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 Múzeum Bošáckej doliny ,,žilo“ 
na Veľkonočnú nedeľu tradíciami a zvykmi 
Veľkej noci v podaní dedinskej folklórnej 
skupiny Parta pod vedením Janka Karlíka.
 Úvod programu patril ,,sviatku Jura“, 
samozrejme  s typickými piesňami, ktoré v 
minulosti spievala mládež pri pálení ,,Jurských 
ohňov“.
 Nasledovali zvyklosti a povery 
spájané s každým dňom od Kvetnej nedele, 
cez Zelený štvrtok, Veľký piatok, Bielu so-
botu, Veľkonočnú nedeľu až po ,,šibačkový“ 
Veľkonočný pondelok.

 

Návštevníci mali možnosť vidieť maľovanie 
vajíčok, pletenie korbáčov, tradičnú dedin-
skú šibačku a oblievačku a ľudové tance v 
Bošáckych krojoch.

 V hospodár-
skej časti múzea sa 
ukrývali zvieratká, ktoré 
zapožičali chovate-
lia z Bošáce a Zem. 
Podhradia. V maštali 
so zvončekom na krku 

čakalo na deti teliatko Mimo, v druhej menšej 
maštaľke  dve maličké kozliatka a jahniatka. 
V kuríne neúnavne dával o sebe vedieť kohút 
so sliepočkami, čím sa podieľali na spestrení 
programu. Na trávniku svoje ,,deti“ –kačiatka, 
hrdo strážila kačica, hneď vedľa voňavé seno 
chrumkali zajačikovia a malé kuriatka sa 
pokúšali vyletieť zo svojej ohrádky.
 Na záver na všetkých, ktorí toto 
kultúrne podujatie navštívili, čakali koláče a 
štamperlík pálenky.
 Aj keď dnes už na čary a povery nev-
eríme, radi sa k ním vraciame a mnohé zvyk-
losti a tradície ešte na Veľkú noc každoročne 
robievame. Prichádza k nám do našich domo-
vov radosť, pohoda a úsmev na tvári, ktorý 
počas veľkonočných sviatkov nesmie nikde 
chýbať.
 Touto cestou ďakujeme všetkým, 
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na 
krásnom kultúrnom podujatí v Bošáckom 
múzeu.

Táňa Helíková

 V nedeľu 
5. júna si občania 
Zabudišovej 
svojpomocne 
zorganizovali 
malý Deň detí pre 
svojich potomkov 
a ich kamarátov. 

Pripravený bol bohatý program. Popoludní sa 
na mieste konania, na otoči autobusu na Barine, 
zišlo veľa detí v sprievode svojich rodičov, 
príbuzných a známych, ako aj ostatní občania 
Zabudišovej, aby sa prišli potešiť našimi 
najmenšími. Každý priniesol aj niečo dobré 
pod zub pre deti, takže o chvíľu si malí aj veľkí 
mohli pochutnávať na najrôznejších koláčoch, 
zákuskoch, ovocí a iných dobrotách. Najväčší 
úspech však mala zmrzlina. Na úvod sa deti 
vyšantili na trampolíne. Potom nasledovala 
hlavná časť podujatia, ktorá mala pozostávať z 

rôznych hier 
a zábavných 
súťaží. Hneď 
po prvej 
disciplíne, 
prekážkovej 
dráhe, však 
program 
prerušil dážď, 
ktorý trval dosť dlho na to, aby väčšina detí 
odišla domov. Ďalšie body programu, ako napr. 
lovenie hračiek z bazénika, kreslenie kriedou 
na asfalt, streľbu zo vzduchovky na terč alebo 
vozenie na koni si tak po daždi vyskúšalo už 
len niekoľko detí a ich rodičov. Veríme, že na 
budúci rok si to v Zabudišovej vynahradia aj 
ostatné deti, ktoré kvôli dažďu museli väčšinu 
akcie oželieť.

S. Potočná

...NAJVÄČŠÍ ÚSPECH MALA ZMRZLINA...
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Verejná obchodná súťaž
Podľa ustanovení § 281 až § 288 
Obchodného zákonníka
o najvhodnejší návrh na uzatvorenie 
nájomnej zmluvy
1. Identifi kácia vyhlasovateľa:
 Názov: Obec Bošáca  
 IČO: 00311 430
 Sídlo: Bošáca 257
 Obec (mesto): 913 07 Bošáca  
 Telefón: 032/7781225  
 Fax: 032/7781 225
 E-mail: starosta@obecbosaca.sk

2. Typ zmluvy: Nájomná zmluva

3. Predmet verejnej obchodnej súťaže:
Ponuka na prenájom skladových priesto-
rov v Kultúrnom dome v Bošáci s.č. 651 
na pozemku parc.č. 653/1 v katastrálnom 
území Bošáca.

4. Podmienky verejnej obchodnej súťaže:
• Predložiť návrh na uzatvorenie nájomnej 

zmluvy na  prenájom skladových priesto-
rov v Kultúrnom dome. Jedná sa o pivnič-
né priestory pod Kultúrnym domom. 
• Navrhovateľ predloží návrh nájomnej 
zmluvy s návrhom  ceny za 1m2.
• Nájomné  bude hradené po podpise 
nájomnej zmluvy na pol roka dopredu 
prevodom na účet obce. 
• Každý záujemca má možnosť vykonať 
individuálne obhliadku priestorov.
• Prenajímateľ v prípade potreby zabezpečí 
vybudovanie nového vstupu do objektu.
Navrhovateľ predloží návrh nájomnej 
zmluvy do 19.08.2011 do 12,00 h:
obálka predloženého návrhu musí obsaho-
vať nasledovné údaje:
- adresu: Obec Bošáca, 913 07 Bošáca 257
- adresu navrhovateľa
- označenie: „Verejná obchodná súťaž 
- neotvárať!”

5. Vyhodnotenie predložených návrhov 
sa uskutoční:
dňa: 24.08.2011 o 10,00 hod.  v kancelárii 
starostu obce na Obecnom úrade v Bošáci.

Vážení spoluobčania,
 
 akoby to bolo včera, čo sme dokončo 
vali jarné vydanie nášho časopisu. Je to až k 
neuvereniu, ako ten čas letí. Šesť mesiacov 
starostovania ubehlo ako voda. Rád by som 
sa s vami podelil o poznatky, ktoré som počas 
tejto doby nadobudol.
 Čím iným by som mal začať, ak nie 
rekonštrukciou námestia Gen. Jurecha. Nie 
len ľudia, ktorí žijú v jeho blízkosti si mohli 
všimnúť „vysoké“ nasadenie pracovníkov. 
Obecný úrad bohužiaľ nemal priamy dosah na 
ich pracovnú morálku a aj preto sa výstavba na-
tiahla skoro na celý kalendárny rok. Je pravda, 
že k tomuto prispeli aj nedokonalosti projektu, 
ktoré sa museli riešiť počas samotnej realizá-
cie. Mnohí sa pýtate, prečo je to či ono post-
avené tak, ako je a či sa to nedá zmeniť. Určité 
veci nemajú nič spoločné so zdravým rozu-
mom. Meniť sa nedá nič. Všetko je potrebné 
dokončiť tak, ako bolo naprojektované. Keďže 
väčšiu časť fi nančných prostriedkov poskytla 
Európska únia, musíme sa prispôsobiť jej pred-
pisom a nariadeniam. Zmena v projekte EÚ si 
vyžaduje veľmi veľa času a byrokracie. Pri 
nedodržaní termínov hrozí strata fi nančných 
prostriedkov. Vzhľadom k tomuto je lepšie 
projekt dokončiť tak, ako bol naprojektovaný a 
zmeny vykonať po piatich rokoch, kedy konči 
jeho udržateľnosť podľa predpisov EÚ. Takýto 
postup nám bol odporučený inými skúsenými 
starostami a tiež štátnymi pracovníkmi. Na 
záver snáď len dodať, že akokoľvek sa nový 
vzhľad námestia niekomu nepozdáva, treba ho 
mať rád, lebo to je naše námestie a za päť ro-
kov si ho môžeme prispôsobiť podľa svojich 
skutočných predstáv.
 Ďalším projektom, ktorý bol ro-
zbehnutý v minulosti je rekonštrukcia ZŠ s 
MŠ Ľ. V. Riznera. Spustenie tohto projektu 

si vyžiadalo nemálo času a úsilia. S radosťou 
však možno konštatovať, že všetky byrokrat-
ické nástrahy boli úspešne odstránené a počas 
čítania týchto stránok, už budú prebiehať sa-
motné práce na škole. Aj tu sa ľudia pýtali 
prečo sa nezačalo hneď na začiatku prázdnin. 
Treba znova zopakovať, že podmienky si kla-
die EÚ ako najväčší prispievateľ fi nančných 
prostriedkov a my sa musíme prispôsobiť. Ak 
začiatok prác vyjde na august, je potreba to len 
v tichosti tolerovať. Vzhľadom k tomu, už teraz 
vieme, že práce sa budú uskutočňovať aj počas 
školského roka. Dopredu sa ospravedlňujeme 
za obmedzenia, ktoré bude treba rešpektovať 
a tolerovať. Ďakujeme všetkým občanom za 
trpezlivosť pri realizácii projektu.
 Rok 2013 sa blíži a s ním aj 
ukončenie veľkého čerpania fi nančných pros-
triedkov z EÚ. Preto sme začali na realizácii 
projektu zberného dvora, ktorý bude takisto na 
95% fi nancovaný z EÚ a štátneho rozpočtu. 
Výzva na predkladanie žiadosti už vyšla a 
veríme, že splníme načas všetky požiadavky 
na podanie žiadosti o nenávratný fi nančný 
príspevok do určeného termínu. Zbernému 
dvoru je venovaný ďalší článok v tomto čísle.
 Určite si každý všimol pri ceste 
na Zabudišovú prebiehajú práce. Táto akti-
vita je tiež fi nancovaná 95% z fondov EÚ 
a štátneho rozpočtu. Jej cieľom je vyčistiť 
zanesené odvodňovacie kanáli a tiež vyčistiť 
ju od konárov tlačiacich sa do cesty. Prosíme 
vodičov, aby tadiaľto prechádzali so zvýšenou 
opatrnosťou. Ďakujeme.
 Z menších aktivít, ktoré sa podarili 
uskutočniť je potreba spomenúť vybudovanie 
menšieho detského ihriska v časti Zabudišová. 
Touto cestou by som rád poďakoval všetkým, 
ktorí prispeli k jeho vybudovaniu. Špeciálne 
však rodine Potočných Silvii, Hanke, Vojtovi 
ml. a Vojtovi st. Ďakujeme.

 Ďalšou menšou aktivitou je vytvore-
nie materského centra, ktoré bude v priesto-
roch zasadačky na obecnom úrade. Jeho ot-
vorenie je naplánované na hodovú sobotu. Nie 
je možné tiež nespomenúť znovu otvorenie 
Rozprávkového lesa na Deň detí. Som rád, 
že sme ho uskutočnili v spolupráci s našou 
susednou dedinkou Zemianskym Podhradím. 
Treba poďakovať všetkým organizátorom, 
účinkujúcim, PD Bošáca za ukážku strojov, 
baru Tornádo ako aj deťom a rodičom, ktorí sa 
zúčastnili. Poďakovať treba aj organizátorom 
akcie Noc kostolov. Do budúcna im prajeme 
krásne slnečné počasie.
Pri organizovaní rozprávkového lesa pomáhali 
aj členovia Jednoty dôchodcov v Bošáci. Mno-
hí si položíte otázku, prečo spomína práve ich? 
Dôvod je jednoduchý. Táto organizácia zažíva 
svoj veľký „boom“. Jej členovia sa aktívne 
zapájajú do života v obci, za čo im patrí naša 
vďaka. Nech im ich chuť a odhodlanie vytrvá 
naveky.
Samozrejme vďaka patrí aj ďalším orga-
nizáciám, ako napríklad futbalovým mužstvám, 
ktoré peknou hrou reprezentujú našu obec, ale 
ja hasičom, holubárom chovateľom a ďalším. 
Futbalové mužstvo žiakov vyhralo vo svojej 
triede a pekné umiestnenia dosiahli mužstvá 
dorastu a mužov.
 Čo dodať záverom? Že vďaka patrí 
všetkým občanom, ktorí sa pričinili o rozvoj 
obce, reprezentatívnosť obce a v konečnom 
dôsledku spríjemnili nám život v obci. Ako za-
znelo na prednáške pána Juráka o participiál-
nej spoločnosti: „Je potreba sa znova zapojiť 
do rozvoja obce. Čo si nevybudujeme sami, to 
nebudeme mať.“ Prajem nám všetkým príjem-
né prežitie hodov, krásny koniec leta, dobrý 
začiatok v novom školskom roku, ale hlavne 
veľa zdravia, chuti a elánu do života.

Váš starosta
Bc. Daniel Juráček
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Začiatkom toh-
toročného leta 
prebehla úprava 
židovského cin-
torína v Bošáci. 
Cintorín bol 
zarastený vege-
táciou natoľko, 
že náhrobné 
kamene nebolo z 
priľahlej poľnej 
cesty vôbec 
vidieť. Mladšie ročníky, alebo cudzí návštevníci 
prechádzajúc touto cestou, ani možno netušili, že 
idú popri židovskom cintoríne. Bolo preto potreb-
né odstrániť vegetáciu a opäť ukázať svetu dnes už 
jednu z pamiatok Bošáce, ktorú môžeme súčasne 
považovať na poslednú spomienku na to, že aj v 
Bošáci v minulosti žila početná židovská nábožen-
ská obec. Tú zdecimovala druhá svetová vojna a s 
ňou spojený holokaust. Úpravu cintorína vykona-
la Ústredný zväz židovských náboženských obcí 
v Slovenskej republike, ktorý akciu fi nancoval  v 
spolupráci s Obecným úradom Bošáca.
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Mnohí sa pýtajú: „Čo je to, alebo čo to bude ten zberný dvor?“. 
Odpovedí je viac, keďže na viacerých miestach pod týmto náz-
vom funguje iný systém. Vo všeobecnosti je to miesto, kde sa 
spracováva odpad. V tomto článku si priblížime, ako by mal 
fungovať zberný dvor v Bošáci.
Lokalitu pre zberný dvor navrhli pracovníci obvodného úradu 
životného prostredia. Vzhľadom k tomu, že úrad životného 
prostredia vydáva stanovisko k celému zámeru, je pre nás ich 
odporúčanie viac menej prikázaním. Ako 
všetci vieme, „Kabáčkech járek“ je bývala 
skládka inertného odpadu. V súčasnosti je za-
tvorená a nepoužíva sa. V rozhodnutí o jej za-
tvorení je mimo iné napísané, že na tomto mi-
este sa neodporúča vysádzať ovocné stromy. 
Tento priestor sa najbližších 50 až 100 rokov 
nebude dať využiť na bytovú ani priemyselnú 
výstavbu. Odborníci zo životného prostredia 
hodnotia veľmi kladne výber miesta, keďže 
vybudovaním zberného dvora zhodnotíme 
inak nepoužiteľnú plochu a zbavíme naše 
životné prostredie záťaže v podobe skládky. 
Môžeme hovoriť o zázraku v Bošáci. Pre-
mene vody na víno. Dôležitým faktom je tiež 
skutočnosť, že pozemok bývalej skládky je vo vlastníctve obce 
a nie je potreba ho vykupovať.
Vzhľadom k súčasnej legislatíve Slovenskej republiky a smerni-
ciam Európskej únie je budovanie zberného dvora rozdelené na 
dve etapy. Predovšetkým smernice EÚ sú dôležité, keďže väčšina 
z 95% fi nancií ide z fondov EÚ. Obec sa bude spolupodieľať 
5%. Po prvej etape, budeme mať miesto na skladovanie: starých 
mrazničiek, TV a inej elektroniky, vyseparovaného skla, plastov, 

železa, starého nábytku, konárov zo záhrady a ďalších zložiek 
odpadu vyprodukovaných v domácnosti. Treba pripomenúť, že 
to nebude miesto na zvoz všetkého domáceho odpadu. Bude to 
miesto, na uloženie pred triedeného odpadu. Áno, znamená to, 
že do problému s odpadmi sa budeme musieť zapojiť všetci. 
Netreba sa však ničoho obávať. Súčasťou budovania zberného 
dvora bude aj informovanie občanov o jeho podrobnom fungov-
aní. Všetci budeme vedieť ako to funguje a ako sa máme v zber-
nom dvore správať. V druhej etape bude zberný dvor doplnený 
o technológie a zariadenia.

Čo nám to prinesie? Na začiatku trocha sta-
rosti, kým si zvykneme. Po čase, keď budeme 
vedieť ako to funguje, mali by sme znížiť 
produkciu komunálneho odpadu a teda znížiť 
objem vyvážaný z popolníc. Nebude treba 
ich vyvážať každý druhý týždeň, ale už iba 
každý tretí alebo len raz za mesiac. Takisto 
už nebudú plné kontajneri na cintoríne a 
miestnej časti Zabudišová. Znamená to, že 
znížime náklady na vývoz odpadov. Čím sa 
dostávame k fi nancovaniu zberného dvora. 
Peniaze, ktoré ušetríme za vývoz zmiešaného 
odpadu budú použité na prevádzku zber-
ného dvora. Pri započítaní určitého zisku z 
predaja vytriedeného skla, plastov, papiera, 

štiepky, železa môžeme dosiahnuť celkovo nižších nákladov na 
likvidáciu odpadov. Príkladom v tomto smere nám môže byť 
obec Palárikovo, kde po 7 rokoch vytriedia vyše 90% svojho 
všetkého vyprodukovaného odpadu.
Záverom je potrebné pripomenúť, že zberný dvor nesmrdí, 
neznečisťuje naše životné prostredie, ale naopak ho chráni a po 
úspešnom rozbehnutí šetrí naše peniaze.   

Bc. Daniel Juráček

KABÁČKECH  JÁREK

OSLOBODENIE OBCÍ
BOŠÁCKEJ DOLINY

 Dňa 15. apríla 2011 sa usku-
točnil pri pamätníku padlých v boji pro-
ti fašizmu pred ZŠ s MŠ Ľ. V. Riznera v 
Bošáci pietny akt kladenia vencov. Prí-
tomní si uctili obete tých, ktorí  daro-
vali to najcennejšie – vlastný život. V 
týchto dňoch  uplynulo už  dlhých 66 
rokov od chvíle, kedy si obce bošáckej 
doliny pripomenuli koniec 2. svetovej 
vojny. Vojny neľútostnej, krutej, ktorá 
si zbytočne vyžiadala milióny ľudských 
životov. Nech sú stále pre nás vojnové 
udalosti výstrahou a súčasne snahou o 
to, aby sa vojnové časy k nám už nikdy 
nevrátili!

M. Kosová

Poďakovanie kronikárke
 Každá obec či mesto si vedie svoju kroniku. Obecná kronika predstavuje súhrn 
pravdivo spracovaných, chronologicky zaznamenaných údajov z politickej, hospodársko-
ekonomickej, kúltúrno-spoločenskej oblasti života obyvateľov obce. Obecný kronikár 
pravdivo, vecne a verne zaznamenáva dôležité udalosti, ktoré sa v obci stali, ako aj infor-
mácie, ktoré sa obce týkajú. Pri výbere obecného kronikára sa prihliada na jeho občiansku 
vyspelosť a dobré predpoklady, ktoré zaručia správne vedenie obecnej kroniky.
Vážení spoluobčania, v úvode tohto môjho príspevku som sa Vám v stručnosti snažil ozrej-
miť dôležitosť funkcie obecného kronikára.
 V obci Zemianske Podhradie túto funkciu od roku 1991 zastávala pani učiteľka 
Elena Kubíková okrem rokov 1992, 1993 a 1994, kedy zápisy do kroniky spracovávala 
Iveta Dzuráková. Obdobie, v ktorom pani Elena Kubíková pôsobila vo funkcii obecnej 
kronikárky je v kronike zdokumentované veľmi precízne a zachytáva hodnoverný obraz o 
dianí v obci, ktoré raz poslúži hlavne ďalším generáciám. Pre pani Elenu Kubíkovú bolo 
písanie zápisov do kroniky akoby jej poslaním, pretože našu dedinu často nazývala vo svo-
jich zápisoch  ako „Malebnú dedinku“ a jej obyvateľov má rada a ako učiteľka vychovala 
veľa generácii mladých ľudí, ktorým vštepovala vzťah ku kultúre, umeniu a tradíciám.
Kronika obce Zemianske Podhradie spĺňa všetky kritéria, ktoré som v úvode tohto článku 
spomenul, určite aj na základe kvalitných podkladov a príspevkov, ktoré si dokázala vždy 
zabezpečiť. 
 Keďže k 31.12.2010 sa pani Elena Kubíková rozhodla ukončiť pôsobenie vo 
funkcii obecnej kronikárky, chcel by som využiť tento priestor a z pozície starostu obce jej 
srdečne poďakovať za dlhoročnú, veľmi precíznu a obetavú prácu, ktorú odviedla pre našu 
obec.
 Na záver tohto príspevku, by som chcel pani Elene Kubíkovej v mene poslancov 
obecného zastupiteľstva, pracovníčok obecného úradu, ale hlavne v mene svojom zaželať 
veľa pevného zdravia do ďalších rokov života.

M. Zámečník - starosta obce
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ŠKOLSKÝ ROK 
V MATERSKEJ 

ŠKOLE
V našej materskej škole sa environmen-
tálna výchova stala živou a nielen formál-
nou časťou života detí. V predškolskom 
veku sú deti k všetkému navôkol omnoho 
citlivejšie a vnímavejšie ako dospelí. Sú 
prístupnejšie novým názorom, podnetom 
a nápadom. Čím skôr začneme formovať 
ich správanie sa voči prírode, tým väčší 
je predpoklad  na dosiahnutie pozitívnych 
výsledkov. Vzťah k prírode a životnému 
prostrediu  ale i voči svojmu zdraviu sme 
prezentovali vo všetkých činnostiach 
počas celého školského roka.
V jeseni sme uskutočnili Oslavu plodov 
jesene – deti si v spolupráci s rodičmi 
priniesli do materskej školy vyzdobené 
jesenné ovocie a zeleninu. Zaspievali 
sme si všetky známe piesne o jeseni, 
ovocí, zvieratkách, zahrali sme sa rôzne 
edukačné jesenné hry. Svetový deň 
výživy sme prakticky využívali celú jeseň 
–deti si nosili ovocie a zeleninu a pripra-
vovali si chutné šalátiky. Svoje zdravie 
si utužovali pobytmi vonku, otužovali sa 
prostredníctvom slnka, vetra, mrazu.
Uskutočňovali sme vychádzky do príro-
dy. V zimnom období sme kŕmili vtáčiky, 
deti nosili mrkvičku, jablká, sienko pre 
srnky, zajačiky do prírody. Už druhý krát 
k nám do materskej školy zavítali lesníci, 
a oboznámili deti pri príležitosti Medz-

inárodného roku lesov  s ochranou príro-
dy a lesov. Deti si z prírodného materiálu 
– machu, vetvičiek, šušiek, vytvorili ako-
by les a akože ho znečistili a vžívali sa do 
situácie zvieratiek akoby sa im v takom 
lese žilo.
V marci sme si pripomenuli Svetový deň 
vody – deti sa oboznámili s edukačnou 
hrou – Kvapko a Kvapôčka.
V letnom období sme sa vybrali na 
dlhšiu brannú vychádzku. Deti pohybom 
a chôdzou podporovali svoje zdravie, 
svoje skúsenosti a poznatky využívali pri 
pozorovaní okolitej prírody. Pozorovali 
chrobáčiky, vtáčiky vo svojom prostredí 
a určovali im známe druhy.
Ceníme si , že máme v našej materskej 
škole deti, ktoré vedia čo je správne a 
podľa toho sa chovajú.
Ostatné uskutočnené aktivity v MŠ počas 
šk. roka 2010/2011:
Oslava plodov jesene
Výchovný koncert v ZŠ
Svetový deň výživy
Divadielko –Ako išlo vajce na van-
drovku
Výstava drobnochovateľov
Mesiac úcty k starším – vystúpenie detí v 
KD Zem. Podhradie
Cirkus v ZŠ
Vianočná akadémia v KD
Mikuláš
Vianočné vystúpenie pre dôchodcov v 
KD
Návšteva ukážkovej hodiny 1.ročníka v 
ZŠ
Divadielko v ZŠ – Popoluška
Medzinárodný rok lesov

Starostlivosť o zvieratká v lese
Karneval
Marec mesiac knihy – návšteva v 
knižnici
Divadielko v ZŠ – Jack a fazuľka
Veľkonočné tradície – pletenie korbáčov
Protipožiarne cvičenie
Vystúpenie ku Dňu matiek v KD
Spevácka súťaž v Novej Bošáci –Zlatý 
slávik
Literárna súťaž v Bošáci – Riznerov 
Chodníček
Akcia pri príležitosti MDD – Týždeň 
detskej radosti
Šermiari v ZŠ
Výstavka detských prác v KD – Svet 
očami detí
Športové hry na ihrisku
Návšteva pamätnej izby Ľ. V. Riznera, 
kostol v Zem. Podhradí
Návšteva Bošáckeho múzea
Kreslenie na chodníku
Branná vychádzka
Diskotéka na ŠD
Športové hry na ihrisku v Zem. Podhradí 
– požiarnici, policajné akcie
Divadielko v KD – O troch prasiatkach
Športová olympiáda v Trenč. Bohuslavi-
ciach
Sokolský vietor do MŠ – cvičenie v ZŠ
Koncoročný výlet do Bojníc
Materská škola ďakuje všetkým rodičom 
za materiálnu spoluprácu, podporu a po-
moc pri akciách materskej školy počas 
celého školského roku. Vedeniu ZŠ 
ďakuje za uskutočnené akcie pre deti a 
ostatnú spoluprácu.

MŠ Bošáca 
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MDD V MŠ ZEMIANSKE PODHRADIE
 Deň 
detí v MŠ  
1.6.2011 
bol iný ako 
ostatné. Pani 
učiteľky v 
spolupráci 
s rodičmi 
pripravili 
deťom v MŠ 
príjemné 
dopoludnie. 

Okrem rôznych hier, súťaží  sa deti občerstvili chutnou tortou , 
ktorú upiekla jedna z mamičiek. Deti dostali aj drobné darčeky 
a sladkosti. Vďaka patrí všetkým pri zorganizovaní tejto akcie 
. Veď nie je nič krajšie ako šťastný a spokojný úsmev našich 
detí.     Daniela Madilová

Eva Kosová

 Starosta obce, obecné zastupiteľstvo, Komisia 
pre školstvo, kultúru, šport, služby a cestovný ruch, ako 
aj redakčná rada časopisu Prameň, z príležitosti začiatku 
školského roka 2011/2012, želajú učiteľom pevné zdravie, 
veľa sily a trpezlivosti pri odovzdávaní vedomostí svojim 
žiakom.
 Zároveň sa obraciame na verejnosť a rodičov, aby 
zlepšili spoluprácu so školou a učiteľmi, aby si ich prácu 
vážili, uznávali a kladne hodnotili, ich autoritu pred svojimi 
deťmi a vo verejnosti nezhadzovali.
 A čo chceme od našich žiakov? Len to, aby si uve-
domili, že učitelia v škole sú pre nich, že im chcú odovzdať 
čo najviac vedomostí a preto povinnosťou žiakov je ich 
rešpektovať, plniť si povinnosti, voči učiteľom sa správať 
slušne. Prajeme Vám veľa úspechov v učení a mnoho ra-
dosti pri dosahovaní dobrých vyučovacích výsledkov.

Starosta obce a redakčná rada
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VÝZVA RODIČOM 
OD OŠK BOŠÁCA

 Vážení rodičia!
OŠK Bošáca by Vám chcelo venovať pár 
slov. V dnešnej dobe, keď mnohí rodiča 
veľakrát ani nevedia, ako trávia voľný 
čas a s kým sa stretávajú ich deti, my v 
OŠK Bošáca sme tu pre nich. Priveďte 
svoje deti na ihrisko a zaujímajte sa o to, 
ako sa z neho stáva malý futbalista, ako 

vyrastá v kolektíve dobrých kamarátov, 
ako sa teší z víťazstva, alebo smúti z 
prehry. Aj my ich vychovávame, aj my 
im chceme dávať dobrý príklad, ale bez 
vás, rodičov, je to nemožné. Učte ich 
týmto zodpovednosti, práci pre kolektív, 
rozvíjajte ich telesný a duševný vývoj. 
Využite niečo, za čo sa v mestách musí 
platiť. Darí sa nám vyhnúť týmto poplat-
kom vďaka enormnému úsiliu, ktoré mu-
síme vynaložiť pri získavaní fi nančných 
prostriedkov na základný chod klubu a 
vytváraní vhodných podmienok. Preto 

očakávame väčšiu podporu a záujem 
aj z Vašej strany, lebo vkladáte do nás 
dôveru pri výchove vašich detí. Je pre 
nás priorita zachovať tento reťazec, kedy 
z malého chlapca vyrastie dospelý hráč, 
ktorý bude reprezentovať seba, vás, aj 
nás. Nech tá práca ľudí okolo futbalu, tie 
prostriedky, ktoré sa na fungovanie toho 
všetkého vynakladajú, nech to všetko 
má svoj význam a svoje miesto v živote 
každého z vás.

Bc. Jozef Mihala
tajomník VV OŠK Bošáca

ZO ŽIVOTA ŠKOLY
Február
- Zápis prvákov
- Futbal dievčatá – obvodné kolo (2. 
miesto)
- Podjavorinskej Bzince – školské kolo 
– postupujú: S. Paučin, D. Ochodnický, 
R. Janega, V. Rýdza, N. Katrincová,
K. Morongová
- Karneval – organizoval 9. ročník
- Futbal starší žiaci – obvodné kolo (1. 
miesto)

Marec
- Podjavorinskej Bzince – obvodné kolo 
– S. Paučin, D. Ochodnický (2. miesto), 
V. Rýdza, R. Janega, K. Morongová, N. 
Katrincová
- Futbal mladší žiaci – obvodné kolo (2. 
miesto)
- Monitor – 9. ročník
- Škola mimo hrou – vystúpenie míma V. 
Kulíška
- Jack a fazuľka – divadielko (Bezopony 
B. Bystrica)
- Slávik Slovenska – školské kolo 
– postupujú J. Karlík, J. Kalamenová
- Ľudová hudba kedysi a dnes – vých. 
koncert
- SOŠ Bzinská – nábor na štúdium

Apríl
- Okresné kolo mat. olympiády – Z7 – R. 
Janega (5. miesto), Z8 – M. Kopunec
- Okresné kolo – futbal starší žiaci (3. 
miesto)
- Beseda s p. Repčíkom – Oslobodenie 
obce 

- 

Jednota cup – obvodné kolo
- Biblická olympiáda
- Podjavorinskej Bzince - okresné kolo  
 – D. Ochodnický
- Veľkonočná výstava – práce žiakov
- Okresné kolo Pytagoriády - 9 žiakov, 
N. Malcová (3. r.), 16. – 18. miesto, D. 
Ochodnický (4. r.), 13. – 14. miesto, A. 
Šamáková  (6. r.), 2. miesto
- Aktivity ku Dňu Zeme – zber odpadkov 
v obci v rámci projektu „Vyčistime si 
Slovensko“

Máj
- okresné kolo – Slávik Slovenska
- kultúrny program ku Dňu matiek v KD
- oblastné kolo v atletike - Juráček (10. 
miesto - 60 m, 5. m. – výška), Svo-
boda (4. m. - 1000 m), Samotný (4. m. 
– diaľka), Zámečník (4. m. – guľa, 6. m. 
– kriket), Morongová (7. m. - 60 m, 8. 
m. – diaľka), Hulváková (5. m. – výška), 
Kusendová (9. m. – kriket)
- exkurzia – ČOV, chemické laboratórium 
Trenčín – 6., 8. roč.
- Veľký futbal – regionálne kolo (2. m.)
- exkurzia Hvezdáreň Hlohovec – 8., 9. r.

Jún
- oslavy MDD – súťaže, turnaje, hry

- spevácka súťaž Škovránok, Březová 
(ČR): J. Karlík (2. miesto), V. Rýdza (2. 
miesto), M. Rýdzi, P. Jakubík,
N. Václavová

- vystúpenie Historický šerm

- výuka na detskom dopravnom ihrisku 
Vrbové – 2. – 4. ročník, prednáška – 1. r.
- prednášky Prvá pomoc – 5. – 9. r., 
RUVZ
- koncoročný výlet – Branč, Zlatnícka 
dolina, Bradlo – 6., 7. roč.
- koncoročný 
výlet – Skalica 
- 5. roč.
- koncoročný 
výlet 
– Červený 
Kameň, Driny 
– 2. - 4. roč.
- OČAP – po-
byt v prírode

Projekty:
- zapojenie sa 
do projektu Recyklohry – separovanie 
elektronického odpadu
- registrácia do projektu Vyčistíme si 
Slovensko
- príprava prác na Veľkonočnú výstavu
- zaslanie prác na tému Zimné radovánky 
– MS Dubnica nad Váhom
- zapojenie sa do projektu Praveká súťaž 
pre školy
- projekt Tvorba učebných pomôcok 
– herbár liečivých bylín (Rizner, Holuby), 
mapy Slovenska

Z. Karlíková
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Oslava 210. výročia
vysvätenia chrámu
 Slovami 84 Žalmu 2-4 “Aké sú milé Tvoje príbytky, 
ó Hospodine mocností! Duša mi túži, priam prahne po sieňach 
Hospodinových, srdce a telo mi plesá v ústrety Bohu živému.” , 

vítali vzácnych hostí v chráme Božom v Zemianskom Podhradí. 
V prvú nedeľu po Sv. Trojici si pripomínali 210 výročie posväte-
nia tejto vzácnej a jedinečnej stavby. Zásluhy o postavenie tohto 
kostola mala  barónka - horlivá evanjelička Estera Rotschutz 
- Príleská. Ona zvolávala tunajších evanjelikov, písala prosby, 
žiadosti o súpis evanjelických rodín i darov. Stoličné pover-
eníctvo spísalo v okolitých obciach 244 rodín, ktoré na stavbu 
kostola zabezpečili 1584 zlatých, z toho barónka venovala 500 
zlatých. Plány kostola robila samotná barónka. Stavba tvaru 
elipsy má štvoro rovnakých dverí na všetky svetové strany. 
Dvojstupňovú kužeľovú strechu podobnú veži drží 12 stĺpov, 
symbolizujúcich 12 apoštolov. V chráme sú tri chóry. Miesto 
na stavbu kostola darovali miestni zemani, bolo to močarisko, 
preto pod základy museli byť nabité silné dubové pilóty. Prvým 
kňazom v tomto kostole bol Žigmund Paulíny, odvtedy sa 
tu vystriedalo 10 kňazov, ktorí majú svoje mená zapísané na 
pamätnej tabuli  jedenástou v poradí je zborová farárka Jana 
Drottnerová.

 Dňa 26. júna po 
slávnostnom vstupe 
do chrámu vzácnych 
hostí i domácich vi-
ery privítala sestra 
poddozorkyňa Mgr. 
Anna Rydzá, slo-
vami básne od Mar-
tina Rázusa. Liturgiou 

poslúžili sestra farárka Mgr. Oľga Klátiková, Mgr. Peter Maca 
- zborový farár v Moravskom Lieskovom, domáca farárka 
Mgr. Jana Drottnerová a Mgr. Ján Ochodnický - konsenior 
Považského seniorátu a zároveň aj rodák z Cirkevného zboru 
Zemianske Podhradie, ktorý si v svojom príhovore zaspomínal 
na študentské časy teológa  a históriu zboru. Odovzdal srdečný 
pozdrav od sestry seniorky ThDr. Evy Juríkovej, ktorá vyzd-
vihla vo svojom liste vieru predkov, učiteľov i kňazov, ktorí v 
neľahkých časoch bojovali za vzdelanie národa a za živú vi-
eru v Pána Ježiša Krista.  Slávnostným kazateľom bol dôsto-
jný brat generálny biskup Mgr. Miloš Klátik PhD., dojímavou a 
srdce oslovujúcou kázňou sa prihovoril veriacim, zároveň pri-
pomenul dielo a službu Žigmunda Paulínyho, Samuela Štúra, 
Jozefa Ľudovíta Holubyho - kňazov, ktorí požehnane  pôsobili 
v našom zbore a ktorých výročia smrti a narodenia sme si tento 
rok pripomenuli. Kostol nemá byť len stavbou, ktorú krášlia 
múry, ale jeho okrasou majú byť veriaci, ktorí túžia po slove 
Božom a  viera je viditeľná aj v ich životoch. Po kázni hostí s 
históriou kostola a súčasnosťou nášho zboru oboznámila sestra 
poddozorkyňa Mgr. Anna Rydzá. Piesňou “Spievaj Pánovi” sa 
predstavil domáci spevokol pod vedením Žofi e Tupej a Mgr.
Silvie Václavovej. Šimon Kopunec umelecky predniesol báseň, 
ktorá bola pôvodne piesňou zloženou samotným Samuelom 
Štúrom pri príležitosti 50 výročia posvätenia kostola. Mgr. 
Katarína Hrivnáková a Ivona Dzuráková nacvičili s deťmi z 
nedeľnej besiedky pieseň “Kráľovi Kráľov” a tie ju s patričnou 
detskou radosťou a oslavou Pána Boha zaspievali. Po službách 
Božích nasledoval prehliadka pamätného domu - bývalej fary, 
venovanej spomienkam na seniora, botanika Jozefa Ľudovíta 
Holubyho a evanjelického učiteľa, kantora a vedca Ľudovíta 
Vladimíra Riznera. Pri slávnostnom obede, hostí pozdravili aj 
starostovia obcí Zemianske Podhradie a Bošáca. “ A tak moji 
milovaní, buďte pevní, neklátiví, rozhojňujte sa stále v diele 
Pánovom, vediac, že vaša námaha nie je márna v Pánovi.” 1 Kor 
15,58. “ Soli Deo glória” za tento radostný deň pre zemiansko 
podhradských evanjelikov. 

Mgr. Jana Drottnerová

V nedeľu 26. júna 2011 boli uskutočnené slávnostné služby 
Božie na počesť 210. výročia vysvätenia evanjelického chrámu 
v Zemianskom Podhradí. Nie bezvýznamnou skutočnosťou je, 
že popri generálnom biskupovi Evanjelickej cirkvi Doc., Mgr. 
Milošovi Klátikovi, PhD. a ďalších cirkevných hostí, prišli 
vzdať hold originálnej perle svetovej architektúry, ktorou tento 
kostol je, aj reprezentanti takpovediac miestnej svetskej moci, 
naši starostovia – Daniel Juráček a Miroslav Zámečník.

Ing. Dušan Ochodnický,CSc.
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Začiatkom mája 2011 
sa pri farskom Kostole 
Nanebovzatia Panny 
Márie v Bošáci objavil 
netradičný pútač s poz-
vánkou na netradičnú 
akciu. Mnohí sa pýtali, 
čo to vlastne Noc kos-
tolov je. V úvode teda 
pohľad do histórie. 
Prvú Lange Nacht der 
Kirchen – Dlhú noc 
kostolov – zorganizova-
li vo Viedni v r. 2005. 
Počas štyroch rokov sa 
toto podujatie rozšírilo 
do celého Rakúska a v 
r. 2009 prekročilo jeho 
hranice zapojením sa 

kostolov v Plzni a v Brne. V tomto roku sa pridalo aj Slovensko 
Trnavskou arcidiecézou pod záštitou Mons. Róberta Bezáka, 
trnavského arcibiskupa.
 Kresťanstvo je náboženstvo veľmi bohaté na ducho-
vné, kultúrne i umelecké hodnoty. Je to náboženstvo vzťahov a 
ponúk, ktoré neustále pozýva všetkých ľudí. Projekt Noc kosto-
lov chce práve tieto hodnoty ponúknuť všetkým ľuďom. Zmys-
lom podujatia je sprostredkovanie skúsenosti s kresťanstvom a 
s Cirkvou v atmosfére rozhovorov, hudby, umenia a osobného 
zážitku každému človeku bez ohľadu na rasu, vek, pohla-
vie či vierovyznanie. Noc kostolov umožňuje návštevníkom 
prežiť rozmanitosť kresťanských cirkví a ich náboženského 
vyjadrovania. Spolu s katolíckou Cirkvou sa jej zúčastňujú 
i ďalšie kresťanské cirkvi, ktoré sú členmi Ekumenickej rady 
Cirkví. Noc kostolov je časom sprístupnenia sakrálnych priesto-
rov všetkým záujemcom, je to čas hľadania odpovedí na mnohé 
otázky vnútorného i vonkajšieho prežívania viery, čas ponuky 
na dialóg.
  
  
 

V našej obci sa 27. mája 2011 do Noci kostolov zapojila Rím-
skokatolícka Cirkev otvorením farského Kostola Nanebovzatia 
Panny Márie v Bošáci a sprístupnením historického Kostola 
Všetkých svätých v Haluziciach. Organizátori vytvorili pre 
obidva kostoly program tak, aby zaujal všetkých návštevníkov 
bez rozdielu veku i vierovyznania. V Haluziciach bol pripravený 
koncert skupiny eSPé zo Sliača, dramatizácie niektorých bib-

lických príbehov v podaní mladých z bošáckej farnosti a súťažná 
výstava kresieb na tému Haluzický kostol v plynutí času. Počasie 
však narušilo plán organizátorov a výdatný dážď posunul celý 
program do Kultúrneho domu v Bošáci. Aj keď atmosféra podu-
jatia nebola taká, ako by iste bola v historickom areáli kostolíka 
v Haluziciach, kvalita pro-
gramu tým neutrpela, čo 
môžu určite potvrdiť všetci 
návštevníci.
 Na veži bošáckeho 
kostola sa v ten deň o 
17.50 h rozozvučali všetky 
zvony. Návštevníkov far-
ského kostola privítal svo-
jím príhovorom pán dekan 
Mgr. Peter Kujlaček. 
A potom tu bolo rušno, 
ako býva málokedy. 
Sprístupnené boli skutočne 
všetky priestory kostola. 
Do 22.30 h mohli záujemci 
vystúpiť do veže kostola 
až ku zvonom a potešiť sa 
nevšedným výhľadom na 
Bošácu a okolie. Pozrieť 
si mohli aj priestor nad 
sakristiou, v ktorom pán 
kaplán Mgr. Jozef Schwarz 
pripravil malú prezentáciu 
historických kníh, litur-
gických odevov a pred-
metov. Zaujímavý pre 
návštevníkov bol aj pohľad 
do kostola z pôvodnej 
kazateľnice. V tomto čase 
bola k dispozícii i far-
ská matrika pokrstených 
od r. 1921, ktorá sa tešila 
mimoriadnemu záujmu. 
Návštevníci si mohli tiež 
vypočuť výklad o histórii 
kostola, jeho architektúre, 
maľbách a sochách. Doz-
vedeli sa aj o význame a 
použití jednotlivých liturgických predmetov a priestorov ka-
tolíckeho chrámu. Program pokračoval koncertom miestneho 
chrámového speváckeho zboru pod vedením organistu Ing. Jána 
Mihalu. Pred polnocou kostol zažiaril svetlom množstva sviec 
a v tejto atmosfére sa všetci mohli stíšiť pri počúvaní Božieho 
slova.
 Veľká vďaka patrí všetkým dobrovoľníkom, ktorí pre 
nás túto nádhernú noc pripravili. Vďaka aj všetkým ochotným 
ženám, ktoré pre návštevníkov napiekli výborné koláčiky. A 
vďaka aj vám všetkým, ktorí ste využili možnosť zúčastniť sa 
tohto podujatia. Bez vás by to nemalo zmysel. Ak sa chcete 
vrátiť a zaspomínať, na www.bosaca.fara.sk je množstvo foto-
grafi í. Už teraz sa tešíme na Noc kostolov 2012.

Ing. Zuzanna Mihalová

NOC KOSTOLOV
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LIEČIVÁ SILA 
PRÍRODY....

...ALEBO HERBÁR
Z BOŠÁCKEJ 

DOLINY...
 A máme tu letné prázdniny a 
dovolenky, opäť čas na oddych a relax. 
No i čas dozrievania lesných plodov a 
voňavých  lúk.  Pri potulkách prírodou  
môžeme zbierať liečivé rastliny, lesné 
plody a v košíku si odniesť veľa druhov 
jedlých húb.
 Dovolím si nadviazať na prvú 
časť Herbára z jarného vydania nášho 
Prameňa, a tentoraz sa zamerať na  
rastlinky, ktoré môžeme zbierať v tomto 
období. 
 Tajomstvo letných lúk....

Pamajorán obyčajný
Alebo ,,dobrá 
myseľ“ patrí medzi 
ozdoby našej 
prírody. Vyskytuje 
sa dosť často  a pre 
svoje nápadné 
fi alové sfarbenie je 
neprehliadnuteľný. 
Zberá sa v kvete , asi 
25  cm dlhá časť aj 
so stonkou a listami. 
Pre svoju aro-
matickú vôňu a chuť 
slúži oddávna aj 
ako korenina pod 

názvom oregano. Ako liečivá bylinka 
sa používa pri ochoreniach priedušiek a 
pľúc, je dobrý na žalúdok, proti kŕčom, 
plynatosti, povzbudzuje chuť do jedla, 
priaznivo pôsobí na nervovú sústavu a 
celkovo posilňuje organizmus.

Materina dúška
Vytvára na našich 
lúkach voňavé 
koberce, z ktorých 
sa šíri omamná 
vôňa. Rastlinka 
má dlhé obdobie 
kvetu od začiatku 
leta až do jesene, a 
po celý ten čas sa 

môže i zberať. Pri zbere treba použiť 
nožnice, pretože jej korene sú veľmi 
jemné, ľahko sa vytrhávajú a tým sa ničí 
samotný porast.
Túto rastlinku poznali už v staroveku 
a používali ju pri epidémiách pre jej 
antiseptické účinky. Materina dúška 
je výborným prírodným prostried-
kom proti kašľu, posilňuje organiz-
mus. Osviežujúci čaj pôsobí výborne 
pri vyčerpanosti a prepracovanosti. 
Priaznivé účinky má pri bolestivej 
menštruácii, uvoľňuje kŕče a pomáha 
odstraňovať zápach z úst. Pre svoju 
ľahodnú chuť sa používa do rôznych  
čajových zmesí.

Kostihoj lekársky
Mohutná rastlina s 
fi alovými kvetmi 
sa vyskytuje 
hlavne na okrajoch 
polí, na mokrých 
lúkach, medziach 
a pri poľných 
cestách. Liečivý 
účinok má koreň 
tejto rastliny, ktorý 
sa môže zberať po 

celé vegetačné obdobie , no najväčšiu 
silu má na jeseň, keď už listy zožltnú a 
celá sila sa sústredí do koreňa.
Ako už názov napovedá, je najlepšou 
zo všetkých rastlín na liečbu ochorenia 
kostí pri vonkajšom použití. Vynikajúco 
pomáha pri zlomeninách, vyvrtnutiach, 
zápaloch kostí, väziva, krvných pod-
liatinách. Koreň sa nastrúha, zmieša 
s bravčovou masťou a používa sa ako 
obklad. Priaznivo pôsobí aj výluh koreňa 
v alkohole ako tinktúra na potieranie 
a masírovanie. Určite už  viacerí z nás 
vyskúšali túto starú ,,babskú“ radu.

Ľubovník bodkovaný
Medzi ľuďmi 
známa  rastlinka 
aj pod  českým 
názvom Trezalka, 
je typická svojimi 
drobnými bod-
kovanými lístkami 
a žltými kvetmi. 
Hovorí sa jej aj 
,,Svätojánska 
tráva“, lebo od 
Jána by sa mala 
zberať a vraj má 

vtedy aj najväčšiu liečivú silu. Odstri-
hávajú sa asi 15  cm dlhé vrcholčeky z 
pomerne vysokej rastliny.
Liečivá sláva Ľubovníka siaha až do 
starého Grécka, kde ho považovali za 
najlepší liek na svete. Zlepšuje látkovú 
výmenu, je vhodný pri ochoreniach 
pečene a žlčníka, pri menštruačných 
ťažkostiach, pri ochoreniach močových 
ciest. Čaj je veľmi dobrý na nervy –upo-
kojuje, priaznivo vplýva na psychiku, 
pomáha zbaviť sa strachu a nespavosti.

Repík lekársky
Pozná ho snáď 
každý, aj ten 
kto sa liečivými 
rastlinkami ne-
zaoberá. Vysky-
tuje sa na lúkach, 
kvitne od júna do 
augusta drobnými 
žltými kvietkami. 
Liečivou časťou 
rastlinky sú najmä 
listy a kvet.
Je výborným 
univerzálnym 

liekom na  vnútorné orgány – žlčník, 
pečeň, pankreas, žalúdok, zastavuje 
hnačky, čistí žlčové cesty a posilňuje 
obranyschopnosť organizmu. Zvonka sa 
používa na obklady a omývanie  ho-
jacich sa rán a kožných ochorení.
 V najbližšom vydaní Prameňa 
sa spoločne pozrieme na bylinky jesen-
ného obdobia, ich krásu, vôňu a liečivú 
silu.
 Na záver opäť pripomínam, 
aby si každý  pred zberom a použitím 
liečivých rastlín naštudoval odbornú 
literatúru, kde nájde popis i účinky jed-
notlivých rastlín.
Spracované z odbornej literatúry  
 Táňa Helíková
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STROM
ROKA 2011

 Nadácia Ekopolis Banská Bys-
trica vyhlásila na jar 9. ročník celosloven-
skej ankety Strom roka. Poslaním ankety 
je upozorniť na staré, vzácne či ohrozené 
stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné pros-
tredie. Svoj obľúbený strom mohli do súťaže 
prihlásiť jednotlivci, mestá a obce, školy, 
fi rmy či iné organizácie. Nadácia  zvyčajne 
každoročne obdrží do 100 nominácií stromov 
z celého Slovenska. Komisia z nich vyberie 
12 fi nalistov, ktorým bude môcť verejnosť 
posielať svoje hlasy, a tak rozhodnúť o ich 
konečnom poradí.
 V roku 2006 sa naša snaha uspieť 
v súťaži vyplatila a premenila sa na výhru. 
Majestátna 300-ročná zabudišovská hruška 
plánka s obvodom kmeňa 380 cm sa pýšila 
titulom Strom roka 2006. Táto prírodná pami-
atka prispela k zviditeľneniu našej obce i  mi-
kroregiónu Bošáčka na celom Slovensku i v 
Českej republike a podporila turistický ruch. 
V roku 2008 sa dostal do fi nále tejto súťaže 
buk lesný z Novej Bošáce – Predpolomy a 
umiestnil sa na konečnom 11. mieste.

 A máme opäť fi nálovú účasť. Z  91 
nominácií stromov bola komisiou vybratá do 
fi nálovej dvanástky jarabina oskorušová – 
oskoruša (sorbus domestica) z miestnej časti 
Zabudišová.  Nájdeme ju, ak cestou z Bošáce 
po cca 2,5 km v smere do Zabudišovej už v 
miernom stúpaní pri zastávke SAD (na vŕšku) 
odbočíme vľavo do časti Chvílovec, kde po 
asi 200 m za záhradnou chatkou vľavo rastie 
táto tzv. Zicháčkova oskoruša. Jej vek je odha-
dovaný na 350 i viac rokov, obvod kmeňa je 
440 cm, výška 20 m a priemer koruny 25 m. 
Týmito parametrami sa zaraďuje medzi päť 
najväčších resp. najstarších oskoruší v stred-
nej Európe. Strom má 40 rokov staré previa-
zanie oceľovým lanom. Potrebuje buď  nové 
previazanie prípadne podopretie obrovitého 
konára (tvorí jednu tretinu koruny stromu) zo 

zeme. Tento konár je veľmi životaschopný a 
paradoxne mu hrozí odštiepenie. Nízky kmeň 
má dutinu, do ktorej je vidieť s použitím svi-
etidla.

Dôvod nominácie stromu:
 Tento strom je jedinečný prírodný 
poklad, perla medzi stovkami oskorúš Biel-
ych Karpát. Je ozdobou kultúrnej krajiny 
v blízkosti ľudských obydlí. Strom býval 
obľúbeným miestom zastávok, pojedania 

plodov a šantenia pod ním mnohými generá-
ciami žiakov putujúcich pešo do roku 1960 
zo Zabudišovej do 3 až 5 km vzdialenej školy 
v Zemianskom Podhradí. Oskoruša odoláva 
prírodným pohromám a nemá odlomený 
žiadny z väčších konárov. Pre vyznávačov 
prírodných hodnôt je skutočnou lahôdkou 
pobudnúť pod majestátne široko rozložitou 
košatou korunou, s precítením tzv.  Genius 
Loci  a načerpaním bioenergie. Strom stále 
rodí, chutné plody sa využívajú ako liek proti 
zažívacím ťažkostiam. Sušia sa, zavárajú a 
nasýpajú na kvas na výrobu vysoko cenenej 
pálenky – tradičnej oskorušovice.
 Vážení milovníci prírody, tur-
isti, ovocinári, lokálpatrioti, mladí i tí skôr 
narodení občania našej obce i mikroregiónu 
obcí Bošáckej doliny! Spoločne spojme svoje 
sily pre dobro veci vo svojich rodinách, u 
príbuzných a známych a zahlasujme v an-
kete za náš strom pod poradovým číslom 
5. Využime každú mailovú adresu resp. 
SMS hlasovanie. Strom potrebuje peniaze 
na ošetrenie a záchranu, čo mu zaručuje len 
konečné umiestnenie na jednom z prvých 
troch miest. Verejné hlasovanie potrvá do 
30.9.2011 a vyhodnotenie bude známe kon-
com októbra 2011. Hlasovanie prebieha na 
internetovej stránke www.ekopolis.sk, Strom 
roka alebo zaslaním SMS na číslo 7775 v 
tvare STROM medzera číslo stromu od 1 do 
12 plus kontaktné údaje. Cena spätnej SMS je 
0,20 EUR.

Jozef Struhár
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 BOŠÁCKE 
NÁREČIE

ni – ni  - pozri, pozri
putňa  - nádoba na vodu
furt  - stále
hanbálek  - žŕdka pre sliepky
dzejdeš  - kde ideš
škridla  - pokrievka na hrniec
gibel  - vedro 
špajza  - komora na potraviny
vangel  -lavór
hrant  - válov pre dobytok
gace  - nohavice
gánek  - chodba
lužica  - lyžička
šopa  - kôlňa
kasna  - skriňa
veranda  - chodba
kúb  - kĺb
kolo  - bicykel
štrimfl e  - ponožky
butílka  - fľaša
kapesník  - vreckovka
limonáda  - malinovka
karta  - pohľadnica
no  - áno
gumáky  - gumová obuv
šerbel  - nočník
kartáč  - kefa na odev
hajzel  - záchod
bríle  - okuliare
eroplán  - lietadlo
kredenec  - kuchynská linka
fertucha  - zástera
fi rhanek  - záclona
štokrlík  - stolček
šnuptichel - vreckovka
jabúčko  - jabĺčko
špitál  - nemocnica
dzina  - tekvica
galošne  - gumová obuv
fl inta  - puška
štempel  - pečiatka
klajbas  - ceruzka
bagandže  - celé topánky
fascikel  - notes
výška  - miestnosť na obilie
kvecina  - kvet
mutovník  - drevená nádoba na 
  výrobu masla
hubertus  - hrubý ťažký kabát
širák  - klobúk
šlochavna - čapica
onuca  - látka na otočenie nôh
hrnek  - hrniec
vyzuvák  - drevený stolec na   
  vyzúvanie

Zapísala : Mgr. Anna Kosová
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 Uplynulý rok prebehla v Bošáci rekonštrukcia Ná-
mestia gen. Jurecha. Rekonštrukcia sa uskutočnila s využitím 
prostriedkov z euro fondov. V minulosti sa mnohé úpravy pries-
transtiev v obci, ako aj výstavba verejnoprospešných stavieb 
uskutočnila v rámci tzv. „akcii zet“ . Námestie v Bošáci prak-
ticky nemenilo svoj vzhľad od konca štyridsiatych rokov. Vtedy 
boli uprostred námestia asanované budovy židovskej synagógy 

a výšky. Na ich mieste bol vybudovaný park a autobusová za-
stávka. Na fotografi i vidieť úprava parku námestia v Bošáci 
na na konci 50-tych rokov 20. stor., ktorú nahradila až úprava 
počas súčasnej rekonštrukcie námestia.

   

Žatva bola na dedine udalosťou roka, od nej záviselo to, ako 
bude vyzerať nasledujúci rok. Ak bola úrodná, znamenalo to 
dostatok potravín a to, že z predaja nadbytku môžu ľudia utŕžiť 
nejaké peniaze. Naopak, ak bol rok neúrodný, tak ľudia sa 
museli uskromniť. Po skončení žatvy boli zaužívané dožinkové 
slávnosti. Bolo to akési poďakovanie za úrodu a taktiež prácu 
ľudí. V časoch združstevňovania boli dožinky aj kultúrnym 
podujatím a dožinkový sprievod prechádzal dedinou. Na foto-
grafi i vidieť dožinkový sprievod z roku 1960.

Deti sú naša budúcnosť, sú hravé, úprimné, súťaživé. Vo 
väčšine štátov sveta majú deti svoj sviatok každoročne 1. júna. 
Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla vo Švajčiarsku, 
v Ženeve na Svetovej konferencii pre blaho detí v roku 1925. 
Tu bola schválená deklarácia, ktorá sa zaoberala chudobou, 
detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí. 

Po konferencii vo viacerých krajinách zaviedli takýto deň, s 
cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problé-
my týkajúce sa detí vo svete. Na Slovensku sa začal deň detí 
oslavovať roku 1952. Pred nedávnom sme mali aj v Bošáci 
pri príležitosti MDD športovo-zábavné popoludnie pod náz-
vom „Cesta rozprávkovým lesom“. Podujatie zorganizovali 
spoločne Obecné úrady z Bošáce a Zemianskeho Podhradia. 
Veríme, že podujatie získa tradíciu a bude pokračovať aj v 
nasledujúcich rokoch. O tom, že deti v Bošáci boli súťaživé, 
svedčí aj fotografi a zo 60-ych rokov, kedy sa pri príležitosti 
MDD uskutočnili na námestí „preteky trojkoliek“. Kto vyhral? 
To už dnes nevieme, ale na 
zábere vidieť „napätie“ pred 
štartom a odhodlanie zvíťaziť. 
A z detí na fotografi i sú dnes 
už rodičia a možno aj starí 
rodičia.

Stará drevená katolícka zvo-
nica v Zemianskom Podhradí v 
50-tych rokoch 20. stor.

Bývalá budova po-
travín Jednoty SD 
Trenčín v Bošáci 
,,na Močároch“.

Budovanie vodovodu v 
Bošáci.

spracoval:
PaedDr. D. Bradáč

strana 10

Historickým objektívom



P R A M E ŇR o k  2 0 1 1 strana 11

OBRÁZKY Z BOŠÁCE
 Hydrologická, teda vodu obsahujúca bohatosť by nebo-
la úplná bez studní – spravidla studní na pitnú vodu a studničiek 
vrátane minerálok (i keď sme už Vidránku spomenuli).
Tu sa pravda žiada zdôrazniť, že požiadavky, alebo vôbec znalosti 
o kvalite vôd, najmä z mikrobiologického hľadiska ešte dlho po 
2. svetovej vojne boli, ako sa vraví: ,,putňa“. O mikrobiologickej 
nezávadnosti studní, ktoré boli síce označované ako súkromné, ale 
prístup bez akejkoľvek ochrany ich skôr predurčoval k verejnému 
použitiu, možno oprávnene pochybovať. Otvorené studne, často 
krát len niekoľko metrov od potoka boli jednak kontaminované 
hmyzom, prachom a pod. a  potom nemožno pochybovať o tom, že 
ich zdrojom bola voda potočná a z časti i dažďová.
Pravda, to je len poznámka k ich nezávadnosti, keďže sa všeobecne 
používali na pitie. Z hľadiska hydrologického nepochybne obohaco-
vali, miestny hydrologický status, teda bohatstvo vodných zdrojov.
Možno treba zdôrazniť, že ešte pred dvoma či viac desiatkami ro-
kov bol dostatok vody úplnou samozrejmosťou, dnes keď za pitnú 
vodu platíme dosť tvrdo, je pohľad na ňu úplne iný. 
Teda len v samotnom intraviláne obce boli ešte dosť dlho po 2. sve-
tovej vojne registrované studne: celkom zdola v poli to bola Sa-
látech studňa, Klukovec a Uličných studňa, Sirotného staršieho, 
Bradáčech studňa, Adámaťech, Poláčkech, Karáskech, Obecná 
studňa, Miškéch, Kozáčkéch st., Kozáčkech (len zo 12  m severne 
od severného obvodového múra KD) a posledná studňa Caltéch 
– len kúsok od vchodu do tehelne, ale na pravej strane cesty do 
Zabudišovej.
 Bolo tu, vrátane dnešného katastra Novej Bošáce (až do 
roku 1950 Bošácke Kopanice) viac ako sto studienok a prameňov 
pitnej vody. Z nich tri boli označené ako tzv. zdravotné (Cícerka, 
Kačička, Pod mestečkom), 8 bolo minerálnych prameňov, zvané ky-
selky (Bazaléch, Špaňárka, Vráblikech, na Roháčoch, na Svalovej 
+ Ivanovská, Chúmna, a Zajurovská ( v areáli tehelne). Jedna 
studnička obsahovala slanú vodu, preto Na Slanici.
V súčasnosti už studne vôbec nie sú zachované a zo studienok 
ostalo len torzo. Niektoré kyselky pri snahe zhygienizovať ich a 
zmodernizovať sa stratili, podobne ako Vidránka, alebo stratili svo-
ju pôvodnú minerálnu príchuť.
 Osadenie intravilánu –obyvatelia
Začneme opäť severnou časťou obce ako sme už raz uviedli od 
domu č. 328 –Vladimír Ondrášek –Smejko – všetko smerom na 
sever a na západ k Lysici, (teda domy, ktoré tam dnes stoja) tu ne-
bolo a do roku 1941 od kríža, ktorý stojí v predzáhradke domu číslo 
321 –Janečkovci, na tejto strane ulice tak isto nestáli žiadne domy. 
Na tomto mieste stálo akési športovo-zábavné centrum. Chlapci tu 
hrávali futbal, sporadicky tu bývali kolotoče a iné púťové atrakcie. 
Prvý obývaný dom tu bol dom Rudolfa Behúľa, menšieho gazdu 
–kravičkára. Vráťme sa naspäť na stranu obce za  cestou, teda časť 
čo od stavu pokračuje popri pravej hrádzi potoka Bošáčka, v smere 
jeho toku, teda popri pravom brehu.
 Prvý pozemok od stavu patril Kollárovom( zvaným Ra-
jdákech). Dom tu nestál, bola to obrábaná pôda, akási zelnica. Za 
ňou cca 100 -150 m od stavu bol prvý dom Figurovcov. Boli to 
vlastne svokrovci Adama Záhradského, pôvodným povolaním poli-
cajta. Pán Figura bol emigrantom v Amerike a dom zrejme postavil 
za doláriky z Ameriky. Možno treba dodať, že v Amerike zomrel a 
jeho vdova sa neskôr znova vydala.
 Ďalší dom bol na pozemku Figurovcov a býval v ňom 
spomínaný Adam Záhradský s rodinou (na mieste tohto domu dnes 
stojí výrazne modernejší a pomerne veľký dom č. 603).

Celý ďalší priestor intravilánu tejto časti obce bol až do začiatku 
šesťdesiatych rokov osídlený ako ,,noty na bubon“. Ide o priestor 
od dvoch vyššie uvedených domov až po tzv. Horné kamenie vz-
dialené takmer 600m od stavu), čo bola priestorovo skromná časť 
najjuhozápadnejšej časti tohto priestoru hraničiaca brehom poto-
ka Bošáčka a cestou, ktorá viedla brodom cez potok a lávku pre 
peších vytvorenou z troch dlhých hrád – hranolov. Bývala tu a 
dodnes bývajú potomkovia cigánskej rodiny Herákovcov. Okrem 
toho, pôvodne skôr veľmi skromného obydlia tu boli domy – od 
severu: Machalovcov a Štrbovcov s mlynom, dom Štefana Juráčka, 
ktorý vlastne dedične obhospodároval túto mikrolokalitu, ktorá pre 
upresnenie siahala od spomínaných Figurovcov – po opätovnom 
sobáši vdovice  Figurovej, Záhumenskej v celom priestore od ko-
runy  hrádze potoka Bošáčka po brehy malého potoka až k spome-
nutým Herákovcom. Táto mikrolokalita sa volala Kubovských ma-
jer. Pre úplnosť treba dodať, že to všetko bol majetok rodiny Štefana 
Juráčka (menovaného vyššie) prezývaného Kubovský. Bol to jeden 
z najbohatších  obyvateľov Bošáce. Veď len v priestore bývalého 
Kubovského majera, je dnes lokalizované viac ako 30 domov, 
každý so záhradkou zrejme  nie menšou ako päť árov. Priamo v in-
traviláne obce, na veľmi príjemnom a pokojnom mieste, pritom bez 
problémov, ktoré prináša pomerne hustá automobilová premávka na 
hlavnej ceste je aj dnes táto lokalita ako celok obrovské bohatstvo. 
Veď meter štvorcový  stavebnej plochy v intraviláne obce dnes stojí 
v Bošáci minimálne 11 €, čo môže byť vo výnimočných prípadoch 
možno takmer dvojnásobok . 
 Pre úplnosť treba doplniť, že Ján Juráček, otec Štefana 
Juráčka, mlyn a dom pre Machalovcov venovali deťom sestry 
Štefana Juráčka.
 Aby neostala dlžoba voči ostatnému územiu,  ktoré 
na bývalý majer nadväzuje, alebo dokonca doňho patrilo, treba 
povedať, že dom Jána Radoša a vedľa Pavla Kusendu stoja tak 
isto na území Majera Kubovec.Sem však už nepatria južne smeru-
júce grunty domov Kolárov (rajdákech) už spomenutých vyššie, 
Ondráškovcov (Konštantín) dnes Kraiselovcov, ďalej Čičmanských 
(Neboháčech) dnes Tinkovcov. Posledné dva domy (prvý je už len 
ruina). Možno je hodno spomenúť, že v nich vyrástli známe postavy 
,,bošáckych frajerov“, Jožka Setváka – vášnivo hral na mandolíne a 
gitare, plukovníka Jána Setváka – letca a bojovníka v 2. svetovej vo-
jne a ďalšieho letca Ruda Setváka, ktorý už loví v ,,loviskách Mani-
tuových“, a napokon tu bol extravagantný Pišta Setvák, ktorého ako 
výtržníka poznal nielen každý v dedine, ale aj celé okolie.
 Ostatných päť domov ,,pamätá“ svojich pôvodných 
majiteľov už hodne cez sto rokov. Posledné dva domy z tohto in-
travilánového výseku sú: dom Ľudovíta Ondráška –Konštantína 
pôvodne, naposled ale  je majiteľkou pani Paulusová – pozemok  
bol zakúpený ešte od Štefana Juráčka( Kubovec). Dom Jána Dzurá-
ka už nie.
 Na záver tejto časti považujeme vložiť dve vsuvky:
1. uvádzané faktografi cké údaje možno sú zaujímavé len pre meno-
vite dotknutých čitateľov, nepochybne však uverejnením v časopise 
Prameň sa stávajú nezmazateľnou súčasťou bošáckej histórie.
2. Keďže ,,jeden nikdy nevie“ bolo by nespravodlivé, keby čitatelia 
nevedeli, že údaje uvádzané v tomto seriáliku by mali  možno menší 
punc presnosti  a možno niektoré detaily  by zostali zabudnuté bez 
láskavej a  ochotnej poradenskej pomoci dnes už nestorov obce 
pánov Jána Helíka, Jána Kadleca a Viktora Moravčíka, ale aj Mach-
alovcov Olinky, Gabrielky a Branislava. Patrí im autorova vďaka.

Ing. Dušan Ochodnický,CSc.
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KORNIČKA V BOŠÁCI
       Dňa 20. marca 2011 sa uskutočnila výročná členská schôdza  Miestneho 
spolku SČK v Bošáci. Organizátori pred začiatkom tejto VČS pripravili členom 
organizácie a všetkým občanom, ktorí majú radi 
folklór, vystúpenie detského folklórneho súboru 
KORNIČKA z Trenčína. Súbor vznikol pred 
dvanástimi rokmi, a v súčasnosti v ňom pôsobí 
cez sto detí z mesta a okolia. Repertoár  z oblasti 
Trenčína a Myjavy potešil už divákov nielen na  
Slovensku ale i po celej Európe.

Kosová M.
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„PÁLILI“ SME JURA
„Pálenie Jura“  je v Zemianskom Podhradí  dlhoročnou tradí-
ciou. Každoročne, koncom apríla, sa na vrchu Skalice schádza 
mnoho  fanúšikov tejto tradície.  Tento rok  sa musela akcia pre 
nepriazeň počasia odložiť na 7.5.2011. No napriek všetkému, 
zišlo sa tu dosť nadšencov . Pri malých ohniskách si opekali  
klobásy ,špekáčiky. Okolo 21 hodiny sa zapálila obrovská 
vatra, pri ktorej si všetci zaspievali a bavili sa  do neskorých 
nočných, niektorí vytrvalci aj do skorých ranných hodín. V 
minulosti bolo vidieť vatru široko -  ďaleko, no dnes je Skalica 
obrastená zeleňou a  z dediny je vidno len obrovskú žiaru.

MÁJ, MÁJ, MÁJ ZELENÝ ...

V sobotný  podvečer 30.4.2011  ožil dvor pri Obecnom úrade 
v Zemianskom Podhradí. Dôvodom bolo stavanie mája 
a bolo  o to zaujímavejšie, že tento rok sa s májom chceli 
popasovať svojpomocne naši miestni chlapci. Zišlo sa tu veľa 
zvedavcov, ktorí prišli povzbudiť a pomôcť „postaviť“ máj. 
Chvíle čakania a prípravy spríjemňovali veselé tóny dychovej 
hudby BOŠÁČANKA. Napokon, na pokyn pána starostu M. 
Zámečníka, ktorý  sa tiež pridal k chlapcom, podarilo sa bez 
problémov máj postaviť, no ako máj dvíhali,  nastalo obrovské 
ticho, všetci boli napnutí, či sa máj podarí postaviť. Keď máj 
stál, vydýchli  sme si a potleskom odmenili odvážnych chlap-
cov. Pán starosta a obecné zastupiteľstvo všetkých  pohostili 
malým občerstvením.   D. Madilová

„Kus môjho srdiečka
– pre teba  mamička!“

          8. máj - druhá májová nedeľa  v tomto roku opäť patrila 
oslavám Dňa matiek. Je to deň, na ktorý by sme nemali nikdy 
zabúdať, pretože je to sviatok našich najdrahších  bytostí.
Tento sviatok vzdáva hold žene ako matke, darkyni života. A 
nielen takej, ktorej príroda tento dar neodoprela, ale takej, 
ktorá je schopná preniesť materinský cit na nového človiečika. 
Poslaním ženy  nie je len stať sa biologickou matkou, jej 
úlohou je dať dieťaťu aj lásku a zmysel života. O to viac si 
treba vážiť ženu – matku, ktorá dobrovoľne prijíma na seba 
zodpovednosť nahradiť dieťaťu vlastnú matku, vytvoriť mu 
nový domov a šťastný život. Takýmto matkám patrí tiež naše 
veľké ĎAKUJEM!
            Preto mamičky, 
buďme si vedomé svo-
jich povinností, nehov-
orme o obeti, veď tá sa 
nám premieňa v kyticu 
ruží, uvitú z úprimných 
vyznaní našich detí. A 
o tom svedčil i kultúrny 
program, ktorý 
deti pre mamičky 
v Miestnom 
kultúrnom
stredisku v Bošáci  
pripravili. Čím 
sa mamičkám  
predstavili? Po 
s l á v n o s t n o m 
príhovore starostu 
obce Bošáca Bc. 
Daniela  Juráčka  
vyjadrili vďaku 
a lásku svojim 
mamám naši 
najmenší z MŠ. Po 
nich sa spevom, 
recitáciou, tan-
com, hraním na 
hudobný nástroj a 
hovoreným slovom 
predstavili žiaci zo 
ZŠ Ľ. V. Riznera v 
Bošáci. Záver podujatia patril dychovej hudbe Bošáčanka.
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DEŇ VENOVANÝ NAŠIM MAMÁM
Za tvoju nehu mamička,

za tvoju veľkú lásku,
za starosť, bozky na líčka,

za každú pribudnutú vrásku
na Tvojej tvári, 

na dlaniach,
čo zrobené sú celé,

nech táto malá básnička,
tlmočí vďaky tisíceré.

 Druhá májová nedeľa 
8.5.2011  patrila všetkým 
mamám i zo Zemianskeho 

Podhradia. Zišli sa v kultúrnom dome, kde ich čakalo príjemne strávené popo-
ludnie. Už pri vstupe do kultúrneho domu boli obdarované kvetom. Všetkých  
privítal pán starosta Miroslav Zámečník. Veselými piesňami a básňami pozdravili 
mamičky deti z Materskej školy v Zemianskom Podhradí.  Vystúpenie detí 
mamičky a babičky  natoľko očarilo, až sa v očiach zaleskla slza. V programe  
tiež vystúpil folklórny súbor KASANKA z Moravského Lieskového.  V krátkom 
vystúpení zaspievali niekoľko ľudových piesní, ktoré sa viažu k takým ľudovým 
zvykom, ako bola svadba, pýtanie-čepčenie nevesty a dožinky. Staršie mamičky 
a babičky si zaspomínali a tie mladšie sa zasa prizerali, ako to bolo kedysi.... 
 Je to len jeden deň do roka, deň venovaný našim matkám, mamám, 
mamičkám. V tento deň sa snažíme byť ohľaduplnejší, milší, úctivejší, aby 
sme mamám nepokazili tento slávnostný deň. Naše mamy ale potrebujú úctu a 
ohľaduplnosť po celý rok, veď kto nám dal život, rozdáva lásku, učí spravodli-
vosti? No predsa mama! Vážime si Vašu prácu milé naše mamy, ďakujeme za 
lásku a starostlivosť . Želáme Vám pevné zdravie, pohodu, nech Vám Vaše deti 
prinášajú samú radosť a dobrú náladu. Vďaka milé mamy, že ste!

M.Macejková ,D. Madilová

VEĽKONOČNÁ  
VÝSTAVA 
       V nedeľu 17. apríla 2011 si mohli 
občania našej obce pozrieť tradičnú 
Veľkonočnú výstavu, ktorú pripravili v 
zasadačke Obecného úradu v Bošáci členovia 
komisie pre školstvo, kultúru, šport, obchod, 
služby a cestovný ruch pri OZ v Bošáci. Vys-
tavené boli ručné práce s jarnou, veľkonočnou 
tematikou – obrusy, šibáky, veľkonočné 
obrázky a mnoho ďalších produktov, ktoré tu 
prezentovali žiaci zo ZŠ s MŠ Ľ. V. Riznera v 
Bošáci a občania obce.

STAVANIE  MÁJA
NA NÁMESTÍ
      V sobotu 30. apríla 2011 sa uskutočnilo 
na námestí gen. Jurecha v Bošáci tradičné 
stavanie mája. Ako je už od nepamäti známe, 
stavajú sa máje takmer všade, kde sídlia 
ľudia. I keď tohto roku počasie neprialo, máj 
sa podarilo opäť bez použitia techniky ručne 
postaviť. Počas akcie vyhrávala na námestí 
dychová hudba Bošáčanka.

M. Kosová

 Knižnica má k 30.6.2011- 100 
registrovaných čitateľov (z toho 43 
čitateľov do 15 rokov). Počet skutočných 
čitateľov je väčší, nakoľko v niektorých 
rodinách si na jeden preukaz požičiavajú 
viacerí členovia rodiny.
 Za prvý polrok 2011 nám do 
knižnice pribudlo 257 kníh, z toho 250 
kníh sme dostali darom. Týmto sa chcem 
všetkým darcom poďakovať. 
Najlepší čitatelia :
Dospelí
* Juráček Ján – 46 prečítaných kníh
* Juráčková Alica – 37 prečítaných kníh
* Mihalová Anna – 36 prečítaných kníh
* Šenkárčin Stanislav – 29 prečítaných 
kníh
* Mgr. Kosová Anna – 28 prečítaných 
kníh
Čitatelia do 15 rokov
* Fridrichová Alexandra – 21 
prečítaných kníh
* Hricková Dáša – 17 prečítaných kníh

* Janotová Jessica – 14 prečítaných 
kníh
* Kukuča Michal – 12 prečítaných 
kníh
* Dubnička Ondrej – 8 prečítaných 
kníh
Najčítanejšie knihy:
Beletria
* Táňa Keleová – Vasilková – Tichá 
bolesť
* Kat Martinová – 1.Cnostné srdce,2.
Ohnivé srdce,3.Odvážne srdce
* Marcia Willetová – Rozdávať lásku
* Rose Boucheronová – Cypriusová aleja
* Rosamunde Pilchnerová – Teplo tvo-
jích rúk
Literatúra pre mládež – L.E.Blair – séria 
Medzi nami dievčatami
* Kolektív autorov - Zajko Uško a jeho 
šibalstvá
* Kolektív autorov - Môj rozprávkový 
svet
* Kolektív autorov - Kráska a zviera

Náučná literatúra pre mládež
* 1000 mláďat
* 1000 zázrakov prírody
 Z uvedeného vidieť, že dospelí 
najčastejšie čítajú ľúbostné a historické 
ľúbostné romány a mládež  rozprávky o 
zvieratách a encyklopédie o zvieratách. 
Záujem o ľúbostné romány je dôsledok 
toho, že z 57 dospelých čitateľov je 50 
žien a len 7 mužov. Muži, vyrovnajte 
toto pre Vás nepriaznivé skóre a staňte 
sa čitateľmi našej knižnice. Aj na Vás tu 
čaká veľa odbornej literatúry, detektívok 
a kníh z vojenského a športového prost-
redia.
Knižnica je otvorená vždy v stredu a 
piatok od 13.00 hod. do 18.00 hod.

Ing.Radošová Ľudmila

ČINNOSŤ OBECNEJ KNIŽNICE BOŠÁCA
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BESEDA
 S LEKÁROM

      
 Súčasné zmeny v zdravotníctve 
a ich dopad na dôchodcov a hlavne na 
ich peňaženky – to bola ústredná téma 
besedy s MUDr. Renátou Ráclavskou, 
ktorá sa uskutočnila 21. júna 2011. Pani 
doktorka vysvetlila rôzne opatrenia 
súčasného ministerstva zdravotníctva, 
ktoré majú dopad hlavne na dôchod-
cov od sociálnych otázok až po spôsob 
predpisovania liekov. Potom sa diskusia 
rozbehla rôznymi smermi – od prevencie 
až po súčasne najaktuálnejšiu tému: bak-
térie e.coli. Na záver ako poďakovanie 
za ochotu prísť medzi členov Jed-
noty dôchodcov Slovenska v Bošáci a 
oboznámiť ich s najnovšími poznatkami 

si pani dok-
torka odniesla 
kyticu kvetov. 

Ján Wittkay

TEBE PATRÍ VĎAKA
 Z pokladov na svete
 len jeden vzácny je, 
 zo všetkých najväčší
 to naše zdravie je.

 Tak ako patrí k noci deň, láske 
nenávisť, mame deti, tak nerozlučne patrí 
k sebe zdravie a choroba. Len zdravý 
človek môže byť šťastný, spokojný, 
úspešný, môže pracovať a starať sa o svoju 
rodinu, môže sa tešiť zo života a rozvíjať 
aj svoje záujmy. Avšak život sa nikomu 
nezaručí, že bude len dobrý a pekný a 
práve vtedy, keď to najmenej očakávame, 
stane sa náhly zvrat, ktorý nám za okamih 
zničí život na nepoznanie. 
 Je ráno, ako každé iné, odídeme 
z domu za pracovnými povinnosťami a 
domov sa už nemusíme vrátiť. Na ceste sa 
stane dopravná nehoda, ktorej nechtiac sa 
môžeme aj my stať jej účastníkmi. Niek-
torí zraneniu na mieste podľahnú, iní bo-
jujú o život a tých musí rýchla zdravotná 
služba rýchlo odviesť do nemocnice na 
ošetrenie, kde lekári a sestričky začínajú 
boj o záchranu života. Ako takýto boj 
prebieha? Čo lekári nutne potrebujú? Je 
to k r v, ktorá je symbolom života. Je to 
najcennejší, najdrahší a nezastupiteľný 
liek, ktorý pomáha pri záchrane života. 
Kde ju však zobrať? Musí ju darovať 
človek človeku. Ako krv zachránila život 
človeku, prečítajte si v krátkom príbehu.

 Po uliciach sa rýchlo ženie 
záchranná sanitka, húka, až zalieha v 
ušiach. Ľudia sa zastavujú na chodníkoch 
a zvedavo, s pocitom strachu i úzkosti sa 
obzerajú za ubiehajúcou sanitkou. Ro-
zbitá motorka leží na boku, osobný au-
tomobil stojí obďaleč a z chladiča auta 
tečie tenkým cícerom pariaca sa voda. 
Na zemi leží človek. Hlavu má vyvrátenú 
a z pootvorených úst mu vyteká temný 
pramienok krvi. Záchrancovia v bielych  
plášťoch vyskakujú zo záchranky a trvá 
to sotva minútu, záchranné vozidlo sa pri-
am divým tempom ženie späť do nemoc-
nice. Ranený človek leží na operačnom 
stole. Čaká na záchranu života. Lekári a 
sestričky pracujú urýchlene, premyslene. 
Jeden lekár vyťahuje tenkou ihlou 
injekčnej striekačky zo žily raneného krv. 
Laboratóriu podáva hlásenie: RH fak-
tor negatív. Ten človek, ktorý pre svoju 
nepozornosť a neopatrnosť zapríčinil 
nešťastie, stratil krv. Veľa krvi, ktorú nik 
nenahradí ničím iným, len krvou. Nevy-
robia ju v žiadnej továrni, v žiadnom 
ústave, nič ju nenahradí, treba, aby ju dal 
jeden človek druhému. Po malej chvíli 
vešia ošetrovateľka na stojan fľaštičku 
s uvedenou krvnou skupinou. Ranený 
človek leží v bezvedomí, len mihalnice 
sa mu chvejú sťa lístky osiky v ľahkom 
vetríku. Pol hodinu po nešťastí začína 
kvapkať tenkou gumenou hadičkou do 
žíl raneného človeka životodarná teku-
tina – k r v,  ktorú zdravotníctvu odovzdal 

iný človek. Povedal: „Vezmite a dajte ju 
takému, ktorý ju bude potrebovať.“ A ter-
az tam leží taký, ktorý ju potrebuje. Veľmi 
potrebuje. Na tom visí jeho život. Uplynie 
hodina, dve. Do nemocnice pribehne žena 
zraneného.„Sestrička! Vy ste ... Dobre, 
všetko je v poriadku. Hej, už je dobre. Je 
po transfúzii. A Ty žiješ?“
 Žije vďaka krvi, ktorá je sym-
bolom života. Preto vrelá vďaka Vám, 
darcovia krvi! Nebyť krvi, možno by ten-
to človek nežil. Nebyť krvi, možno by sa 
otec nevrátil k svojej rodine, matka by sa 
nepoláskala so svojim dieťaťom. Kto bol 
tým šľachetným darcom, ktorý sa nebál 
prísť do nemocnice a ponúkol im svoju 
krv? Možno to bol niekto z nás, celkom 
obyčajný človek, avšak nebyť jeho krvi, 
mnohé životy by vyhasli. A preto vďaka 
tej krvi liečiteľke, ktorá je symbolom 
života!
 Kto môže byť darcom krvi? 
Každý zdravý človek vo veku od 18 do 
60 – 65 rokov. A preto neváhajte, priate-
lia, najmä Vy, ktorí ste mladí a zdraví, 
odvážte sa na tento  humánny čin a darujte 
svoju krv tým, ktorí ju budú potrebovať. 
Hoci ste dnes zdraví, neviete však, čo sa 
zajtra stane, čo Vás čaká na ceste domov, 
alebo pri vykonávaní pracovných povin-
ností – komu bude potom patriť za Váš 
zachránený  život vďaka? Aby si šťastný 
bol, keď vidíš ako človek trpí, odváž sa a 
daruj mu kus svojej krvi!

Božena Rýdza

PREHLIADKA 
MÚZEA

V ZEMIANSKOM PODHRADÍ

   Cvakol kľúč v zámku, otvorili sa dvere 
malebného kostolíka v Zemianskom 
Podhradí, kde nás privítala sprievodkyňa 
Mgr. Anna Rydzá. Svojím zaujímavým 
a fundovaným výkladom nás dňa 10. 
júna 2011 oboznámila s históriou vzniku 
projektu, výstavbou a súčasnosťou 
kostolíka. Ďalej pokračovala výkladom 
o okolí kostolíka, ktoré tvoria škola a 
historické budovy, v ktorých žili a tvo-
rili Ľudovít Holuby, Vladimír Ľudovít 
Rizner. Zaujímavá akcia nás obohatila o 
nové poznatky, možnosti nahliadnúť na 
mnohé písomnosti a historické pamiatky 
z vtedajšieho obdobia. 
Odborný výklad Mgr. 
Aničky Rydzej ešte umoc-
nil zážitok, ktorý nám 
priniesla táto návšteva.

VEČER
POÉZIE A PIESNÍ

       Na  
bošáckych 
baveničkách 
sme objavili 
spevácky a 
recitačný tal-

ent – pani Boženku Mikulcovú. Keďže 
časový priestor nedovoľoval rozvinúť  
naplno jej talent, rozhodli sme sa dňa 30. 
marca 2011 pre samostatný večer poézie 
a piesní pani Boženky Mikulcovej. Pri 
sviečkach a vôni kávy zneli v obecnej 
knižnici verše a pesničky recitátorky. 
Večer poézie doplnili veršami z vlast-
nej tvorby aj pani Blažena Wittkay-

ová a PharmDr. Marta 
Delinčáková. Komornú 
atmosféru nakoniec doplnili 
svojimi obľúbenými veršami 
aj Mgr. Anna Rydzá a Zu-
zana Kusendová.
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CESTA ROZPRÁVKOVÝM LESOM
 Detský smiech, radosť a očakávanie, u tých najmenších miestami strach, občas sa zaleskla na tváričke aj slzička. Tak 
emotívne prežívali deti akciu pod názvom Cesta rozprávkovým lesom, ktorú pri príležitosti Dňa detí usporiadali spoločne obce 
Bošáca a Zemianske Podhradie v sobotu 4. júna  2011.

 Naplánovaná trasa ,,lesom“ začínala pri Základnej škole v Bošáci, kde každé dieťa dos-
talo listinu na zbieranie pečiatok z jednotlivých stanovíšť a malú pozornosť. Maľovanie na 
tvár, babky z rozprávky, lesné víly, poľovník 
a červená čiapočka, čert, zábavno –tanečné 
hry,  domáce zvieratká, perníkový domček 
so ,,strigami“, lesný škriatok dohliadajúci na 
poriadok v prírode a nakoniec rytier v plnej 
zbroji, ktorý deťom odovzdával pamätné 
dekréty za prejdenie ,,rozprávkového lesa“ a 
,,pasoval“ ich za rytierov a princezné. Koniec 
trasy bol na futbalovom ihrisku v Bošáci, 
kde boli pre deti pripravené rôzne atrakcie. 
Prezentáciu urobila Polícia SR, PD Bošáca 
priviezlo najnovšiu poľnohospodársku 
techniku, ukážku práce hasičov predviedli 
Dobrovoľný hasiči zo Zem. Podhradia a 
Bošáce, deti mali možnosť povoziť sa na 
koni. Naplánovaný program a krásne roz-
behnutú akciu prerušila sama príroda veľkou 
búrkou, a žiaľ deti si nemohli užiť všetko, 
čo sme pre ne pripravili.
 Na radosť všetkých organizátorov sa 
akcie zúčastnilo veľa detí. Touto cestou by 
sme radi poďakovali všetkým, ktorí sa na 
uskutočnení  a realizácii podieľali. Ďakujeme 

a tešíme sa o 
rok znova.

Táňa Helíková

SVET OČAMI DETÍ
„Mami, toto som kreslila ja.“
„Vidím, je to krásne.“
Malá škôlkarka s rozradostenými očkami 
vbehla do knižnice. „Teta, videla si ako 
som pekne nakreslila?“
„Mamine sa to páči.“ „Poď sa pozrieť.“ 
Samozrejme, že som videla. Ale aj tak 
som išla k nakreslenému obrázku s náz-
vom“ Moja rodina „ a malú slečnu poch-
válila.
„Tatino, ja som toto kreslil a ja zasa toto, 
volali šťastní súrodenci na otca a hrdo 
ukazovali svoje obrázky.
 Toto nie je úryvok z knihy. Toto 
je skutočná udalosť, ktorá sa odohrala
29. 5. 2011 pri príležitosti výstavy prác 
detí z MŠ Bošáca a Zemianske Podhradie, 
ktorá bola usporiadaná v priestoroch 
Obecnej knižnice Bošáca, pod názvom 
Svet očami detí.

Bohužiaľ, z 56 škôlkarov len traja mali 
tú možnosť, že šťastní a hrdí na to čo 
dokázali, mohli ukázať svojím rodičom 
vystavované práce.
 Patrím už do generácie starých 
rodičov, ale myslím si, že v dnešnom 
uponáhľanom a vystresovanom svete platí 
možno ešte viac ako keď som bola malá 
(rodičia mali vtedy na deti viac času), že 
výchova nespočíva len v tom, že deťom 
kúpime moderné oblečenie, pekné hračky, 
dáme im najesť, ale spočíva aj  v uznaní 
a pochvale za dobre vykonanú prácu a na 
tejto výstave bolo skutočne čo pozerať a 
pochváliť. Veď deti tu vystavovali 118 
výkresov a 80 výrobkov z papiera – rôzne 
zvieratká, kvety, vtáčiky a iné výrobky.
 Pri príležitosti výstavy bola vy-
daná brožúrka pod názvom Svet očami 
detí, v ktorej boli uverejnené výkresy 
detí a všetky deti boli odmenené za svo-
ju prácu touto brožúrou a perníkovými 

medailami, ktoré im odovzdal starosta 
obce 30.5.2011 v priestoroch obecnej 
knižnice. Vybrané dobrovoľné vstupné, 
bolo odovzdané riaditeľke MŠ, ktorá ho 
použije na nákup pasteliek a papierov. 
Výstavu si boli pozrieť aj žiaci 1. až 4. 
ročníka základnej školy, ktorí prejavili 
záujem vystaviť svoje výrobky takejto 
akcii.
  Pri príležitosti výstavy bol 
súčasne v obecnej knižnici aj deň ot-
vorených dverí, spojený s predajom 
vyradených kníh a kníh od autorov po-
chádzajúcich z Bošáckej doliny. O knihy 
bol zo strany návštevníkov veľký záu-
jem.
 Na záver vyjadrujem 
presvedčenie, že v budúcnosti ,pri zor-
ganizovaní takýchto akcií ,už bude mať 
možnosť viac detí vypočuť si pochvalu 
od svojich rodičov.

Ing. Ľudmila Radošová 

HOLUBYHO 
BOTANICKÝ 

CHODNÍK

 V nedeľu 22.5.2011 sa 
uskutočnil 16. ročník už tradičného po-
chodu „Holubyho botanický chodník“. 
Tejto akcie sa zúčastnilo 24 turistov. 
Počasie bolo nádherné a všetkým 
sa nám naskytli prekrásne pohľady 
na okolitú prírodu. Do vytúženého 
cieľa sme všetci šťastlivo prišli v 
poobedňajších hodinách. Pre každého 
účastníka pochodu bolo pripravené 
občerstvenie a pamätný list. Myslím 
si, že akcia sa vydarila a zúčastnení sa 
tešia na ďalší ročník.

M. Zámečník
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SÚ TU PRE NÁS ...
 Ako sa podniká v našich obciach, 
čo majú radi ľudia , ktorí sa starajú o naše 
potreby a služby, aké sú ich pracovné a 
osobné sny? To sa odteraz budete môcť 
dočítať v našom Prameni.
Tentoraz na tému kvety...
 Krása kvetov, ich široká paleta, 
množstvo spôsobov aranžovania, kontakt s 
ľuďmi pri veselých, slávnostných no žiaľ i 
pri smutných chvíľach, taká je každodenná 
úloha kvetinára. Chce to šikovné ruky, vkus 
a cit pre farby. Práca s kvetmi je náročná, no 
zároveň krásna.

Meno a priezvisko: Ing. Tatiana Fraňová
Škola, študijný odbor: Ekonomická univer-
zita, vnútorný obchod  - tovaroznalectvo
Profesia: fl orista, ekonóm
Podnik: Kvetinárstvo Zelený deň

Prečo práve práca s kvetmi?
Je to práca kreatívna, môžem v nej uplatniť 
fantáziu a zmysel pre estetiku.
Spomínate si ešte, aké bolo rozhodovanie 
,,začnem podnikať“?
Obchod s kvetmi a záhradníctvo boli 
pôvodne jednou z otcových podnikateľských 
aktivít. Začínali sme spolu so sesternicou, 
neskôr sme sa osamostatnili.
Prečo v Bošáci?  Nepremýšľali ste o obch-
ode v meste?
V Bošáci a okolí podobné služby nikto 
neposkytoval, asi preto. Chceli sme priblížiť 
tieto služby domácim obyvateľom.
Premýšľala som, ale keďže som začala 
podnikať v období materskej dovolenky, 
bolo to praktické. Obchod sa nachádzal 
v dome, v ktorom sme bývali, tak som sa 
mohla súčasne venovať rodine aj práci.
V súčasnosti sa moje aktivity rozrástli o 
nový rozmer, presiahli domáci región. Re-
nomé fi rmy sa rozširuje ďalej do okolia 
a prináša nových zákazníkov, takže túto 
otázku už neriešim. Obchod v meste by 
znamenal menej času pre rodinu a neistý 

ekonomický efekt.
Aké je to mať vlastný podnik –obchodík v 
našej obci, privítali by ste určitú pomoc zo 
strany obce?
Začiatky boli ťažké, ale vďaka našej 
snaživosti a verným zákazníkom z našej 
obce a širokého okolia, obchod prosperuje.
Budem rada, ak v prípade potreby obec 
využije služby mojej fi rmy.
Koľko rokov už podnikáte a čo je najťažšie 
na Vašej práci?
Podnikám sedemnásty rok, tento druh 
podnikania je náročný na čas a manuálnu 
prácu. Pracujem so živým tovarom, ktorý 
nestačí vložiť do regálov a predávať. Kvety 
potrebujú neustálu starostlivosť, treba ich 
polievať, hnojiť a inak ošetrovať. Niekedy 
je náročné, ak sa nečakane nahromadí veľa 
objednávok, ktoré musia byť pripravené 
na presný čas. Objednávky sa totiž nedajú 
pripraviť v časovom predstihu, nakoľko ide 
o živý materiál.
Ktoré kvety sú Vaše najobľúbenejšie? 
Určite musíte mať v domácnosti veľa 
kvetov vzhľadom k svojej práci. Os-
obne uprednostňujete rezané alebo skôr 
črepníkové kvety?
Mám rada všetky živé kvety. Mojimi 
nadčasovými obľúbencami sú hortenzia, tu-
lipán, pivónia, amarylis, gladiol, mathiola a 
ruža vo všetkých odtieňoch ružovej. V byte 
uprednostňujem kvety s dekoratívnymi lis-
tami pred kvitnúcimi. V záhrade má naopak 

všetko kvitnúť, mám rada veľké kvitnúce 
stromy a kry, ktoré po celý rok menia svoju 
podobu a na jeseň hýria farbami.
Práve vzhľadom k svoje práci veľa kvetov 
doma nemám, iba niekoľko veľkých, ktoré 
dopĺňajú interiér. Príležitostne je to dekorá-
cia v podobe živej kytice.
Pri blahoželaniach uprednostňujem vždy 
rezané kvety, ak idem na návštevu vhodný 
je aj črepníkový kvet.
Kde čerpáte inšpiráciu pre tak zaujímavú, 
no na kreativitu náročnú prácu?
Všade, každý kvet ma niečím inšpiruje. 
Sledujem práce známych fl oristov, 
navštevujem aranžérske workshopy, aby 
som poznala nové trendy. Baví ma byť 

kreatívna, stereotyp v podobe „troch karafi á-
tov“ ma ubíja.
Aké služby okrem predaja rastlín a reza-
ných kvetov poskytujete?
Dôležitou službou, ktorú poskytujem v 

spolupráci mojou sestrou Ivanou, záhrad-
nou architektkou, sú návrhy, realizácie a 
údržby záhrad. Kvalita jej návrhov sa najvi-
ac odzrkadľuje pri získaní ďalšej zákazky 
na základe odporúčania predchádzajúcich 
zákazníkov.
Tiež zabezpečujem kvetinovú výz-
dobu svadieb, osláv a fi remných akcií, 
smútočných obradov.
O ľuďoch s vlastným podnikaním sa často 
hovorí, že sa nemôžu odpútať od svojej 
práce  a obetujú jej skoro celý deň. Koľko 
času trávite v priemere denne v práci?
Mám rodinu a keďže s ňou chcem tráviť 
čo najviac času, nemôžem práci obetovať 
všetok čas. Nie je dôležité, koľko času 
strávim v práci, ale ako ho efektívne 
využijem.
V kvetinárstve ide o sezónnu a nárazovú 
prácu, niekedy pracujeme takmer nonstop. 
V bežný pracovný deň je to minimálne 
desať hodín, v sobotu šesť - osem hodín.
Môžete poradiť ľuďom ako správne 
vybrať kvet pre blízkeho človeka ?
Áno môžem, väčšinu svojich zákazníkov 
dobre poznám a viem čo urobí radosť ich 
blízkym. V každom prípade to má byť kvet 
živý, darovať umelý kvet je neúctivé.
Čo Vás vedie do budúcnosti, alebo naopak 
nemali ste niekedy chuť skončiť s podni-
kaním?
Nepozerám do budúcnosti, budúcnosť 
môže byť i nemusí. Teším sa z toho, čo 
mám teraz, baví ma ak sa mi niečo podarí, 
ak je zákazník spokojný s kyticou, alebo 
vytvoríme novú peknú záhradu. Teším sa 
zo svojej rodiny.
S podnikaním mám chuť skončiť každý deň 
minimálne dvakrát :-)
Pri čom si najlepšie oddýchnete a zrelaxu-
jete?
Len tak si ľahnem a počúvam ako dcéra hrá 
na klavíri, alebo si pozriem dobrý fi lm.
Keďže sme v období letných dovoleniek, 
aká by bola tá Vaša vysnívaná dovolenka?
V teple, pri mori, s celou rodinou.

Ďakujeme za rozhovor   
Táňa Helíková
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AK ČLOVEK 
ZABUDNE – HORA 

NEZABÚDA
Tichá noc, tmavá noc krásna je,

partizán na horách bojuje.
Mesiačik ten celú noc nejde spať,

s partizánom musí stráž držať.

Aj takto sa spieva v jednej partizánskej  
piesni, ktorá nám aj po 67 –rokoch pri-
pomína Slovenské národné povstanie, ako 
aj život našich partizánov, ktorí , keď 29. 
augusta 1944 protifašistický zápas prerás-
tol v celonárodné povstanie, vstúpili do ot-
voreného boja proti fašizmu.
Zamyslime sa a povedzme si hoci aj po 
rokoch úprimne pravdu, akí sme dedičia 
týchto obetí a ich hrdinských bojov? Veď 
staré partizánske chodníky pokropené ich 
krvou predsa tak nezarástli burinou, aby 
sme nemohli ticho a pokojne postáť pri 
týchto partizánskych hroboch a tak si uctiť 
ich pamiatku.
Aj hory v našej Bošáckej doline sú sved-
kami bojov, ktoré sa v nich udiali, pretože 
boli dobrým útočiskom partizánskych jed-
notiek a tak sa v nich vystriedalo niekoľko 
partizánskych oddielov.
Koncom septembra 1944 prišla do osady 
Španie prvá skupina partizánov, ktorej velil 
plp. Dibrov. Pod jeho velením uskutočnili 
tu partizáni boje a spôsobili Nemcom 
citeľné straty. Žiaľ zakrátko smrteľné 
strely ho zasiahli v lese pod Javorinou 13. 
októbra 1944.
Posledné jesenné dni prijali naše hory par-
tizánov vedených Jozefom Brunovským a 
skupinu partizánov Miloša Uhra. A vtedy 
sa aj naše hory stali svedkami ťažkých a 
krutých bojov, v ktorých zahynulo veľa 
partizánov –mladých mužov, manželov, 
otcov, synov, bratov a príbuzných.
Hora a partizánske chodníky v nej ich  
zvábili nie pre dobrodružstvo, ale hlavne 
pomôcť partizánom v boji proti presile 
nemeckých fašistov. 
Zanechali doma manželku, deti, rodičov, 
všetko, čo im bolo milé a drahé a svoje 
pohodlie zamenili za studené úkryty v 
hlbokých horách, za hmlisté sychravé a 
daždivé počasie, za sneh, mráz, studený 
vietor a často krát aj za hlad a strach. Me-
siac s hviezdnatou oblohou boli svedkami 
ich ťažkého života. Všade dokola číhala 
na nich smrť. Museli plniť bojové rozkazy 
svojich veliteľov , boli neskúsení, mali však 
odvahu a bojového ducha, čo sa im často 
krát nevyplatilo a preto mnohí z nich sa 
stali obeťami krutého boja a viac sa domov, 
ku svojim blízkym nevrátili. Položili život 

za svoju vlasť, za svoju domovinu.
Ty, domovina moja plná krásy, čo z hôr a 
dolín veniec uvila si
a stužkou rúk si ho vyzdobila, ako sa zdobí 
na nedeľu milá.
Cez lásku na svet šíri hľadím, cítim sa zno-
va veselým a mladým.
(Andrej Plávka)
Dodnes mi utkvel v pamäti príbeh z 
povstania, ktorý som čítala o jednom ukra-
jinskom a slovenskom partizánovi, ktorých 
spriatelila hora a boje počas Slovenského 
národného povstania. Rozprával ho Vasil 
–ukrajinský partizán svojmu spolubojo-
vníkovi  -Čobejovi –slovenskému par-
tizánovi v jeden tichý, relatívne pokojný 
večer, netušiac, že sú to posledné hodiny 
jeho života.
Môj otec bol ťažko ranený počas revolúcie. 
Zomrel a ja som sa narodil až po jeho smrti. 
Aj mamička mi zomrela keď som mal tri 
roky. Ani som ju nepoznal. Adoptovali si 
ma cudzí ľudia. Tá cudzia žena , ktorá sa o 
mňa starala bola mi dobrou matkou. Aj otec 
bol dobrý, nikdy som nezbadal , že nie som 
u nevlastných rodičov. Keď fašisti obsadili 
naše mestečko a mládež brali na práce do 
Nemecka, prišiel rad aj na mňa. Keď ma 
viedli z domu, matka ma nechcela pustiť. 
Objímala ma, plakala, rukami chránila a 
nechtiac sotila do vojaka a ten fašista jej za 
to strelil do hrude a mňa hnal namierenou 
pištoľou pred sebou. Obzrel som sa a videl 
ako mamka zo všetkých síl vystierala ruky 
ku mne, no napokon jej aj tie klesli k zemi. 
Tak som stratil aj druhú mamu, stískal zuby 
a po lícach mi tiekli slzy. 
Vasil sa potom dostal k našim partizánom 
a bojoval spolu s nimi proti nemeckým 
fašistom.
V rozprávaní ďalej pokračuje Čobej.
Noc sme prebdeli v mrazivom chladnom 
počasí a na druhý deň sme sa zúčastnili 
bojov na myjavských kopaniciach, ktoré 
sa mu stali osudnými, pretože fašistická 
guľka ho zasiahla krížom cez prsia až k 
srdcu. Padol na zem a jeho telo znehybne-
lo. Po prestrelke sme ho pochovali v jednej 
školskej záhrade pod vysokou borovicou. 
Hrob, v ktorom odpočíva občas navštívim, 
položím naň kvietok, zapálim sviečku, 
pospomínam si na niektoré udalosti z bo-
jov a som vďačný Bohu, že som mal to 
šťastie a bol som jeden z tých, ktorý sa 
po vojne vrátil domov ku svojej rodinke. 
Toľko spomienka!
Čas hojí rany –učí zabúdať. Ak človek 
zabudne, hora nezabúda a partizánske 
chodníky nám stále pripomínajú boje a 
život partizánov, ktorí ho v nej prežili.
Čas tíši bolesť –učí zabúdať, no staré mat-
ky, mladé vdovy dodnes po nociach zavše 
čujú známy hlas , vyskočia, tíško k oknu 

pobehnú, a dlho hľadia na mesačnú cestu. 
Kto odváži sa siahnuť na ich žiaľ, ich tiché 
dumy, utajené cnenia?
/Vojtech Mihálik/
Pamätníky vybudované po celej našej 
vlasti sú dôkazom vďaky a úcty našim 
partizánom, ktorí položili život za náš slo-
bodný život. Aj v našej Bošáckej doline 
–Španí, je na ich počesť postavený pamät-
ník na ktorom je napísané:
Na týchto miestach 20. októbra 1944 hr-
dinsky bojovali partizáni II. Stalinovej 
brigády proti presile nemeckých fašistov 
–v boji padlo 16 partizánov. Nikdy na Vás 
nezabudneme!
Pred našou Základnou školou L.V. Riznera 
je pamätník s menami vojakov a partizánov 
našich obcí, ktorí sa po vojne do svojich 
domovov nevrátili.
Na vrchu Roh pri Lubine stojí veľký 
pamätník, kde sa každoročne v deň výročia 
SNP -29. augusta konajú celookresné 
oslavy na počesť partizánov, ktorí padli 
v bojoch pri oslobodzovaní Podjavorin-
ského kraja. Pietna spomienka sa koná za 
účasti štátnych a vládnych predstaviteľov, 
predstaviteľov obcí, verejného života, ako 
aj obyvateľov širokého okolia. Starostovia 
obcí položením venca na náhrobný kameň 
patriaci danej obci si tak uctia pamiatku 
svojich hrdinov.
Miesto hrobov pomník veľký, slávnym 
padlým hrdinom.
Česť a sláva, ktorá patrí víťazstvu nad 
fašizmom.
Čas mnoho zahojil a prikryl inými 
udalosťami. Zostali nám však výsledky hr-
dinskej a obetavej práce ľudí. Aj to patrí k 
veľkému odkazu SNP.
Môj príbeh som začala partizánskou  
piesňou a jej ďalšími slohami ho aj 
ukončím:
Keď vyjde partizán von z hory,
srdce mu bojovne zahorí.
Slováci, poďte všetci do boja,
vlasť naša slovenská nás volá.

Slovenský národ náš, nie si sám,
na horách stráži ťa partizán.
Tam bojujú Česi a Slováci,
bratia Rusi, Srbi, Poliaci.

Slovenský národ už voľný je, 
mnohý partizán už nežije.
Musel krv za svoju vlasť prelievať,
nedočká sa ho viac jeho mať.

Vy, mladí, čo po nás prídete,
na tie dni zabudnúť nedajte.
Keď sa zem krvou našou zrosila,
z krvi sa sloboda zrodila.

Božena Rýdza
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HALUZICKÁ TIESŇAVA
A JEJ TAJOMSTVO
 Na odhalenie ta-

jomstva Haluzickej 
tiesňavy je potrebné 
zdolať jej príkre 
svahy. Dostať sa na 
jej dno. Tiesňava 
p r a v d e p o d o b n e 
vznikla hĺbkovou 
e r o z í v n o u 
činnosťou Haluz-
ického potoka. V 

hornej časti, v dolomiticko – vápencovom fl yšovom podloží, 
erózia postupne vyhĺbila 30m hlbokú a 100m širokú skalnú 
strž, ktorá sa postupne rozširovala. Jemný piesčitý materiál zo 
strmých bočných stien sa následkom poveternostných vplyvov 
zosypával a tvoril na úpätí stien násypové kužele. Väčšie prívaly 
vody  materiál transportovali nižšie, kde sa vytvárali suťové na-
plaveniny, ktoré zanášali úrodné pozemky v obci Štvrtok a spät-
nou eróziou ohrozovali  časť obce Haluzice. Na svahoch sa tvor-
ili ryhy a jarky a z nich sa vytvárali nové strže. Najväčšia vznikla 
v lokalite Pod kostolom. Za obeť jej padla časť starého cintorína 
a  strážnej veže opevneného románskeho kostola z 13. storočia. 
V období Rakúsko-Uhorska, v rokoch 1912 - 1913,  boli začaté 
asanačné práce, ktoré mali zmierniť dôsledky erózie. Svoj účel 

však nesplnili.  V rokoch 1926 - 1927 realizoval Prof. Dr. Ing. 
Leo Skatula (1889-1974) projekt hradenia Haluzického potoka.
 Prof. Skatula bol lesníkom, ktorý poznal význam pô-
doochrannej a vodohospodárskej funkcie lesa. Je autorom projek-
tu, ktorý spevnil svahy tiesňavy a zabránil povodniam a odnášaniu 
naplavenín. Vybudovanú sústavu tvorilo 8 murovaných prehrád-
zok a v dolnej časti dláždené koryto odstupňované 17 kamen-
nými stupňami. Svahy boli stabilizované zalesnením pomocou 
terás z vŕbových plôtikov. Na okraje, dno a holé miesta vysadili 
3 až 4-ročné škôlkované sadenice krov a stromov a popínavé ras-
tliny.  V priebehu ďalších rokov dreviny, kry a popínavé rastliny  
postupne zaplnili celú plochu strže.  Celková dĺžka upraveného 
Haluzického potoka vrátane strže je 1,5 km.
 V súčasnej dobe sa v hlavnej strži na Haluzickom po-
toku nachádza 6 funkčných prehrádzok. V pravostrannej strži sú 4 
prehrádzky. Účelom prehrádzok je zachytávanie splavenín, ktoré 
vznikli eróziou v hornej časti toku ako aj zadržiavanie vysokých 
vodných stavov pri búrkach. 17 kamenných stupňov spomaľuje 
odtok vody avšak bezpečne ju odvádza. Každý skúsený lesník 
vie, že akýkoľvek les je schopný absorbovať maximálne 50mm 
zrážok. Všetko navyše musí odtiecť.
 Dňa 17. 6. 2011 pri vyhlásení Haluzickej tiesňavy za 
Významné lesnícke miesto osadili LESY SR, š.p., OZ Trenčín 
dve náučné tabule v obci Haluzice, ktoré informujú návštevníkov 
o vzniku strže a o hradení Haluzického potoka. Zároveň bol up-
ravený pre verejnosť terén okolo prehrádzok v pravostrannej strži 
a okolo najväčšej prehrádzky č. I v dolnej časti strže. Týmto Vás 
pozývame na dobrodružnú prechádzku Haluzickou tiesňavou.

Spracovala: Ing. Eva Bošková
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,,Chovatelia anduliek
si dali opäť zraz v Bošáci“

 Klubová výstava 
výstavných  anduliek s 
medzinárodnou účasťou u 
nás v Bošáci je už v pod-
state veľkou tradíciou.
Možno si mnohí z Vás, 
ktorých  chovateľstvo ne-
zaujíma, poviete, tak zasa sú 
tu tí ,,vtáčikári“! No každý 
jeden občan našej obce, či 

už chovateľ alebo nie, by mal byť právom hrdý na skutočnosť, 
že významné podujatie akým táto výstava je, sa už viac ako de-
siatku rokov koná vždy v Bošáci.
 Pre pochopenie uvádzam, že rovnaké výstavy v kra-
jinách ako Česko, Rakúsko, Nemecko, Maďarsko a i., pori-
adajú tieto ,,klubovky“ vo veľkých mestách( napr. v Čechách 
je to Praha, Brno) a tieto mestá dokonca medzi sebou bojujú o 
možnosť usporiadania.
 Na Slovensku pre výborné podmienky, úžasnú 
priateľskú, takpovediac domovskú atmosféru je to naša malá 
dedinka, ktorá má tú poctu privítať vo svojom KD svetové osob-
nosti tejto krásnej záľuby.
 Tak aj v sobotu 23.7.2011 za účasti 26 vystavovateľov 
sa konala Klubová výstava výstavných anduliek, na ktorej 305 

súťažných ,,operencov“ 
posudzoval uznávaný od-
borník z Nemecka – Chris-
tián Bäck. S úrovňou a 
atmosférou bol unesený, 
skonštatoval, že vysoká 
kvalita anduliek by bola 
výbornou konkurenciu aj 
na nemeckej výstave.
 Po niekoľkýkrát 

sa absolútnym víťazom stal mnohonásobný medailista zo sve-
tových šampionátov, svetovo uznávaný chovateľ Ladislav Groda 
z Opava( ČR), ktorý z 18 možných ocenení získal spolu 9, čiže 
rovnú polovicu.
 Zo slovenských chovateľov tentoraz najlepšie umiest-
nenie získal Juraj Vrančík z Lipovej pri Nových Zámkoch , ktorý 
z roka na rok skvalitňuje svoj chov. 
 O vysokej úrovni výstavy napovie aj to, že stovky 
kilometrov do Bošáce merajú uznávaní chovatelia len ako 
návštevníci. Tentoraz  nás navštívili medzi inými aj  Karl Eben 
z Rakúska a Gyerko Tibor z Maďarska. Pán Eben zo žartu hov-
orí, že aj pre výborný guláš a slivovicu sa oplatí prísť na túto 
výstavu.
 Na chovateľské podujatie sa prišiel pozrieť aj starosta 
obce Daniel Juráček, ktorý sa poďakoval za zviditeľnenie obce 
prostredníctvom týchto výstav a poprial všetkým veľa zdravia a 
chovateľských úspechov .

za ZO SZCH Bošáca
Helíková Táňa
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NESPAĽUJME 
ODPADY

V DOMÁCNOSTIACH
 V našej obci  sa neustále vyskytuje 
spaľovanie odpadov. Už viac rokov uskutočňujú 
média a aj samotná obec širokú kampaň proti 
jeho spaľovaniu, no uvedený problém pretrvá-
va i naďalej. Často sa možno nadýchať veľmi 
znečisteného vzduchu a pri vetraní rodinného 
domu si vpustíme do miestností namiesto  čistého 
vzduchu škodlivý plyn. Zopakujme si preto, čo o 
tomto probléme hovoria odborníci.
 Pri domácom spaľovaní v peci alebo na 
ohnisku môže vzniknúť viacero nebezpečných 
škodlivín a jedov. Hlavné príčiny sú dve: teploty, 
pri ktorých prebieha horenie, sú nízke a palivo 
je nedostatočne okysličované. Výsledkom je 
nedokonalé spaľovanie. Ak spaľujeme odpad, 
unikajú do ovzdušia čpavok, fenoly, kyanidy, 
dechty atď.. Tieto látky nepríjemne zapáchajú, 
dráždia sliznice horných dýchacích ciest, vedú 
k bolestiam hlavy alebo pôsobia ako nervový 
jed. Polyaromatické uhľovodíky  obsiahnuté v 
dechtoch sú dokonca prvými látkami, u ktorých 
boli dokázané rakovinotvorné účinky. Veľmi 
nebezpečnými produktmi spaľovania sú dioxíny, 
jeden z nich (TCDD) patrí medzi najsilnejšie 
syntetické jedy. Vecí, ktoré do kotla nepatria je 
veľa.
 Plasty sú obohatené látkami, ktoré ob-
sahujú ťažké kovy, hlavne kadmium a zinok. Pri 
spaľovaní sa buď uvoľňujú do ovzdušia, alebo 
zostávajú v popole. Pri nedokonalom horení 
plastov vzniká i veľa oxidu uhoľnatého (CO), 
ktorý je jedovatý, lebo je schopný viazať sa na 
krvné farbivo – hemoglobín. Tým znemožňuje 
prenos kyslíka krvou.
 Spaľovaním plastov sa uvoľňujú i  
uhľovodíky, ktoré prispievajú ku vzniku foto-
chemického smogu. Ďalším nebezpečenstvom 
je únik ftalátov, ktoré majú schopnosť hromadiť 
sa v ľudskom tele a  Svetová zdravotnícka or-
ganizácia ich pokladá za veľmi nebezpečné. 
Pri pálení plastov vznikajú i ďalšie škodliviny 
(etylén, propylén, styrén), ktoré sú vo vysokých 
koncentráciách jedovaté – majú narkotické 
účinky a pôsobia negatívne na  krvný obeh. 
Najnebezpečnejšie je spaľovanie PVC – poly-
vinylchloridu. Za veľmi škodlivé sa pokladá 
i jeho spaľovanie pri vysokých teplotách. 
Horením PVC vzniká kyselina chlorovodíková 
(HCL), ktorá silne dráždi horné  dýchacie ces-
ty. Pri spálení pol metra inštalačnej trubky sa 
môže vyprodukovať toľko škodlivého plynu, že 
by usmrtilo dospelého človeka. Ďalej vznikajú 
pri pálení PVC rakovinotvorné látky (vinyl-
chlorid, dioxíny). Spálením 1 kg PVC sa môže 
vyprodukovať také množstvo dioxínov,  ktoré 
by stačilo na vyvolanie rakoviny u 50 tisíc labo-
ratórnych zvierat. Pri pálení PVC sa uvoľňuje 
i plynný chlór a fosgén, ktoré sa používali ako 
bojové plyny v 1. svetovej vojne.  Vysoké kon-
centrácie majú za následok poleptanie pľúc 
a okamžitú smrť, nižšie koncentrácie vedú k 
ochoreniam dýchacích ciest.  Z PVC sa vyrábajú 
novodurové trubky, podlahové krytiny, plášte 
do dažďa, hadice, detské hračky, niektoré obaly 

(hlavne na čistiace prostriedky a kozmetiku). 
Na oheň a do pece nepatria igelitové vrecká 
a tašky, kelímky, fľaštičky, hračky, nádobky, 
elektroizolačný materiál, textilné vlákna, pe-
nový polystyrén a iné.
 Pri spaľovaní gumy vznikajú oxidy 
síry, ktoré dráždia dýchacie cesty,  a sadze, ktoré 
obsahujú veľa škodlivých látok, medzi nimi i 
jedy a rakovinotvorné látky. 
 Drevotrieska a starý  nábytok: Pri 
výrobe drevotriesky sa používajú formal-
dehydové živice. Pri ich horení sa uvoľňujú 
jedy, ktoré nepríjemne zapáchajú a majú silne 
dráždivý účinok. 
 Z polyamidov sa vyrábajú textilné 
vlákna – silon, nylon. Pri ich horení vzniká 
čpavok, ktorý dráždi oči, sliznice nosa, spô-
sobuje nevoľnosť a bolesti hlavy. V malom 
množstve uniká i kyanovodík, ktorý i v malých  
koncentráciách  spôsobuje škrabanie v krku, 
začervenanie spojiviek, prudké bolesti hlavy a 
závrate. 
 Dym z organického odpadu (bio-
logického odpadu – tráva, lístie, drevo) obsahuje 
hlavne oxid uhoľnatý, uhľovodíky a dechtové 
látky. Je to hlavne dusivý dym.  Pálením takého-
to odpadu, v mnohých prípadoch mokrého odpa-
du, vypúšťame do vzduchu vynikajúce hnojivo 
a meníme ho na škodliviny. Kompostovanie je 
pritom pomerne jednoduché.
 V našej obci máme domácnosti, 
kde neduh spaľovania odpadu „funguje“ i 
v zimnom období, doslova sa dymí spod 
snehu. Skutočnou pohromou možno nazvať 
horenie veľkoobjemových kontajnerov, 
naplnených prevažne priemyselným odpadom. 
Nebezpečnými látkami býva najviac zamorené 
najbližšie okolie ohniska. Rakovinotvorné 
otravné jedy sa usádzajú na ovocí, zelenine, obilí 
a tráve, ktorú spásajú  zvieratá a domáca hydina. 
Takto sa cez múku, mlieko,  mäso a vajcia dos-
távajú do potravinového reťazca a v konečnom 
dôsledku aj do nášho tela. Všetci sa obávame, 
aby sme neochoreli na zhubnú smrteľnú rakov-
inu. Chceme sa  správať tak nezodpovedne, aby 
sme sebe i ostatným susedom túto chorobu spô-
sobili?
 V súčasnosti je v platnosti viacero 
zákonov a vyhlášok, ktoré spaľovanie odpadov 
v domácnostiach alebo na ohniskách zakazujú. 
Ak sa nechceme dostať do rozporu  s niektorým 
z týchto dokumentov, nemali by sme spaľovať 
žiadne odpady. Hlavne by sme však mali myslieť 
na to, že si ničíme zdravie. Centrálna časť obce 
leží v údolí, tak sa dym nad ňou drží pomerne 
dlho. Je veľa občanov, ktorí si zmyslia zapáliť 
svoju kopu odpadu práve vtedy, keď je na to 
najhorší tlak vzduchu, teda pred dažďom alebo 
vo večerných hodinách. Vtedy sa dym stelie po 
zemi  v celej obci, zamorí polia, sady, záhrady, 
dvory a obydlia. Sú i takí, ktorí spaľujú odpad 
za tmy, aby ich nikto nevidel. Takéto konanie je 
veľmi nerozumné a maximálne bezohľadné voči 
ostatným ľuďom i všetkému živému tvorstvu. 
Tento samovražedný a vražedný počin sa veľmi 
negatívne odráža a ešte dlho sa môže odrážať na 
našom zdraví. Záleží len od nás všetkých, či sme 
ochotní tolerovať takéto počínanie niektorých 
jednotlivcov.  (Spracované podľa materiálu 
Spoločnosti priateľov Zeme - krátené)

Jozef Struhár

JÚN – MESIAC 
POĽOVNÍCTVA 

A OCHRANY 
PRÍRODY

 Jún dostal prívlastok Me-
siac poľovníctva a ochrany príro-
dy. Význam a úlohy poľovníctva 
prešli počas vývoja ľudskej 
spoločnosti veľkými zmenami.
 V prapôvodnej 
spoločnosti bol lov jediným 
zdrojom obživy pre ľudí. Dnes 
je poľovníctvo skôr o ochrane a 
starostlivosti o zver ako o love.
 V tomto čase vzniká vo 
voľnej prírode nový život. Zvier-
atá kladú mláďatá, liahne sa vtác-
tvo a rôzne iné živočíchy. Život v 
prírode je v plnom rozkvete, preto 
si zver ako i príroda sama vyžaduje 
našu zvýšenú ochranu a pokoj.
 Nastal čas zberu hríbov 
a náš revír je navštevovaný 
intenzívnejšie ako po iné dni. Z 
tohto dôvodu by chceli poľovníci 
Poľovného združenia Bošáca 
poprosiť občanov , aby boli 
ohľaduplnejší a správali sa v lese 
tak, aby sa zver, čo najmenej rušila 
a stresovala. Doprajme jej tiež tro-
cha pokoja, aby sa mohla venovať 
výchove svojich mláďat. 
 V dnešnej dobe je základ-
nou úlohou vytvárať kladný vzťah 
k prírode hlavne u mládeže. Má 
nezastupiteľné miesto pri ochrane 
prírody. Preto my dospelí, by sme 
mali byť vzorom a to nielen v júni 
v Mesiaci poľovníctva a ochrany 
prírody ale aj po celý rok.

M. Zámečník
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Činnosť pozorovacej  stanice 
SHMÚ Zabudišová

 Rok 2010 bol z hľadiska množstva zrážok výnimočný, 
keď ročný úhrn zrážok presiahol magickú hranicu 1000 mm. 
Najmä z dôvodu nadmerných májových zrážok v množstve 
210,90 mm dosiahol ročný úhrn až 1036,60mm, kým v roku 
2009 to bolo 926,3 mm a v horúcom a suchom roku 2003  len 
588,2 mm. Najsuchšími mesiacmi minulého roka  boli  október 
a marec s úhrnmi zrážok 26,3 mm resp. 29,5 mm. Najväčší 
denný úhrn zrážok 46,4 mm bol nameraný za deň 1.6.2010. Za 
1. polrok 2011 bolo nameraných vzhľadom na suchší charakter 
počasia v tomto období len 368,6 mm zrážok, kým v 1. polroku 
2010 to bolo až 523,8 mm.
 Čo sa týka merania teploty vzduchu, tá je meraná neo-
fi ciálne teplomerom umiestneným vo vlastnoručne vytvorenej 
drevenej na bielo nafarbenej meteobúdke, pretože pozorova-
cia stanica SHMÚ Zabudišová je ofi ciálne len zrážkomernou 
stanicou. Najnižšia teplota  v hodnotenom roku 2010 bola 
nameraná ráno dňa 27.1.2010 a to – 16 st., naopak najvyššia 
denná teplota + 31 st. bola nameraná popoludní dňa 22.7.2010. 
V roku 2010 sa vyskytlo 16 dní s búrkou  a 6 tropických dní, 
keď najvyššia denná teplota počas uvedených dní prekročila + 
30 st.. Pre porovnanie za 1. polrok 2011 sa vyskytlo už 20 dní 
s búrkou a tropický deň nebol zaznamenaný  zatiaľ ani jeden. 
V roku 2010 sa vyskytli 4 tropické noci, keď najnižšia teplota 
počas celej noci neklesla pod + 20 st.
 Zima 2010/2011 bola charakteristická častými prud-
kými teplotnými výkyvmi. Celkom napadalo 144 cm nového 
snehu, čo je v porovnaní s rekordnou zimou 2005/2006 (314 
cm nového snehu) len necelá polovica tohto množstva snehu. 
Novonapadnutý  sneh podľa mesiacov: november – 20 cm, 
december – 86 cm, január – 28 cm, február – 3 cm, marec – 7 
cm. Maximálna výška celkovej snehovej pokrývky (ďalej len 

CSP) 30 cm bola nameraná v dňoch  15.12. a 19.12.2010, v 
spomínanej zime 2005/2006, ktorá bola mimoriadne bohatá na 
množstvo snehu, dosiahla CSP dňa 11.2.2006 až 93 cm. Počet 
dní, keď bola na pozorovacej stanici Zabudišová v hodnotenej 
zime 2010/2011 súvislá snehová pokrývka, je 60. Počet dní 
so súvislou snehovou pokrývkou podľa mesiacov: november 
– 6 dní, december – 26 dní, január – 17 dní, február - 7 dní, 
marec – 4 dni. Aj z tohto hľadiska sa javí posledná zima ako 
podpriemerná. V zime 2005/2006 bolo až 132 dní so súvislou 
snehovou pokrývkou, v zime 2009/2010 to bolo 90 dní.
 Čo sa týka merania výšky snehu na hrebeni Bielych 
Karpát (Biele brehy – 765 m n. m., Dúžnik – 807 m n. m., 
Veľký Lopeník – 911 m n. m.) som absolvoval počas zimy na 
bežkách alebo pešo spolu 12 meraní na týchto pozorovacích 
stanoviskách s umiestnenými snehomernými tyčami. Prvé 
meranie výšky snehu som tam uskutočnil dňa 28.11.2010, keď 
CSP na Dúžniku bola 8 cm a na Veľkom Lopeníku 12 cm. 
Posledné meranie výšky snehu som uskutočnil dňa 20.3.2011, 
keď CSP na kóte Dúžnik bola 10 cm a na Veľkom Lopeníku 15 
cm. Najvyššia CSP vo výške 53 cm bola počas zimy 2010/2011 
nameraná na Veľkom Lopeníku dňa 19.12.2010, kým v zime 
2005/2006 tam  bolo vo februári 2006 až neuveriteľných 150 
cm snehu. Na končiaroch Bielych Karpát bolo v tom období 
podľa údajov zistených na stránke SHMÚ najviac snehu zo 
všetkých horstiev Slovenska vrátane Vysokých a Nízkych 
Tatier. Bolo to spôsobené pravidelnou činnosťou frontálnych 
systémov bohatých na zrážky a postupujúcich nad územie 
Slovenska zo Stredomoria, ktoré svojou intenzitou najviac 
zasiahli  západnú a južnú časť Slovenska. Jarné topenie snehu 
a súčasne aj daždivé počasie spôsobili v roku 2006 aj lokálne 
záplavy  v  časti Bošáckej doliny.  Zima 2010/2011 bola aj 
vo vyšších polohách Bielych Karpát chudobná na snehovú 
pokrývku, takže jarné záplavy z topenia snehu tentoraz nehro-
zili.

Ing. Jaroslav Struhár

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ 
ZBOR ZEMIANSKE PODHRADIE

 Rok 2011 je v 
našom zbore rokom 
príprav na rôzne po-
hárové súťaže, ale 
hlavne na prípravu 
našich tímov na 
okresné súťaže 
Plameň, Ženy a 
Muži. Ako prvý 
sa v tomto roku 
predstavili za našu 

DHZ naši mladí Plameňáci na okresnej súťaži, ktorá sa konala 
4.6.2011 v Krajnom,  kde sa úspešne prebojovali všetkými dis-
ciplínami na celkové prvé miesto. Tento mladí tím samozrejme 
má taktiež vo svojej peknej medailovej zbierke ďalšie svoje 
prvenstvá a to za rok 2010,  na Okresnej súťaži v Krajnom 
vybojovalo druhú priečku a postúpilo na krajskú súťaž, kde 
reprezentovali novomestský okres a obsadili pekné piate mies-

to. Taktiež tento tím zabojoval aj na jesennom kole hry Plameň, 
ktorá sa konala v obci Lúka, ktorú s vysokým bodovým 
náskokom vyhral. Ďalším ich vystúpením bola súťaž, ktorá sa 
konala v Senici a to Chodbovica, ktorá bola pre nich úplnou 
novinkou. Na tejto súťaži sa zúčastnili celkom dve družstvá, 
ktoré sa umiestnili na peknom 10 a 12 mieste z celkových 
42 družstiev. Z našich ďalších  tímov sa predstavilo družstvo 
mužov, ktorí sa zúčastnili na našej nočnej súťaži kde skončili na 
2 mieste. Ich ďalšou skúškou bola účasť na Okresnej previerke 
v Čachticiach, kde skončili na 12 mieste. Na pozvanie DHZ 
Nová Bošáca sa taktiež zúčastnili na netradičnej súťaži a to s 
PS-8 na 3B, ktorú vyhrali.  Družstvá sa zúčastňovali rôznych 
pohárových súťaží. Posledným tímom sú naše ženy, ktoré sa 
zatiaľ predstavili iba na našej nočnej súťaži, ktorú vyhrali. Z 
histórie časti tohto tímu bola účasť ako dorastenky na Okresnej 
súťaži v Trenčianskych Bohuslaviciach, kde sa umiestnili na 
peknom 1 mieste. Tak toto je len taký malý zlomok súťažných 
aktivít našich družstiev, ktoré sa im podarilo uskutočniť.
Dúfam, že tento rok sa naším družstvám podarí pokračovať 
v ich peknej reprezentácií nášho zboru a hlavne našej obce v 
dosahovaní pekných výsledkov.

Pavol Marták - referent mládeže, DHZ Zem. Podhradie
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FUTBALOVÝ KLUB 1972
   
  
 

 Chcel by som sa poďakovať našim mladým futbalis-
tom, za  peknú reprezentáciu našej obce Zemianske Podhradie 
v súťaži  Majstrovstiev oblasti, kde zo 14 účastníkov skončili 
na krásnom 3. mieste. Veľkú zásluhu pri dosiahnutí tohto úspe-
chu má tréner Ivan Profjéta, čím by som sa mu tiež chcel touto 
formou poďakovať, a tak isto aj  nášmu najlepšiemu brankárovi 
Marekovi Svobodovi, ktorý inkasoval v celej súťaži najmenej 
gólov a samozrejme aj najlepšiemu strelcovi mužstva Matejovi 
Zámečníkovi a všetkým ostatným spoluhráčom. Ďalej rodičom, 
ktorí zabezpečovaním dopravy na jednotlivé stretnutia obetova-
li svoj voľný čas na to, aby naši chlapci mohli vôbec hrať futbal. 
Oni sa nám odvďačili tým, že podávali vynikajúce výsledky v 
tak krásnej kolektívnej hre ako je futbal. Do ďalšej futbalovej 
sezóny prajem trénerovi s novými hráčmi podobné úspechy, ak 
nie lepšie a odchádzajúcim hráčom: Matej Zámečník, Dávid 
Zámečník, Martin Profjéta, Rastislav Samotný, Marek Svobo-
da, Norbert Mihalko, Mário Macejka, aby v nových športových 
kluboch dosahovali podobné výsledky aké dosahovali v tomto 
mužstve.

Miroslav Zámečník

ZUMBA FITNESS
 
 Hudba, kroky, pohyby, pocit... úplne iné ako ste 
doteraz zažili !!!
 Zumba je skvelá pre vaše telo, ale hlavne pre vašu 
myseľ. Čo tak zabudnúť na problémy všedného dňa a prísť 
vytancovať všetky vaše starosti? Je to cvičenie, ktoré budete 
chcieť robiť každý deň a budete sa z neho tešiť. Môže začať 
každý, Zumba je určená pre všetkých bez ohľadu na vek, 
kondíciu, tanečné či športové skúsenosti.
 Takéto pocity a zábavu zažívame každý pondelok a 

štvrtok v kultúrnom 
dome v Zemians-
kom Podhradí. Je 
to super zábava 
s inštruktorkou 
Boženou Melichero-
vou.
 Zumba je 
tanečná fi tness ho-

dina plná energie, skvelej hudby a dobrej nálady. Kombinuje 
latino-americkú hudbu a latino-americké tance s aerobikový-
mi pohybmi. Využíva tanec ako: salsa, cumbia, fl amenco, 
hip-hop, cha-cha, samba a mnoho viac. Jato zábavné a 
jednoduché cvičenie. Sexy a energické rytmy zaručene zdvi-
hnú náladu! Choreografi u striedajú pomalé a rýchle rytmy s 
cieľom spaľovať tuky, formovať a posilniť celé telo.

J. Černá

Dňa 25. júna 
2011 sa do-
r a s t e n c i 
OŠK Bošáca 
z ú č a s t n i l i 
futbalového 
turnaja na 
Starej Turej, 
ktorý domáci 

poriadali pri príležitosti 80. výročia založenia futbalu na Starej Turej. 
Účastníkmi turnaja boli mladší dorastenci z TJ Spartak Myjava (II. 
liga), OFK Čachtice (MO Trenčín), OŠK Bošáca (V. liga) a domáci 
MFK Stará Turá (V. liga).  V prvom zápase, ktorý sa hral vo vysokom 
tempe a priniesol niekoľko zaujímavých a pekných momentov,  sa 
stretli naši chlapci s mladšími dorastencami z Myjavy a tento zápas 
skončil remízou 2:2, keď sme dvakrát vyhrávali, ale hráčom Myjavy 
sa vždy podarilo skóre vyrovnať, naše góly strelili Dominik Zámečník 
a Dominik Vavro a tak prišli na rad pokutové kopy, v ktorých sme us-
peli pomerom 3:1 po góloch Dominka Vavra, Dominika Zámečníka a 
Martina Zámečníka. Vo fi nále nás čakalo družstvo z Čachtíc posilnené 
o niekoľko hráčov z vyšších súťaží, ktoré v prvom semifi nále porazilo 
Starú Turú v pomere 4:1. Prvý polčas sa niesol v taktickom duchu, keď 
sa hra väčšinou odohrávala v strede poľa, ale hra bola plynulá a rýchla, 

vyskytli sa aj šance na strelenie gólu, ale brankári boli na svojich mi-
estach. V druhom polčase naši hráči zvýšili aktivitu, výsledkom čoho 
bolo niekoľko dobrých príležitostí, ale nedarilo sa nám otvoriť skóre. 
Už sa zdalo, že aj druhý náš zápas sa skončí remízou, ale  po peknej 
akcii po ľavej strane sa dostal k zakončeniu Lukáš Kozic, keď predtým 
dobre zabojoval Matej Zámečník a Lukášová strela, ktorá sa obtrela o 
chrbát čachtického obrancu skončila v šibenici. Zápas sa skončil našim 
víťazstvom 1:0 a tak sme si odniesli zo Starej Turej pohár a diplom 
pre víťaza a indivduálne ocenenenie dostal z nášho mužstva Dominik 
Vavro.  
 Na turnaji za OŠK Bošáca nastúpili: Róbert Hejbal, Matúš 
Katrinec, Dominik Jakubík, Lukáš Figura, Zdenko Bako, Lukáš Kozic, 
Martin Zámečník Dominik Vavro, Patrik Mihala, Dominik Zámečník, 
Lukáš Samotný, Matej Zámečník, Dominik Kopunec, Dávid Zámečník, 
Tomáš Kišš.
 OŠK Bošáca na turnaji reprezentoval aj pán Ján Stacho, ktorý  
bol jedným z trojice rozhodcov tohoto turnaja. 

Konečné poradie: 1.  OŠK Bošáca
                                2. OFK Čachtice
                                3. MK Stará Turá
                                4. TJ Spartak Myjava

Bc. Jozef Mihala
tajomník VV OŠK Bošáca

DORASTENCI VÍŤAZMI TURNAJA NA STAREJ TUREJ
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OŠK BOŠÁCA V SEZÓNE
2010/2011 ÚSPEŠNÝ
 Obecný športový klub Bošáca v sezóne 2010/2011 zaz-
namenal jeden z najväčších športových úspechov za posledné roky. 
Muži OŠK skončili v konečnej tabuľke na výbornom šiestom mi-
este v Majstrovstvách oblasti Trenčín, dorastenci na vynikajúcom 
treťom mieste v V. lige a žiaci dokonca svoju súťaž II. triedy sk. B 
vyhrali a postúpili do Majstrovstiev oblasti Trenčín! 

V ďalšej časti tohto článku by som sa venoval jednotlivým 
družstvám a obzreli by sme sa za uplynulou sezónou.

Muži: 

Začiatok sezóny nenasvedčoval tomu, že bude sezóna pre mužov 
úspešná, v prvých štyroch kolách získali len dva body, čo na po-
hode mužstvu nepridá, ale našťastie sa naštartovali po dvojkole, 
ktoré odohrali na našom trávniku a ich výkon začal stúpať od 
zápasu k zápasu a tak začali získavať potrebné body do tabuľky. 
Ich hru zdobila hlavne nepriepustná obranná hra, ktorej výsled-
kom bolo to, že po jesennej časti súťaže obdržalo naše mužstvo 
najmenej gólov zo všetkych účastníkov súťaže a tak po jesennej 
časti tabuľky boli so ziskom 26 bodov na uspokojivom 7. mieste.
V jarnej časti súťaže sme očakávali, že muži budú pokračovať v 
nastúpenom trende a pobijú sa o vyššie priečky tabuľky. Opak 
bol však pravdou, na jar sa mužom nedarilo tak ako na jeseń. Trá-
pila nás hlavne koncovka a aj defenzívna činnosť už nebola taká 
bezchybná, ako na jeseň, ale aj napriek týmto skutočnostiam sa 
muži otriasli z nepríjemnej situácie a v posledných troch kolách 
získali 9 bodov, čo im so ziskom 43 bodov a skóre 42:43 vynieslo 
konečné šieste miesto.
Našim najlepším strelcom bol Pavol Kusenda s desiatimi gólmi, 
o ďalšie sa postarali: Vladimír Figura st. – 7, Martin Kostelan 
– 6, Janega Marián – 5, Dominik Vavro – 3, Jozef Bero a Daniel 
Kusenda – 2, Marián Kopunec, Dušan Helík, Peter Ochodnický a 
Vladimír Figura ml. - 1
OŠK Bošáca reprezentovali: Peter Janega, Rastislav Kusenda, 
Vladimír Figura st., Pavol Staňák, Jozef Bero, Marián Jane-
ga, Róbert Mihala, Pavol Kusenda, Peter Ochodnický, Martin 
Kostelan, Vladimír Figura ml., Martin Adamať, Martin Kozic, 
Marián Kopunec, Šimon Katrinec, Jaroslav Miklánek, Tomáš 
Janeček, Vladimír Kopunec, Daniel Kusenda, Dušan Helík, 
Dominik Vavro, Zdenko Bako
Realizačný tím: Tréner – Ján Vavro 
Vedúci mužstva – Jaroslav Staňák
Lekár – Jozef Bero st.

Dorast:
Dorastenci, tak ako muži nemali do sezóny vstup ideálny, keď 
nováčikovskú daň zalatili hneď v úvodnom kole v Kanianke, 
odkiaľ si aj napriek vyrovnanému zápasu odviezli prehru 0:3, po-
tom ale prišla séia troch zápasov doma, ktoré zvládli a pripísali 

si do tabuľky 9 bodov, čo im ukázalo, že aj v V. lige budú pre 
svojich protivníkov dôstojným  súperom. Po jesenej časti súťaže 
okupovali dorastenci 4. miesto tabuľky, keď len o skóre boli pred 
nimi práve hráči z Kanianky. Jesenná časť mohla pre nich skončiť 
aj lepšie, ale to by museli z ihrísk súperov priviesť viac bodov, 
keď mrzia hlavne prehry o jeden gól. Prvé jarné kolo bolo teda pre 
dorastencov dvakrát motivujúce, chceli vrátiť Kanianke prehru z 
prvého kola a zároveň sa prebojovať na priebežné tretie miesto. 
V tomto zápase zvíťazili v pomere 2:1 a začali svoju púť za bron-
zovou priečkou v V. lige. Nie vždy ale dorastenci zvládli zápas na 
požadovanej úrovni a nevyhli sa zaváhaniami, napríklad zápas u 
posledného mužstva tabuľky v Lehote pod Vtáčnikom, kde preh-
rali 2:1 a hlavne v Bošanoch, kde síce zvíťazili 3:0, ale domáci 
hrali iba 7! Aj napriek týmto skutočnostiam je nutné dodať, že 
dorastenci svoju prvú sezónu v V. lige zvládli nad očakávanie a 
Bošácu poznajú aj v najďalších kútoch Trenčianskeho kraja nielen 
kvôli slivovici, ale aj futbalu.
Najlepším strelcom mužstva bol Dominik Vavro s 12 gólmi, o 
ďalšie sa postarali: Dominik Zámečník – 8, Dušan Helík a Peter 
Ochodnický – 6, Daniel Kukuča a Martin Zámečník – 4, Lukáš 
Kozic – 3, Zdenko Bako – 2, Michal Kostelan, Dominik Jakubík 
a Lukáš Samotný – 1.
OŠK Bošáca reprezentovali: Patrik Zámečník, Matúš Katrinec, 
Zdenko Bako, Dominik Jakubík, Lukáš Kozic, Michal Kostelan, 
Daniel Kukuča, Dušan Helík, Martin Zámečník, Dominik Vav-
ro, Peter Ochodnický, Patrik Mihala, Ľudovít Bako, Dominik 
Zámečník, Lukáš Samotný, Domink Kopunec, Eduard Klačman, 
Miloš Kochan
Realizačný tím: Tréner a vedúci mužstva – Bc. Jozef Mihala 
Asistent trénera a lekár – Martin Kochan

Žiaci:

Žiaci OŠK Bošáca zavŕšili postupovú eufóriu posledných rokov v 
OŠK Bošáca, keď napodobnili, mužov i dorastencov a podarilo sa 
im vyhrať svoju súťaž a postúpiť do Majstrovstiev oblasti. Žiaci v 
celej sezóne predvádzali dobrú hru a zaslúžene súťaž vyhrali, keď 
svojim súperom nastrieľali najviac gólov zo všetkých a prekonali 
100 gólovú hranicu. Veríme, že v budúcej sezóne sa vo vyššej 
súťaži dobre adaptujú a budú pre súťaž prínosom.
Realizačný tím: Tréner a vedúci mužstva – Marián Haviernik 
Asistenti trénera a lekár – J. Haviernik, Martin Haviernik
 Na záver by som chcel v mene Výkonného výboru OŠK 
Bošáca poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tomu, že môžeme 
sezónu 2010/2011 hodnotiť ako úspešnú, sú to tréneri, hráči, funk-
cionári, fanúšikovia, Obec Bošáca a sponzori, bez ktorých pod-
pory by sa tieto úspechy nepodarilo dosiahnuť.

Bc. Jozef Mihala
tajomník VV OŠK Bošáca    
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Limbach & Bošáca 
– tradícia, ktorá 
prežila generácie
 Obec Limbach, ležiacu na úpätí 
Malých Karpát, netreba hádam žiadnemu 
Bošáčanovi zvlášť predstavovať. Pre 
mladých ľudí z našej doliny je to dedinka 
s megalomanskými sídlami zbohatlíkov, 
vínom a futbalovým zápasom na Bošácke 
a Limbašské hody. Pre tých starších, je 
to kus histórie, spletité  rodinné vzťahy a 
dlhoročné kamarátstva, obrovské vinice 
a  historické vínne pivnice na každom 
kroku. 
Ako to vlastne všetko začalo?
 Limbach bola ,, nemecká“ dedin-
ka na Slovensku s tradíciou pestovania 
hrozna a dorábania vína už od polovice 
14. storočia, kedy bola obec osídlená nem-
eckými vinohradníkmi. Postupom času sa 
stáva typickou vinohradníckou obcou, s 
vlastným družstvom, budujú sa rozsiahle 
pivnice, lisovňa, vináreň a spoločenská 
sála, všetko s podporou Nemecka, kde 
sa vyvážalo veľké množstvo vyrobeného 
vína. Obyvateľstvo obce bolo  väčšinou 
nemeckej národnosti. Všetko však zme-
nila II. svetová vojna.
Na základe postupimských dohôd  po 
jej skončení sa uskutočnila deportá-
cia  limbašských Nemcov do Nemecka. 
Všetok osobný majetok, domy a pozemky 
im boli zhabané a museli s batohom opustiť 
svoje rodisko. Ich majetok potom MNV 
pridelil presídlencom z Myjavy, Starej 
Turej, Bošáce a Zem. Podhradia. Kar-
patskí Nemci, ktorí mohli zostať, museli 
prisťahovalcov učiť vinohradničeniu. 
Zostali zmiešané manželstvá a slovenské 
rodiny, a to bol začiatok vzájomného kon-
taktu medzi obyvateľmi Bošáckej doliny 
a Limbachu. 
Samozrejme rodinné  a priateľské vzťahy 
sa utužovali  návštevami a vznikla 
myšlienka tradičných futbalových zá-
pasov na Limbašské hody v máji a 
Bošácke hody v auguste. Tradíciu starú 
už  desaťročia v súčasnosti udržujú 
mužstvá ,,starých pánov“ futbalistov a 
každoročne sa stretávajú na zelenom 
trávniku. Bošáčania sa samozrejme tešia 
na výborné vínko tradične aj v pivnici 
nášho rodáka Ivana Chvílu, ktorý celý 
futbalový tím každoročne rád privíta vo 
svojom vínnom raji.
 Tak aj v sobotu 11. júna 2011 

sa uskutočnil malý zájazd futbalistov 
- starých pánov z Bošáce na priateľský 
hodový zápas do Limbachu. Pred zápa-
som mali krátky príhovor pani starostka 
Limbachu a starosta Bošáce. Vymenili 
si malé pozornosti, popriali hráčom veľa 
šťastia v hre a mohlo sa začať. Zápas 
skončil víťazstvom hostí z Bošáce 1:2. 
Domáci hrali veľmi dobre a remíza by 
bola spravodlivá.
Mužstvo Bošáce reprezentovali:
Tréner: Ján Helík (Cverna)
Brankár: Ján Vavro
Hráči: Ján Kaššovic (Bubnár), Roman 
Helík (Cverenka), Štefan Brezovák, 
Dušan Turánek, Daniel Juráček (starosta), 
Branislav Vajda (Vajko), Miroslav Janega 
(Arči), Michal Kozic (Učitel), Jozef Mi-
hala, Peter Klbečka, František Sartoris, 
Libor Kosa, Miloš Kopunec (Hečko).
SMSport z Rhodosu: Daniel Ženžlák.

Ďakujeme všetkým hráčom, ktorí sa 
zúčastnili a reprezentovali našu obec v 
dlhoročnej tradícii. Taktiež ďakujeme 
trpezlivému šoférovi autobusu Jozefovi 
Vavrovi z Tr. Bohuslavíc.
 Pripomíname všetkým futba-
lovým fanúšikom, že na  zápas ,,starí 
páni“ Bošáca – Limbach, sa môžu tešiť na 
Bošácke hody v sobotu 13. augusta 2011 
o 17.00 hod.

Táňa Helíková & Bc. Daniel Juráček

Pozvánka
na hodovú diskotéku

 OŠK Bošáca organi-
zuje na Bošácke hody dňa 12. 
8.2011 t.j. v piatok od 19.00 
hod. hodovú diskotéku, na 
ktorú Vás srdečne pozýva. Dis-
kotéka sa uskutoční v miestnom 
kultúrnom stredisku a do tanca 
Vám bude hrať DJ Žabák.

TURNAJ O POHÁR
STAROSTOV 

BOŠÁCKEJ DOLINY

 Dňa 10. 7. 2011 sa konal 
tradičný turnaj O pohár staros-
tov Bošáckej doliny. Tentoraz sa 
hostiteľskej úlohy ujali v Trenčianskych 
Bohuslaviciach. Turnaj sa hral za krás-
neho slnečného počasia a diváci si 
prišli na svoje v tradičných derby zá-
pasoch. Hráči OŠK Bošáca nakoniec 
úlohu favorita nezvládli a z víťazstva 
sa tešili domáci, keď o ich víťazstve 
vo fi nále rozhodli až pokutové kopy 
a tak minimálne na jeden rok ostane 
v ich vitríne Putovný pohár starostov 
bošáckej doliny. OŠK Bošáca obsadil 
3. miesto, keď taktiež o ich umiestnení 
rozhodli pokutové kopy.

Výsledky :
Semifi nále
Nová Bošáca - Zem. Podhradie 
3:0
Trenč. Bohuslavice - OŠK Bošáca 
1:0
o tretie miesto
OŠK Bošáca - Zem. Podhradie 
1:1 (penalty 4-3)
fi nále
Trenč. Bohuslavice - Nová Bošáca  
1:1 (penalty 4-3)

Poradie  
1. OFK Trenč. Bohuslavice
2. TJ Klas Nová Bošáca
3. OŠK Bošáca
4. FK 1972 Zem. Podhradie

Bc. Jozef Mihala
tajomník VV OŠK Bošáca   
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NAVŽDY NÁS OPUSTILI:

JUDr. Masár Emil Bošáca č. 252
Benková  Ľudmila Bošáca č. 104
Slováková Ľudmila Bošáca č. 624
Elena Zbudilová   Z. Podhr. č. 59
Zdenka Kalmová   Z. Podhr. č 124
Jana Mitanová   Z. Podhr. č. 106
Mária Peráčková   Z. Podhr. č. 156
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MANŽELSTVO UZAVRELI:
Kovačovic + Katarína Petrášová
Jozef Čepko + Zuzana Dedíková

PaedDr. Tomáš Kuželík + Mgr. Alena Karlíková
Ing. Tomáš Sevald + Mgr. Ivana Pažitná

91 rokov
Kaššovicová Anna Bošáca č. 41

90 rokov
Horečná Anna Bošáca č. 805

89 rokov
Ján Dým Z. Podhr. č. 86

85 rokov
Matejíková Alžbeta Bošáca č. 618
Gulánová Johanna Bošáca č. 57
Kadlec Ján Bošáca č. 345

80 rokov
Hodulíková Katarína Bošáca č. 283
Machala Štefan Bošáca č. 627

75 rokov
Anna Rýdza Z. Podhr. č. 196

70 rokov
Mitánek Vladimír Bošáca č. 202
Žofi a Tupá   Z. Podhr. č. 118

65 rokov
Emília Štrbová  Z. Podhr. č. 103

60 rokov
Paučin Stanislav, Mgr. Bošáca č. 15
Wittkay Ján Bošáca č. 32
Hoferka Miloš Bošáca č. 223
Helíková Elena Bošáca č. 142
Janega Peter Bošáca č. 791
Helena Kusendová Z. Podhr. č. 228

Návšteva
u našich

jubilantov

Uvítanie detí v Bošáci

JUBILANTI


