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Bošáca opäť súťaží o titul Dedina roka
Súťaž Dedina roka nie je súťaž o titul kráľovná krásy, je to o prestíži a spoločenskom 
uznaní. Súťaž je priestorom na preukázanie životaschopnosti, úspešnosti, 
výnimočnosti, malebnosti, zdravého životného prostredia dediny. Obyvatelia 
dobrovoľníci, ktorí priložia ruku k dielu, sú  v tejto súťaži podstatní. Obyvatelia 
spoločne s  miestnou samosprávou stoja za všetkými výsledkami, ktoré obec 
dosiahla. (pokračovanie na str.3)

Pri príležitosti Medzinárodného dňa lesov vyhlásila Nadácia Ekopolis už 
13. ročník ankety Strom roka, ktorej cieľom je upozorniť na staré, vzácne 
či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie.
Svoj obľúbený strom do ankety mali možnosť prihlásiť jednotlivci, mestá 
a obce, školy, fi rmy alebo organizácie do 11. mája 2015. Do tohto ročníka 
ankety Strom roka bolo prihlásených 63 stromov z celého Slovenska a z 
nich odborná porota vybrala 12 fi nalistov.

Medzi nimi je aj strom z Bošáce, z miestnej časti Zabudišová. Do súťaže 
Obec Bošáca prihlásila ovocný strom - miestnu odrodu Hrušku ružovú. 
Verejné hlasovanie o víťaza ankety sa začalo 9. júla 2015 na festivale Po-
hoda v Trenčíne a bude trvať do konca septembra 2015. Hlasovať bude 
možné formou hlasovacieho lístka, sms, na webovej stránke www.ekopolis.
sk a aj na sociálnej sieti Facebook - www.facebook.com/nadacia.ekopolis . 
Fotografi e a príbehy stromov - fi nalistov sú uverejnené na webovej stránke 
Nadácie Ekopolis. V októbri bude súťaž vyhodnotená a strom s najvyšším 
počtom hlasov získa titul Strom roka 2015. Víťazný strom dostane zároveň 
odmenu v podobe dendrologického posudku od ISA Slovensko a fi nančný 
príspevok na ošetrenie vo výške 200 eur. Stromy, ktoré sa v ankete umiest-
nia na 2. a 3. mieste rovnako získajú peňažnú sumu 200 eur, ktorá môže 
byť použitá na ich ošetrenie alebo úpravu okolia. Traja nominujúci a traja 
hlasujúci budú odmenení knižnými poukážkami od kníhkupectva Artfo-
rum. (pokračovanie na str.4)

Ovocinárstvo predstavovalo 
v  minulosti jedno z  najdôležitejších 
hospodárskych odvetví 
bielokarpatských dedín a  kopaníc 
a  jeho produkty štedro zásobovali 
okrem vlastných domácností aj 
vzdialenejšie trhy väčších miest 
okolitých krajín. Spracovanie ovocia 
bolo pestré a jednou z  najbežnejších 
foriem konzervácie bolo sušenie. 
Len v  samotnej Bošáckej doline sa 
ešte v  prvej polovici 20. storočia 
vyprodukovalo ročne 37 ton sušeného 
ovocia. (pokračovanie na str.18)

Rekonštrukcia 
tradičnej 

bielokarpatskej 
sušiarne ovocia
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Milí spoluobčania,
prihováram sa Vám prostredníctvom nášho časopisu po druhý 
krát v tomto roku. Čas letí a my s ním. Deň čo deň sme zrelší 
a múdrejší. Bežíme vpred svojmu šťastiu. Každý svojou cestou. 
Rovnako ako naša milovaná Bošáca. Pozrime sa teda, čo krásne 
sme všetko od minulého čísla prežili.
Pálili sme Jura s našimi hasičmi, tento rok bez hokeja. Postavili máj 
s krásnou novou a vyššou žrďou za doprovodu DH Bošáčanka. So 
starými pánmi sme boli na hodoch v Limbachu. I keď sa nehral 
futbal, bojovali sme do poslednej kvapky vína. Priletel k nám 
bocian, no bohužiaľ bez partnerky a tak malé bociany z nového 
hniezda tento rok nevyletia. Urobili sme si vlastnú Míľu pre mamu, 
uctili si mamičky k ich sviatku Dňa mamičiek. Spoločne so Zem. 
Podhradím sme pripravili rozprávkový les v rámci Dňa detí. Tento 
rok u nás v Bošáci so začiatkom pri KD a koncom na futbalovom 
ihrisku, kde sme pre deti pripravili veľa atrakcii. Zamávali 
sme automobilovým veteránom pri prejazde našou dedinkou, 
povzbudili nových „Saganov“ v rámci cyklistických pretekov. 
Darovali sme krv. Konečne sa aj mne samému pošťastilo a pustil 
som žilou. Navštívili sme našu novú družobnú obec Horní Ředice. 
Krásne prijatie, krásni ľudia, krásny kraj. Najviac ma upútala 
obecná muštáreň. Malý domček, ale so všetkým, čo k tomu patrí. 
V rámci tankových dní sme privítali kolónu s vojenskou technikou 
a uctili sme si nášho rodáka Por. Adama Adamoviča, ktorý zahynul 
na konci druhej svetovej vojny vo Francúzsku. Na „zabudišovskej 
marakáne“ sme odohrali skvelý turnaj. Poslednou akciou v obci 
bola hasičská súťaž, kde sme mohli vidieť hasičské družstva z 
bližšieho ako aj vzdialeného okolia. Mimo obec sme sa naposledy 
stretli na Veľkom Lopeníku, kde sme oslávili X. výročie otvorenia 
rozhľadne. Ďalej sme privítali nové bošáčanky, bošáčanov a zapísali 
ich do kroniky. Top akciou bolo privítanie hodnotiacej komisie v 
rámci súťaže Dedina roka, do ktorej sme sa opäť prihlásili. Komisia 
odchádzala plná pozitívnych pocitov a dojmov. Veríme, že sa to 
odzrkadlí v rámci vyhodnocovania. Chcem poďakovať všetkým, 
ktorí sa zapojili do prezentácie našej obce počas účasti hodnotiacej 
komisie, ale aj všetkým, ktorí si zodpovedne upratali pred domom 
chodník a ulicu. I keď nás je teraz na prevádzke viac, sami by sme 
to všetko neurobili a do budúcna nestihneme urobiť. Všetkým 
skutočne veľmi pekne ďakujem.
V rámci fyzických prác v obci postupne opravujeme, upravujeme 
všetko čo je treba. A verte mi, že je toho neúrekom. Zbúrali sme 
na komplet starú poštu, zrovnali terén, postavili plot. Na ihrisku 
zakopali potrubie a zrovnali plochu, aby bol väčší priestor na 
trénovanie. Vyrezali sme cestu na Rolincovú, do Jazier a časť na 
Zabudišovú. Natreli a natierame naše dopravné značky. Osadili 
sme latky na zábradlie pri vchode do škôlky a zábradlie nad 
potôčkom cez cestu oproti vchodu do škôlky. Zaasfaltovali sme 
výtlky po zime. Pokračovali sme v rekultivácii priestoru vedľa cesty 
na Zabudišovú a teda vo výsadbe sadu. Spoločne s futbalistami 
sme osadili novú sieť na lapač a natreli oba lapače. S hasičmi zo 
Zabudišovej sme dokončili vodovod do KD a tiež nové toalety. Už 
ich len namaľovať a osadiť kuchynský drez. Od jari sa nezastavíme 
a kosíme a  kosíme. V rámci spolupráce sme pomáhali s úpravou 
chotára nášmu poľnohospodárskemu družstvu.
A ako je to s projektmi? Zberný dvor je už hotový. Treba ho 
skolaudovať, dofi nancovať a slávnostne otvoriť. Čaká nás veľa 
administratívnej práce. Projekt rozšírenia materskej škôlky nám 
nepodporili. I keď neposlušné vrabce po dedine čvirikali, že sme 
nestihli podať žiadosť, môžem potvrdiť, že sme to stihli a podali 

včas. Preveriť si je to možné na OÚ, ako aj na stránke ministerstva 
školstva, kde sme v sekcii nepodporené projekty a nie v sekcii 
vyradené. Tento projekt sme v rámci 2. kola výzvy podali opäť a 
veríme, že už budeme úspešní. Darované vozidlo od polície SR 
už úspešne používame. Začiatkom augusta očakávame multikáru 
s lisovacou nadstavbou na zber odpadu. Podpísali sme zmluvu s 
recyklačným fondom na projekt zakúpenia nových kontajnerov, 
vriec vo výške necelých 12000,-eur. Zhotovili sme mapu v rámci 
Fondu mikroprojektov a urobili záverečnú správu s vyúčtovaním a 
zaslali na TSK. V dohľadnej dobe očakávame preplatenie nákladov. 
Podpísali sme zmluvu na dotáciu na rekultiváciu priestoru za KD.
Aké projekty sme podali? Spracovali a podali sme žiadosť na 
odstránenie čiernych skládok a rekultiváciu daného miesta. S 
podporou našich občanov a zamestnancov Tesca sme podali žiadosť 
na malý projekt na obnovu detského ihriska. Podali sme žiadosť o 
grant do Nadácie SPP, v rámci čoho by sme radi vytvorili vonkajšie 
miesto na cvičenie pre všetky vekové skupiny. Podali sme žiadosť o 
dotáciu na nové multifi nkčné ihrisko, ktoré by sa postavilo v areáli 
futbalového ihriska. Pripravujeme žiadosť o dotáciu na obnovu 
verejného osvetlenia. Pracujeme na projekte zamietacieho vozidla. 
Konečne sme podpísali zmluvu s TSK a začali stavebné povolenie 
na chodník okolo kostola smerom k bytovkám. Stále sledujeme 
nové výzvy a hľadáme možnosti ako by sme u nás čo to zveľadili.
Ako vidíte práce máme dosť. A keď začíname mať pocit, že by sme 
sa mohli snáď nudiť, tak si prácu nájdeme. To čo nás pribrzďuje sú 
kontroly, ktoré nás navštívili, alebo naopak sme museli vykonať. 
Niektoré sú následné a niektoré na podnet od našich spoluobčanov. 
Pozitívnym výsledkom kontrol je uzavretie nových zmlúv na 
byty v našich bytových domoch. Dokončili sme kontrolu v škole. 
Bohužiaľ stále riešime nezlučiteľnosť funkcii hlavného kontrolóra. 
Toto sú práce, bez ktorých by sme sa zaobišli. Nesťažujem sa, aj 
toto je naša práca. Píšem o tom len aby bolo jasné, prečo nestíhame 
dokončiť vysporiadanie pozemkov v lokalite Pod Stráňami, teda 
pod budúcimi bytovkami a rodinnými domami. Pozastavili sa 
práce na projekte výstavby bytovky pre seniorov. Skrátka všetko sa 
stíhať nedá. Ak by mal predsa len niekto pocit, že sa nudíme, radi 
ho privítame v našom kolektíve a môže sa presvedčiť sám. Stále 
uvítame nové nápady, návrhy, zlepšenia čo urobiť, ale aj sťažnosti, 
upozornenia čo sme neurobili. Volať môžete na 032/7781130 a písať 
na bosaca@bosaca.sk, alebo napísať ručne a vhodiť do schránky na 
OÚ. Vopred Vám ďakujeme za vaše námety.
Tak a je tu záver a s ním ďakovačka. Ešte raz ďakujem všetkým 
za prezentáciu obce pred hodnotiacou komisiou, ako aj všetkým 
pri upratovaní obce. Ďakujem všetkým organizáciám, skupinám, 
jednotlivcom za zveľaďovanie našej milovanej dedinky. Premýšľam, 
či mám začať menovať, ale bojím sa, aby som na niekoho nezabudol. 
No nedá mi, aby som nespomenul aspoň jedného človeka, 
respektíve organizáciu. Nie že by si iní nezaslúžili, ale verím, že 
môžem písať za všetkých a poďakovať pánovi Ing. Vladimírovi 
Králikovi, predsedovi nášho poľnohospodárskeho družstva. 
Poviem Vám to dvoma plynulými vetami. „Ďakujem! Som rád, 
že je tu!“ Vďaka samozrejme patrí aj všetkým pracovníkom PD, 
ktorí sú zaslúžene hrdí na svoje PD a hrdí môžeme byť aj my všetci 
občania obce. Doma nie je nikto prorokom. Najlepšie ohodnotia 
našu prácu ľudia z vonku. Komukoľvek ukážem naše PD, ako 
naposledy hodnotiacej komisii, s úžasom a chválou nešetrí a dodá, 
že máme byť radi a hrdí, že ho tu máme. Nuž nech je tohtoročná 
úroda bohatá.
Úplne na záver Vám všetkým prajem ako vždy veľa, veľa zdravia, 
šťastia, dobrej nálady, úsmev lebo ten lieči, krásny zvyšok leta, 
lebo to letí a pozývam Vás na Čie sú hody? Naše hody!
  Váš starosta Mgr. Daniel Juráček
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Dedina už nie je dedinou z detstva našich rodičov, či starých rodičov, keď 
každá krava mala svoje meno a pri šantiacich deťoch v potoku sa pásli husi 
a kačky. Všetci sa poznali, deti sa vždy starším pozdravili, sused pomáhal 
susedovi, tetky roznášali klebety... Ľudia sa stretávali pri práci i  zábave. 
Panovala všeobecná úcta k  dedičstvu – pôde a  prírode, plodom zeme, 
ľudovým zvyklostiam a tradíciám, výsledkom ľudského umu a zručností. 
Aká teda bola a je súčasná tvár a duša dediny a akú ju chceme mať? Je 
to téma, ktorá zaujíma odborníkov, starostov a  nadšencov obnovy 
dediny. Hľadajú riešenia a  odpovede v  Programe obnovy dediny, ktorý 
je celoeurópskym hnutím za zachovanie vidieckych hodnôt a ich obnovu 
v  duchu miestnych   tradícií. V  rámci 
tohto programu sa zrodila pred 20 
rokmi aj európska súťaž obnovy 
dediny, ku ktorej sa hlásia vyspelé 
štáty v snahe ukázať, čo najlepšie majú 
a ponúknuť tieto vzory ako inšpiráciu. 
V súťaži ide hlavne o zachovanie tváre 
a  duše dediny. Tvár a  duša dediny je 
to, čo človek vidí, ale aj to, čo cíti. Svet 
vnímame prostredníctvom vecí, ktoré 
majú svoju tvár, ale aj prostredníctvom 
ľudí v ňom. Na dedine odjakživa 
panovala harmónia a súlad. To je dedina 
každého z nás, to sú známi ľudia, známe 
tváre. To je kaplnka v poli, medza 
s rozkvitnutou čerešňou, vidiecky dom 
s pôvodnou architektúrou, studňa pred 
domom, stará hruška na dvore, červené 
muškáty na okne. Ale to je aj nová 
autobusová zastávka, nová fasáda na 
škole, výsadba pred kultúrnym domom, 
detské ihrisko, nové domy, nový 
zberný dvor. To je starosta a  poslanci, 
farár a  učitelia, miestni podnikatelia, 
poľnohospodárske družstvo a predaj 
z  dvora, mladá mamička s  kočíkom, 
babky na lavičke pred domom. To je 
tvár a duša dediny.
Najpodstatnejšie na živote a fungovaní dediny je pospolitosť, ktorá je 
protiváhou anonymity. To je najväčšia výhoda dediny, ktorú žiadne mesto 
nenapodobní a neponúkne.

V  dedinách prihlásených do súťaže si odborná porota všíma viaceré 
oblasti a súťažné kategórie.
Dedinu ako hospodára charakterizuje prítomnosť, výkonnosť 
a  verejná angažovanosť miestnych podnikov a  iných hospodárskych 
zariadení, súčinnosť poľnohospodárov, lesníkov a  obce, ekologicky 
únosné a  racionálne využívanie a  zaobchádzanie s  miestnymi zdrojmi 
a  surovinami a  ich využitie vo výrobe, vytváranie podmienok na 
zvyšovanie zamestnanosti.
Dedina ako maľovaná je taká, ktorá sa môže pochváliť viacerými 
obnovenými objektmi a drobnou architektúrou, súladom starého a nového, 
čitateľným prejavom stavebného poriadku a snahou rešpektovať regionálnu 
architektúru v  novej výstavbe, čistotou a  celkovým vzhľadom obce. 
Dedina ako klenotnica môže uspieť vtedy, keď úspešne uchováva kultúrne 
hodnoty, živí kultúrne aktivity, pestuje miestnu hrdosť, zachováva tradície, 
zvyky a  zručnosti. Do úvahy sa berie uchovanie pôvodných objektov 
ľudového staviteľstva, ochrana prírodných a  kultúrnych lokalít, celková 
atmosféra a originalita obce.
Dedinu ako pospolitosť charakterizuje rozsah a  rôznorodosť spolkovej, 
klubovej a  inej záujmovej činnosti, podmienky na verejné spoločenské 
stretnutia, sociálne služby a  charita, starostlivosť o  dôchodcov, mládež, 
stav výchovy, vzdelávania a  osvety, podmienky na šport a  oddych, 
komunikácia a práca s ľuďmi, občianska angažovanosť a spolupráca.

Dedina ako partner sa posudzuje podľa uzavretých dohôd a fungujúcich 
partnerstiev, uplatnených metód a  stratégie zabezpečovania trvalo 
udržateľného rozvoja vrátane existencie rozvojových dokumentov, 
medziobecnej a  cezhraničnej spolupráce, odovzdávania skúseností 
a kultúry partnerských vzťahov.
Dedina ako hostiteľ sa prejavuje predovšetkým dobrou úrovňou zariadení 
slúžiacich cestovnému ruchu – ubytovacích, stravovacích, športových 
a zábavných, a zariadení doplnkových služieb s využitím prvkov miestneho 
koloritu. K tomu patrí pohostinnosť, sprístupnenie miestnych atraktivít, 
kvalitné informácie, priestorové informačné značenie, propagácia, náučné 

a  turistické chodníky, cyklotrasy 
a verejné oddychové miesta.
Dedina ako záhrada je taká, ktorá sa 
stará o  krajinu a  verejné priestranstvá 
ako o  vlastnú záhradku. Udržuje 
životné prostredie na vysokej úrovni, 
chráni čistotu vody a vzduchu, dbá na 
správnu likvidáciu odpadov, využíva 
environmentálne šetrné technológie 
a postupy, pri výsadbe zelene propaguje 
staré a krajové odrody, podporuje 
environmentálnu a regionálnu výchovu 
a vzdelávanie svojich občanov.
Víťazom sa stáva tá dedina, ktorá 
dominuje vo všetkých súťažných 
kategóriách. Ktorá to bude, uvidíme 
už v  septembri, kedy je naplánované 
oznámenie výsledkov tejto súťaže.

Obec Bošáca sa opäť zapojila
do tejto súťaže a  vyplnila náročný 
hodnotiaci formulár. 
23. júna nás na základe registrácie 
navštívila hodnotiaca komisia súťaže 
Dedina roka 2015. Komisiu privítali 
a obcou previedli starosta obce Mgr. 
Daniel Juráček a pracovníčky OÚ 
Martina Hulínková a Táňa Helíková. 

Počas troch hodín sme im ukázali našu obec, prezentáciu spolkov 
a organizácií, divadelníci zahrali ukážku z hry Na konci Bošáci a  navštívili 
sme materskú škôlku kde deti pripravili krátke folklórne vystúpenie. 
V kostole zaspieval a zahral mládežnícky spevácky zbor a pán kaplán PhDr. 
Martin Klement priblížil členom históriu kostola.  V poľnohospodárskom 
družstve privítal komisiu predseda PD Ing. Vladimír Králik. Komisiu 
zaujala nová predajňa, predaj z  dvora, výroba na bitúnku, ale aj chov 
hov. dobytka a  ošípaných. Pre členov komisie pripravilo PD Bošáca 
v  spolupráci s  Bošáckou pálenicou degustáciu mäsových výrobkov 
a  destilátov. Komisia navštívila aj športový areál, kde trénovali mladé 
futbalové nádeje z  našej prípravky. Na záver sme komisii ukázali práve 
prebiehajúcu výstavbu  zberného dvora a  ovocný sad a pohostili sme ich 
našimi tradičnými jedlami.
Chceli by sme poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli odprezentovať 
našu obec: členom DS Rozmarín, DH Bošáčanka, zástupcom organizácií 
pôsobiacich v obci: dôchodcom,včelárom, chovateľom, chovateľom 
poštových holubov, divadelníkom, členom červeného kríža, záhradkárom, 
futbalistom, hasičom, poľovníkom, krúžku brušných tancov a 
gymnastickému krúžku, ženám z tvorivých dielní, deťom a pani učiteľkám 
z materskej škôlky, pánovi kaplánovi a mládežníckemu speváckemu zboru, 
predsedovi PD Bošáca, Bošáckej pálenici, deťom z futbalovej prípravky, 
všetkým šikovným ženám, ktoré navarili naše tradičné jedlá pre členov 
poroty a všetkým Vám, ktorí ste nám pomohli s úpravou priestorov pred 
Vašimi domami. Ďakujeme za spoluprácu. 

zdroj: POD
spracoval Obecný úrad Bošáca

Bošáca opäť súťaží o titul Dedina roka
 (pokračovanie z titulnej strany)
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Ružová hruška alebo skrátene Ružovka je typickou miestnou starou 
odrodou hrušky, ktorá rastie v Bošáci, v Zabudišovej a Novej Bošáci. 
Jej výskyt v iných lokalitách na Slovensku ani v Českej republike nebol 
zistený, o jej existencii sa nepíše ani v starých pomológiách.

Ružová hruška je jesenná odroda hrušky. Strom rastie pomaly a veľmi zdravo, je dlhoveký, vhodný 
iba pre kmenné tvary. Vitalitu si zachováva do veľmi vysokého veku. Plody sú šťavnaté, výraznej 
sladkej chuti s dlhou tenkou stopkou. V minulosti aj v súčasnosti sa využívajú predovšetkým na 
výrobu destilátu – hruškovice, ďalej na sušenie a v prípade odhadnutia správneho času  zberu aj 
na zaváranie. 
Ako miestna krajová odroda má Ružovka pre Biele Karpaty veľký význam. Táto krajová odroda 
bola zmapovaná realizáciou projektu Bielokarpatský ovocný poklad, ktorý bol podporený 
prostredníctvom Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. 
Jedinec, ktorý sme prihlásili do súťaže Strom roka 2015, je solitérny strom s krásnym habitusom. 
Rastie v miestnej časti obce Bošáca v Zabudišovej. Je to typická kopaničiarska osada, aké začali 
vznikať na konci 18. storočia. Zasadili ho pravdepodobne prví osadníci. Strom je svedkom 
osudov  mnohých generácií, ich ťažkej práce a osamelého kopaničiarskeho života. Má nezvyčajne 
krásny vzhľad a robí radosť okoloidúcim turistom  prichádzajúcim do Zabudišovej zo susednej 
Ivanovskej doliny. Hruška je v  čase kvitnutia lákadlom pre včely a  poskytuje domov rôznym 
vtákom.  Strom prešiel odborným ošetrením a  každým rokom je obsypaný chutnými plodmi. 
Ružovka zo Zabudišovej je skutočným pokladom Bielych Karpát.  
Tak držte nám palce a nezabudnite všetci hlasovať.

Obecný úrad Bošáca

Podporte hrušku ružovú
v ankete Strom roka 2015

 (pokračovanie z titulnej strany)

Pozvánka na hasičskú súťaž
Dňa 22.8. 2015 sa v Zemianskom Podhradí na hasičskom ihrisku uskutoční 
súťaž DHZ o Putovný pohár starostov Bošáckej doliny. V tento deň si aj 
slávnostne pripomenieme  85. výročie založenia DHZ obce Zemianske 
Podhradie. Všetkých Vás srdečne pozývame. Program podujatia bude 
zverejnený formou plagátu. 

Čo nás najbližšie čaká
15.- 16. 8. 2015 – Bošácke hody
5.9.2015 – Slovácka jaternica, Březová
20.9.2015 – Slávnosti pod rozhľadňou Hájnica

PROGRAM POČAS
BOŠÁCKYCH  HODOV
*** Počas celých hodov bude na ihrisku 
v Bošáci zábavný park s kolotočmi.

Sobota 15. 8. 2015
9:00 hod. Volejbalový turnaj o Pohár 
starostu obce Bošáca – multifunkčné 
ihrisko 
Futbalové zápasy
14:30 hod. dorast Bošáca – Drietoma
17:00 hod. starí páni Bošáca – Limbach
Koncerty na námestí
15:00 hod. – DH Bošáčanka
16:00  hod. – Tomáš Marták &  band
21:00 hod. - Hodová veselica so 
skupinou TOPIC, KD Bošáca
14:00 -18:00  hod. výstavy v budove OÚ
“Bošáca kedysi a dnes”
“ Letecká bitka na česko-slovenskom 
pohraničí z 29. augusta 1944”

Nedeľa 16. augusta 2015

8:00 hod. Slávnostná hodová sv. omša, 
Farský kostol v Bošáci 
Futbalové zápasy
10:30 hod. starší žiaci Bošáca - Melčice-
Lieskové / Ivanovce 
13:30 hod. prípravka Bošáca – Trenč. 
Teplice - 2 zápasy (mladší, starší) 
17:00 hod. muži Bošáca - Opatová n/ V 
Múzeum Bošáckej doliny
13:00  – 17:00 hod. kultúrny program 
(LH Polun, LH Pajtáš, FS Kasanka, FS 
Trúfalci,  FS Dúbrava, Detský súbor 
Čakanka, Harmonikári z Komně )
13:00 – 18:00 hod. remeselný jarmok
13:00 – 14:00 hod., 15:00 – 16:00 hod. 
tradičné jedlá(gule, šúľance, beneše, 
lokše...)
14:00 – 15:00 hod. - Súťaž v jedení 
slivkových gúľ a pití piva
13:00 -18:00  hod. výstavy v budove 
OÚ
“Bošáca kedysi a dnes”
“ Letecká bitka na česko-slovenskom 
pohraničí z 29. augusta 1944”
18:00 hod. – koncert 
Kollárovci(vypredané), KD Bošáca

Pondelok 17. augusta 2015
17:00 hod. „Hodence“ na ihrisku ☺
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Nová turistická mapa nášho regiónu

Obec Bošáca bola podporená v  rámci 18. výzvy Cezhraničnej spolupráce SR – ČR a  získala dotáciu na projekt pod názvom „Kraj pod Veľkým 
Lopeníkom“. Partnerskou obcou sa stala už tradične Březová, rozpočet projektu bol 6800.-€, výška dotácie 6460.-€ a spoluúčasť obce 340.-€. Projekt 
bol spolufi nancovaný v rámci Fondu mikroprojektov Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v 
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Česká republika – Slovenská republika 2007-2013.
Výsledkom mikroprojektu je vytvorenie spoločnej mapy v počte 8000 ks, ktorá zahŕňa obce Bošáca a  Březová a ich okolie. V mape sú zakreslené 
významné pamiatky a zaujímavosti ako napr. rozhľadňa na Lopeníku, na Hájnici, a v Suchej Lozy, kostoly, múzeá, pamätné domy, kaplnky, kaštieľ, 
prírodné atraktivity: tiesňava, minerálne pramene, stromy roka, mokraď Březová a iné. Mapa obsahuje zakreslené cykloturistické a turistické trasy, ktoré 
sa tiahnu Bošáckou a Březovskou dolinou.  Mapa predstavuje komplexné dielo z hľadiska cestovného ruchu a propagácie územia. Zámerom je použiť 
mapu pri prezentovaní obcí na veľtrhoch cestovného ruchu, pre turistov, návštevníkov regiónu, žiakov základných škôl a obyvateľov priateľských obcí.

Obecný úrad Bošáca

Fekál na odpis a 
možnosti vývozu 

fekálií

Vážení spoluobčania,
obecné vozidlo pre vývoz 
fekálií (PV3S) už dosluhuje a 
z tohto dôvodu bola ukončené 
jeho prevádzka. V súčasnej 
dobe riešime možnosti 
zakúpenia alebo zostavenia 
nového vozidla. Prevádzka 
fekálu je obmedzená len pre 
domácnosti, ktoré majú malú 
žumpu(3 m³), alebo nemajú z 
dôvodu úzkeho dvora možný 
prístup k žumpe  väčším 
vozidlom.
Pre všetkých ostatných občanov 
sú viaceré možnosti vývozu 
fekálií, ktoré sú pre väčšie 
žumpy aj cenovo výhodnejšie. 
Uvádzame kontakty:
Poľnohospodárske družstvo 
Bošáca - objem fekálu 8m³/
cena za vývoz 42.-€, kontakt: 
0903 570 601
Obec Trenčianske Bohuslavice 
– objem fekálu 11m³/ cena 
za vývoz 54.-€, kontakt: 
032/7782233
Trenčianske vodárne a 
kanalizácie -  objem fekálu 
10m³/ cena za vývoz 40 .-€, 
kontakt: 0904 627 923
Ďakujeme za pochopenie.

Obecný úrad Bošáca.

V sobotu 23. mája 2015 vycestovali naši starí páni na čele so starostom obce 
Bošáca Danielom Juráčkom k tradičnému hodovému zápasu do Limbachu. 
Bohužiaľ počasie nedovolilo a tak sa nehralo. 
V  Limbachu privítala bošácku výpravu  starostka obce Bc. Adriana 
Č echovič ová  s  miestnymi poslancami obecného zastupiteľstva. Po pohostení 
pokračoval program vínnou cestou po limbašškých pivniciach, kde nechýbala 
hudba a  spev. Celé putovanie za vínom sme ukončili tradične v  pivnici u  p. 
Chvílu, jedného z  posledných „pravých“ bošáckych rodákov žijúcich v  tejto 
malokarpatskej obci. Sme veľmi radi, že tradícia spoločných futbalových hodových zápasov pretrváva a 
ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľajú na jej udržaní. 
Ďakujeme pani starostke a Limbašanom za vrelé prijatie. Ďakujeme tiež Bošáckej pálenici za materiálnu 
výpomoc pre našich priateľov do Limbachu. Tešíme sa na hody v Bošáci a samozrejme o rok znova v 
Limbachu.  /    „starí páni“

Bošáčania na hodoch v Limbachu

Prečo riešime voľbu nového hlavného kontrolóra v Bošáci.
V roku 2013 bol obecným zastupiteľstvom obce Bošáca zvolený do funkcie hlavného kontrolóra obce p. 
Dušan Kochan. Na začiatku tohto roka bolo zistené, že p. Kochan pravdepodobne nemôže podľa zákona 
o obecnom zriadení  č. 369/1990 Zb. vykonávať funkciu hlavného kontrolóra obce Bošáca, pretože  v 
období od svojho zvolenia za kontrolóra až do marca 2015 vykonával funkciu predsedu OŠK Bošáca, 
teda právnickej organizácie, ktorej spoluzakladateľom je aj Obec Bošáca. Podľa zákona o obecnom 
zriadení tým dochádza k nezlučiteľnosti funkcií. Na túto skutočnosť ihneď po zistení upozornil starosta 
obce aj obecné zastupiteľstvo. To nevedelo zaujať jasné stanovisko a preto sa rozhodlo postúpiť tento 
problém na Okresnú prokuratúru do Nového Mesta nad Váhom, aby danú situáciu prešetrila a vydala 
stanovisko. 
Začiatkom júna Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom doručila obci Bošáca upozornenie 
prokurátora, v ktorom je napísané, že p. Kochan nemôže a ani nemohol vykonávať funkciu hlavného 
kontrolóra obce Bošáca. 
V rozhodnutí sa okrem iného píše: „ Na základe zisteného skutkového a právneho stavu je zrejmé, že 
Dušan Kochan odo dňa 01.03.2013 až doposiaľ v obci Bošáca vykonáva funkciu hlavného kontrolóra 
napriek tomu, že v tomto čase bol členom orgánu právnickej osoby, ktorej zakladateľom je obec Bošáca. 
Z dôvodu zákonom stanovenej nezlučiteľnosti týchto dvoch funkcií, funkciu hlavného kontrolóra 
vykonával a vykonáva neoprávnene, v rozpore so zákonom, k čomu v poslednej dobe, konkrétne od 
25. 03. 2015 prispelo i Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca, pretože na svojom zasadnutí bolo s vyššie 
uvedenými skutočnosťami oboznámené starostom obce, no napriek tomu nevyhlásilo voľbu hlavného 
kontrolóra obce a zostalo nečinné. 
Na vyššie uvedené porušenia zákona Vás upozorňujem a podľa §28 ods.2 písm. g) zákona o prokuratúre 
navrhujem, aby ste urýchlene prijali opatrenia smerujúce k odstráneniu zisteného porušenia zákonnosti 
a k dodržaniu zákona o obecnom zriadení vo vzťahu k voľbe hlavného kontrolóra.
S poukazom na ustanovenie § 29 ods. 2 zákona o prokuratúre ste povinní vybaviť upozornenie 
prokurátora a odstrániť protiprávny stav bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od 
doručenia upozornenia prokurátora. O prijatých opatreniach ste povinní informovať prokurátora v 
rovnakej lehote.“
Obecné zastupiteľstvo obce Bošáca vyhovelo upozorneniu prokurátora na svojom zasadnutí dňa 8. júna 
2015 schválením uznesenia č. 77/2015 a uznesením č. 79/2015 schválilo a vyhlásilo voľbu hlavného 
kontrolóra obce Bošáca. Voľba hlavného kontrolóra obce Bošáca sa mala uskutočniť dňa 22. júla  2015 
na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Bošáca.
Vzhľadom k tomu, že pán Kochan podal podnet proti upozorneniu prokurátora, krajská prokuratúra 
stiahla toto upozornenie a odporučila obci voľbu kontrolóra zrušiť. Preto obecné zastupiteľstvo voľbu 
kontrolóra zrušilo do doby konečného verdiktu krajskej prokuratúry. Pre úplnosť dodávam, že pán 
Kochan vo svojom podnete upozorňuje, že obec nemôže byť spoluzakladateľom OŠK. Všetky podklady 
k danej veci nájdete na webovej stránke našej obce. O ďalšom priebehu vás budeme informovať.

Mgr. Daniel Juráček – Váš starosta.
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Obec Bošáca dlhodobo spolupracuje s  obcou Březová 
s  ktorou už zrealizovala viacero kultúrnych podujatí a 
výrobu propagačných materiálov pre podporu cestovného 
ruchu v  našich obciach. V  súčasnosti pracujeme na 
vytvorení turistickej 
mapy, ktorá zahŕňa oblasť 
Bošáckej doliny a  okolie 
Březovej. Tento projekt 
má názov Kraj pod 
Veľkým Lopeníkom 
a  realizujeme ho 
vďaka dotácii z  Fondu 
m i k r o p r o j e k t o v 
C e z h r a n i č n e j 
spolupráce SR – ČR.
Od roku 2013 obec 
nadviazala kontakt 
s mestom Černovice pri 
Pelhřímove. Navzájom 
sme si predstavili naše 
obce. V  mesiaci august 
sa opäť stretneme pri príležitosti programu „Černovicko 
se baví“. Našu obec bude reprezentovať divadelný súbor 
Rozmarín. Na podujatie nacvičujú členovia súboru zábavné 
scénky a piesne. Do Černovíc spolu s divadelníkmi vycestujú 
aj poslanci a zástupcovia jednotlivých organizácií.
Na jar tohto roku nás pre družobnú spoluprácu oslovila obec 
Horní Ředice v  okrese Pardubice. V nedeľu 19. apríla nás 
navštívili zástupcovia z tejto českej obce na čele so starostom. 

Našej milej návšteve sme ukázali Bošácu, nádherný výhľad 
na obec z rozhľadne na Hájnici, základnú školu, katolícky 
farský kostol a futbalové ihrisko. Spoločne sme navštívili aj 
divadelné predstavenie Na konci Bošáci, keďže ochotnícke 
divadlo majú aj v tejto obci. Návštevu sprevádzali starosta 

Daniel Juráček, zástupca starostu 
Daniel Bradáč a pracovníčky 
OcÚ Martina Hulínková a Táňa 

Helíková. 
V sobotu 13. júna sme 
vycestovali do Horních 
Ředic, aby sme aj my 
spoznali našu partnerskú 
obec. V zložení starosta 
Daniel Juráček, poslankyňa 
Lýdia Zámečníková a 
členky kultúrnej komisie 
Táňa Helíková a Miroslava 
Kozicová sme si prezreli 
obecný úrad, rybník, 
športový areál, hasičskú 
zbrojnicu, základnú školu a 

kostol. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.
Všetky tri naše partnerské obce majú s  obcou Bošáca veľa 
spoločného. Sú to predovšetkým aktívni a srdeční ľudia, ktorí 
sa zapájajú do života v obci a podieľajú sa na rozvoji. Dobre 
sa vyvíjajúca spolupráca môže so sebou priniesť veľa výhod 
nielen pre obce samotné, ale aj pre miestne spoločenstvá, 
spolky a  združenia, školy, podniky pôsobiace v  obciach 
a samozrejme pre občanov. /Obecný úrad Bošáca 

Prvý májový víkend patril mamám 
Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, 
čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás 
urobili. Pri príležitosti tohto sviatku sme pripravili podujatia pre mamy 
a ich deti.
V sobotu 9. mája pripravila Obec Bošáca popoludnie pre rodinky s deťmi. 
Podujatie “Kráčajte s nami pre naše mamy” začalo na námestí v Bošáci 
odkiaľ nasledoval spoločný “pochod” na ihrisko. Tam už boli pre deti 
pripravené športové hry, trampolína, skákací hrad a aj sladká odmena. 
Ďakujeme rodinkám za účasť a organizátorom za prípravu podujatia 
(Mihala team, Žofia Hrančová, Vierka Kuchtová, Jarka Zámečníková, 
Janko Wittkay, Zuzka Kusendová, Mirka Kozicová). 
V nedeľu 10. mája sme usporiadali podujatie Ďakujem Ti mama. 
Mamičky a babičky potešili svojim vystúpením deti z materskej školy 
a žiaci zo základnej školy. 
Ďakujeme pani učiteľkám 
a všetkým účinkujúcim za 
krásny program. Tradične 
na podujatí vystúpila aj 
dychová hudba Bošáčanka, 
ktorej ďakujeme za “kyticu 
piesní” pre naše mamičky.

Obecný úrad Bošáca

Naše partnerské mestá a obce

Preteky v cestnej 
cyklistike opäť  

v Bošáci a Haluziciach
Slovenský zväz cyklistiky každoročne 
organizuje Slovenský pohár mládeže 
v  cestnej cyklistike. Jedna z  etáp týchto 
celoslovenských pretekov sa už tradične 
konala aj na okruhu Haluzice – Bošáca – 
Haluzice v  sobotu 16. mája 2015. Preteky 
O  cenu Mikroregiónu Bošáčka boli 
rozdelené  do štyroch vekových kategórií. 
Veríme, že sme na trati mali možnosť vidieť 
aj budúce hviezdy svetovej cyklistiky tak 
ako keď pred pár rokmi pretekali v  Bošáci 
Peter Sagan a  bratia Velitsovci. Všetkým 
cyklistickým nádejam držíme palce.

Obecný úrad Bošáca



strana 7 PRAMEŇ Rok 2015 

Nové zážitky Petra „Becka“ Ondrejoviča 
Tradične aj tento rok nás potešil novými zážitkami z ciest Peter Becko 
Ondrejovič. V sobotu 18. apríla asi stovke nadšencov v kultúrnom dome 
v Bošáci tento výnimočný cestovateľ z neďalekého Beckova priblížil 
Rumunsko, Francúzsko a Južnú Ameriku prostredníctvom zaujímavých 
fotografi í a sprievodného slova. Dozvedeli sme sa aj ako žijú najväčšie 
dravé vtáky Harpye pralesné, ktorých rozpätie krídel dosahuje viac ako 
dva metre. Harpye žijú v trópoch a nemajú vyhranené hniezdne obdobie. 
Od znášky vajec po osamostatnenie vtáka ubehne až tri roky, čo je najdlhší 
proces vo vtáčej ríši.  Pozorovať tieto vtáky je výnimočné a málokomu sa 

to podarí. My sme ich mali možnosť vidieť aspoň prostredníctvom fotografi í. Ďakujeme za návštevu a tešíme sa 
opäť nabudúce. Viac z ciest Petra Ondrejoviča, fotografi e a zaujímavé články  nájdete na  www.anakonda.sk 

Obecný úrad Bošáca

V krajine šmolkov sa stretli všetky generácie 
V nedeľu 31. mája Obec Bošáca a Obec Zemianske Podhradie pripravili pre deti Cestu 
rozprávkovým lesom - “Vitajte v krajine šmolkov”, ktorá pokračovala na ihrisku v Bošáci.

Na začiatku “lesa” na deti čakal Gargamel 
s prešibaným kocúrom Azraelom. Ďalej 
cestou lesom mohli deti stretnúť rôznych 
šmolkov. Od šmolkov za splnenie súťažných 
úloh dostali na výmenu písmenká, z ktorých 
na konci Tatkovi Šmolkovi prezradili 
konečnú indíciu. Deti dostali darček a 
diplom za absolvovanie rozprávkového lesa.
Na ihrisku ich ďalej čakali rôzne atrakcie: 
ukážky záchranárskych psov, ukážka agility 
psov, ukážky poľnohospodárskej techniky, 
ukážka práce so zberným obecným 
vozidlom a trpezlivým šoférom Rasťom 
Kusendom, štvorkolka, obrnené vozidlo, 
ukážky poskytovania prvej pomoci, hasičská 
technika, bábkové divadielko “O veselých 
myškách”.

Ďakujeme všetkým, ktorí pripravili toto podujatie: Obci Bošáca a Obci Zem. Podhradie 
za fi nancovanie a prípravu podujatia, za pomoc pri poriadaní členom Jednoty dôchodcov 
v Bošáci, členom divadelného súboru Rozmarín z Bošáce, členom OŠK Bošáca na čele 
s Jožkom Mihalom, členom DHZ 
Bošáca a DHZ Zem. Podhradie, členom 
kultúrnych komisií oboch obcí a 
ďalších dobrovoľníkov. Za zapožičanie 
vozidiel: PD Bošáca, Simeon, Penzion 
Žákovic, Ivanovi Kozáčkovi, p. Kosovi 
za zapožičanie sanitky, fi rme ASOK 
štrkopiesky. Za program divadielku 
Harlekíno, za ukážku agility výcvik psíkov 
- Adelke Kružinskej a Lenke Pastorkovej, 
za ukážku práce so záchranárskymi 
psami p. Kalisovej a kolektívu, Jankovi 
Vidovi a Škole prvej pomoci za ukážky 
prvej pomoci. Za občerstvenie nielen pre 
návštevníkov ale hlavne pre účinkujúcich 
Čaba baru a rodine Papalovej.
Za krásne kostýmy ďakujeme p. Magde Čačíkovej. Veríme, že ste boli spokojní, tešíme sa 
opäť o rok v Zemianskom Podhradí.

Obecný úrad Bošáca

Tradičné pálenie 
jurských ohňov

V sobotu 25. apríla sme si opäť 
pripomenuli jednu z tradícií v 
Bošáckej doline - pálenie jurských 
ohňov. Ten náš sme tradične 
zapálili nad ihriskom v Bošáci. O 
prípravu a priebeh podujatia sa 
postarali členovia DHZ Bošáca 
v spolupráci s Obcou Bošáca. 
Zahrali a zaspievali hudobníci 
Tomáš Marták, Pavol Bako a 
Janko Hodál. Teplé jarné počasie 
prilákalo nad ihrisko občanov 
všetkých vekových skupín a tak 
sme si užili jeden veľký pohodový 
super piknik. Ďakujeme a tešíme 
sa opäť o rok.

Obecný úrad Bošáca
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Historické vozidlá
majú v obci čoraz viac fanúšikov

V spolupráci s AMK VCC Piešťany organizuje „VETERAN RALLY“  Nové 
Mesto nad Váhom prehliadku historických vozidiel pod názvom Memoriál 
Pavla ČIRKU. Ide o  jednodňové podujatie, ktoré je pokračovaním 
veteránistických súťaží organizovaných Ing. Pavlom Čirkom. Zaujímavá trať  
vedúca prekrásnym podjavorinským 
krajom priviedla vozidlá opäť do 
našej obce dňa 16. mája 2015. Na 
námestí sa pri tejto príležitosti 
zišlo veľa priaznivcov historických 
vozidiel. Počas prestávky vozidiel 
mali možnosť si do áut sadnúť, 
odfotiť sa s  posádkou i  vozidlom. 
Tešíme sa opäť na ďalší ročník.

Obecný úrad Bošáca

Spomienka
na oslobodenie

našich obcí

Pri príležitosti 70. výročia 
oslobodenia obcí Bošáca a Zemianske 
Podhradie sme sa stretli na malej 
pietnej spomienke pri pamätníku 
pred ZŠ s MŠ Ľ. V. Riznera v Bošáci v 
deň výročia - v piatok 10. apríla 2015.  
Starostovia obcí Mgr. Daniel Juráček 
a Miroslav Zámečník v sprievode 
p. Miroslava Brdu položili veniec k 
pamätníku obetiam 2. svetovej vojny 
z našich obcí.Pri tejto príležitosti sme 
položili kvety 
aj k buste gen. 
Štefana Jurecha 
na námestí 
v Bošáci. 
Spoločne sme si 
uctili pamiatku 
tých, ktorí 
položili životy za 
slobodu.

Obecný úrad 
Bošáca

Stavanie mája 
Posledný aprílový podvečer sme tradične na 
námestí v Bošáci postavili MÁJ za doprovodu 
dychovej hudby Bošáčanka. Na námestí sa 
stretli všetky generácie obyvateľov a  svojou 
prítomnosťou podporili túto krásnu tradíciu 
vítania jari. /Obecný úrad Bošáca

Spomienka na rodáka 
por. Adama Adamovica 
a prehliadka vojenskej 

techniky

V piatok 19.júna 2015 sme si v 
rámci tankových dni Laugaricio v 
Trenčianskych Stankovciach spoločne s 
vojakmi uctili pamiatku rodáka z Bošáce 
por. Adamovica. Pri tejto príležitosti 
sme si mohli pozrieť vojenskú techniku. 
Pre hostí sme pripravili pohostenie. 
Vďaka patrí Bošáckej pálenici za tradičný 
bošácky nápoj. Ďakujeme všetkým za 
účasť a tešíme sa znova o rok.

Obecný úrad Bošáca

Kvapka krvi
Bošáckej doliny už po 

deviaty krát

Plaketa profesora MUDr. Jana Janského 
alebo hovorovo Janského plaketa je ocenenie 
odovzdávané bezpríspevkovým darcom 
krvi. Ocenenie je pomenované po Jánovi 
Janskom, českom lekárovi a psychiatrovi, 
objaviteľovi štvrtej krvnej skupiny.   Janského 
plakety sa udeľujú v Česku a na Slovensku. 
Udeľuje ich organizácia Červeného kríža. 
Bronzová Janského plaketa je udelená za 
10 bezplatných odberov krvi, Strieborná 
Janského plaketa za 20 bezplatných odberov 
krvi, Zlatá Janského plaketa za ženy 30/
muži 40 bezplatných odberov krvi a 
Diamantová Janského plaketa: ženy 60/muži 
80 bezplatných odberov krvi. V  miestnom 
spolku SČK máme v  našich obciach 
viacnásobných darcov krvi, ktorým bolo 
udelených spolu 65 bronzových plakiet, 30 
strieborných plakiet, 20 zlatých plakiet a 2 
diamantové plakety. Na zvýšení týchto čísel 
úspešne „pracujú“ súčasní darcovia krvi. 
V  tradícii hromadných odberov pokračuje 
SČK Bošáca aj naďalej formou odberu krvi 
mobilnou jednotkou Národnej transfúznej 
služby. Dňa 12. júna sa uskutočnila v poradí 
už IX. Kvapka krvi Bošáckej doliny. Odberu 
sa zúčastnilo 29 darcov, krv mohlo darovalo 
27. Všetkým v mene Obce Bošáca a Obce 
Zem. Podhradie ďakujeme.

Obecný úrad Bošáca
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Čo sa (ne)stalo v škole?
Vážení spoluobčania, rodičia, učitelia, zamestnanci školy, milí žiaci, 
nechcel som už písať o situácii v našej škole. V minulom čísle som však 
sľúbil, že budem informovať po skončení kontroly čo sa stalo a tak tu 
podávam informáciu.
Všetko sa začalo na jeseň minulého roka, kedy štát poslal každému 
učiteľovi odmenu vo výške 100,-€. Na túto mali nárok aj riaditelia školy, 
avšak bolo potreba dodržať zákonný postup. Riaditeľ školy požiada 
zriaďovateľa školy, teda starostu obce o odmenu a ten ju buď schváli, 
alebo neschváli. Naša pani riaditeľka tento postup neurobila, načo som ju 
ako starosta upozornil. Pani riaditeľka dodatočne požiadala o odmenu a 
ja som ju schválil. Začiatkom roka prišiel na obec list (tento list nájdete na 
webe obce ako súčasť zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo 
dňa 22. júla 2015) so žiadosťou o preverenie vyplácania odmien. V liste 
sa okrem iného písalo, že pani riaditeľka si vyplatila viac odmien, keď 
zistila, že nemala, tak ich vrátila a následne si ich mala vyplatiť cez dvoch 
zamestnancov školy. Vzhľadom k tomu, že v liste sa písali konkrétne a 
interné veci, považoval som za vhodné ísť do školy preveriť pravdivosť, 
respektíve nepravdivosť tohto listu. Požiadal som svojho zástupcu a 
navštívili sme spolu školu, kde sme sa stretli s pani riaditeľkou a dvoma 
zamestnancami školy. Prečítali sme list, vypočuli stanovisko a dohodli 
sa, že prídeme na internú kontrolu o dva dni. Keď sme prišli na internú 
kontrolu, pani riaditeľka férovo priznala, že sa stala chyba. Zobrali sme 
priznanie na vedomie a chceli pokračovať v kontrole. Pani riaditeľka mala 
pochybnosti o oprávnenosti tejto kontroly. Ako starostovi sa mi nechcelo 
dohadovať a tak sme o pár dní prišli na oficiálnu kontrolu, na ktorú má 
zriaďovateľ právo, respektíve povinnosť ju vykonať.
Kontrola zistila, že pani riaditeľka si nechala v novembrovej výplate 
vyplatiť odmeny o 400,-€ vyššie ako bolo podpísane od zriaďovateľa školy, 
teda starostu obce. V decembrovej výplate túto odmenu vrátila. Dvom 
zamestnancom boli v mzde za mesiac december vyplatené odmeny na 
základe písomného návrhu riaditeľky ZŠ s MŠ vyššie ako je priemerná 
odmena za mesiac december všetkých zamestnancov. Priemerná odmena 

všetkých zamestnancov za mesiac december bola po zaokrúhlení na 
celé 310,-EUR. Navýšenie odmien dvoch zamestnancov predstavovalo v 
jednom prípade 2, 58 násobok priemernej odmeny za mesiac december a 
v druhom prípade 3,87 násobok priemernej odmeny za mesiac december.
O výsledku kontroly bola informovaná rada školy, ktorá mala k celému 
prípadu zaujať svoje stanovisko. Na jej poslednom zasadnutí sa zúčastnili 
aj učitelia a zamestnanci školy. Prišli vyjadriť podporu pani riaditeľke. 
Je super, že sa vedia takto zomknúť a držia pokope. Po vyjadrení môjho 
stanoviska a stanoviska učiteľov sa rada školy rozhodla dať pani riaditeľke 
druhú šancu. Osobne sa s týmto rozhodnutím nestotožňujem, ale ako 
starosta ho rešpektujem a beriem na vedomie.
Osobne ma na tom celom hnevá, že sa kvôli tejto situácii rozdelila dedina 
na dva tábory. Celé štyri roky sa snažím, aby sme ako dedina držali pokope 
a kvôli chybe pani riaditeľky sa tu ideme naťahovať a hádať. Takto som 
si fungovanie školy nepredstavoval a nepredstavujem. Pri podpisovaní 
petície proti odvolaniu riaditeľky boli zneužití učitelia, zamestnanci školy 
a aj rodičia, nakoľko im nebola povedaná celá pravda. Boli zavádzaní, 
že ja starosta mám osobný spor s pani riaditeľkou. Znova opakujem, 
nie osobný spor, ale po pracovnej stránke nie som spokojný. Ďalej treba 
povedať, že sa nekontrolovali odmeny všetkých učiteľov, zamestnancov a 
už vôbec nie ich opodstatnenosť, ale konkrétne odmeny pani riaditeľky 
a dvoch zamestnancov. Nebudem sa ďalej rozpisovať, lebo je toho veľa s 
čím sa nestotožňujem. Ako štatutárny zástupca zriaďovateľa školy som 
za jej fungovanie zodpovedný. Tak to stanovuje zákon. Lenže mne na 
našej škole záleží aj bez zákona, pretože je našou súčasťou, vychovávame 
v nej naše deti. Prajem si, aby bola jedna z najlepších na celom Slovensku 
a nie len v rámci doliny, respektíve okresu. Keby mi na nej nezáležalo, 
neurobil by som maximum pre zrealizovanie jej zateplenia, výmeny 
okien, vybudovanie nových tried, výmeny strechy na materskej škôlke. 
Na záver prajem všetkým pekný zvyšok prázdnin a našej škole lepší rok 
ako ten predchádzajúci.                        

 Mgr. Daniel Juráček – Váš starosta

Daň z nehnuteľnosti, daň za psa a 
poplatok za komunálny odpad.

Vážení spoluobčania,
ako sme Vás informovali v minulom čísle časopisu 
Prameň, tento rok prebieha kontrola daňových 
priznaní za daň z nehnuteľnosti, daň za psa a 
poplatok za komunálny odpad. K dnešnému dňu 
bola ukončená kontrola pri daňových priznaniach 
obyvateľov s trvalým pobytom v obci Bošáca. Ďalej 
prebieha kontrola priznaní u ostatných platiteľov. 
Obyvateľom obce Bošáca boli výmery doručované 
v mesiaci jún. Prosíme všetkých občanov, ktorým 
výmer nebol doručený, aby si ho vyzdvihli osobne 
na Obecnom úrade v Bošáci, kde podpíšu daňové 
priznanie, jeho prevzatie a zároveň môžu zaplatiť 
daň.
Viacerí sa pýtate, prečo to tento rok tak dlho trvá? 
Dôvod je jednoduchý. Kontrolou sa zistilo, že väčšina 
daňových priznaní je zlá. Nechceli sme ísť cestou 
pokút a upozornení, a tak sme začali všetky daňové 
priznania vyplňovať za vás občanov. Od vás sa len 
očakáva, aby ste si priznania skontrolovali, podpísali, 
prevzali výmery a zaplatili daň. Keď to tento rok 
dáme do poriadku, budeme mať pokoj na dlho do 
budúcnosti. Budeme vedieť o každej jednej parcele, 
kto je jej vlastníkom a kto za ňu platí daň. Prečo to 
tak nebolo v minulosti? Pretože sme nemali zoznam 
parciel, za ktoré platilo poľnohospodárske družstvo. 
Takže od teraz to budeme mať už všetci na poriadku.
Ďakujeme Vám za Vašu trpezlivosť, pomoc a 
spoluprácu.
Mgr. Daniel Juráček Váš starosta a Váš obecný úrad.

Po ôsmych rokoch z našej farnosti 
odchádza pán farár Mgr. Peter 
Kuljaček. V mene všetkých občanov 
ako aj starostov obcí Bošáckej doliny 
by som sa mu chcel poďakovať 
za jeho úsilie, prácu ktorú tu 
u nás odviedol.  Spomeniem 
napríklad rekonštrukciu 
kaplnky v Trenč. Bohuslaviciach, 
vymaľovanie kostola v Bošáci, 
inštaláciu kúrenia, rekonštrukciu 
ozvučenia, rekonštrukciu fary, 
nové vchodové dvere do kostola, 
drobné opravy kostolov v Novej 
Bošáci a Haluziciach, rekonštrukciu 
ľudovej školy umenia a iné. Zo 
spoločenských akcií treba spomenúť 
farský ples, Noc kostolov, ako aj 
ekumenické koncerty a ďalšie akcie. 
Ďakujem Vám za nadštandardnú 
spoluprácu medzi farským a 
obecným úradom. Vždy sme vedeli 
nájsť spoločnú reč a pomôcť si.
Myslím si, že môžem povedať, že 
pán farár tu nechal kus seba. Stal 

sa znalcom tajomstiev vnútorného 
života našich veriacich, pomáhal 
zranenej duši, poradil, ale aj dodával 
silu a energiu bojovať ďalej.
Milý pán farár, srdečne Vám 
ďakujeme za všetko, čo ste urobili 
pre naše obce a občanov. Prajeme 
Vám veľa zdravia, šťastia, lásky, 
dobrých ľudí, nech sa Vám splnia 
všetky sny a predsavzatia, ktoré 
máte. Vždy budete u nás vítaný.

Tak ako to v živote chodí, kde jeden 
príbeh končí, iný začína. Dovoľte mi 
u nás privítať nového pána farára 
Mgr. Richarda Jankoviča. Milý pán 
farár, vítame Vás u nás v Bošáci a 
veríme, že sa Vám bude v našej obci 
páčiť. Želáme Vám veľa zdravia, 
šťastia, lásky, porozumenia a veľa 
slnečných dní v Bošáckej doline.

Mgr. Daniel Juráček
starosta obce Bošáca

Poďakovanie pánovi farárovi.
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* Krása Bošáckeho kroja zachytená na fotografii zo začiatku 20. storočia. 
Významnú úlohu pri zachovaní nášho kultúrneho dedičstva zohral slovenský 
fotograf, etnograf, spisovateľ, publicista, maliar Pavol Socháň (1862 – 1941). 
Venoval sa etnografickým výskumom, zbieraniu ľudovej slovesnosti a 
umeleckých diel, vytváral národopisné fotografie. Pracoval aj ako novinár 
a ako redaktor pôsobil vo viacerých časopisoch doma, ale aj počas exilu v USA. 
Patril k našim najvýznamnejším fotografom. V početných záberoch zachytil 
dobovú podobu viacerých slovenských miest a dedín, ale najmä ľudového 
umenia (slovenské kroje, výšivky, vidiecke obydlia). Medzi fotografiami Pavla 
Socháňa je aj niekoľko vzácnych záberov z Bošáckej doliny.
* Pohľad na Bošácu v zimných mesiacoch z Lysice z 50-tych rokov 20. storočia. 
Zo záberu upútajú hospodárske časti dediny – udržiavané „humná“ a početné 
stodoly. Z dominantných budov v obci upúta svetlá stavba vtedy ešte nového 
mlyna Jána Kaššovica. Naľavo od neho vidieť ďalšiu poschodovú budovu – 
dom Juráčkov, v ktorom sa v tom čase nachádzal aj obchod s papiernictvom. 
Zo záberu vidieť aj to, že futbalové ihrisko na dnešnom priestore v tom čase 
ešte nestálo. Zaujímavý je aj dom Štefana Dzuráka v pravej dolnej časti záberu. 
Dnes by sme ho márne hľadali, pretože už nestojí.

Bošáca na historickej fotografii
spracoval: PaedDr. Daniel Bradáč

Program rozvoja obce Bošáca
Obec Bošáca vypracováva v súčasnosti  svoj rozvojový 
dokument na roky 2015 - 2020. Tento dokument 
bude obsahovať návrhy a strategický plán ako rozvíjať 
obec, aby sa stala atraktívnejším miestom pre jej 
návštevníkov, ale hlavne pre obyvateľov obce. Návrh 
PRO je zverejnený na webovej stránke obce Bošáca. 
Budeme radi, ak si dokument prečítate, a svoje 
pripomienky a  návrhy na zmenu alebo doplnenie 
nám zašlete na mailovú adresu bosaca@bosaca.sk . 
Ďakujeme za spoluprácu.

Obecný úrad Bošáca

Lekáreň a jej prevádzka
K dátumu 31. júl 2015 bola prevádzka lekárne v Bošáci  
ukončená. Súčasná prevádzkovateľka hľadá nového 
prevádzkovateľa lekárne v našej obci, aby bola zabezpečená 
aj naďalej dostupnosť služby nielen pre nás v Bošáci, ale aj 
pre obyvateľov okolitých obcí. Veríme, že bude úspešná.

Obecný úrad Bošáca

Bošácka palenica nie je len o pálení
Bošácka pálenica je pojem známy nie len po celom Slovensku. Jej prácou a poslaním je zachovávať tradíciu, ktorá k našej obci a k nám 
občanom patrí už od pradávna. Dnes je problém túto tradíciu udržovať, nakoľko sa v našej obci a doline nedopestuje dostatok ovocia na 
spracovanie. Ovocie je potrebné dovážať z iných krajov. Viacerým sa to nepáči a je spochybňovaná kvalita destilátov. Áno aj ja by som 
chcel, aby sa v Bošáckej pálenici pálilo len z ovocia z našej obce, respektíve doliny. Do doby kým znova dopestujeme v našej obci 800 ton 
sliviek za rok, som rád že si dajú v pálenici námahu a zoženú ovocie inde, aby bolo možné produkovať destiláty a zachovávať tradíciu 
Bošáckej slivovice. K produkcii 800 ton sliviek ročne, tak ako tomu bolo na prelome 19. a 20. storočia musíme prispieť aj my občania 
starostlivosťou o svoje sady, vysádzaním nových stromov a zakladaním nových sadov.
Netreba zabudnúť na veľké úsilie, ktoré Bošácka pálenica vynaložila na záchranu značky Bošácka slivovica. Nebyť tohto úsilia, nemohli 
by sme si dnes na fľašu, napríklad ako darček pre niekoho, nalepiť len tak etiketu Bošácka slivovica.
Bošácka pálenica svojimi aktivitami šíri dobre meno nie len slivovici ale aj našej obci. Medzi tieto aktivity patrí mimo iné účasť na 
rôznych výstavách, veľtrhoch kde pálenica prezentuje seba, ako aj našu obec. Veľtrhy navštevujú mnohé osobnosti verejného života, ktoré 
sa pozitívnym prístupom Bošáckej pálenice dozvedia o našej obci, jej plánoch a projektoch.
Bošácka pálenica nás tiež celoročne podporuje svojou produkciou pri organizovaní akcií všetkého druhu, ako aj nutnosti reprezentovať 
našu obec našim zlatom, teda slivovicou.
Za toto všetko by som sa chcel srdečne poďakovať Bošáckej pálenici, teda konkrétne Miroslavovi Kaššovicovi a jeho rodine, mamine 
Aničke, Erike, Tomášovi. Nech naša vzájomná spolupráca napreduje 
a svojou prácou zveľadíme celú našu obec Bošácu.

Mgr. Daniel Juráček, Váš starosta
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Pec nám spadla
Rekonštrukcia tradičnej bielokarpatskej sušiarne ovocia

A  to nehovoríme o  ostatných produktoch. Od tohto obdobia 
nás delí dĺžka jedného ľudského života, no súčasná situácia sa 
javí výrazne odlišná. Hospodárov ubudlo a  tým sa postupne 
zmenil aj ráz krajiny. Z ovocinárov sa stali špecialisti využívajúci 
intenzívne pestovateľské postupy, ktoré nie sú vždy v  súlade s 
ochranou prírody a  našou predstavou o  zdravých potravinách. 
Domáce spracovanie ovocia ustúpilo neprehľadnej ponuke 
prevažne zahraničných potravinárskych produktov. Strácajú sa 
vedomosti o  pestovaní ovocných 
stromov, využití jednotlivých 
druhov a  odrôd, o spôsoboch 
spracovania ovocia, zaniká hmotné 
aj nehmotné kultúrne dedičstvo. 
Ak však podrobnejšie sledujeme 
tento vývoj, nachádzame v  našom 
okolí tiež mnohé pozitívne príklady. 
Poukazujú na obnovu vzťahu ľudí ku 
krajine, na záujem o jej hospodárske 
využitie, ktoré nadväzuje na 
prerušenú kontinuitu tradičného 
ovocinárstva, pre ktoré je zachovanie 
krásnej a  zdravej krajiny rovnako 
dôležité ako samotný produkt. A nie 
je ich málo ani v Bošáckej doline. 
Jednou z takýchto aktivít je realizácia 
projektu Pec nám spadla, ktorej 
hlavným cieľom je rekonštrukcia 
tradičnej sušiarne ovocia a  najmä jej následné 
verejné a spoločné využívanie miestnymi 
obyvateľmi, ovocinármi, dobrovoľníkmi 
a  samosprávou. Chceme tak zachovať vzácne 
kultúrne dedičstvo, ktoré dobová sušiareň 
predstavuje ako aj obnoviť možnosť obecného, 
prevažne samozásobiteľského sušenia. Sušiareň 
sa nachádza v  obci Bošáca, časť Zabudišová. Po 
vzájomnej dohode tak budú mať obyvatelia obce 
a blízkeho okolia sami možnosť vysušiť si ovocie 
zo svojich sadov a záhrad tradičným spôsobom.
Rekonštrukcia sušiarne je prvou etapou projektu, 
nakoľko súčasný stav objektu nedovoľuje jej 
využívanie. Pozostáva z  opravy krovu a  stropu, 
domurovania hlinenej steny a omietok, 
vymaľovania interiéru, obnovy políc a  liesok, 
a  najmä oprave telesa pece. Všetky práce budú 
realizované formou tvorivých dielní pod vedením 

odborných lektorov, do ktorých sa môžu zapojiť aj obyvatelia 
obce. Rekonštrukcia a remeselné dielne budú prebiehať v letných 
mesiacoch, od 24. 7. 2015.
Znovuotvorenie sušiarne, ktoré sa uskutoční v  prvej polovici 
septembra  bude pozostávať z  dvoch častí. Prvou je spustenie 
prevádzky pozostávajúce zo spoločnej oberačky, zaškolenia do 
používania sušiarne, príprave ovocia a  následnej prevádzky, 
ktorá bude trvať približne 4 – 5 dní. Druhou časťou je slávnostné 

otvorenie sušiarne. To chceme 
zrealizovať spoločenskou akciou 
za účasti verejnosti, lokálnych 
záujemcov o  sušenie, pozvaných 
hostí, žiakov ZŠ v Bošáci, miestnych 
a  regionálnych autorít a  médií. Tí 
budú pozvaní v  termíne fi nalizácie 
prvého sušenia, kedy bude prvý 
produkt spracovaný a  bude 
možné ho vyskúšať. Pre deti budú 
pripravené hry s  ovocinárskou 
a  environmentálnou tematikou, 
ochutnávka rôznych odrôd jabĺk 
a hrušiek. Následne vypracujeme 
harmonogram využívania sušiarne 
pre verejnosť. Súčasťou realizácie je 
tiež vydanie informačnej brožúry 
a osadenie informačného panelu, 
ktoré budú obsahovať najmä 

informácie o historických sušiarňach ovocia, ich 
typológii, konštrukcii, postupe sušenia, vhodných 
druhoch a odrodách ovocia a podobne.
Projekt Pec nám spadla realizuje občianske 
združenie Pre Prírodu v spolupráci s majiteľmi 
sušiarne, rodinou Maruškovou (Naďovou), ktorá 
poskytla objekt na spoločné využívanie, Obcou 
Bošáca a občianskym združením Kvas. Projekt 
sa uskutočňuje vďaka fi nančnej podpore nadácie 
Ekopolis a  spoločnosti Slovnaft  a.s v  rámci 
programu Zelené oázy, za čo im patrí vďaka.                                       
Bruno Jakubec

Ak máte o niektorú z aktivít záujem, dajte nám vedieť. Poskytneme Vám bližšie informácie. Bruno Jakubec, brumburiak@gmail.com, 
0907 233 730, tiež na www.facebook.com/ovocnypoklad

Zapojte sa do rekonštrukcie sušiarne
Remeselné dielne budú prebiehať súbežne s rekonštrukciou od 
24. 7. 2015. Pod vedením lektorov sa oboznámite s  typológiou 
tradičných stavieb, technológiou, materiálmi, nástrojmi 
a náradím využitými pri ich stavbe. Pomôžete pri rekonštrukcii, 
skúsite si výrobu nepálených tehál, prípravu a nanášanie omietky, 
obnovu interiéru vápnením, zapojíte sa do opravy krovu, výroby 
liesok, či obnove políc.

Vysušte si s nami ovocie z Vašej záhrady
Využite sušiareň na vysušenie vlastného 
ovocia. Naučíme Vás ako sa sušiareň 
obsluhuje a  spoločne zažijeme 
tradičné sušenie trvajúce kontinuálne 
niekoľko dní. Kapacita sušiarne je 
okolo 200 kg ovocia, no nemusíte ju naplniť c e l ú 
sami. Začiatok prevádzky bude v druhej polovici septembra.

 (pokračovanie z titulnej strany)
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Turistický pochod - 70. rokov od zostrelenia rumunského lietadla
V sobotu 2. mája o počte asi 60 turistov sme sa vybrali uctiť 
si 4 letcov zo zostreleného bombardovacieho lietadla typu 
Junkers 88 do asi 10 kilometrov vzdialenej Polomy pod 
Dúžnikom (súčasť Bielych Karpát). V Ivanovskej doline sa k 
nám pridali ďalší turisti z Ivanoviec na čele s pani starostkou 
Hládekovou, nakoľko táto oblasť patrí do ich katastra. Cestou 
lesom sme sa zastavili i pri majestátnej lipe, kde nás Jozef 
Struhár oboznámil s jej históriou. Po dvojhodinovej túre 
sme dorazili k pamätnej tabuli, kde sme si s pani starostkou 
uctili zostrelených letcov slávnostným položením venca. 
Následne sme zaspievali Slovenskú hymnu a pieseň Na Kráľovej holi. Po menšom občerstvení sme sa vybrali cez Biele Brehy 
a Roháčovú do KD v Zabudišovej, kde nám naše kuchárky pripravili výbornú kapustnicu, teplý čaj, kávu a chutné koláče. 
Po občerstvení sme si s chuťou zaspievali pod taktovou nášho harmonikára J. Mitanu. Na záver ďakujeme všetkým, ktorí 
akoukoľvek formou prispeli k tejto akcii a prišli si s nami uctiť rumunských chlapcov, ktorí krátko pred skončením 2. svetovej 
vojny položili svoje mladé životy za našu slobodu.

Beh Zabudišovou - (tradícia, 
ktorú sme po 25 rokoch opäť obnovili....)

Dňa 17. 5. 2015 pripravili športovci zo Zabudišovej bežecké 
preteky pod vedením M. Kavického a J. Horečného. Za 
ideálneho počasia si beh so špeciálnou “detskou” trasou 
(pre niektorých zúčastnených pomerne náročnou) vyskúšali 
najmladší bežci, kde po veľkom bežeckom súboji skončil na 
peknom 3. mieste domáci pretekár R. Karlík, na 2. mieste 
skončila S. Čierna z Nového Mesta n/V a za svoj vynikajúci 
športový výkon 1.miesto získal A. Kalaber z Bratislavy.
Po odmenení detskej kategórie sa na ŠTART 5300 m dlhej 
trate postavilo 28 pretekajúcich v pomere 20 mužov a 8 žien. 
Trať bola členitá, mierne kopcovitá a dala každému zabrať.   
V mužskej kategórii bol s časom 23:43 najrýchlejší J. Oprchal 
z Čachtíc. Na druhom mieste skončil nestor dlhých tratí 
Stano Ďuriga z Trenčína s časom 24:12., ktorý deň pred našim 
pretekom bežal maratón v Chorvátsku. Obidvaja borci i keď 
už nie najmladší zúročili svoje dlhoročné skúsenosti a kvality. 
Na treťom mieste skončil Lukáš Maco z Nového Mesta n/V 
s časom 24:53. Tento pretekár je i výborným cyklistom, čo 
potvrdzuje na rôznych cyklistických podujatiach.
V kategórii žien zvíťazila s časom 31:05  N. Clontz zo Starej 
Turej. Táto pretekárka prišla do Zabudišovej na bicykli, no 
ani to jej neubralo zo síl. Na druhom mieste sa s časom 
31:09 umiestnila naša sympatická “chalupárka” M. Uhrínová 
z Bratislavy. Ako tretia v poradí dobehla s časom 32:57 S. 
Čierna z Nového Mesta n/V.
Z domácich pretekárov sa najlepšie umiestnil M. Kavický s časom 25:24 a zo žien bola najlepšia Z. Liptáková, ktorá prebehla 
trať v čase 37:42. 
Je potešujúce, že do preteku sa zapojili i takí, ktorí netrénujú, ale prekonali sami seba a sú nám tak všetkým príkladom. 
Novinkou bola účasť dvoch koní, ktoré poslušne klusali povedľa svojich súťažiacich pánov. 
Po preteku sme sa spoločne občerstvili v kultúrnom dome, vyhodnotili a odmenili najlepších 
pretekárov a nechýbala ani bohatá tombola, na ktorú v hojnej miere prispeli sami pretekári. 
V priateľskej, ba priam rodinnej atmosfére sme ešte dlho debatovali a rozlúčili sa s predsavzatím, že túto peknú akciu si o 
rok zopakujeme :-)

ZABUDIŠOVÁ
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Futbalový zápas
 V sobotu dňa 27.6.2015 sa odohrali na ihrisku pri Pohonitve nakoniec len dva futbalové 
zápasy, pretože mužstvá Mlačovec a Hasiči sa z neznámych príčin nedostavili. V prvom zápase sa 
stretli tradiční rivali AS Barina so Slovanom Kozí vŕšek. Mužstvo Kozieho vŕška sa snažilo oplatiť 
Barine vlaňajšiu prehru, no priebeh zápasu od stavu 1:1 ovládlo mužstvo Bariny. Domácim sa 
podarilo v závere aspoň skorigovať veľmi nepriaznivý stav 1:5 na konečných 3:6. Mužstvu Bariny 
citeľne chýbal v prvom polčase kvalitný brankár Mirko Kavický (Kavič), ktorý práve v sobotu 
vstúpil do stavu manželského s “južankou” Jankou. I napriek tejto mimoriadne vážnej životnej 
udalosti nezaprel v sebe silného športového ducha a nabehol v druhom polčase do zápasu, za čo 
mu patrí vďaka od fanúšikovských táborov oboch hornokončanských tímov !!! Víťaz získal fľašu 
šampanského. V druhom podvečernom zápase hrali proti sebe starí páni a zmiešané družstvo žiakov 
a žien. Po skorom vedení starých pánov 2:0 sa zdalo, že je vymaľované... No mladíci s výraznou 
dámskou podporou sa nevzdali, urputne bojovali a výsledkom ich snahy bolo celkové konečné 
víťazstvo 8:6. Zápas s bohatou úrodou gólov sa musel prítomným divákom páčiť. V družstve víťazov 
sa zaskvela hetrikom obrovská nádej zabudišovského futbalu Rastík Karlík, ktorý si neúnavným 
bojovným výkonom vypýtal miestenku do žiackej reprezentácie. Ku dobrej atmosfére zápasov 
prispeli samozrejme aj obslužné činnosti vo forme prevádzkovania výčapu Petrom Oprchalom 
a Jarom Struhárom (čapované pivo a kofola) a prípravy grilovanej klobásy v podaní šéfkuchára 
šoumena Jána Šamáka. Ku koloritu našich futbalových turnajov neodmysliteľne patria aj kvalitné 
oškvarkové pagáčiky v podaní Vierky Kalaberovej. Poslední návštevníci odchádzali z ihriska 
až po 23 hod.. Poďakovanie patrí okrem všetkých zúčastnených aj Čababaru v Bošáci a Pavlovi 

Martiškovi za poskytnutie 
nápojov a výčapného pultu, 
Jozefovi Kačicovi za možnosť 
napojiť sa na elektrickú sieť a 
rodine Uhrinovej za darovanie 
sladkostí pre deti či Milanovi 
Liptákovi za zabezpečenie 
sietí na obe brány . A bez 
pokosenia ihriska Ladislavom 
Kalaberom st. či zabezpečenia 
farbiva na lajnovanie ihriska 
Ladislavom Kalaberom ml., by 
sme určite nehrali v regulárnych 
podmienkach. Verím, že o rok sa 
zídeme v hojnejšom počte.

Ing. Jaroslav Struhár

Hasičské leto
v plnom prúde

Na toto hasičské leto sme sa v  DHZ Bošáca 
pripravili v zložení dvoch tímov a to družstvo 
mužov: Miloš Hodulík, Juraj Kyselica, Patrik 
Mihala, Martin Vaškovič, Ján Hodál, Michal 
Zemko, Tomáš Kyselica, Lukáš Juráček a 
družstvo žien, ktoré sa skladá z členiek: 
Erika Kaššovicová, Nikola Kaššovicová, 
Ema Poštenyiová, Katarína Majerová, 
Radka Štrbková, Barbora Plichtová a Radka 
Matejíková.
Našu hasičskú sezónu pre rok 2015 sme začali 
ako každý rok nočnou hasičskou súťažou v 
Zemianskom Podhradí. Do súťaže sa zapojilo 
družstvo žien aj mužov avšak ani jednému 
tímu sa nepodarilo dokončiť útok, pretože v 
oboch prípadoch zlyhala technika.
6. júna sme vyrazili na Okresnú súťaž, ktorá 
sa konala v Čachticiach. Hodnotili sa dve 
disciplíny a to štafetový beh a požiarny útok. 
Ženy skončili na 2. mieste a domov si doviezli 
aj putovný pohár za vzorné správanie, mužom 
sa bohužiaľ nepodarilo dokončiť požiarny 
útok, takže sa neumiestnili.
Z Okresnej súťaže sme hneď vyrazili do 
Sládkovičova na 1. kolo Západoslovenskej 
hasičskej ligy. Tento rok sa do ZSHL zapojilo 
aj naše družstvo žien, ktoré si 20. júna z 
druhého ligového kola v Dolných Janíkov 
priviezlo domov prvý ligový pohár za 3. 
miesto s výsledným časom 20,98 s.
27. júna sme sa zúčastnili 3. ligového kola vo 
Veľkej Pake kde naši muži obsadili 3. miesto 
s časom 15, 21 s a večer sme pokračovali 
nočnou súťažou vo Voderadoch.
4. júla sme sa zúčastnili 4. kola ZSHL v 
Šenkviciach kde chlapci obsadili 3. miesto v 
lige a nočnej súťaži v Zelenči - 5. kolo ZSHL.
V dobrej hasičskej nálade zo soboty sme 
hneď v nedeľu 5. júla pokračovali a to súťažou 
vo Vrbovom - 7. kolo Inoveckokarpatskej 
hasičskej ligy kde naši muži obsadili  krásne 
3. miesto.
18. júla 2015  organizujeme  už 4. ročník 
hasičskej súťaže  u nás v Bošáci, kde budeme 
tiež bojovať o čo najlepšie umiestnenie.

DHZ Bošáca – Radka Štrbková

Deň detí v Zabudišovej

7. júna sa slnečné popoludnie v Zabudišovej nieslo v znamení Medzinárodného 
dňa detí. Po minuloročnú pauzu organizátori vynahradili tým najmenším 
pestrým programom. Na úvod deti potešili štedré porcie zmrzliny, ktorý  poskytol 
I. Adamať. Po sladkom občerstvení čakali na malých i veľkých 2 krásne koníky 
rodiny Potočnej, a tak sa mohli zúčastnení pokochať jedinečným „pohľadom zo 
sedla“. Okrem šantenia na nafukovacom hrade, trampolíne a  iných športových 
aktivít sme pre deti pripravili i súťaž v kreslení na chodník. Detičky sa nenechali 
zahanbiť a behom chvíle sivú cestu skrášlili naozaj peknými a najmä originálnymi 
kresbami. Pre starších bola okrem občerstvenia pripravená taktiež streľba zo 
vzduchovky, ktorá zaujala najmä pánov. 
Nakoľko  niektoré deti boli napriek večernej hodine plné energie, neplánovane  
bol zorganizovaný i minifutbalový zápas. Všetkým organizátorom i zúčastneným 
ďakujeme.
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 Ako ten čas letí. Keď sa nad tým spätne zamyslím, 
akoby to bolo len včera, čo sme  pre Vás občanov pripravovali 
v tomto roku prvé číslo nášho spoločného časopisu  Prameň. 
Pre mňa  je to z pozície starostu obce  možnosť všetkých 
Vás  poinformovať, čo sa nám podarilo z našich predsavzatí 
splniť a čo by sme chceli ešte tento rok zrealizovať.

 Začnem našim nekonečným príbehom  a to je 
obecný vodovod. Konečne sa môžeme pochváliť, že naša  
päťročná snaha dokončenia stavby obecného vodovodu a 

spustenie do 
prevádzky  je 
v závere. Je to 
neopísateľný 
pocit, keď 
o b d r ž í t e 
rozhodnutie 
o kolaudácii 
s t a v b y  
nehovoriac o 
tom, čo nás 
to stálo úsilia 
a námahy, 
až sme sa 
dočkali tohto 
okamihu a 
vytúženého 
cieľa. Je to 
neopísateľný 
pocit, pre 
mňa zvlášť 
d ô l e ž i t é h o 

významu. Veď s týmto cieľom som išiel do komunálnych 
volieb pred necelými piatimi rokmi. Obecný vodovod je 
skolaudovaný. Toto však nemôžem povedať o vodojeme. 
Tento proces nás čaká dňa 3.8. 2015. Verím, že to všetko 
dobre dopadne a po úspešnom skolaudovaní vodojemu 
môžeme začať riešiť prevádzku  vodovodu obce Zemianske 
Podhradie a nemožné sa stane skutočnosťou. Samozrejme 
všetko závisí od pripojiteľnosti Vás občanov a samotnom 
odbere vody. Lebo vodovod bez odberu je nám nanič. 
Týmto by som Vás chcel ešte informovať o tom, že som na 
neformálnom stretnutí obecného zastupiteľstva navrhol, 
aby obec uhradila všetkým občanom našej obce vodomernú 
šachtu,  ak sa napoja na obecný vodovod do jedného roka 
od  spustenia do prevádzky. Môžem povedať, že tento návrh 
našiel u poslancov OZ pochopenie. Pokiaľ nám to naše 
finančné možnosti dovolia budeme sa snažiť aspoň takto Vás 
inšpirovať o pripojenie. Nemá zmysel uvažovať nad opravami 
miestnych komunikácii a chodníkov pokiaľ nebudeme 
mať urobené prípojky. Bolo by to kontraproduktívne, keby 

sme si opravili cesty a potom ich nanovo rozkopávali, kvôli 
prípojkám vodovodu.
 Obci Bošáca sme začali splácať dlžnú čiastku 
na základe  dodatku zmluvy o využití spoločnej stavby 
vodovodu Zabudišová. Verím, že toto je náš posledný rest 
voči obci Bošáca.   

 Chodník okolo hasičského 
ihriska: isto si už kladiete otázku, kedy 
sa začne s jeho výstavbou? Keď budete 
čítať tieto riadky výstavba chodníka 
už bude možno v realizácii. U nás na 

Slovensku nie je nič až také jednoduché. Hoci máme  vydané 
právoplatné stavebné povolenie, musíme ešte požiadať o 
schválenie termínu výstavby DI PZ SR  v N. M. n. V.
A tu je malý problém. Nie je jednoduché všetko skoordinovať. 
Oni nám schvália  výstavbu chodníka v stanovenom termíne 
dva možno tri týždne,  a my musíme v tomto časovom 
horizonte zabezpečiť kompletnú realizáciu stavby. Verím, že 
spoločne to isto zvládneme.

Hasičský dom: Stavebné práce sú viac menej dokončené. Už 
nám chýba len dorobiť    
vonkajšiu fasádu. Kolaudovať by sme chceli tento rok, ak 
to časovo stihneme. Pracovníci OcÚ orezali stromy pozdĺž 
oplotenia hasičského ihriska. Tu by som sa chcel poďakovať 
všetkým, ktorí svojou prácou prispeli k výstavbe hasičského 
domu a úprave okolia hasičského ihriska. Veľké ďakujem 
patrí aj  Jánovi Keňovi, Tiborovi Kubínovi, Marianovi 
Haviernikovi, Pavlovi Martákovi, Rudolfovi Krivému,  
Pavlovi Bujnovi, Svetozárovi Lobíkovi, Jánovi Jurčákovi a 
mnohým ďalším. Samozrejme poďakovanie patrí aj DHZ 

Zemianske Podhradie pod vedením Štefana Kusendu. Naše 
DHZ neváhalo investovať nemalú časť svojich finančných 
prostriedkov do výstavby hasičského domu a tak zveľadiť náš 
obecný majetok. Tak isto veľké ďakujem patrí aj PS Bošáca, 
ktorá nám tiež finančne prispela na časť nákladov spojených 
z terénnymi úpravami okolia. Ešte raz  Vám všetkým patrí 
úprimná vďaka.

ZEMIANSKE PODHRADIE
Starosta občanom
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Materská škola: Tu by som Vás chcel len informovať, že 
od 1. 9. 2015 bude otvorená ako dvojtriedna s celodennou 
prevádzkou. Do pracovného pomeru budeme priberať 
ešte jednu učiteľku. Dokúpime  potrebný počet lehátiek. 
Paplóniky a podušky nám zabezpečila sponzorsky Danka 
Ochodnická a  stoličky pre deti Michal Kolarovič. Tiež 
im vyslovujem úprimné ďakujem. Aj týmto spôsobom sa 
snažíme vyjsť v ústrety rodičom svojich ratolestí. Totiž v 
dnešnej dobe  v máloktorej práci tolerujú, že máte aj malé 
deti. Tu by som sa chcel, tak isto poďakovať pani riaditeľke 
Viere Helíkovej, učiteľkám Daniele Madilovej, Daši 
Janegovej a školníčke Miroslave Beňovičovej za dôkladnú 
starostlivosť, bezproblémový  a plynulý chod našej MŠ a za 
veľa rôznych aktivít a akcií, ktoré spoločne aj s rodičmi počas 
celého školského roka pripravovali pre naše deti. Tiež by sme 
chceli dorobiť fasádu MŠ, ale to všetko závisí od finančných 
prostriedkov. Jej realizácia by bolo vlastne finále rozsiahlej 
rekonštrukcie, ktorou naša MŠ prešla.
 
Bytovka: odkúpili sme pozemok od TSK s podmienkou 

, že na ňom vybudujeme  nájomné byty pre občanov našej 
obce. Áno isto nie všetci sú nadšení z takéhoto zámeru. 
Ale myslím si, že sa nemusia obávať nejakého narušenia 
ich súkromia v ulici. Veď keby sme sa do výstavby pustili 
v prvom rade by sme Vás oslovili a s Vami prekonzultovali 
návrh projektu bytového domu. Opodstatnené  návrhy by 
sa aj zapracovali. Nie, nechceme stavať panelák. Chceme 
nájsť také architektonické riešenie, aby nám to do okolitého 
prostredia zapadlo a nepôsobilo ako rušivý element. Tu 
by som chcel vyzvať, potenciálnych záujemcov o byt, aby 
si vypísali žiadosť a odovzdali na OcÚ. Vzor žiadosti je  
zverejnený aj na obecnom webe.
   
 Svojpomocne sme si vybudovali lapač lôpt na 
futbalovom ihrisku za druhou bránou od potoka. Ruku k 
dielu priložili futbalisti nášho klubu pod vedením trénera 
Ivana Profjétu. Nemalou mierou nám pomohol aj náš 
nestarnúci dôchodca Pavel Bujna, ktorý pomohol lapače 
povariť.  Tak isto im touto cestou ďakujem za spoluprácu.
 

Na bývalom smetisku  sme na jar vysadili 150 ks mladých 
stromčekov Lipy.

Na čom ešte pracujeme: podali sme žiadosť o dotáciu na 
výstavby multifunkčného ihriska. V prípade schválenia 
žiadosti by sme začali s jeho výstavbou na hasičskom ihrisku.
Ďalej sa spracováva projekt na rozsiahlu rekonštrukciu 
kultúrneho domu. Samozrejme snažíme sa riešiť odvodňovací 
kanál v časti Vrzalov. Hľadáme riešenia, ale ako je to všade v 
rámci našich finančných možností. Som rád, že sme vyplatili 
pozemok na výstavbu nájomných bytov a začali sme splácať 
dlžnú čiastku za vodovod obci Bošáca. Je to  pre nás ťažšie 
obdobie, keď všetci rátajú každé euro. Budeme sa   s tým 
musieť nejako popasovať.  
 

A na úplný záver Vám chcem všetkým popriať 
krásne prežitie letných mesiacov tí čo sa stroja 
na dovolenku krásne počasie veľa nádherných 
zážitkov, pohody a pevné zdravie.

starosta obce Miroslav Zámečník
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Už je opäť koniec školy, škôlky, sú tu prázdniny,
tisíc vecí na nás čaká, hurá, poďme za nimi...

Ďalší školský rok je za nami, zatvorili sa brány škôl. Aj naša materská 
škola už stíchla. Všetci, malí či veľkí, naberáme sily do nového školského 
roka.
Počas toho - už uplynulého- sme výchovno- vzdelávaciu činnosť 
realizovali najmä formou rôznych obsahovo zameraných hier no tiež 
sme činnosti obohacovali o rôzne aktivity či už v spolupráci s okolitými 
materskými školami alebo len v rámci našej MŠ – napríklad navštívil 
nás záchranár, poľovník, pozreli sme si „Rozprávkový les“ v  parku 
DSS Zemianske Podhradie, zúčastnili sme sa na športovom podujatí 
„Sokolský vietor do MŠ“...atď. Pravidelným pobytom vonku sme 
podporovali  rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí, 
otužovali tak detský organizmus.
Deti počas celého školského roku rozvíjali aj grafomotoriku, výtvarnú 
tvorivosť kreslením,
vyrábaním rôznych obrázkov, predmetov, ktoré zdobili nielen našu 
materskú školu ale potešili aj rodičov. 
Svojou tvorbou sa mohli deti pochváliť aj na výstave detských prác v 
KD Zemianske Podhradie pod názvom „Svet očami detí“. Veľká vďaka 
patrí  p. Ľudmile Radošovej, ktorá bola hlavnou organizátorkou tejto výstavy. Práce vystavila a zladila do tematických celkov 
a dotvorila rôznymi dekoráciami. Tešili sme sa z návštevnosti detí, rodičov, starých rodičov ako aj ostatných, ktorí si prišli 
výstavu pozrieť.
Na záver školského roka sme sa  rozlúčili s predškolákmi. Tento rok ich do základnej školy odchádza 11. Aj touto cestou im 
prajeme veľa síl a chuti do učenia, aby dosahovali tie najlepšie školské výsledky.
 Už teraz sa tešíme na všetkých našich škôlkarov, ako aj na nové detičky, ktoré začnú od  septembra navštevovať našu materskú 
školu.

D. Madilová

Pálenie vatry na vrchu Skalica
 V  každom kúte Slovenska sa ľudia so zimou lúčia iným spôsobom. Pre náš kraj je zaužívaný spôsob pálenia 
vatry na sviatok Juraja. V   našej obci sa táto tradícia dedí z   pokolenia na pokolenie a   každoročne privítame 

príchod jari zapálením vatry na vrchu Skalica. Aspoň symbolicky sa 
snažíme zahnať dlhú a  chladnú zimu a  privolať jarné počasie. Deň 24. 
apríl sa v   tradičnej kultúre pokladá za predel medzi zimou a   letom a   
viažu sa k  nemu mnohé pranostiky (hrmenie pred Jurajom znamenalo 
nepriaznivý rok). Nájsť ďatelinový štvorlístok, podbeľ, záružlie, hada, 
jaštericu či žabu pred Jurajom malo mať ochranný blahodárny účinok 
alebo mimoriadnu moc ako prostriedok ľúbostnej mágie. Na Jura sa 
prvý raz vyháňal dobytok na pašu, vykonávali sa magické úkony proti 
pôsobeniu škodlivých síl, podporujúce dojivosť a   kvalitu mlieka. Pri 
jurských ohňoch sa mládež zabávala, spievala a  hrala hry. Hoci jurská 
noc nebola najteplejšia, na pálenie vatry prišlo mnoho milovníkov 
tejto tradície. Podhradskí mládenci si tento rok dali záležať a  postavili 
vysokánsku vatru, v  okolí ktorej sa vytvorilo niekoľko desiatok malých 
ohníčkov, pri ktorých si posadali priatelia. Ohníček nielen ohrial počas 
chladnej noci ale poslúžil aj na opekanie klobás, špekačiek a   slaninky. 
Nechýbal spev a  dobrá nálada. Táto krásna jarná tradícia by sa nemohla 
konať bez pomoci členov DHZ v  Zemianskom Podhradí a   spolupráce s  
obecným úradom.    

Školský rok v MŠ Zemianske Podhradie
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Holubyho
botanický chodník

 V  nedeľu  12. apríla 2015 
sa uskutočnil jubilejný 20. ročník  
tradičného pochodu „Holubyho 
botanický chodník“, ktorého trasa 
je z  Veľkej Javoriny (Holubyho 
chata) cez Moravské Lieskové, 
Šance, Rolincovú do cieľa pochodu 
Zemianske Podhradie- kultúrny 
dom.  Autobus vyviezol 63 
účastníkov pochodu k Holubyho 
chate. Najstarším účastníkom 
pochodu bol Ľudovít Peráček 
(80. rokov).  Manželia Janegoví, 
z  Nového Mesta nad Váhom sa 
zúčastnili všetkých 20. ročníkov 
pochodu a  tak sa zaspomínalo na 
začiatky, keď ešte za spolupráce 
a  sponzorstva  Hydrostavu 
v  Trenčianskych Bohuslaviciach sa 
pochody konali. Počasie sa vydarilo.  
Do cieľa  všetci šťastlivo prišli 
v  poobedňajších hodinách. Každý 
účastník jubilejného pochodu dostal 
pamätný list a  po zaslúženej 22 
km dlhej trase sa mohol občerstviť 
štamperlíkom slivovice, pivom , 
kofolou a na zájedku bol pripravený  
guláš. Už teraz sa tešíme  na ďalší 
ročník.
Pracovníčky OcÚ
Zemianske Podhradie

Máj, máj, máj zelený, pod 
oblôčkom sadený ...

Stavanie májov malo už 
v  minulosti svoje poslanie, 
ktoré sme ako kultúrnu 
tradíciu zdedili po našich 
predkoch.  Stavanie májov 
bolo symbolom ochrany 
pred zlými duchmi 
a  chorobami, alebo 
zabezpečenia potrebnej 
vlahy. Neskôr mládenci 
stavali dievčatám súcim 
na vydaj máje  počas prvej 
májovej noci. Keď mládenec 
za pomoci kamarátov 
postavil dievčaťu pred 
domom máj, bol to symbol 
lásky, radosti z  mladosti 
a zo života a hlavne priania 
aby bolo dievča pekné, 
štíhle a  zdravé a  do roka 
jeho ženou. Tento symbol 
jari – stavanie mája sa konal 
v našej obci 
vo štvrtok 30. apríla 
v predvečer 1. mája vo dvore 
obecného úradu. Stavanie 
mája sa stalo v  našej obci 
už tradíciou. Tento rok opäť 
deti z našej materskej školy  
pod vedením pani učiteliek 
vyzdobili farebnými 
stužkami máj. Už po 
štvrtýkrát sa staval  ručne za 
doprovodu dychovej hudby 
Bošáčanka.         

N. Kusendová
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 Dňa 27. 6. 2015 na hasičskom ihrisku v Zemianskom 
Podhradí usporiadala PS Bošáca  za spolupráce   obce 
Zemianske Podhradie súťaž vo varení gulášu z diviny. Do 
súťaže sa prihlásilo  sedem družstiev : PZ Lopeník - Nová 
Bošáca, PZ Stará Turá – Les,  PZ 
Ždánová – Melčice Lieskové, 
PZ Dolné Srnie, PZ Podolie, PZ 
Moravské Lieskové a  PS Bošáca. 
Vôňa vareného mäsa sa začala 
šíriť do okolia a postupne sa začali 
schádzať občania z našej i okolitých 
obcí. Pre deti sme mali pripravené 
rôzne súťaže, ako streľba zo 
vzduchovky, z luku, hod loptičkou 
na terč. Deti sa mohli do sýtosti 
vyskákať na trampolíne  a skákacom 
hrade. Všetky deti dostali po 
absolvovaní jednotlivých stanovíšť 
sladkú odmenu a diplom. Súťažnú 
disciplínu sme mali pripravenú aj 
pre dospelých a to hádzanie flinty 
do žita. Tu sme mali dve súťažné 
kategórie a to ženy a mužov. 
Tak isto si mohli aj dospeláci 
vyskúšať streľbu zo vzduchovky, 
luku a flobertky. Verím, že všetci 
zúčastnení boli spokojní. Atrakcie, 
ktoré sme pripravili sa  páčili a 
dobre sme sa  pri nich zabavili. 
Ďalej návštevníci tohto podujatia 
mohli vidieť ukážku sokoliarov 
spojenú s prednáškou.

Pri prezentácii poľovníckych 
trofejí, kynologickej  ukážke 
poľovných psov a aj šteniatok nám 
troška zlyhala technika, ale aj to 
sa stáva. Môžem sa Vám priznať, 
splnila sa mi moja tajná túžba. 
Vždy som si želal, aby sme mali 
takúto akciu u nás v obci. Podstata 
tohto Poľovníckeho dňa bola, aby 
sme našim spoluobčanom ukázali, 
že poľovníctvo nie je len strieľanie. 
Je to tradícia našich otcov, dedov s jasne stanovenými 
pravidlami. Jednoducho povedané časť nášho kultúrneho 
dedičstva. Za názvom poľovníctvo sa skrýva množstvo 
odpracovaných hodín v revíry bez nároku na odmenu. V 
prvom rade sa každý poctivý poľovník musí o zver starať, 
budovať kŕmne zariadenia, zabezpečovať dostatok krmiva na 

zimné obdobie a až potom sa dostaví tá vytúžená odmena vo 
forme samotného lovu. Dúfam, že veľa 
ľudí si poopravilo názor na poľovníctvo 
a poľovníkov.

 Ale vráťme sa k súťažiacim. O 15,00 
hodine všetky súťažné družstvá anonymne odovzdali do 
poľovníckeho domu svoju vzorku gulášu. Potom začala práca 
poroty a verte mi, nemala to jednoduché. Bol som totižto jej 
členom. Rozdiely v chuti jednotlivých gulášov neboli veľké. 
Len život je už raz taký, že vždy musí byť jeden víťaz a ostatní 

porazení. Vyhodnocovali sa len 
prvé tri miesta: 1. miesto obsadilo  
PZ PODOLIE, 2. miesto   PZ 
MORAVSKÉ LIESKOVÉ, 3. miesto   
PZ DOLNÉ SRNIE. Môj názor je 
a budem sa opakovať, že víťazmi 
sa stali všetci a všetky zúčastnené 
družstvá. Som rád, že to svojou 
účasťou aj potvrdili. A guláš: 
nezostalo nikomu nič len prázdne 
kotlíky. Všetci všetko rozdali 
zdarma návštevníkom podujatia. 
A to je ten zmysel samotnej  
akcie- spájať ľudí. Mnohí sa stretli 
so svojimi, priateľmi. V družnej 
debate prehodili pár slov utužili 
nejakým tým pohárikom dobrého 
vína svoje priateľstvo, okoštovali 
gulášik a spokojní odchádzali 
domov. Nedá mi nespomenúť ešte 
výsledky súťaže hádzanie flintou 
do žita: V kategórii ženy  1. miesto 
obsadila- Jana Švancarová,  2. 
miesto- Ingrid Kosová, 3. miesto- 
Lucia Benková, v kategórii muži 1. 
miesto obsadil- Miroslav Vráblik, 2. 
miesto Dalibor Adamať, 3. miesto 
Jaroslav Hoferka. Samozrejme 
všetci súťažiaci održali cenu od 
PS Bošáca a obce Zemianske 
Podhradie.
 Na záver by som vyslovil 
poďakovanie   všetkým sponzorom 
našej krásnej akcie. Sú to: 
Brokovnice.sk, Allianz Slovenská 
poisťovňa, Hella, Prvá stavebná 
sporiteľňa, PD Bošáca, Penzión 
Žakovic,  Gastro-group s.r.o. 
stravovacie služby a samozrejme 
našim poľovníkov, vedeniu 

PS  Bošáca a všetkým, ktorí sa obetovali a zabezpečili 
zdarný priebeh  tejto krásnej akcie.  Ďakujem aj Vám, milí 
spoluobčania, že ste si našli čas  a svojou účasťou ste nás 
prišli podporiť. Verím, že o rok sa stretneme opäť.
        
    Miroslav Zámečník

Poľovnícky deň PS Bošáca
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Dňa 22.mája 2015 v rámci spolupráce s okolitými materskými školami zorganizovala naša MŠ v Zemianskom Podhradí  
„Policajný deň pre deti“. Zúčastnili sa ho Materské školy z  Bošáce, Novej Bošáce a Trenčianskych Bohuslavíc. Akciu 
viedli príslušníci Okresného  riaditeľstva policajného zboru v Novom Meste nad Váhom – npor. Peter Kochan a nprap. 

Ingrid Zemánková. Deti oboznámili 
so správaním sa na cestných 
komunikáciách, dopravnými značkami 
pre chodcov a  cyklistov, ich povinnú 
výbavu, vysvetlili im činnosť semafóra, 
ukázali policajné auto, výstroj a výzbroj 
policajta. Z  každej MŠ si zasúťažili 
deti vo vedomostnom kvíze, za čo boli 
odmenené. Všetky deti získali „Preukazy 
chodoškoly“ a sladké odmeny. Rôznymi 
ukážkami zásahov so psami obohatili 
akciu policajní kynológovia npor. Lukáš 
Morong, pprap. Marián Bača. 
Akcia bola pre všetkých veľmi zaujímavá, 
hlavne prospešná. Za jej uskutočnenie 
úprimne ďakujeme príslušníkom 
policajného zboru. Veríme, že sa nám 
v  budúcnosti opäť podarí uskutočniť 
takúto vydarenú akciu.

D. Madilová

Deň matiek
10.mája 2015  sme pre naše mamičky 
pripravili príjemné popoludnie. 
V  spolupráci s  detičkami materskej 
školy Zemianske podhradie 
a  žiakmi ZŠ Bošáca sa v kultúrnom 
dome najskôr svojím spevom 
a  tancom predviedli naši najmenší 
škôlkári a  potom nasledoval bohatý 
program žiakov ZŠ, kde okrem 
iného,  predviedli náročné zostavy 
z gymnastiky. Za svoje výkony zožali 
všetci účinkujúci obrovský potlesk.  
Bolo to nádherné popoludnie, 
ktoré zakončil pán  starosta obce 
Zemianske Podhradie  pekným 
slovom a  krásnym kvietkom pre 
mamičky.
Poďakovanie patrí  všetkým  pani 
učiteľkám a všetkým deťom.

 Kultúrna komisia Z.P. 
  Kusendová Natália

„Policajný deň“ v Zemianskom Podhradí

Nočná hasičská súťaž
Dňa 30.5.2015 DHZ Zemianske Podhradie usporiadalo tradičné ope-
kanie rýb spojené so XIV. ročníkom nočnej hasičskej súťaže, ktoré sa 
konalo na hasičskom ihrisku v Zemianskom Podhradí.
O 16:00 hod. sa konala ukážka historického vozidla. Niektorí z nás  si 
túto „vojenskú atrakciu“ mohli vyskúšať i osobne, a to okružnou jazdou.

 Keď sa počasie umúdrilo a prestalo pršať, nasledovala ukážka historick-
ej striekačky.
   
O 18:00 hod. sa ako prvý v požiarnom útoku predviedli domáci mladí 
hasiči. Keďže v tejto kategórií viac súperov nemali, obsadili 1.miesto.

O 21:00 hod. sa na nástupe domácim, ale i ostatným priaznivcom 
hasičského športu, predstavilo celkovo 17 súťažných družstiev v kat-
egórii muži a ženy.  Domáce družstvo žien obsadilo 2.miesto a muži 8.
 
 Veríme, že takýchto krásnych chvíľ bude čo najviac a už ter-
az sa na vás tešíme v auguste pri príležitosti 85.výročia založenia 
Dobrovoľného hasičského zboru Zemianske Podhradie.
Nesmieme zabudnúť na nášho člena Jozefa Katrinca, ktorý 4. apríla 
oslávil životné jubileum 50.rokov. Srdečne blahoželáme!

Silvia Šusterová, tajomník DHZ
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Zubatá rastlina z Bošáckej doliny
Dňa 25.6.2015 sme začali skúmať náš potok Bošáčka.
Všetci si myslíme, že je náš, lebo tečie cez našu dolinu. A keď niečo 
máme ,musíme sa vedieť o to  dobre postarať. My tretiaci sme začali 
našu starostlivosť tak, že sme náš potok 8 dní pozorovali. Bolo to 
v dňoch medzi Dňom vody (22.3.) a Dňom Zeme (22.4.). Každé 
ráno sme prišli na most a zmerali rýchlosť toku vody. Potom sme 
nabrali vodu do pohárika, ovoniavali sme ju, pozorovali jej farbu, 
zmerali teplotu(či nemá horúčku chi chi ). Tiež sme zisťovali jej pH 
faktor, či nie je príliš kyslá alebo zásaditá.
Všímali sme si aj jarné kvety na brehoch potoka. Boli tam blyskáče , prvosienky, 
pľúcniky, fi alky. Náš spolužiak Dalibor Dzurák tam objavil nezvyčajnú rastlinu. 
Na internete sme zistili, že je to zubovník šupinatý. Je to nezelená rastlina, ktorá 
má rada vlhko a preto rastie pri potokoch. Živí sa 
paraziticky iba svojimi niekedy až 2 a  pol metra 
dlhými koreňmi, ktoré prisaje na korene stromov 
a  z  nich čerpá živiny . Dočítali sme sa ,že pri jej 
koreňoch sa objavili mŕtve malinké  chrobáky 
a  z  toho vyplýva, že je táto rastlinka dokonca 
mäsožravá! Nakoniec sme ju odfotografovali. 
Naše skúmanie sme ukončili na Deň Zeme, kedy 
sme na brehoch pozbierali odpadky. Vo  vode 
sme videli aj škaredú hnedú penu a preto nikomu 
neodporúčame sa v  potoku kúpať. Niekto tam 
hodil aj plastový vianočný stromček a zdochnutú 
mačku .  Veru, niektorí ľudia  sa aj takto starajú 
o náš potok  :-( . V škole sme si potom vymýšľali 
o našom potoku rozprávky a povesti.   

Za vodných prieskumníkov z 3.triedy 
zapísal Juraj Hanus

Bošácky vodný drak
Naša trieda zažila už veľa suprových zážitkov. Ale tento bol 
iný ako ostatné.
Bol Deň vody a my sme išli k potoku Bošáčka. Merali sme 
rýchlosť vody v potoku ale aj teplotu, vôňu a farbu.  Vtedy 
vyletel z  vody vodný drak. Chcel od nás,  aby sme odišli 
preč. Ale my sme nechceli odísť. Drak nám dal podmienku. 
Ak neodídeme, zoberie jedného z nás.  My sme neposlúchli  
a tak si drak  zobral mňa. Keď ma ťahal pod vodu, stihol som 
sa rýchlo nadýchnuť. Veď som chodil na plavecký, tak viem, 
čo treba robiť, aby som sa neutopil. 
Pri potoku všetci smútili,  najviac  pani učiteľka.   Skočili  za 
mnou do potoka a ocitli sa v dračom  svete spolu so mnou.  
Okolo nás boli ďalší vodní draci.  Veľmi som sa zľakol. Dnes  
asi skončíme  ako  ich chutný obed! Ale oni si nás vôbec 
nevšímali. Len smutne na nás pozreli a išli ďalej svojou cestou.  
Vtedy som si všimol, že ich vodný svet je plný odpadkov.  Pod 
nohami sme mali rozbité fľaše, naokolo boli povešané igelity. 
A  rovno na tróne dračieho kráľa sedela stará autobatéria. 
Drak, ktorý ma vtiahol pod vodu nám  porozprával, ako sa 
starajú o pramene, potoky a rieky. Ako ťažko sa im žije v našom 

potoku. 
Aj keď sa snažia 
zo všetkých síl, 
nevedia sa zbaviť 
neporiadku. 
Vyhrnuli sme si 
rukávy  a  pustili 
sme sa do práce.  
Spoločne sme potok vyčistili. Hneď  
bolo všetko čisté a jasné.   Draci nám urobili veľkú 
hostinu z rýb.  Prosili nás, aby sme  ostali s nimi vo vodnom 
svete.  Nám  ale bolo smutno za rodičmi a kamarátmi.  Preto 
nás Dračí kráľ  vyprevadil do nášho sveta. A prikázal nám, aby 
sme všetkých upozorňovali, že nemajú odpad vyhadzovať do 
potokov ale do koša. 
Vystúpili sme z  potoka, ale   vôbec sme neboli mokrí. Boli 
sme prekvapení  a  chvíľu trvalo, kým sme sa spamätali.  
Občas prídeme k potoku, aby sme ho vyčistili, ale dračieho 
kráľa sme už nikdy nevideli.

Dalibor Dzurák, 3.roč.

Všetci si myslíme, že je náš, lebo tečie cez našu dolinu. A keď niečo 
máme ,musíme sa vedieť o to  dobre postarať. My tretiaci sme začali 

zmerali teplotu(či nemá horúčku chi chi ). Tiež sme zisťovali jej pH 

Všímali sme si aj jarné kvety na brehoch potoka. Boli tam blyskáče , prvosienky, 

Vodní 
prieskumníci

z 3.triedy
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Dňom 30.06. 2015 sa končí školský rok 2014/2015. Zatvorí 
sa na dva mesiace brána školy a žiaci i učitelia majú pred 
sebou zaslúžený dvojmesačný oddych.
Naši žiaci desať mesiacov plnili svoje školské povinnosti 
a ich snaha je odzrkadlená v ich výsledkoch, ktoré priniesli 
domov vo forme vysvedčenia. 
Teraz sú pred nimi prázdniny, 
ktoré im poskytnú oddych 
na načerpanie nových síl do 
ďalšieho školského roka.
Naši prváci prežili prvý rok 
a  hádam, aj ten najťažší rok 
v škole. Naučili sa počas 
tohto obdobia naozaj veľa. 
Nie je jednoduché zvyknúť 
si na školské povinnosti. No 
myslím, že môžem povedať, 
že to za pomoci ich pani 
učiteľky zvládli výborne a my 
učitelia, sme hrdí, že sme mali 
takých šikovných prvákov. 
Nech im ich usilovnosť vydrží 
aj v ďalších ročníkoch.
To že máme za sebou desať mesiacov veľkého snaženia platí 
samozrejme aj pre ďalšie ročníky. Taktiež piataci, zvládli 
prvý rok na druhom stupni, čo je určite dosť náročné. 
Milým deviatakom sa posledným dňom školského roka 

ukončilo štúdium základnej školy. Opúšťajú naše lavice. 
Každý z nich ide svojou cestou. Čaká ich štúdium na iných 
školách. Lúčime sa teda s nimi a v mene všetkých učiteľov im 
prajeme veľa zdravia a šťastia. Dúfame, že na roky strávené v 
našej škole budú mať príjemné spomienky.

Poďakovanie patrí aj 
drahým kolegom. Chcem 
podotknúť, že tento školský 
rok sa spravilo veľa užitočnej 
a pre školu aj pre žiakov 
prospešnej práce. Ďakujem 
všetkým za snahu. Aktivity 
mnohých kolegov ma veľmi 
tešia. Preto ešte raz veľmi 
pekne ďakujem.
V neposlednom rade 
chcem vysloviť slová 
vďaky a pochvaly, 
všetkým nepedagogickým 
pracovníkom, bez ktorých 
by chod školy nebol možný.
Prajem všetkým príjemné 

prázdniny a oddych venovaný k načerpaniu nových síl.
Nech sú prázdniny plné slnečných dní, po skončení ktorých 
si povieme: „bolo to krásne a stálo to za to“ ale „radi sa 
vraciame do našej milovanej školy“.
 Mgr. Daniela Záhorová, riaditeľka školy

• V piatok 26.6.2015 sa naši deviataci 
stretli na poslednej spoločnej akcii. 

V KD v Zemianskom Podhradí (za ktorého zapožičanie 
patrí veľká vďaka pánu starostovi Zámečníkovi) pripravili 
peknú rozlúčkovú slávnosť pre pozvaných pedagógov a 
zamestnancov školy, rodičov a samozrejme aj rozlúčka s 
úžasným kolektívom, ktorý za tých 9 rokov vytvorili. V úvode 
sa predstavili tancom, ktorý s nimi naozaj obetavo nacvičil 
pán Švehla (ešte raz Vám veľká vďaka), program potom 
pokračoval ďalšími vystúpeniami a v závere si mohli všetci 
pozrieť video s fotografi ami ich najzaujímavejších zážitkov. 
Po programe sa ešte všetci výborne zabavili pri hudbe – opäť 
vďaka p. Švehlovi. 
Dovidenia deviataci a veľa šťastia v ďalších rokoch už 
mimo našej školy.

Dňa 26.6. 2015 bol v našej škôlke 
výnimočný deň! Detičky sa lúčili s 

predškolákmi. 

Pochutnali si na 
torte a detskom 
š a mp a n s k o m , 
p r e d š k o l á c i 
si potom 
s l á v n o s t n e 
odniesli tablo 
na námestie 
v Bošáci. 
Popoludní sa 
konala záverečná 
hodina z 
krúžkov. Tu deti ukázali, čo sa počas roka naučili. 
Na záver sa všetci rozlúčili s našimi predškolákmi . 
Ďakujeme všetkým rodičom za potraviny do torty, či 
pomoc pri jej tvorbe, lektorkám za celoročnú prácu 
v krúžku a najmä deťom, vďaka ktorým bol tento 
deň krásny. Predškolákom prajeme veľa úspechov 
v základnej škole.

Vážení priatelia školy, vážení kolegovia, milí žiaci!

hodina z 
krúžkov. Tu deti ukázali, čo sa počas roka naučili. 
Na záver sa všetci rozlúčili s našimi predškolákmi . 
Ďakujeme všetkým rodičom za potraviny do torty, či 
pomoc pri jej tvorbe, lektorkám za celoročnú prácu 
v krúžku a najmä deťom, vďaka ktorým bol tento 
deň krásny. Predškolákom prajeme veľa úspechov 
v základnej škole.
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Výzva OŠK Bošáca!!!
Máš rád pohyb, rád hráš futbal? Máš 5 - 7 rokov, alebo 
aj viac? Pridaj sa k futbalovej prípravke OŠK Bošáca! Tréningy 
pre všetkých budúcich Ronaldov, Messiov, Škrteľov, Hamšíkov 
budú každý utorok a štvrtok od 15.00 na ihrisku OŠK Bošáca už od 
14.7.2015! 
Pridaj sa k našej partii a prvý zápas v skutočnom drese si zahráš už 
na Bošácke hody! Vítaní sú chlapci aj dievčatá!

Bližšie informácie na 0949 628  281 alebo 0908 513  793, prípadne 
miro@vasdj.sk Tešíme sa na každého s chuťou na futbal!

Obecný športový klub Bošáca zorganizoval v sobotu 
27.06.2015 ukončenie sezóny 2014/2015 pre všetky svoje 
družstvá, fanúšikov a podporovateľov. 
Už od skorého rána sa na ihrisku zišli hráči, funkcionári 
a fanúšikovia, ktorí pomáhali hlavnému kuchárovi Mariánovi 
Kopuncovi s prípravou gulášu. 
Popri tom sa aj brigádovalo. Upravoval sa terén na 
tréningovom ihrisku, na mieste, kde bola cez týždeň 
pracovníkmi OÚ 
zahrnutá odpadová 
rúra. Aby sa 
tréningové ihrisko 
zcelilo, vysial sa 
tam nový trávnik, 
opravoval sa 
poškodený trávnik 
na hlavnom 
ihrisku, opravoval 
sa lapač, na ktorom 
máme nové sito, 
chlapci si upratali 
šatne a  spoločné 
priestory OŠK. 
V tento deň sa naši najmladší prípravkári (8 roční) zúčastnili 
turnaja v  Melčiciach-Lieskovom, kde sa stali celkovými 
víťazom turnaja a  starší žiaci boli zase reprezentovať OŠK 
na turnaji v Trenčianskom Jastrabí. Po príchode z turnaja na 
nich čakal pripravený guláš a nápoje.
Na popoludnie bol pripravený program, ktorého hlavnou 
časťou bol zápas medzi mladými a staršími hráčmi OŠK. 
Zápas sa odvíjal ako na hojdačke, prvý polčas boli efektívnejší 
starší hráči a vyhrali ho jednoznačne 4:0, V druhom polčase 
sa skóre otočilo, keď mladší hráči strelili 6 gólov za sebou 
a  otočili stav stretnutia na 6:4 v  ich prospech. Záver bol 
dramatický, starším hráčom sa podarilo znížiť a  dokonca 
v  nadstavenom čase nepremenili pokutový kop, tak sa 
tentokrát tešili z  víťazstva tohto tradičného zápasu mladší 
hráči OŠK. Stretnutie rozhodoval v pohodovom tempe náš 

dvorný rozhodca Janko Stacho.
Po skončení zápasu nasledovalo posedenie a podával sa skvelý 
guláš a ďalšie dobroty, ktoré zabezpečil Bar Tornádo. Hráči 
si s podebatovali medzi sebou, ako aj s fanúšikmi, zhodnotili 
uplynulú sezónu, zaspievali známe pokriky a  sľúbili si, že 
budúcu ročník bude pre náš OŠK ešte úspešnejší, ako ten 
predchádzajúci.
Na záver by som chcel veľmi pekne poďakovať Poľovníckemu 

z d r u ž e n i u 
v  Bošáci, PD 
Bošáca a  Baru 
Tornádo za 
p o s k y t n u t i e 
najdôležitejšieho 
materiálu do 
gulášu – mäsa, 
ako aj všetkým 
z ú č a s t n e n ý m , 
ktorí sa podieľali 
na príprave tohto 
podujatia. 
P o ď a k o v a n i e 

ďalej patrí všetkým, ktorí pomáhali nášmu OŠK počas celej 
sezóny, či už fi nančne, alebo materiálne, najmä obci Bošáca, 
fi rme Comtec, s.r.o., PD Bošáca, Baru Tornádu, Bošáckej 
reštaurácii, Čaba Baru, Pavlovi Kozicovi, Michalovi Turekovi, 
Miroslavovi Švehlovi, Stavebniny Jurčáková, Mäsiarstvo 
Bubnár, Potraviny KUMIPEK, kvetinárstvo Zelený deň, 
Kvetinárstvo Jarka Ivičicová a  mnohým ďalším, ktorí nám 
venovali napríklad aj ceny do tomboly na Silvestrovskú 
zábavu. Ďalej tým, ktorí sa starajú o  ihrisko, Milošovi 
Holendovi so synom Miškom a ďalším dobrovoľníkom, ktorí 
nedeľu čo nedeľu prídu na ihrisko a pomáhajú organizačne 
zabezpečovať súťažné stretnutia pre naše jednotlivé mužstvá. 
Vďaka patrí za spoluprácu ZŚ s  MŠ Ľ.V. Riznera pri 
organizovaní halových futbalových turnajov, ako aj  zimnej 
prípravy našich mužstiev v telocvični.

Bc Jozef Mihala, tajomník VV OŠK Bošáca

UKONČENIE SEZÓNY 2014/2015 
OŠK Bošáca
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Bošáckej doline vo futbale naďalej kraľuje OŠK Bošáca
 
     V sobotu 20.06.2015 sa konal tradičný turnaj mužstiev z 
Bošáckej doliny - OŠK Bošáca, OFK Trenčianske Bohuslavice, 
FK 1972 Zemianske Podhradie a TJ Klas Nová Bošáca – Turnaj 
o putovný pohár starostov Bošáckej doliny. Tentoraz sa organ-
izácie ujal OFK Trenčianske Bohuslavice. Víťazom turnaja sa 
stal už štvrtýkrát v rade OŠK Bošáca.
Pred turnajom si zástupcovia mužstiev vylosovali súperov a 
hralo sa nasledovne s takýmito výsledkami:
1. zápas: OFK Trenčianske Bohuslavice – OSK Bošáca 0:4 (0:0) 
Góly: Pavol Kostelan - 2, Martin Zámečník, Zdenko Bako
2. zápas: TJ Klas Nová Bošáca – FK 1972 Zemianske Podhradie 
1:1 (0:1), na penalty 3:2
O 3. Miesto: OFK Trenčianske Bohuslavice – FK 1972 Zemian-
ske Podhradie 3:1 (1:0)
O 1. Miesto: OSK Bošáca – TJ Klas Nová Bošáca 0:0 (0:0), na 
penalty 2:0, 
Penalty premenili: Pavol Kostelan, Martin Zámečník
Celkové poradie: 
1. OŠK Bošáca 
2. TJ Klas Nová Bošáca 
3. OFK Trenčianske Bohuslavice 
4. FK 1972 Zemianske Podhradie
Najlepší strelec – Pavol Kostelan hral za OŠK Bošáca 
Najlepší hráč – Vojtech Brezovák hral za TJ Klas Nová Bošáca 
Najlepší brankár – Jozef Podolan chytal za TJ Klas Nová Bošáca
Ceny pre najlepších jednotlivcov a kolektívy odovzdávala sta-
rostka obce Trenčianske Bohuslavice p. Ing. Bibiana Naďová a 
starosta obce Zemianske Podhradie p. Miroslav Zámečník.
Na záver odovzdali Putovný pohár mužstvu OŠK Bošáca, ktorý 
bude minimálne rok zdobiť ich vitrínu. O rok sa oň „pobijú“ 
mužstvá na ihrisku v Bošáci.
Kvalitu turnaja zvýšili veľmi dobrými výkonmi aj páni rozhod-
covia turnaja - Patrik Burian, Igor Murín a Denis Poruban. 
 
OŠK Bošáca reprezentovali: Jozef Mihala ml. (brankár), Rasti-
slav Kusenda, Pavol Kusenda, Dominik Vavro, Martin Koste-
lan, Martin Kopunec, Martin Kozic, Róbert Mihala, Peter 
Ochodnický, Martin Zámečník, Zdenko Bako, Matej Zámečník,  
Marián Janega, Pavol Kostelan.
Z lavičky viedli mužstvo: Bc. Jozef Mihala, Jozef Bero a Daniel 
Kusenda.

Bc. Jozef Mihala, tajomník VV OŠK Bošáca

Poďakovanie
OŠK Bošáca ďakujem všetkým, ktorí poukázali nášmu 
občianskemu združeniu 2% zo svojich zaplatených 
daní. Tieto prostriedky efektívne využijeme na podporu mládežníckeho futbalu a pri obnove a rekonštrukcii 
nášho areálu.  

        Ešte raz veľké Ď A K U J E M E !!!

OŠK Bošáca

Turnaj o putovný pohár starostov Bošáckej doliny



60 rokov
Milan Lieskovský, Zem. 

Podhradie č. 180
Štefan Švancara, Zem. Podhradie 
č. 113
Gažová Emília, Bošáca
Kosová Anna, Mgr., Bošáca

65 rokov
Libuša Bujnová, Zem. Podhradie 
č. 205
Eva Zamcová, Zem. Podhradie č. 
78
Jánoška Ľubomír, Bošáca
Benková Jana, Bošáca
Lobíková Anna, Bošáca
Kucharovicová Mariana, Bošáca
Pöštenyiová Anna, Bošáca
Kusenda Slavomír, Bošáca
Hulínková Anna, Bošáca

Lehotská Anna, Bošáca

70 rokov
Kochanová Elena, Bošáca
Janušík Stanislav, Bošáca
Kukučová Marta, Bošáca
Kaššovicová Anna, Bošáca

75 rokov
Dubec Miroslav, Bošáca
Kozicová Emília, Bošáca
Profjétová Anna, Bošáca
Drábková Mária, Bošáca

80 rokov
Machalová Gabriela, Bošáca
Katrincová Zuzana, Bošáca
Staňák Vladimír, Bošáca
Havierniková Anna, Bošáca

85 rokov
Mária Gálová, Zem. Podhradie č. 250

Kadlecová Emília, Bošáca
Kačícová Ľudmila, Bošáca
Krivá Melánia, Bošáca
Dzurák Pavol, Bošáca

92 rokov
Pavlína Janušíková, Zem. 
Podhradie č. 182
93 rokov
Ján Dým, Zem.Podhradie č. 86

94 rokov
Horečná Anna, Bošáca

95 rokov
Moravčík Viktor, Bošáca

NAŠI JUBILANTI

Vydáva obec Bošáca. Náklad: 800 ks. Preberať články z Prameňa 
je možné len so súhlasom redakčnej rady a autorov článkov.
Redakčná rada: Mgr. Daniel Juráček, Miroslav Zámečník, Mgr. 
Ján Jurák, Ing. Dušan Ochodnický,CSc., Mgr. Daniela Záhorová, 
PaedDr. Daniel Bradáč, Mgr. Anna Rydzá, Bc. Jozef Mihala, 
Tatiana Helíková, Ján Karlík. Jazyková úprava: Bez jazykovej 
úpravy. Grafi cká úprava: Martina Lukáčová
Redakčná rada uverejňuje články s názormi, ktoré nemusia byť 
totožné s názorom redakcie. 

Vydáva obec Bošáca. Náklad:
PRAMEŇ

strana 24 PRAMEŇ Rok 2015 

NAVŽDY NÁS OPUSTILI...
Anna Bujnová, Zem. Podhradie č. 108
Zoltán Veselý, Zem. Podhradie č. 184
Anna Kusendová, Zem. Podhradie č. 58
Miroslav Hoferka, Zem. Podhradie č. 220
Kopunec Jozef, Bošáca

NARODILI SA: 
☺ Lukas Šesták, Zem. Podhradie č. 82

☺ Marek Kravárik, Zem. Podhradie č. 233
☺ Elizabeth  Zámečníková, Zem. Podhradie č. 220 

☺ Krajčovič Marián, Bošáca
☺ Ševela Eduard, Bošáca
☺ Hanták Ondrej, Bošáca

☺  Turánková Simona, Bošáca

MANŽELSTVO UZAVRELI:
♥ Dušan Sadloň a Zuzana Petrášová ♥

♥ Miroslav Kavický a Jana Bodorová ♥

♥ Peter Kočický a Kateřina Hladká ♥

Svet očami detí.
    Dňa 10.5.2015 sa v  priestoroch Obecnej knižnice Bošáca  
uskutočnila výstava prác detí Materskej školy Bošáca pod 
názvom – Svet očami detí.
Podobná výstava sa uskutočnila aj 14.7.2015 v KD v Zemianskom 
Podhradí, kde vystavovali svoje práce zasa deti z Materskej školy 
Zemianske Podhradie.
    Deti vystavovali práce, ktoré po celý školský rok, pod vedením 
pani učiteliek v škôlkach robili. Boli to výkresy, výrobky z papiera, 
rôzne zvieratká, kvety, hríby, veľkonočné a vianočné dekorácie... 
Naozaj veľmi krásne, obdivuhodné výtvory. Viacerí prítomní, 
ktorí si výstavu prišli pozrieť mi hovorili – je to naozaj veľmi 
pekné, to by som nedokázal (a) vyrobiť alebo namaľovať ani ja.

Je to pravda, veď ani všetci dospelí nemajú nadanie na kreslenie 
a  ručné práce. Preto treba poďakovať pani učiteľkám, že 
podporujú a rozvíjajú zručnosť a predstavivosť u týchto detí.
    Po skončení výstav mali deti z Bošáce posedenie v Obecnej 
knižnici a deti zo Zemianskeho Podhradia v kultúrnom dome. 
Deťom boli premietnuté rozprávky a  každé dieťa dostalo ako 
odmenu vymaľovánku a  medovníkovú medailu, z  čoho mali 
veľkú radosť. Ale aj tak si myslím, že najväčšiu radosť mali z toho, 
že sa mohli pred rodičmi a  starými rodičmi pochváliť svojimi 
prácami. Naopak, rodičia zasa boli hrdí na svoje ratolesti. Veď čo 
môže rodiča viac potešiť ako to, že má úspešné a šikovné dieťa. 
Prosím rodičov, aby aj v budúcnosti podporovali svoje deti na 
takýchto akciách a dali im pocítiť, že sa o  ich prácu zaujímajú 
a sú na ňu hrdí.  /           Ing. Radošová Ľudmila


