Športového dopoludnia sa zúčastnilo 
31 detí z MŠ v Bošáci, 33 detí z MŠ v Zemianskom podradí a 
s rodičmi prišli Eliška, Adelka, Veronika a Ondrejko.

Deti mali možnosť zacvičiť si a vyskúšať rôzne športové 
náradie na siedmich stanovištiach. V závere boli všetky 
deti odmenené diplomom a drobnými cenami. 

Za sponzorskú pomoc ďakujeme:  Potraviny DARIA , 
Potraviny BREZOVÁK, potraviny UNIVERZÁL, tlačiareň 
TISING, Sklad a predajňa PAPIERNICTVA z Nového Mesta 
nad Váhom. 
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V sobotu 8. augusta sme navštívili našu družobnú obec Černovice pri Pelhřímove, konkrétne ich podu-
jatie “Černovicko se baví”. Výpravy na čele so starostom sa zúčastnili pracovníčky OÚ, časť poslan-
cov OZ, divadelný súbor Rozmarín, krúžok brušných tancov a zástupcovia dobrovoľných organizácií. 

Bošáčania v Černoviciach

Privítal nás starosta obce Jan Brožek, ktorý sa o nás výborne 
postaral. Náš starosta Daniel Juráček mu priniesol na ochut-
návku aj zopár našich tradičných výrobkov.

Na tomto podujatí sme sa však neboli iba pozrieť ale podieľali 
sme sa na programe. Najskôr sme vystúpili s pásmom piesní 
z Bošáce, neskôr zatancovali naše šikovné deti brušné tance 
z krúžku pod vedením Dušany Košnárovej a nasledovali scé-
nky z Bošáckych baveničiek. Pri  vysokej teplote vzduchu to 
bolo dosť náročné, hlavne vydržať v kostýmoch a krojoch. 
Nakoniec sme to všetci úspešne zvládli. Prezreli sme si mesto 

a niektorí sa aj veľmi dobre zabavili pri špeciálnom “guľovom 
futbale” - funzorbingu. Po výbornej večeri sme ešte navštívili 
aj večernú zábavu a vydali sa na cestu domov. O rok prídu na 
oplátku občania Černovíc do Bošáce. 

Ďakujeme všetkým účastníkom zájazdu za reprezentáciu 
našej obce, Bošáckej pálenici za darčeky a skvelej doprave 
AD Ž BUS Zem. Podhradie. Poďakovanie patrí starostovi a 
občanom Černovíc za srdečné prijatie. Tešíme sa na ďalšie 
vzájomné stretnutie.                                Obecný úrad Bošáca

Stretnutie rodákov na hore Dúžnik
Dňa 7. novembra 2015 sme sa vybrali do „Dúžnikov“ na stretnutie s rodákmi z 
tejto bývalej najvyššie položenej osady západoslovenského kraja. Po trinástich 
dňoch krásneho Babieho leta prišla na potvoru zmena počasia v podobe 
prechodu frontálneho systému presne na sobotu 7.11.2015. Počas cesty na 
kótu Dúžnik začalo pršať a dážď nás sprevádzal počas celej turistickej akcie, 
na ktorej sa zúčastnilo vyše 30 turistov zo Zabudišovej a okolia. Po príchode 
na Dúžnik sme sa stretli s potomkami obyvateľov zaniknutých osád Dúžniky 
a Barošová a spolu sme sa vybrali na miesta týchto zaniknutých miest, kde 
sme spolu s nimi debatovali o náročnom živote ich predkov v horách Bielych 

Karpát. I keď zmena 
počasia nás prekvapila, aj 
tak sme si túto turistickú 
akciu užili. Riadili sme sa 
heslom: Turista nepozná 
zlé počasie, len zlé 
oblečenie...

Ing. J. Struhár

„Drápačky“ v Zabudišovej
28. novembra sa   podvečerných hodinách 
miestny kultúrny dom zaplnil miestnymi aj 
„cezpoľnými“ žienkami, ktoré sa stretli, aby za 
asistencie skúsenejších „drápačiek“ v  rámci 
tvorivého cyklu „Dlhé zimné večery“ oživili 
tradíciu tzv. drápania. Práca išla všetkým pekne 
od ruky a aj vďaka množstvu chutných dobrôt 
či hudobnému doprovodu Ľ. Zámečníka a  J. 
Mitanu nebola núdza ani o  dobrú náladu 
a  príjemnú atmosféru.  Už teraz sa tešíme na 
ďalšie takéto podujatie s  nádychom ľudovej 
tradície.

J. Horečná
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Jesenný výstup na Roháčovú
Dňa 27.9. 2015 sme sa v počte 53 účastníkov vybrali už po 
štvrtýkrát na menšiu turistiku, ktorej cieľ bol na Roháčovej. 
Počas tejto  6 kilometrovej trasy sme tradične navštívili 
buddhistickú stavbu nad osadou Španie a  zastavili sme sa 
pri pamätníku gen. Dibrova.  Po výstupe na Roháčovú sme 
vypustili za  asistencie našich najmladších krásny balón 
s  podpismi všetkých účastníkov.  Túto vydarenú turistiku 
sme zakončili spevom a  dobrou náladou, ktorá vydržala 
zúčastneným až do konca.               J. Horečná

Zabudišovská vrchárska časovka
11. novembra si  mohli cyklistickí borci zmerať sily v „Zabudišovskej časovke“, ktorú už po tretí krát usporiadal J. Moško, M. Kavický za pomoci J. Horečného. Na pravé 
poludnie sa i napriek chladnému počasiu postavilo na štart úctihodných 58 cyklistov (z toho 7 žien), vďaka čomu mala účasť opäť raz stúpajúcu tendenciu. Po urput-
nom zápolení, ktoré trvalo cca 20 minút, kedy sa cyklisti museli popasovať so 183 metrovým prevýšením na úseku 2,5 kilometra sa na stupienok víťazov v mužskej 
kategórii postavili: 
1. miesto – Vladimír Hoššo ( Bratislava) s časom 7:35
2. miesto – Eduard Evinic (Lubina) s časom 7:45
3. miesto – Marek Kulich  (Bošáca) s časom 7:46
V ženskej kategórii neboli výrazné zmeny, nakoľko na prvom a druhom mieste sa 
umiestnili opäť sestry Mošťkové z Vlčkova s časom : 
1. Jitka Mošťková – 10:35
2. Kateřina Mošťková – 11:04
 3. miesto obsadila Naďa Klontz ( Stará Turá) s časom 12:39, ktorá bola úspešná aj 
na bežeckých pretekoch na Zabudišovej. 
Z domácich pretekárov v silnej konkurencii  najlepšie obstáli J. Moško, M. Kavický 
a taktiež D. Mošková. 
Po hlavnej kategórii nasledovala kategória DETSKÁ, ktorej sa zúčastnilo cca 25 
detí. Víťazkou kategórie „mladšie deti“ sa s prehľadom stala R. Šestáková a v kat-
egórii „staršie deti“  vyhral J. Kolarovič. 
Veľká vďaka patrí organizátorom, sponzorom tomboly a ocenení ( ktorých nebolo 
málo), časomeračom, zapisovačom, fotografom, občerstvovačom a mnohým 
ďalším, ktorí sa  akýmkoľvek spôsobom zapojili a prispeli k hladkému priebehu 
pretekov.  Zvlášť by sme sa taktiež chceli poďakovať starostovi obce Bošáca Mgr. 
D. Juráčkovi za sponzorský dar do tomboly a  originálne moderovanie celej akcie.  
O rok sa tešíme na ďalších odvážlivcov ☺                                                    J. Horečná

Po stopách Jožka Malca
Dňa 18.10.2015 sa konal 5. ročník už tradičného turistického pochodu po stopách Jožka Malca. 

Naša 20 členná skupina skalných turistov sa tentokrát vybrala zo Zabudišovej na 16 km 
nádhernú túru do Hradnianskej doliny k mauzóleu (hrobke) rodiny Szilvayovej. Hradnianska 
dolina sa nachádza východne od Zabudišovej v katastri obce Melčice-Lieskové. Vedie tadiaľ 
modrá značka turistického značenia zo žel. stanice Melčice, pokračuje cez Dúžnik až na Kykulu. 
Pri hrobke nám podal podrobné informácie o histórii rodiny Szilvayovej hlavný organizátor 
akcie Jožko Horečný. Po návrate do kulturáku na Zabudišovej všetkým pochutil výborný guláš 
v podaní Jarky Horečnej st. a samozrejme nezabudli sme ani na tradičný aperitív pred jedlom... 
Škoda, že sa veľa tradičných účastníkov tejto akcie nezúčastnilo.                           Ing. J. Struhár

Spomienky zostanú
Keď odíde milovaný človek, v srdci svojich blízkych zostáva navždy. Navždy v našich spomienkach zostanú spoluobčania, ktorých život  ustal v priebehu posledných 
mesiacov. Boli  to výnimoční ľudia, ktorých stopa, aj keď už  odišli, zostáva medzi nami.  
V lete nás zastihla smutná správa o odchode pána Pavla Kubína. Iste si všetci spomeniete na večného optimistu, milovníka kultúry a hudby ale hlavne  najstaršieho 
holiča na Slovensku. Bol neodmysliteľnou súčasťou každodenného diania na bošáckom námestí a svojim humorom spríjemňoval život spoluobčanom.
Do futbalového neba odišiel futbalista a dlhoročný funkcionár bošáckeho futbalu pán Ján Mitánek. Futbalová rodina v Bošáci nikdy nezabudne.  
Celý život pána Viktora Moravčíka bol spätý s našou obcou Bošáca, bol aktívnym človekom a členom rôznych organizácií pôsobiacich v našej obci.  Ako jeden zo 
spoluzakladateľov a prvých aktívnych hráčov futbalového oddielu v Bošáci miloval futbal a ako divák mu bol verný po celý život. V spomienkach nám zostane navždy 
pán Moravčík ako symbol čestného, skromného, aktívneho  a veselého človeka. 
Navždy sme sa rozlúčili aj s bývalým šoférom autobusu pánom Petrom Helíkom st., a s pánom Jozefom Mizerákom, ktorý odišiel nečakane na cestu, odkiaľ už niet 
návratu. Obaja patrili k občanom, na ktorých si vďaka ich práci spomenieme aj po mnohých rokoch.
Po dlhoročných zdravotných problémoch dotĺklo srdce pánovi učiteľovi Jánovi Jurákovi, ktorý pripravil ako pedagóg do života stovky detí v Bošáci, zaslúžil sa o rozvoj  
kultúry a ochotníckeho divadla v našej obci a bol spoluzakladateľom Múzea Bošáckej doliny. 
S týmito ľuďmi odchádza aj to, čo v dnešnej spoločnosti často chýba. A to úcta k životu, k práci, k ľuďom navzájom  a životná pokora. Aj touto cestou našim zosnulým 
spoluobčanom vyjadrujeme hlbokú úctu za ich prácu v prospech našej obce. 
Česť ich pamiatke.

Obecný úrad Bošáca a starosta obce
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ZEMIANSKE PODHRADIE

Milí spoluobčania,        
 ako ten čas letí. Neviem čím to je , ale akosi sa mi ten rok 
zdá byť stále kratší a kratší. A tento bol ozaj krátky. Veď akoby 
to bolo len včera, čo som písal môj koncoročný príspevok 
do časopisu Prameň a už je ten čas opäť tu. Neuveriteľné. 
Nebudem sa nejako zvlášť rozpisovať. Veľa vecí sme mali v 
pláne zrealizovať, ale nie všetko sa nám aj podarilo.

 Začnem chodníkom. Tak dnes už je využívaný našimi 
spoluobčanmi. Verím, že sa im aspoň z  časti chodí bezpečnejšie 
domov a  dúfam, že sa nám ho podarí dobudovať až na samý 
koniec dediny. Isto je to zmysluplná stavba aj keď niektoré 
názory, ktoré som sa dopočul ma sklamali. Veď sme len zvýšili 
bezpečnosť detí a ich rodičov i starých rodičov, ktorí v tejto 
lokalite bývajú.

 Rok Ľ. Štúra.  V 
mesiaci október sa v  našej 
obci konali spomienkové 
slávnosti, na ktorých sa 
odhaľovali pamätné tabule 
umiestnené na budove 
DSS, ktorá je v správe TSK. 
Jedna bola venovaná Adelke 
Ostrolúckej a jej  nenaplnenej 
láske k Ľudovítovi Štúrovi. 
Druhá na počesť Pavlovi 
Doležalovi - evanjelickému 
kňazovi, pedagógovi, 
osobnosti UNESCO 1978, 
jazykovedcovi a tvorcovi 
novej slovenskej a českej 
gramatiky. Pri pamätnom 
dome J.Ľ.Holubyho a  Ľ.V. 
Riznera sa položili vence ďalšiemu nášmu rodákovi a to 
Ladislavovi Paulínymu - evanjelickému kňazovi , spisovateľovi 
a publicistovi. Touto akciou sme si opäť pripomenuli našich 
velikánov, ktorí sú spojení svojim životom s našou obcou. 
Slávností sa zúčastnil aj prapravnuk  Samuela Štúra, Ivan 
Štúr ďalej predseda TSK a poslanec NR SR Jaroslav Baška 
, poslanec NR SR Dušan Bublavý, poslankyňa NR SR Anna 
Vitteková , primátor Nového Mesta nad Váhom Jozef Trstenský,  
viceprimátorka Kvetoslava Hejbalová a mnohí ďalší vzácni 
hostia. Za zorganizovanie tejto akcie patrí úprimné ďakujem 
všetkým, ktorí sa na zdarnom priebehu akcie podieľali a zvlášť 
ešte jedno ďakujem patrí aj  Ing. Stanislavovi Zamcovi, ktorý 
bol autorom tejto myšlienky.

 Nesmiem zabudnúť na vodovod. Čo ma mrzí je, že 
náklady na pripojenie  budete musieť znášať vy.  Vodovod 
máme komplet skolaudovaný aj s vodojemom. Momentálne 
rokujem s TVK a.s. Trenčín o podpise a spustení vodovodu do 
prevádzky. Pokiaľ sa dohodneme na zmluvných podmienkach, 
tak by ste sa mohli na budúci rok začať pripájať. Isto Vás 
budeme informovať buď obecným rozhlasom, oznamom na 
webovej stránke obce, poprípade verejnou schôdzou.

 Nie všetko sa nám podarilo z našich zámerov zrealizovať 

tento rok. Niečo budeme musieť odložiť aj na tie ďalšie roky. 
Môžeme sa však skromne  pochváliť, že sme konečne dokázali 
nájsť prostriedky na rekonštrukciu ústredného kúrenia v 
kultúrnom dome, požiarnej zbrojnici a obecnom úrade. Verím, 
že touto prestavbou  sa nám vynaložené financie  vrátia v 
podobe úspory na spotrebovanom plyne a elektrickej energie 
v čo najkratšom časovom horizonte.  Každý v dnešnej dobe  
hľadá možnosti, ako ušetriť finančné prostriedky. Pevne verím, 
že rekonštrukcia kúrenia  a osamostatnenia ústredného kúrenia 
v kultúrnom dome, požiarnej zbrojnici a obecnom úrade bude 
pre nás veľkou úsporou finančných prostriedkov. Teraz si vieme 
nezávisle regulovať teplotu v každej budove zvlášť.  Čo je v 
dnešnej dobe veľmi dôležité pri cenách energií, ktoré sú. Pri 
realizácii týchto prác nás prekvapila nečakaná správa z MV SR, 
že nám príde odovzdať hasičské auto pán podpredseda vlády 
a minister vnútra JUDr. Róbert Kaliňák. Tu by som sa chcel 
poďakovať nášmu predsedovi DHZ obce Zemianske Podhradie 

Ing. Štefanovi Kusendovi. 
Najmä jeho zásluhou sa do 
našej doliny dostala hasičská 
technika, o ktorej sa nám ani 
nesnívalo. Právom mu patrí 
jedno veľké úprimné ďakujem 
aj od všetkých hasičov. Vďaka 
jeho zanieteniu pre vec a 
neoblomnosť sa môžeme 
dnes popýšiť krásnou 
TATROU 815. Samozrejme 
vďaka patrí opäť všetkým, 
ktorí akokoľvek priložili 
ruku k dielu a pomohli, či 
už pri zorganizovaní zdarnej 
odovzdávky hasičskej 
techniky, alebo upratania 
požiarnej zbrojnice po 

prerábke kúrenia. Ďakujem patrí aj ministrovi vnútra  a jeho 
kolektívu, ktorí nám dopriali to naše vysnívané hasičské auto.  

  Možno je to fádne, že stále len niekomu ďakujem, 
ale pre mňa je to okamih, ktorým vyjadrujem svoje uznanie 
a vďaku všetkým, ktorí mi pomohli akýmkoľvek spôsobom a 
podporili ma.  Isto  Vás nespomeniem všetkých, ale patrí to aj 
Vám , ktorých som nemenoval. Dúfam, že mi to odpustia ešte 
raz ĎAKUJEM.

 Záverom by som Vám chcel všetkým milí spoluobčania 
popriať krásne prežitie Vianočných sviatkov v kruhu svojich 
najbližších, aby ste všetci pod stromčekom našli  veľký kus 
zdravia, veľa šťastia, lásky, aby ste nepoznali sklamanie, zradu, 
neprajnosť druhých, ale stretávali len samú dobrotu a úprimné 
priateľstvo. V novom roku  2016 Vám želám veľa úspechov v 
pracovnom  i osobnom živote pevné zdravie a aby sa Vám 
splnili všetky tajné sny a predsavzatia, ktoré si prajete.   

 Miroslav Zámečník, starosta  obce Zemianske Podhradie

Foto zľava: pracovníčka Trenčianského osvetového strediska Viera Slivová, 
predseda MO MS v Bošáci  Stanislav Zamec , prapravnuk  Ivan Štúr, bývalý 
prezident SR  Ivan Gašparovič ,  poslanec NR SR  a predseda TSK   Jaroslav Baška
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 Podpredseda vlády SR a minister vnútra JUDr. Róbert 
Kaliňák za účasti  predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
poslanca NR SR Ing. Jaroslava Bašku, poslanca NR SR Mgr. Dušana 
Bublavého, Krajského riaditeľa Hasičského a záchranného zboru 
v Trenčíne  plk. Ing. Igora  Šenítka, generálneho sekretára  DPO SR 
Vendelína  Horvátha,  viceprezidenta DPO SR - predsedu KV DPO 

SR Ing. Michala Jurdíka , predsedu OV DPO v Novom Meste n.V, 
Bc. Jozefa  Smolinského,  veliteľa  OV  Ivana Krúpu  a podpredsedu  
OV a okrskového  inštruktora  Ing. Štefana  Kusendu  odovzdával 
dňa 5. decembra  2015 dobrovoľným hasičom v Bošáckej doline 
hasičské autá IVECO Daily,  repasované CAS 32 Tatra148 a 
repasovanú CAS 32 TatraT 815.

 Navštívil obce Nová Bošáca, Zemianske Podhradie , 
Bošáca  a Trenčianske Bohuslavice. Hasičská technika prispieva 
k účinnosti  dobrovoľných hasičov pri vykonávaní zásahov 
v zmysle zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi 
v zmysle neskorších predpisov. Kľúče od áut odovzdal minister 
vnútra do rúk veliteľov Dobrovoľných hasičských  zborov obcí 
(DHZO). Splnilo sa tak naše veľké želanie z projektu Celoplošné 
rozmiestnenie síl a prostriedkov hasičských jednotiek, na ktorom 
sme s pánom  ministrom pracovali už v jarných mesiacoch.

 Naša snaha bola korunovaná úspechom. Nastal deň „D“. 
Všetci sme v napätí očakávali príchod ministra vnútra aj s hasičským 
autom. Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou a o 17,30 hodine sa   
rozozvučali majáky známym horí, horí a vo dvore OcÚ odrazu 
stála naša vysnívaná TATRA 815, ktorú nám osobne doviezol pán 
minister vnútra JUDr. Róbert Kaliňák. Po vystúpení pána ministra 
z auta mu  podal hlásenie pred slávnostne nastúpením zborom 

dobrovoľných hasičov a zásahovej jednotky veliteľ DHZO pán 
Tibor Zámečník. Po tomto úvodnom akte a uvítaní sa so vzácnymi 
hosťami sa  svojim slávnostným príhovorom prihovoril ku všetkým 
zúčastneným starosta obce Miroslav Zámečník. Potom odovzdal 
slovo pánovi ministrovi vnútra. Súčasťou bol akt slávnostného 
pokrstenia hasičského auta šampusom a zapísanie sa hostí do 
pamätnej knihy obce. Minister vnútra myslel aj na naše detičky, 
ktorým venoval Tatru 815 v cukrovej podobe ktorú mu upiekla 
pani Janka Lobíková. Bol nadšený z prítomnosti niekoľko stoviek 
ľudí s ktorými sa porozprával či vyfotil. Podotkol, že dobrovoľný 
hasiči sú pripravení pomôcť svojim obciam a obyvateľom. Je to 
zvláštna skupina ľudí, ktorí bez ohľadu na odmenu a na úkor 
svojho voľného času pomáhajú svojim blízkym. Prijatím zákona 
o dobrovoľnej požiarnej ochrane na ktorom sa podieľali aj páni 
poslanci J. Baška a D. Bublavý  sa podarilo presadiť, aby sme 
dobrovoľné hasičské zbory dovybavili aj technicky vo forme 
nových a zrepasovaných vozidiel. Vyslovil radosť z toho, že videl 
našich mladých hasičov, ktorí v čase elektroniky a sociálnych  sietí 
majú záujem pracovať v krúžku dobrovoľných  hasičov.

 Ďakujeme v mene hasičiek, hasičov, ale aj  občanov 
obce Zemianske Podhradie, či v mene občanov okolitých obcí, 
ktorým by toto hasičské vozidlo ako povedal pán minister ,,malý 
rybník s 9000 litrami vody“ malo slúžiť pri ochrane zdravia 
a majetku a podotkol, že by bol  najradšej, keby sme toto vozidlo 
mali iba na ukážku čo s  najmenším počtom zásahov, ale v stálej 
pohotovosti.

Predseda DHZ Zemianske Podhradie
Ing. Štefan Kusenda

Slávnostné odovzdanie hasičského auta – Zemianske Podhradie

Po roku prišiel Mikuláš .....
    Mikuláš je prvou predzvesťou vianočných sviatkov. Už 
tradične chodí medzi deti a rozdáva 
im darčeky.

Inak tomu nebolo ani 5. decembra, 
keď v podvečerných hodinách 
zavítal aj so svojím sprievodom do 
Zemianskeho Podhradia, aby potešil 
detské srdiečka a rozdal im balíčky. Po 
rozsvietení vianočného stromčeka sa 
deti so svojimi rodičmi premiestnili do 
kultúrneho domu.

Čertovi sa zámer „ postrašiť deti “ veľmi nevydaril, pretože 
deťúrence boli veľmi suverénne a plné očakávania, i keď 
predsa niektoré premohol strach a nedokázali básničku 

povedať. Mikuláš s anjelom 
rozdal všetkým deťom  balíček so 
sladkosťami. 

   Okrem radosti priniesol Mikuláš do 
našej dedinky aj atmosféru blížiacich 
sa Vianoc. Tie prichádzajú so svojím 
tajomným čarom – láskou a radosťou. 
Želajme si teda navzájom sviatky plné 
lásky, pokoja a oddychu.

Celý  deň v napätí
čakali sme na darčeky.

Básničkou sme ťa privolali
a obdarení sme tebou boli.
Stromček si nám rozsvietil,

detské očká rozžiaril.
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      Keď sme v  roku 1974 začali   svoju 
činnosť na prieskume Landrovca, kde 
bola oddávna známa asi 4 m dlhá voľne 
priestupná puklina, boli sme považovaní 
za všetko možné len nie za normálnych. 
Jedni nás považovali za zlatokopov, 
dobrodruhov, iní dokonca za bláznov, len 
nie za seriozných jaskyniarov. Spočiatku 
nás bolo len zopár zanietencov, no ako 
sme sa zakopávali hlbšie a hlbšie do útrob 
horského masívu pribúdali ďalší záujemci. 
Najväčší rozmach sme zaznamenali v  80-
tich rokoch minulého storočia, keď sa naše 
počty pohybovali medzi  12  až 14 tými 
členmi. V tomto období sme patrili medzi 
najaktívnejšie skupiny v  rámci Slovenskej 
speleologickej spoločnosti. Za to sme aj boli 
odmenení usporiadaním celoslovenského 
28. Jaskyniarskeho týždňa na našom 
území, ktorý sa konal v dňoch 4. 9. 8. 1987 
v Zemianskom Podhradí.

      Jaskyňa má v súčastnosti cez 300 m dĺžky 
voľných priestorov, čo sa môže na počet 
rokov jej venovaných zdať dosť málo. No 
keďže sa nachádza v zložitom geologickom 
pásme, pomerne nepriaznivom na vývoj 
jaskýň, objavovaniu voľných priestorov 
predchádzajú zložité výkopové práce. Pri 
nich sa zapratávajú nakopaným materiálom 
už spomínané voľné časti. Preto sa dnes cez 
niektoré úseky (ktoré pôvodne boli 2 – 5 
m vysoké) prechádza už len štvornožky.  
Z  toho dôvodu, aby sme mohli nakopaný 
materiál ťažiť až von, sme v  roku 2007 
v  Spodnej chodbe nainštalovali lanovku 
pomocou ktorej sme chodbu predĺžili na 
dvojnásobok. Tento rok sme lanovkou 
vystrojili časť Hornej chodby po Macejovú 
chodbu , kde chceme rozoberať zával, za 
ktorým  sme pred mnohými rokmi počuli 
padanie kameňov do voľného priestoru.

     Avšak, už zo spomínaných príčin (čo 
s nakopaným materiálom ) sme to doteraz 
nemohli zrealizovať.

  V rokoch 2007 sme nadviazali spoluprácu 
s  geológmi z  USHM Praha. Počas ich 
činnosti u nás boli v jaskyni nainštalované 
dva dilatačné prístroje na meranie pohybov 
hornín, ktoré sú mesačne vyhodnocované. 
Ďalej vyhotovili elektromagnetický profil  
okolia jaskyne podľa ktorého bol zistený 
väčší priestor nad jaskyňou, v hĺbke okolo 
10 m . I následné gravimetrické meranie ten 
údaj potvrdzuje. Na základe týchto meraní 
sme v roku 2013 na hrebeni nad  jaskyňou 
vyrazili sondu 1 x 1 m do hĺbky 8 m. Keďže 
v  tejto hĺbke nebol ani náznak, že by sme 
sa do predpokladaného priestoru mohli 
prekopať, sme túto sondu kvôli bezpečnosti 
prekryli a  zahrnuli zeminou. Možno sme 
merali nesprávny smer, alebo bolo treba ísť 
ešte hlbšie.

     V októbri 2014 vykonali ešte jedno 
meranie na báze seizmických vĺn. No 
výsledky z tohto merania sme už nezískali 
nakoľko pracovník zo Slovenska, cez 
ktorého sme mali kontakt ukončil v Prahe 
svoje pôsobenie.

     Krátky šot z našej jaskyne bol  odvysielaný 
v  TV JOJ. Podľa geologického členenia 
Slovenska jaskyňa sa nachádza v  krase 
bradlového pásma označovanom ako 
Bošácke bradlá.

     Ako som už spomenul vývoj jaskýň 
v takomto členení je pomerne zložitý. Preto 
právom nás napĺňa uspokojením, že naša 
jaskyňa je druhou najväčšou jaskyňou na 
Slovensku vytvorenou v bradlovom pásme.

     Perspektíva ďalšieho pokračovania 
jaskyne je viac  ako  istá.  Nachádzajú sa 

tu pomerne silné prievany, ktoré indikujú 
ďalšie  voľné priestory. Na mnohých 
miestach sa nachádzajú erózne znaky 
po činnosti vody, ktorá kedysi jaskyňou 
pretekala.  Ako sú stropné korytá, rímsy, 
rúry, štrky, piesky a pod.

No to už bude výzva pre mladých, ak sa 
nejakí na to podujmú, a  ktorým by sme 
vedeli poskytnúť naše poznatky. Ak nie , tak 
tu prieskum ukončením nášho pôsobenia 
na roky aj desaťročia skončí. Už teraz tu 
prakticky pôsobíme, len traja dôchodcovia, 
ktorým občas pomôžu mladší kolegovia 
z iných lokalít.

    Ale, ak by bol záujem mladých ľudí, radi 
by sme každého uvítali, aby sme im mohli 
odovzdať štafetu.

Pavol  Pospíšil  

40 rokov prieskumných a výskumných prác v Landroveckej jaskyni

Radostná jeseň života
Prišla jeseň a s ňou mesiac október – Mesiac úcty k starším, ktorý sme oslávili s našimi staršími občanmi 18. októbra 2015 stretnutím  
v kultúrnom dome. Starosta obce všetkých srdečne privítal a snáď hovoril za nás všetkých, keď vyzdvihol, ako si veľmi vážime a ctíme 
starších ľudí, pretože majú ten najcennejší dar, majú životné poznatky 
a skúsenosti, ktoré sú nezaplatiteľné. Svojimi radami pomáhajú tým, 
čo to potrebujú, rozdávajú radosť a lásku svojim najbližším, deťom, 
vnúčatám, pravnúčatám. Poprial všetkým pevné zdravie , veselú myseľ, 
veľa úsmevu, elánu a radosti zo života, aby ďalšie roky prežili obklopení 
láskou, úctou a pozornosťou svojich najbližších. Aby dni ich  zrelého veku 
boli prepletené vďačnosťou nás všetkých. O radosť so stretnutia sa prišli 
podeliť s našimi staršími občanmi aj deti z našej materskej školy, ktoré 
svojim programom spríjemnili nedeľné popoludnie. V programe vystúpili 
aj deti zo Základnej školy Ľ.V. Riznera v Bošáci, ktoré svojim spevom, 
hudbou a recitálom rozohrali nejednu žilku našich oslávencov.
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Slovácka jaternica u susedov
na Březovej

    Ochutnávka zabíjačkový špecialít sa  konala tento rok 5. 
septembra 2015 v obci Březová. Akcia pod názvom Slovác-
ka jaternica je súťažou družstiev, ktoré už od rána pripra-
vujú zabíjačkové a iné tradičné špeciality pre zúčastnených 
vyznávačov takejto „zdravej pochutiny“.

Tento rok súťažilo 15 družstiev. Družstvo Obce Zemianske 
Podhradie už tradične v zostave Vladimír Ochodnický, Pe-
ter Uko, Peter Hulvák a starosta obce Miroslav Zámečník a 
jeho manželka Miroslava Zámečníková. Výsledky snaženia 
hodnotila porota zložená z českých a slovenských 
zástupcov. Všetky pripravené pokrmy po vyhodnotení 
môžu ochutnať návštevníci podujatia. Naša obec získala 
ocenenie za najlepšiu zabíjačkovú kašu a lalok. Vôňa jedál, 
ktorá je taká prenikavá a výrazná, okrem toho, že sa nám 
zbiehajú v ústach slinky, častokrát u mnohých z nás vytvára 
spomienku na detstvo alebo mladosť, keď zabíjačky boli 
rodinnou tradíciou a príležitosťou na spoločné stret-
nutia. Preto sa snažíme aspoň takouto formou túto 
tradíciu zachovať. Atmosféru podujatia spríjemnili 
vystúpenia folklórnych súborov. Rok ubehne ako voda 
a my už sa tešíme na ďalší ročník, ktorý bude v roku 2016 
v Trenčianskych Bohuslaviciach.

Pracovníčky OcÚ Zem. Podhradie

Život  seniorov  v  Zemianskom 
Podhradí

    Stalo sa tradíciou, že my dôchodci v Zemianskom Podhradí 
sa každoročne stretávame v letných mesiacoch pri guláši 
alebo opekaní. A tak to bolo aj v jedno teplé júlové popo-
ludnie. Stretli sme sa v peknom počte v našom kultúrnom 
dome, veď tieto akcie sú pre našich členov zaujímavé 
a pomáhajú  aktívne prekonávať starobu. Na toto posedenie 
prijal pozvanie aj náš starosta, dôchodci z Novej Bošáce, 
Predpolomy, Bošáce – Zabudišovej s ich veselou kapelou. 
Zabavili nás  peknými pesničkami, pri ktorých sme si zasp-
ievali a aj zatancovali.

     V októbri sme mali akciu – posedenie pri dobrej kávičke a 
domácom zákusku spojené s peknou jesennou výstavou.

    V rámci mesiaca „ Október mesiac úcty k starším“ , nás 
poslanec NR SR Dušan Bublavý pozval do Bratislavy na 
prehliadku  hradu a zasadnutie Národnej rady SR. 

   A ako každý rok, tak aj tento sme ukončili „Katarínskym 
posedením“ pri Zabudišovskej muzike, ktoré sa skončilo spe-
vom a prianím pevného zdravia do roku 2016.

   Na záver chcem v mene celej organizácie JDS poďakovať 
p. starostovi, našim prac. na obecnom úrade a obecnému 
zastupiteľstvu za ich ústretovosť pri našich akciách.

Výbor JDS
Zemianske Podhradie
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Ďakujeme darcom krvi

Hovorí sa, že krv darujú ľudia, ktorí pozerajú 
na svet srdcom. Darovanie krvi je skutočným 
„darom života“ , ktorý zdravý jedinec môže 
poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch.  Dňa 16. 
októbra 2015 sa uskutočnil v  kultúrnom dome 
v Zemianskom Podhradí  10 ročník  „Kvapka krvi 
Bošáckej doliny“  mobilnou jednotkou národnej  
transfúznej služby. 

Všetkým, darcom  i  ostatným, ktorí prišli 
v  tento deň do priestorov kultúrneho domu 
v Zemianskom Podhradí a darovali alebo chceli 
darovať krv, im všetkým, veľmi pekne ďakujeme 
za postoj i  obetavý čin a  prajeme veľa zdravia 
a pohody.

Halové majstrovstvá Slovenska
mladých hasičov Svit 2015

Hasičská mládež z rôznych častí Slovenska  sa 
stretla v podtatranskom mestečku Svit v sobotu 
7.11.2015 v športovej hale miestneho basketba-
lového klubu. 
   V dvadsiatom treťom ročníku   halových ma-
jstrovstiev Slovenska mladých hasičov o Putovný 
pohár prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochra-
ny  SR  sa stretlo 81 päťčlenných družstiev vo 
veku od 5 do 15 rokov , ktoré už tradične súťažili 
v troch disciplínach -   v štafetovom behu 5 x 30 
metrov s prekážkami, štafete hasičských dvojíc a 
uzlovej štafete.
   Materiál a výzbroj zabezpečili organizátori 
súťaže. Rozhodcami boli skúsení členovia DPO 
SR zo sekcie rozhodcov OV DPO Poprad.
   V úvode súťaže viceprezident DPO SR pre 
mládež Anton Urdovič  privítal  všetkých 
účastníkov – súťažiacich, vedúcich kolektívov 
mládeže, rozhodcov, organizátorov i prítomných starostov obcí. Pán prezident DPO SR PhDr.  Ladis-
lav Pethö i generálny sekretár Vendelín Horváth nemohli byť prítomní na akcii  z dôvodu konania 
Snemu DPO SR a tak A. Urdovič tlmočil prítomným ich pozdrav. Vo svojom príhovore poďakoval 
organizátorom – OV DPO Poprad za túto dlhoročnú záslužnú činnosť pre hasičskú mládež.
   A potom sa už spustil  súťažný maratón, v ktorom sa postupne predstavilo 405 mladých hasičov 
z dobrovoľných hasičských zborov i základných škôl z rôznych okresov Slovenska najďalej zo ZŠ 
Semerovo okres Nové Zámky.
   Súťažilo sa o ceny, ktoré venovala Dobrovoľná požiarna ochrana SR a druhý rok už o nové veľmi 
pekné putovné poháre, ktoré venoval p. prezident DPO SR L. Pethö.  
   Všetky zúčastnené kolektívy dostali diplomy za účasť, ktoré im budú pripomínať neopakovateľné 
chvíle prežité v športovej hale vo Svite. O obľúbenosti neoficiálnych halových majstrovstiev Sloven-
ska mladých hasičov svedčí aj počet súťažiacich. Od ich založenia v roku 1993 sa ich zúčastnilo už 1 
374  päťčlenných družstiev. Počas trvania sa dostala súťaž do povedomia dobrovoľného hasičstva 
celého Slovenska za čo patrí vďaka  obetavým funkcionárom DHZ i učiteľom ZŠ, ktorí vidia v rozvoji 
celoročnej systematickej činnosti s deťmi a mládežou svoju budúcnosť a pokračovanie v činnosti 
dobrovoľných hasičov. Deti majú o činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi a súťaženie prirodzený 
záujem, čo prispieva k úspešnosti takýchto akcií.   
Cestou domov sa mladí hasiči zastavili vo Vysokých Tatrách, kde si vychutnali obed na Popradskom 
Plese. Ďakujeme  rodičom detí  Rastíka Drottnera, Jarka Herínka, Adama  Ľuboša Kusendu, Dávida 
Hurtoňa a Michala Zámečníka za umožnenie štartovať na takejto súťaži v vzdialenom meste pod 
Tatrami. Poďakovanie patrí  aj členom DHZ Zemianske Podhradie p. Eve Zámečníkovej,  Tiborovi 
Zámečníkovi a Štefanovi Kusendovi   ktorí mládež   počas dňa sprevádzali.                   Pavol Marták

Požiar hospodárskej 
budovy v obci Nová Bošáca
Dňa 26.11.2015 krátko po tretej hodine 
ráno bol Krajským operačným strediskom 
ohlásený požiar hospodárskej budovy 
v obci Nová Bošáca. Na miesto udalosti 
bol vyslaný DHZO Zemianske Podhradie 
so zásahovým  vozidlom Škoda 706 CAS 
25 s posádkou 1+2.Po príchode jednotka 
pomáhala členom HaZZ Nové Mesto n/V 
pri rozoberaní konštrukcie a dohášaní 
požiaru pomocou jednoho prúdu C. 
Keď nehrozilo ďalšie rozhorenie bol 
majiteľ poučený a požiarovisko mu bolo 
odovzdané. Jednotka sa po doplnení vody 
vrátila na zbrojnicu.

Pavol Marták ,DHZ Zemianske Podhradie  

Medová nedeľa - už ju môžeme nazvať, že je tradičná. Dokonca teraz mala také malé jubilejné výročie lebo sa konala po piaty krát. A opäť bola vydarená až na drobné 
nedostatky. Svojou návštevou nás poctil aj Prof. Ing. Ivan Hričovský DrSc.  a zaujímavou prednáškou zaujal značný počet návštevníkov. Bol milo prekvapený a veľmi 

sa mu páčila naša prezentácia našich tradícií. Doslova bol unesený koľko ľudí si  prišlo pozrieť našu 
medovú nedeľu spojenú zo zaujímavou výstavou trofejí a nástenok z historickými fotografiami zo života 
základnej organizácie včelárov a poľovníckej spoločnosti Bošáca. Účasť bola opäť veľká . Našu medovú 
nedeľu navštívilo cez 400 návštevníkov. Je to krásne, že ľudia sa doslova tešia na túto akciu plnú medu, 
medových výrobkov, medoviny, vianočných oblátkov, vareného vínka, chutného gulášu z diviny a  rôznych 
remeselných výrobkov. Na tejto akcii je úžasné to, že sa tu ľudia stretnú už skoro vo vianočnej atmosfére a 
majú si čo povedať. Porozprávajú sa pri poháriku vínka či medoviny a aspoň na chvíľu zabudnú na tie všedné 

dni plné stresu a naháňania sa.  Isto bola zaujímavá pre 
návštevníkov  aj ukážka zdobenia medovníkov, ktorú nám 
predviedla pani Katka Vrábliková. Na výstave návštevníci 
mohli vidieť ukážky trofejí z jednotlivých poľovníckych 
združení bošáckej doliny.  Myslím si, že bolo čo obdivovať 

a  v neposlednom rade  všetkých isto zaujala bohatá tombola vďaka  poľovníckym združeniam, firmám 
a fyzickým osobám, ktorí neváhali svojím darom podporiť túto krásnu akciu, ktorá získala u našich 
spoluobčanov priazeň.
    Chcem sa všetkým týmto sponzorom takto verejne poďakovať a popriať im len všetko dobré a aby ich tá 
dobrosrdečnosť neopustila a robili aj naďalej svojimi darčekmi radosť druhým. Ďakujem Vám!
    
Samozrejme, že  nesmiem zabudnúť aj na tých , ktorí mi pomáhali túto akciu zorganizovať a obetovali 
svoj voľný čas v prospech nás všetkých. Ďakujem guláš-majstrovi Vladimírovi Ochodnickému, Pavlovi 
Ochodnickému, Jaroslavovi Ochodnickému, Michalovi Janušíkovi, Milošovi Tulisovi, Pavlovi a Matúšovi 
Lobíkovi, Daliborovi Kosovi, Ľudmile Radošovej, Anne Kočickej a v neposlednom rade mojej manželke 
Miroslave a mamičke Adriáne Zámečníkovej. Ďakujem aj Vám a teším sa spolu s Vami na ďalšiu medovú 
nedeľu v roku 2016, ak teda v zdraví dožijeme. A na úplný záver ďakujem aj Vám všetkým milí spoluobčania, 
že ste prišli podporiť túto krásnu akciu svojou účasťou. Lebo akcia bez návštevníkov je ako strom bez listov.

Medová nedeľa

Do tomboly nám prispeli - Ďakujeme: 
PS Bošáca – diviak + mäso na guláš
PZ Lopeník N. Bošáca  - diviak  
PZ Dolné Srnie -  srnča + divé kačice
Kusenda plastové okná  kávovar + darčekové balenie víno
Andrej Janota- živý vianočný kapor
Alena Jurčáková  - pracovné náradie
manželia Zámečníkovi Eva a Tibor - darčekové balenie víno
Matúš Lobík  - sada čistiacich sprejov WD
Ivan Kozáček a Pavol Ali - výmena oleja do auta + servisná 
prehliadka
Dzuriel - Rasťo Dzurák  2x mesačné  predplatné SKY LINK  
Gastro group s.r.o. Peter Snoha - 3x steakový príbor
Zuzana Bánovská – pracovné náradie
Monika Rýdza  - dve sady vankúšov + vôdzka a šnúrky
Katka Vrábliková  -  medovníky + svietnik   
Blažena Dugáčková  -  medovníky
Ondrášik - medovina + med
Ján Krivý - vianočné oblátky
Miroslava Zámečníková  - sadu poldecákov + 2 ks 
mikulášske hrnčeky + 2 ks čokoláda
Ľudmila Radošová   -  2ks  sviečky
Materská  škola  Zem. Podhradie - dva darčeky
Obec Zem. Podhradie  - Mikulášsky balíček
Jaroslav Hoferka - 1kg med kvetový
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Materská škola Zemianske Podhradie
Naši najmenší na oslavách  veľkých

   K dôležitým podnetom, ba i prostriedkom všestrannej výchovy dieťaťa patrí aj prostredie, 
do ktorého sa narodilo, v ktorom prežilo detstvo, dostalo vzdelanie. Musím spresniť, 
že v tomto prípade viac ako materiálne bohatstvo alebo prírodné krásy mám na mysli 
hodnoty duchovné.

    Počas svojej pedagogickej praxe som učila na viacerých miestach. Každé z nich ma 
niečím upútalo, nadchlo a tiež obohatilo. Keby som mala odpovedať na otázku, ktoré 
najemotívnejšie, bez rozpakov by som  označila Zemianske Podhradie. Dôvodom by 
nebolo nič iné než na takú malú obec mimoriadne rozvinutá nadstavba. Narodili sa tu 
totiž, žili, pracovali, alebo inak sa jej dotkli viacerí vynikajúci muži, ktorí dodnes patria 
k vrcholným predstaviteľom slovenskej vedy a kultúry. Vyberiem ich len zopár a svoju 
pozornosť sústredím na troch jubilantov.

    Teda k obci Zemianske Podhradie sa 
viažu svetoznámy botanik Dr. J. Ľ. Holuby, 
vynikajúci bibliograf, etnograf, pedagóg  
Ľ. V. Rizner, kňaz a spisovateľ Samuel 
Štúr, politik, básnik, spisovateľ, dramatik, 
prekladateľ Viliam Pauliny – Tóth...

    Tento výpočet slávnych rodákov 
a krajanov nie je zďaleka úplný, my však 
pozornosť upriamime ešte na troch, ktorí 
sú tohoročnými jubilantmi

    1. Tvorca prvej slovenskej gramatiky, 
prekladateľ a autor duchovných piesní Pavol 
Doležal, ktorý sa narodil pred 315 rokmi 
v Skalici a ktorý pôsobil v našej obci ako 
dvorný kazateľ v kaštieli rodiny Príleských.

    2. Ladislav Pauliny, evanjelický farár, 
spisovateľ, publicista, historik a osvetový 
pracovník sa narodil v rodine evanjelického  farára Žigmunda Paulinyho v Zemianskom 
Podhradí v roku 1815 -   200 rokov od narodenia.

    3. Ľudovít Štúr, azda najvýznačnejšia osobnosť celého nášho spoločenského života, 
narodený pred 200 rokmi – 1815 - má k našej obci špecifický  vzťah, základom ktorého  je 
láska. Najskôr súrodenecká k svojmu bratovi Samuelovi, evanjelickému kňazovi zemiansko 
– podhradskému, ktorého tu často navštevoval, a potom je to láska k žene – k neteri 
podhradského zemepána Gustava Ostrolúckeho Adelke.

    Týmto trom význačným predstaviteľom nášho národa boli v prvej polovici októbra 
2015 venované spomienkové slávnosti. Ich podstatná časť sa uskutočnila na Ostrove 
v Zemianskom Podhradí. Tu sa popri bohatou históriou opradenom evanjelickom kostole 
nachádzajú aj ďalšie tri dôležité budovy:  dom, v ktorom žil a pracoval Ľ. V. Rizner, dom 
– fara J. Ľ. Holubyho, dnes pamätná izba Riznera a Holubyho a ľudová škola, ktorú dal 
postaviť koncom 19. storočia  Ľ. V. Rizner a ktorá sa po rôznych opravách a úpravách 
zmenila na modernú a útulnú materskú školu.

    Som presvedčená, že duch slávnej histórie Ostrova  pôsobil aj na našich predškolákov 
Jelku Šrámkovú, Lianku Janotovú, Huga Kusendu a Olivera Piliša z  Riznerovej“ MŠ vtedy, 
keď srdcia prítomných rozohriali  kyticou poézie a piesní. A keď vyrastú, lepšie pochopia, 
kto im tlieskal: pán prezident Ivan Gašparovič, s ktorým sú na spoločnej fotografii, pravnuk 
Štúrovho brata Ivan Štúr, župan TSK Jaroslav Baška, predstavitelia MS z Martina,, starosta 
Zemianskeho Podhradia Miroslav Zámečník a Bošáce Daniel Juráček, predseda MO MS 
Ing. Zamec a ďalší.

    Oslavy presvedčili, že kto si ctí vlastnú históriu, má nádej žiť v úspešnej prítomnosti.                                                         

Viera Helíková, riaditeľka MŠ Zemianske Podhradie

Vianoce prichádzajú...
Čas nezadržateľne letí. Prednedávnom 
sa otvorili brány škôl, začal školský rok 
a už sú tu Vianoce. Aj za toto pomerne 
krátke obdobie sme v MŠ Zemianske 
Podhradie uskutočnili zopár akcií, a tak 
obohatili výchovu a vzdelávanie detí. 
Dvakrát nás ponosili koníky manželov 
Potočných zo Zabudišovej, navštívila 
nás kamarátka Simsalala so svojím 
hudobno- výchovným programom. 
Nezabudli sme ani na našich starých 
rodičov a v októbri sme ich potešili 
nacvičeným programom. Ani tento 

rok nechýbala 
„ O s l a v a 
j e s e n e “ - 
s p r i e v o d 
obcou spojený 
s ochutnávkou 
n a š i c h 
„škôlkarskych“ 
n á t i e r o k . 
N a v š t í v i l i 
sme aj MsKS 
v Novom Meste 
nad Váhom, 
kde sme si 
pozreli „Zimnú 
r o z p r á v k u “. 
Z á b a v n é 
bolo pre nás 

aj vystúpenie míma Vlada Kulíška 
v ZŠ s MŠ ĽVR v Bošáci. Deti sa tiež 
veľmi tešili na Mikuláša, ktorý k nám 
zavítal 4. decembra. O svojich tajných 
prianiach, darčekoch, ktoré by chceli 
nájsť deti pod vianočným stromčekom, 
„napísali“ v liste Ježiškovi...

Vianoce  nám  pomaličky klopú na 
dvere, prichádzajú ticho, nenápadne. 
Opäť je tu  čas, kedy sa stretávajú 
rodiny, príbuzní, známi, sadajú si 
k spoločnému stolu.

Vianoce - sviatočné čaro plné 
nádherných vianočných piesní, vinšov, 
kolied, vianočných stromčekov. 

Prajeme  Vám, aby aj tie Vaše Vianoce 
boli štedré, krásne a pokojné. Nech 
tichá hudba veselosti  počas celých 
Vianoc znie, nech ten rok nastávajúci 
Vám pokoj, lásku a šťastie prinesie.

D. Madilová                                                                                                           
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Skúšky duričov PS BOŠÁCA
 V dňoch 12.12. a 13.12. 2015 organizovala PS Bošáca vo 
svojom revíry skúšky duričov. Je to kynologická slávnosť kde vodiči 
svojich psíkov prezentujú čo všetko ich naučili a touto skúškou sa  vlastne 
stáva psík poľovne upotrebiteľný samozrejme ak úspešne zvládne všetky 
disciplíny, ktorých je za dva dni neúrekom. Na skúškach sa hodnotí  ČUCH 
- posudzuje sa pri hľadaní a durení práca psa najmä pri držaní zajačej 
stopy. HĽADANIE -  pri skúšaní sa púšťa naraz maximálne 6 psov do 
priehonu podľa vyžrebovaných čísiel. Rozhodcovia postupujú v priehone 
s vodičmi, prípadne sa postavia na vhodnom mieste v priehone tak, aby 
mali čo najlepší prehľad o hľadaní psov. Ak sa skúšky duričov konajú v 
revíri s diviačou zverou, má pes prejavovať sústavný záujem o nájdenie 
práve tejto zveri. Z celkovej jeho činnosti má byť zrejmá cieľavedomosť, 
ktorá sa prejavuje aj tým, že sa nerozptyľuje hľadaním zajacov alebo 
ostatnej raticovej zveri, ktorú duriť nesmie. DURENIE- spočíva v 
napadnutí teplej stopy zveri a v jej spoľahlivom a hlasitom sledovaní. Je 
jednou z najdôležitejších disciplín, pri ktorej má durič preukázať svoje 
kvality a poľovnú upotrebiteľnosť. Ak je pes na studenej stope, má ju 
sledovať ticho, po teplej stope má však sústavne hlásiť. Keď sa pes po 
zídení zo stopy odmlčí, dá sa podľa dĺžky týchto pomĺk posúdiť schopnosť 
držania stopy a majstrovstvo v riešení 
rozličných rébusov, ktoré mu unikajúca 
zver predkladá, no v neposlednej miere i 
kvalita čuchu. Nepovažuje sa za chybu, ak 
pes z teplej stopy na krátko zíde, ale hneď 
sa opraví a pôvodnú stopu ďalej vytrvalo 
sleduje. Rozhodcovia si musia všímať, 
akú zver pes pri durení uprednostňuje. 
Ak pôjde o uprednostňovanie diviaka 
pred líškou a zajacom, budú to hodnotiť 
kladne, ak pes stopu diviaka opustí a 
prejde z nej na čerstvé zajačie alebo líščie 
stopy, budú to hodnotiť záporne  HLASITOSŤ NA STOPE - Hlasitosť na 
teplej stope možno skúšať len na prirodzenej stope zveri. Zvlášť treba 
dbať, aby bol pes hlasitý na teplej stope pred ním unikajúcej zveri. Hlas 
duriča má byť výrazný, zvučný, odlišný pri durení zajaca a líšky od durenia 
diviaka. Vodič má na požiadanie rozhodcu podľa hlasu svojho psa určiť, 
akú zver pes durí. Zohľadňuje sa to pri hodnotení vodiča. DOHĽADÁVKA 
DIVIAKA PO PRIRODZENEJ  ALEBO UMELO ZALOŽENEJ NEPOFARBENEJ 
STOPE. Na skúškach duričov má pes preukázať schopnosť dohľadať 
poranenú diviačiu zver. Ak nie je možné skúšať dohľadávanie po 
prirodzených stopách poranenej diviačej zveri, odskúša sa dohľadávanie 
na umelo založenej nepofarbenej stope diviačej zveri najmenej 3 hodiny 
starej. Dráhy jednotlivých stôp vopred vyznačí usporiadateľ. Stopové 
dráhy musia byť minimálne 500 krokov dlhé s dvoma zmenami smeru, 
pričom lomenie nesmie byť ostrejšie ako 90 stupňov. Pes môže diviaka 
po stope dohladávať ako: A) Vodič - pes musí viesť svojho vodiča 
na celkom rozvinutom 5-6 metrov dlhom farbiarskom remeni až na 
koniec dráhy stopy, kde leží zver. B) HLÁSIČ - pes musí stopovú dráhu 
až po označené ležovisko vypracovať ako vodič na remeni. Po dôjdení k 
označenému ležovisku dá rozhodca pokyn na vypustenie psa z remeňa a 
odtiaľ musí pes vypracovať stopu samostatne. Rozhodca, ktorý sleduje 
prácu psa na stope, zostane i s vodičom na mieste vypustenia. Pes musí 
začať zver hlásiť do 5 minút od vypustenia. C) OZNAMOVAČ - vodič pred 
začatím tejto disciplíny musí rozhodcom povedať, akým spôsobom mu 
pes oznámi nájdenú zver. Od nástrelu po označené ležovisko pracuje pes 
na remeni ako vodič. Pri ležovisku ho vodič vypustí a zvyšok dráhy musí 
vypracovať voľne, zver si overiť a vrátiť sa po vodiča, ktorý čaká na mieste 
vypustenia. Rozhodca na konci stopovej dráhy musí dávať pozor, či si pes 
zver overil. Po odchode psa oznámi rozhodca zatrúbením (signálkou), že 
pes pri zveri bol a vracia sa. Po návrate má pes ohláseným spôsobom 
oznámiť vodičovi, že zver našiel a snažiť sa doviesť ho najkratšou cestou 
k zveri. (Pes sa musí po vodiča vrátiť do piatich minút od vypustenia.) 
Oznámenie nájdenia zveri musí byť spontánne, vodič ho nesmie k 
oznámeniu povzbudzovať alebo nútiť. ODVAHA PSA PRI DIVIAČEJ ZVERI -  
preskúšanie odvahy psa sa urobí v prípade dostatku diviačej zveri priamo 
v revíri alebo v diviačích oplôtkoch. SKÚŠANIE  ODVAHY V DIVIAČOM 
OPLÔTKU – tu sa preskúšava odvaha každého psa osobitne. Poradie psov 
sa stanoví žrebovaním. Pre skúšanie majú byť vytvorené tieto podmienky: 
diviačí oplôtok má mať primeranú rozlohu s dostatkom stromov, húštin a 
čistín; v oplôtku sa má držať už vyvinutá diviačia zver, ktorá je dostatočne 

agresívna na psov (výhodnejšia je diviačica). POSLUŠNOSŤ- pes musí 
svojho vodiča poslúchať natoľko, aby rozhodca nadobudol presvedčenie, 
že ho vodič ovláda. SPRÁVANIE SA  PRI ZASTRELENEJ ZVERI -  časový limit: 
5 minút Ak nemohol byť pes hodnotený zo správania sa pri zastrelenej 
zveri pri dohľadávke, skúša sa táto disciplína zvlášť. Zastrelený, vyvrhnutý 
a dobre zašitý diviak sa položí do porastu. Vodič pri dobrom vetre vypustí 
na pokyn rozhodcu psa asi 50 krokov od diviaka a môže ho k nemu 
navádzať, ale nesmie sa pritom približovať k diviakovi. Rozhodcovia, ukrytí 
v dostatočnej vzdialenosti od položenej zveri, pozorujú správanie sa psa 
pri diviakovi, najmä či ho nenačína. Vzrušenie a s tým spojené chytanie 
diviaka za uši a srsť sa nekvalifikuje ako pokus o načínanie. VYTRVALOSŤ 
- pes má pri poľovačke vytrvalo prehľadávať priehon, neponevierať sa po 
chodníkoch alebo zdržiavať sa len v blízkosti vodiča. Jeho pracovná činnosť 
nemá stratiť na intenzite po celý deň. Má vytrvalo pracovať i v ťažkom 
teréne, nepriaznivom počasí alebo v hlbokom snehu. . ORIENTÁCIA - od 
duriča sa žiada, aby sa dobre orientoval aj v jemu neznámom teréne. Po 
skončení durenia má bez ťažkostí nájsť svojho vodiča bez toho, aby sa 
bezradne potuloval, postával, zavýjal a vyčkával na to, kedy sa mu vodič 
ozve. Po skončení priehonu má byť do polhodiny pri svojom vodičovi. 
Tolerovať možno len prípad, keď pes dokázateľne prebehol s diviakom 
mimo priehonu a duril ho alebo držal na mieste alebo preukázateľne 

odišiel za postrieľaným diviakom. VODENIE 
PSA -A) NA REMENI pes musí chodiť na 
remeni tak, aby neprekážal, nepredbiehal, 
neťahal vodiča, ani za ním nezaostával. 
Má ísť pokojne vedľa jeho ľavej nohy, 
resp. za ním. Vodič nemá držať v rukách 
cez plece prehodený vodiaci remeň. B) 
VOĽNE- pes má ísť voľne vedľa vodiča, 
po lesnom chodníku tesne za ním, bez 
obiehania, zaostávania alebo predbiehanie. 
Ak ostane vodič stáť, zastane bez rozkazu 
i pes. ODLOŽENIE PSA časový limit: 10 
minút - A) ODLOŽENIE NA REMENI- vodič 

na pokyn rozhodcu privedie psa na vodiacom remeni na okraj voľného 
priestranstva a pripúta ho. S príslušným povelom psa odloží. Potom odíde 
od neho na vzdialenosť asi 100 krokov, aby ho pes nevidel a nenavetril. Po 
5 minútach vystrelí a po ďalších 5 minútach sa na pokyn rozhodcu vráti 
k odloženému psovi. Pes si smie počas skúšania sadnúť, nesmie byť však 
nepokojný alebo hlasitý, alebo dokonca pokúšať sa o uvoľnenie. 

B) ODLOŽENIE VOĽNE - vodič odloží na pokyn rozhodcu psa bez 
pripútania. Môže mu nechať obojok s voľne položeným vodiacim 
remeňom alebo nechať pri ňom niektorý predmet zo svojho výstroja. 
SPRÁVANIE SA NA STANOVIŠTI- na pokyn rozhodcu sa rozostavia vodiči 
so psami na stanovištia pred húštinou, podľa možnosti naraz, asi 50 
krokov od seba. Vodiči môžu mať psy pripútané na vodiacom remeni 
alebo voľne pri nohe. V priebehu nadhánky, ktorú oproti vodičom robí 
skupina honcov, sa v priehone 2-3 razy vystrelí do vzduchu vo vzdialenosti 
asi 150 krokov od vodičov. Pes sa má správať pokojne, nesmie zavýjať, 
brechať, snažiť sa o uvoľnenie z remeňa, alebo ujsť za zverou. SPRÁVANIE 
SA PO VÝSTRELE- skúša sa na voľnom priestranstve. Vodič voľne vypustí 
psa a na pokyn rozhodcu jeden raz vystrelí z brokovnice, a to v okamihu, 
keď pes prehľadáva porast vo vzdialenosti 10-15 metrov od vodiča a 
nepozerá sa na neho. Chcel som Vám aspoň takto v krátkosti napísať, 
čo všetko musia naši štvornohý miláčikovia vedieť, aby získali poľovnú 
upotrebiteľnosť na durenie zveri. Lebo pokiaľ by ju naši psíci nemali 
nemohli by sme vykonávať právo poľovníctva. 

 Skúšky duričov, ktoré sme zorganizovali v našom revíri boli 
pripravené na vysokej úrovni, čo ohodnotili aj skúšajúci rozhodcovia. 
Diviačej zveri bolo dostatok o čom  svedčil aj výrad  kde bolo ulovených 
14 ks diviačej zveri. Len psíkom sa akosi nedarilo. Po prvom dni skúšok 
pokračovalo všetkých desať súťažiacich. Na druhý deň sa robil oplôtok 
a umelo založená nepofarbená stopa. V oplôtku dostali známku 0 dvaja 
psíci a boli vyradení zo skúšok. Celkovo skončilo úspešne 8 psov piati v 
III. Cene, traja v II. cene a I cena nebola udelená ani jednému psíkovi. Aj 
takéto bývajú skúšky duričov. PS Bošáca a jej členovia opäť dokázali, že 
vedia zabezpečiť aj takúto krásnu kynologickú akciu. Záverom sa lúčim s 
pozdravom Slovenskému poľovníctvu a kynológii zdar!

M.Zámečník
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Hasiči zasahovali nad 
Lubinou

Posledná októbrová sobota na vrchu 
Roh patrila taktickému cvičeniu hasičov 
so štábom , ktoré bolo zamerané na 
likvidáciu lesného požiaru v miestnej 
lokalite no súčasne bolo cieľom 
natrénovať spoločnú spoluprácu HaZZ 
a DHZO,ktoré pôsobia v našom okrese. 
Simulovaný požiar v horách spojil jeden 
profesionálny a osem dobrovoľných 
zborov,kde nacvičovali súčinnosť 
s dobrovoľníkmi z Moravského 
Lieskoveho, Lubiny, Bziniec pod 
Javorinou, Váďoviec, Čachtíc, Hôrky 
nad Váhom, Pobedímu a Zemianskeho 
Podhradia. Počas taktického cvičenia 
bola využitá aj technika a to zásahové 
vozidla T 815-7 CAS 30,Škoda 706 CAS 
25, MB Vario,Iveco Daily a šesťdesiat 
dobrovoľných hasičov. Taktické cvičenie 
bolo realizované v komplikovanom 
teréne,kde má veľká technika problém 
sa dostať. Tohto cvičenia sa z nášho zboru 
zúčastnilo celkom sedem členov Tibor 
Zámečník,Bohumil Zámečník,Štefan 
Kusenda,Pavol Bujna, Lukáš 
Bánovský,Dalibor Kosa,Pavol Marták s 
technikou Škoda 706 CAS 25, ktorý sú 
zaradený do výjazdovej jednotky obce. 
Po príchode našej jednotky na miesto 
cvičenia bola jednotka veliteľom zásahu 
vyslaná na I. požiarny úsek,kde vykonali 
požiarny útok z vozidla v celkovej 
dĺžke vedenia 300m v zle prístupnom 
teréne. Ich úlohou bolo zabrániť 
šíreniu požiaru a súčasne ho lokalizovať 
spoločne s ďalšími dvoma zásahovými 
úsekmi. V závere taktického cvičenia 
vedúci OPT plk. Ing. Ištok hodnotil 
celkový priebeh cvičenia,ktorý splnil 
svoj účel oboznamovania sa členov s 
novou technikou,ktorá bola v rámci 
celoplošného rozmiestnenia síl a 
prostriedkov pridelená zborom ale aj 
s nástrahami pri krízových situáciach a 
pri spolupráci s HaZZ. 

Pavol Marták, DHZ Zemianske 
Podhradie B L A H O Ž E L A N I E !

Obecný športový klub Bošáca želá všetko najlepšie nášmu bývalému 
dlhoročnému hráčovi, momentálne trénerovi OŠK p. Jánovi Vavrovi a členovi 
revíznej komisie OŠK, ktorý sa v týchto dňoch dožíva významného životného 
jubilea 50. rokov. 

Prajeme Ti hlavne veľa zdravia, šťastia, úspechov a rodinnej pohody! 
Všetko najlepšie!!!

Výkonný výbor OŠK Bošáca

Z činnosti OŠK Bošáca

Pozvánka na Tradičnú Silvestrovskú zábavu
OŠK Bošáca organizuje na SIlvestra dňa 31.12.2015 t.j. vo štvrtok  od 19.00 
hod. Tradičnú Silvestrovskú zábavu, na ktorú Vás srdečne pozývame. Zábava sa 
uskutoční v miestnom kultúrnom stredisku a do tanca Vám bude hrať DJ Miro 
pesničky z 80-tych, 90-tych a inýyh rokov. Cena vstupenky je 10 EUR, v cene je 
zahrnuté: Silvestrovská kapustnica, káva, pagáče, tombola, ohňostroj. Vstupenky 
si môžete zakúpiť u p. Bc. Jozefa Mihalu – č. t. 0907 709 231, na Obecnom 
úrade, v Mäso-údeniny Bubnár, Pohostinstvo Marcus, Čaba Bar. Akcia sa koná na 
podporu mládežníckeho futbalu v Bošáci!

Tešíme sa na Vašu účasť a na príjemne strávený Silvester v spoločnosti priateľov 
a známych!

Bc. Jozef Mihala
tajomník VV OŠK Bošáca
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Milí rodičia, vážení spoluobčania,

milé deti!
Dovoľte mi prihovoriť sa k Vám v čase najkrajších sviatkov 
pokoja, lásky a porozumenia. Vianočné sviatky sú obdobím, 
na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť nás 
napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a harmónie.

Atmosféra týchto dní je plná spomienok i očakávaní, nič nie je 
bežné ani

všedné, napriek tomu, že Vianoce sú každý rok, ich okúzľujúce 
čaro sa nedá ničím nahradiť ani napodobniť. Vianočné sviatky 
v každom z nás upevňujú základné ľudské hodnoty.

Tíško prichádza tento zvláštny čas, keď sa stretávajú rodiny, 
príbuzní a známi, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme 
sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné puto.

V tento sviatočný čas chceme byť dobrí navzájom k sebe, 
chceme každému rozdávať len radosť.

Vianoce sú obdobím, keď sa každý snaží byť s blízkymi, keď 
si uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. Pre 
každého z nás je dôležité, aby sa dni napĺňali spokojnosťou, 
ľudskou spolupatričnosťou, osobným uplatnením, ako i 
dosahovaním vytúžených cieľov. Vianočný čas má svoje 
neopísateľné čaro pre každého, kto sa nepozerá iba očami, 
ale i srdcom, a je príležitosťou zastaviť sa, a pozrieť sa do 
hĺbky svojej duše. Tam kde sú skryté naše najtajnejšie túžby 
a želania.

Blikajúce sviečky – symbol Vianoc nech rozžiaria plápolavým 
plameňom naše srdcia, naše vnútro. Veď každý z nás s vďakou 
prijíma teplé ľudské slovo, pohladenie, či len pohľad a svet sa 
zrazu stáva krajším. Človek sa musí vedieť tešiť i zo šťastia toho 
druhého.

V tento sviatočný čas si viac ako inokedy uvedomíme, že napriek 
dospelosti, v každom z nás drieme kúsok malého dieťaťa, 
ktoré netrpezlivo čaká na nádherne pripravený štedrovečerný 
stôl, voňavú kapustnicu, žiarivý stromček a darčeky, ktoré nás 
pod ním čakajú.

Vianočné sviatky – čas radosti, vychutnajme si ich so všetkým, 
čo k nim patrí. V dušiach nech sa nám rozhostí krásny pocit.

Vo svojom mene ako i v mene pracovníkov základnej školy 
s materskou školou, chcem Vám všetkým rodičom a priateľom 
školy a škôlky poďakovať za pomoc a podporu pri vzdelávaní 
a vychovávaní Vašich-Našich ratolestí.

Prajem Vám všetkým požehnané a príjemné prežitie vianočných 
sviatkov, nech ticho Vianoc Vás všetkých naplní pravým 
pokojom, radosťou, láskou, zdravím a božím požehnaním po 
celý nový rok.

Mgr. Daniela Záhorová,
riaditeľka základnej školy s materskou školou

Dňa 7.12.2015 sa žiaci 1.A a 1.B zúčastnili výchovno-
vzdelávacieho podujatia „Vianoce v Gazdovskom 
dvore“ v mestskej časti Myjavy v Turej Lúke. Vypočuli 
si zaujímavé rozprávanie o zvykoch a tradíciách počas 
adventu a Vianoc .Vymaľovali si a ochutnali medovníčky a 
domáce oblátky, naučili sa koledu z Myjavského regiónu. 
Dozvedeli sa, prečo chodili na Luciu dievčatá v bielych 
plachtách s husacím krídlom v ruke a aký kostým mal 
Mikuláš pred 100 rokmi. Ochutnali na chlebíku domáci 
slivkový lekvár s bylinkovým čajom. Niektoré dievčatá 
spolu s gazdinou liali do vody horúci vosk cez dierku 
na kľúči a z rôznych tvarov, ktoré sa vo vode utvorili, si 
hádali a „veštili“ akého budú mať muža. Stromček, ktorý 
visel nad stolom a pukotanie ohníka v kachliach vytvorili 
atmosféru blížiacich sa Vianoc. Deťom sa program páčil 
a všetci sme prežili pekný výlet.

Jeseň a šarkany patria k sebe. Počasie sa nám konečne 
trocha umúdrilo a tak sa naši druháci a tretiaci vybrali 
púšťať šarkanov. A darilo sa nám, šarkany vytrvalo lietali, 
deti sa tešili. A kto bol najlepší Majster šarkanov ? Všetci! 
Pobyt na čerstvom vzduchu je to najlepšie, čo môžeme 
spraviť pre svoje zdravie!

Pri príležitosti MESIACA ÚCTY K STARŠÍM sme prispeli ku 
krásnemu sviatku programom i my deti a žiaci zo Základnej 
školy s materskou školou Ľudovíta Vladimíra Riznera 
Bošáca a potešili našich skôr narodených darčekom, ktorý 
pripravili naši žiaci. Touto cestou chceme poďakovať pani 
učiteľkám zo škôlky, pani učiteľkám zo školy a samozrejme 
rodičom a deťom za trpezlivosť a spoluprácu.
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23.10.2015 aj v 3.ročníku školská atmosféra zaváňala 
jabĺčkami. Celé dopoludnie bolo venované vzdelávacím a 
zábavným aktivitám (ochutnávke jablkových dobrôt, ktoré 
deťom upiekli ich mamičky a babičky a s pani učiteľkou vyrábali 
jablkovú šťavu) ako aj výtvarnému a vzdelávaciemu spracovaniu 
témy o jabĺčkach a zhotoveniu pekných výrobkov a jesennej výz-
dobe tried. Na záver tvorivého tematického dopoludnia si žiaci 
spoločne zaspievali piesne o jabĺčkach.

Piatok 18. septembra bol pre nás prvákov áčkarov výnimočný - 
prvýkrát sme zažili OŽAZ - deň venovaný ochrane života a zdravia. 
Čo všetko sme zažlili? Hneď ráno po cvičnom poplachu sme sa 
vybrali na veľkú výpravu Bošácou. Našim cieľom bolo PD Bošáca. 
Cestou sme sa naučili správne prechádzať cez cestu, oddýchli 
sme si v parku, pozorovali sme pstruhy v potoku aj pokojne 
plávajúce divé kačky.... Po trištvrte hodine sme dorazili 
do cieľa. Privítal nás pán predseda Ing.Vladimír Králik a 
zobral nás na prehliadku PD. To bolo ! Videli sme malé i 

veľké prasiatka, kravičky, maličké teliatka.... Všetky zvieratká sme si mohli pohladkať. Videli sme rôznu techniku, 
najzaujímavejšie boli obrovské kombajny. Prehliadku sme ukončili trochu netradične - skákaním v obrovskej kope slamy. 
Potom naša výprava pokarčovala na ihrisko, kde sme sa najedli, pohrali na preliezkach a lesnou cestou popod Lysicu sme 
sa vrátili späť do školy. Tu nás už čakal výborný obed. Bol to kásny deň.

„Zlatá brána otvorená, zlatým...“ 
touto piesňou sa začala dňa 28. 
10. 2015 Imatrikulácia prvákov. 
Prváčikov privítali Šmolkovia, ktorí ich 
sprevádzali rozprávkovou krajinou.

Rozprávkové bytosti si pripravili pre 
prváčikov úlohy, ktoré museli splniť, 
ak sa chceli stať ozajstnými prvákmi. 
Po splnení úloh a spoločnom sľube 
boli prváci prijatí do prváckeho cechu 
a odmenení. Odmenou im bol šarkan, 
tričká s nadpisom IMATRIKULÁCIA 
(sponzor firma Hella), diplom a 
torta, ktorú pre nich pripravili žiačky 
9. ročníka. Nakoniec si zaspievali 
pesničku „Keď si šťastný...“ a hrdí 
odchádzali domov so svojimi rodičmi 
a starými rodičmi.

Vďaka manželom Potočným mohli deti v ŠKD zažiť krásny prvý jesenný deň. 
V priestoroch dvora v základnej škole sa deti učili vysadať na 
koňa, zajazdiť si, samozrejme len krokom a zosadnúť z koňa. 
Deti zistili, že to nie je také jednoduché, ale veľmi sa im to páčilo, 
o čom svedčí ich nebojácnosť a možnosť si zajazdiť aj viackrát. 
Ešte raz veľké ĎAKUJEME za trpezlivosť a poskytnutie koníkov posielame 
manželom Potočným.

Na svätého Mikuláša v nebi býva veľký ruch, 
anjelici všetkým deťom, robia účty zo zásluh.

Anjelici, Mikulášovi pomocníci celý rok lietajú po svete a zapisujú si meno 
každého dieťaťa, jeho dobré a zlé vlastnosti. Tak napríklad vedia, kto neposlúcha 
v škole či škôlke, kto nechce poriadne papať, nerobí si domáce úlohy či vyrušuje 
na hodinách. Takíto žiaci sa dostali na zoznam nezbedníkov a čerti si ich označili, 
aby ich na budúci rok, ak sa nepolepšia, ľahšie našli a vzali so sebou. 

Svätý Mikuláš prišiel aj k nám 
do školy, ale viete vy vôbec kto 
to je svätý Mikuláš? Naši Anjeli 
vysvetlili deťom, že sa narodil 
v dnešnom Turecku, bol veľmi 
dobrosrdečný a stal sa kňazom. 
Po svojich rodičoch zdedil veľký 
majetok, ktorý začal rozdávať 
chudobným. Rozdával ho však 
tajne, takže nikto nevedel, 
kto je ten šľachetný darca.  
Preto by si mali aj naši škôlkari a 
školáci zobrať zo svätého Mikuláša príklad a pomáhať druhým.



60 rokov
Popovič Stanislav, Bošáca
Minárčicová Anna, Bošáca
Hoferková Daniela, Bošáca
Kubín Tibor, Bošáca
Krivá Daniela, Bošáca
Záhorová Viera, Bošáca
Pavol Ochodnický, Zem. Podhradie č. 92
Anna Paliderová, Zem. Podhradie č. 190
Ľubomír Helík, Zem. Podhradie č.240
Katarína Valentová, Zem. Podhradie č. 
227

65 rokov
Zamecová Terézia, Bošáca
Zámečníková Jana, Bošáca
Mičo Miroslav, Bošáca
Helík Vladimír, Bošáca 
Bero Ján, Bošáca
Kozáčková Jana, Bošáca 
Ján Janega, Zem. Podhradie č. 35
Mária Keňová, Zem. Podhradie č. 23
Ján Mitánek, zem. Podhradie č. 204
Viera Václavová, Zem. Podhradie č. 225

70 rokov
Zámečník Ľudovít, Bošáca
Vavro Pavel, Bošáca
Kosa Jozef, Bošáca
Podhradský Ján, Bošáca
Surovčík Miroslav, Ing., Bošáca
Podhradská Anna, Bošáca
Kucharovic Ján, Bošáca
Kozáček Miroslav, Bošáca
Heráková Zdena, Bošáca
Benková Emília, Bošáca
Jana Zámečníková, Zem. Podhradie č. 
162
Stanislav Figura, Zem. Podhradie č. 231
Mária Malcová, Zem. Podhradie č. 155
Jela Novotná, Zem. Podhradie č. 22
Miroslav Brdo, Zem. Podhradie č. 218

75 rokov
Mihalová Anna, Bošáca
Gavalcová Anna, Bošáca
Surovčíková Anna, Bošáca
Dzurák Vladimír, Bošáca
Mizeráková Irena, Bošáca

Janečková Emília, Bošáca
Malec Milan, Bošáca 
Emília Figurová, Zem. Podhradie č. 194

80 rokov
Figurová Alena, Bošáca
Dzuráková Anna, Bošáca
Zbudila Pavol, Bošáca
Kusendová Eva, Bošáca 
Mária Petrušová, Zem. Podhradie č. 157
Mária Lieskovská, Zem. Podhradie č. 64

85 rokov
Kusendová Mária, Bošáca 
Helena Kubíková, Zem. Podhradie č. 193

90 rokov
Janegová Anna, Bošáca
Helíková Anna, Bošáca

93 rokov
Ertl Ján, Bošáca
96 rokov
Jakubíková Ľudmila, Bošáca

NAŠI JUBILANTI
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NAVŽDY NÁS OPUSTILI...
Jozef Poláček, Zem. Podhradie č. 248

Adámať Pavel, Bošáca
Kubín Pavol, Bošáca
Mitánek Ján, Bošáca

Mizerák Jozef, Bošáca
Moravčík Viktor, Bošáca
Jurák Ján, Mgr., Bošáca

Helík Peter, Bošáca
Ochodnická Miroslava, Bošáca

Dzurák Pavol, Bošáca
Juráková Mária, Bošáca

MANŽELSTVO UZAVRELI:
Juraj Kyselica a Lenka Matejíková

Ján Holčík a Jana Kraváriková

NARODILI SA:
Mia Aischa Marouani, Zem. Podhradie č. 17

Moravčík Adam, Bošáca
Madila Filip, Bošáca

Popluhár Matej, Bošáca
Sadloň Tomáš, Bošáca

Kavická Jasmína, Bošáca
Bečárová Emma, Bošáca 

Smútočná spomienka
Dňa 4.11.2015 navždy odišla po ťažkej chorobe

dlhoročná bývalá pracovníčka Obce Bošáca 

pani Miroslava Ochodnická vo veku 49 rokov. 

S úctou spomína Obecný úrad

Pozvánka OŠK
• 6.1.2016 – Trojkráľový halový futbalový turnaj 

o Putovný pohár starostu obce Bošáca
• 23.1. 2016 – Remax cup, futbalový turnaj prípraviek
• 30.1.2016 – Halový futbalový turnaj dorastencov 

o Pohár starostu obce Bošáca
• 6.2.2016 - Čaba cup, halový futbalový turnaj 

starších žiakov


