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Bošáca a  jej ovocinárska tradícia. Tradícia, ktorá  bola na vrchole svojho najväčšieho 
rozkvetu koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Vznikali ovocné sady, ľudia sadili stromy na 
záhumienky, polia a lúky. Ovocie spracovávali a bolo hlavným zdrojom ich obživy. Prišla 
kolektivizácia a mnohé ovocné skvosty „museli“ ustúpiť sceľovaniu.
Dnes tu máme už len malú časť tohto kultúrneho a prírodného bohatstva v podobe starých 
ovocných sadov, záhumienok či solitérov, ktoré ukrývajú staré odrody hrušiek, jabloní, 
sliviek...  
Anketa Strom roka, ktorú organizuje Nadácia Ekopolis, je nám miestnym dobre známa. Veď 
už dva razy sa vďaka aktivite miestneho ovocinára Jožka Struhára dostali do povedomia 
verejnosti vzácne stromy z našej obce. V roku 2006 sa stala víťazkou ankety hruška 
planá a v 2011 jarabina oskorušová obsadila krásne tretie miesto. A tak sme sa spoločne 
na obecnom úrade zamysleli, že dozrel ten správny čas opäť dostať do povedomia ľudí 
bošácke ovocné poklady. Áno poklady, pretože projekt, ktorý realizovala CHKO Biele 
Karpaty v uplynulom období pod názvom Bielokarpatský ovocný poklad, mal za úlohu 
zmapovať všetky staré vzácne odrody ovocných stromov aj v Bošáckej doline. Rozhodli 
sme sa teda osloviť ľudí, ktorí krížom krážom pochodili našu obec, aby tieto poklady 
spoznali, s prosbou o spoluprácu pri výbere stromu hodného zastupovať ovocinárske 
bohatstvo v tejto ankete. Jasnou voľbou  sa stala staručká hruška ružová z miestnej časti 
Zabudišová. (pokračovanie na strane )
(pokračovanie z úvodnej strany)
Odroda „Ružovka“ je ovocný poklad, ktorého história siaha neznámo kam, ale 
minimálne dve storočia ju miestni ľudia  preštepujú po Bošáckej doline. Jej 
majestátne stromy sú zdravé a vitálne aj vo vysokom veku. A plody svojou veľkosťou 
a nezameniteľnou výraznou sladkou chuťou si zaslúžia pozornosť a miesto medzi 
skorými jesennými hruškami. V minulosti aj v súčasnosti sa využívajú predovšetkým 
na výrobu destilátu – hruškovice, ďalej na sušenie a v prípade odhadnutia správneho 
času  zberu aj na zaváranie. 
(pokračovanie na str.4)

Hruška a jej „ružový“ príbeh

Byť ženou je 
nádherné

Pre bošácke ženy sme pripravili 
už tradičné posedenie v kultúrnom 
dome pri príležitosti sviatku MDŽ. 
Na úvod zavítali medzi dámy aj 
dvaja muži - starosta Daniel Juráček 
a zástupca starostu Daniel Bradáč, 
ktorí podarovali všetkým malú 
pozornosť v podobe krásnych ruží 
a zaželali veľa zdravia. Nechýbalo 
bohaté pohostenie, prednáška o 
zdravej výžive, masážne kreslo 
a možnosť dopriať si parafínovú 
terapiu na ruky a japonskú 
manikúru.

Obecný úrad Bošáca

Zberný dvor Bošáca
je otvorený vždy v stredu od 14,00 do 18,00 hod. 

a v sobotu od 8,00 do 12,00 hod.
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zdravím Vás v strede krásneho leta. Keď budete čítať 
tento článok bude už po žatve. Verím, že ešte nebude po 
tom krásnom lete. To ukončíme našimi hodami. Dlhšie 
sme sa Vám neprihovárali a preto máte pred sebou 
skoro knihu a nie len časopis. Nebudem sa rozpisovať, 
ale skúsim vypichnúť to najdôležitejšie.
Som šťastný, že sme otvorili Zberný dvor Bošáca. 
Splnili sme všetky požiadavky čo boli na nás kladené 
a tak sa tešíme, že môžeme triediť. Prosím Vás 
všetkých, aby ste sa zapojili do triedenia a znížili sme 
tak množstvo odpadu, ktorý putuje na skládku. Ak 
sa budete potrebovať zbaviť 
čohokoľvek, príďte na zberný 
dvor, alebo na obecný úrad 
a radi Vám pomôžeme. Verím, 
že už nebudeme mať čierne 
skládky. Ďalšou z veci, ktorá 
ma teší a bude nám pomáhať 
chrániť ovzdušie a teda aj 
prostredie v ktorom žijeme, je 
zametacie vozidlo. Úspešne 
sme ho odskúšali a presvedčili 
sa o jeho kvalitách. Radi by 
sme ho tiež využili pri zimnej 
údržbe. Takisto veľkým 
pomocníkom bude nová 
kosačka Sherpa s pohonom 
na všetky štyri kolesa. S jej obstaraním nám finančne 
pomohlo PD Bošáca a Ferno Bošáca, za čo im srdečne 
ďakujeme. Kosačka sa bude využívať hlavne na nový 
sad, ktorý sme rozšírili a dokončili. Z dokončenia 
mám radosť a verím že čoskoro budeme mať bohatú 
ovocnú úrodu. Skutočne veľkú radosť mi urobil projekt 
verejného osvetlenia. Toľko svetla v Bošáci ešte nebolo.
Veľkým úspechom je tretie miesto na majstrovstvách 
Európy o najkrajší strom. Čo by dali naši futbalisti 
za tretie miesto na majstrovstvách Európy. Chcem 
poďakovať všetkým organizátorom tejto ružovej cesty, 
všetkým podporovateľom propagátorom a hlavne 
všetkým hlasujúcim. Hrdo sme reprezentovali naše 
Slovensko, náš kraj a našu milovanú Bošácu.
Možno si hovoríte, čo ďalej? No my pokračujeme 
a vysádzame. Aj tomuto je zameraný projekt podporený 
dotáciou, ktorá nám bola schválená ako ocenenie za 
druhé miesto v súťaži dedina roka. Budeme organizovať 
školenia, ukážky a samozrejme vysádzať. Všetkých 
Vás srdečne pozývame na zapojenie sa do projektu, 
nakoľko je smerovaný práve Vám občanom.
Podali sme projekt II. etapy zberného dvora, kde 
žiadame o techniku. Konkrétne o nový traktor s čelným 
nakladačom, príves, kontajnery, drvič drevenej hmoty, 
drvič drobného stavebného odpadu, manipulátor 

a veľkú mostovú váhu. Techniku z tohto projektu 
budeme môcť využívať aj pre obec Tren. Bohuslavice. 
A aby toho nebolo málo, podali sme žiadosť aj na projekt 
kompostoviska. To sa bude nachádzať za zberným 
dvorom a bude naň priamo napojené. V rámci tohto 
projektu vybudujeme príjazdovú plochu od zberného 
dvora, manipulačnú plochu, oporný múr a oplotenie. 
Získame techniku ako drviaco - miešací voz, preosievač, 
kontajnery, kontajnerové sklady, hydraulické rameno 
za traktor, prekopávač kompostu a fekálovú cisternu za 
traktor. Tento projekt bude tiež využiteľný pre Haluzice, 

Zem. Podhradie a Tren. 
Bohuslavice. Verím a som 
presvedčený, že všetko toto 
nám pomôže pri nakladaní 
s odpadom. Už dnes môžeme 
reálne vidieť, že to ma zmysel, 
nakoľko podľa mojich zistení 
platíme najmenej za odpadu 
v celom trenčianskom kraji.
Veľkým prínosom pre nás do 
budúcnosti je aj zrealizovanie 
projektu z dotácie 
Recyklačného fondu. Každá 
domácnosť dostala štyri 
vrecia, do ktorých môžete 
vhadzovať sklo, papier, 

plechovky a tetrapacky. Raz v mesiaci ich od vás 
odvezieme a tie isté vrecia vrátime.
A čo ďalšie pripravujeme? Ak všetko klapne ako má, 
budeme mať v telocvični novú podlahu a takisto aj 
v triedach. Ďalej čakáme na výzvu na materské škôlky. 
Tá na jar bola len predvolebná kačica ☺. Skutočná 
výzva má len prísť. Teda už aj bola, ale hneď ju aj 
stiahli. Tak uvidíme. Stále sa nevzdávame a hľadáme 
riešenie pre vybudovanie bytoviek a tiež pozemkov pre 
rodinné domy. Nuž, nie je to jednoduché, ale bojujeme. 
Stále riešime záchranu sokolovne a priestoru okolo nej. 
V najbližšom období by sme mali začať s budovaním 
chodníkov okolo kostola. Rozširujeme cestu do Haluzíc 
v okolí cintorína. Práce máme dosť a vôbec sa nám 
nemôže stať, že by sme nemali čo robiť. ☺
K záveru by som chcel čo najsrdečnejšie poďakovať 
všetkým, ktorí sa zapájajú do chodu obce a pomáhajú 
nám pri jej zveľaďovaní, reprezentovaní, obnove, 
skrátka venujú svoj čas svojej obci. Bez Vás by to išlo 
ťažko. Ďakujem Vám spoluobčania, kamaráti, nadšenci.
No a záverom Vám všetkým prajem zdravie a šťastie. 
Hlavne krásny zvyšok leta, pekné hody a bohatú úrodu. 
Vidíme sa na hodoch.

Váš starosta Mgr. Daniel Juráček.

Milí spoluobčania,
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Bošácke hody 2016
Piatok 12.8.2016
18:00 hod. Ľudová hudba Kollárovci - koncert /KD/
Sobota 13.8.2016
9:00 hod.  volejbalový turnaj o Pohár starostu Obce Bošáca /MI/ 
10:00 hod. futbalový turnaj prípraviek(OŠK Bošáca, SDP Melčice-Lieskové/
Ivanovce, MFK St. Turá/FI/
14:00 hod. futbalový zápas dorast OŠK Bošáca - OŠK Selec /FI/
16:00 hod. Motýlik Bošáca - orientálne tance/námestie/ 
17:00 hod. futbalový zápas „starí páni“ Bošáca – Limbach /FI/
17:30 hod. sv. omša spojená s inauguráciou erbu Farnosti Bošáca /FK/
21:00 hod. Hodová veselica s hud. skupinou TOPIC/KD/ - vstup voľný
Nedeľa 14.8.2016
10:30 hod. slávnostná hodová sv. omša /FK/
Čie sú hody? Naše hody! /múzeum/
13:00 hod. remeselný jarmok
13:00 hod. zábavný kútik pre deti(trampolína, skákací hrad)
13:00 hod. Cez Bošácu konským záprahom  
14:00 hod. kultúrny program (ĽH POLUN, ĽH Pajtáš, FS Kasanka, Chlapci z Rozmarínu, Myjavskí 
heligonkári, FS Nezábudky, FS Dúbrava, FS Pobedímčan...)
14:00 hod. tradičné jedlá (hodové guľe, beneše, šúlance, lokše, domáci chlebík...)
*
14:00 hod. futbalový zápas žiaci OŠK Bošáca - TJ Slovan Beckov /FI/
17:00 hod.  futbalový zápas muži OŠK Bošáca - TJ Družstevník Veľká Hradná /FI/
Sprievodný program počas hodového víkendu 
Výstavy – sobota, nedeľa,  13:00  - 19:00 hod.
Dedina roka 2015 /Infocentrum/
Hruška „RUŽOVKA“ a  Európsky strom roka 2016 /OÚ Bošáca/
Krojované bábiky – ľudové kroje SR /OÚ Bošáca/
Z Beckových dobrodružných ciest /OÚ Bošáca/
Pondelok 15.8.2016
17:00 hod.  „Hodence“ /FI/
!POZOR SÚŤAŽ!
Gazdinky, zapojte sa do súťaže o najlepší hodový koláč/zákusok a získajte „Rád Bošáckej varešky“. Stačí 
priniesť vzorku/7ks/ v sobotu 13.8. v čase od 18,00 do 20,00 hod. do KD Bošáca. Výsledky budú zverejnené 
na hodovej zábave a ceny odovzdané v nedeľu o 15,00 hod. pri múzeu. 
Počas celých hodov bude na ihrisku v Bošáci Lunapark so zábavnými atrakciami. 
Zmena programu vyhradená  / FI – futbalové ihrisko  /   MI- multifunkčné ihrisko   /   FK – Farský kostol Bošáca

Oslávenec 
Štefan Benko

Naša DHZ oslávila 90. rokov a pri tom 
veľkom čísle sa 70 zdá ako nič. Nuž 
ale zdáni klame a tej krásnej 70-tky 
sa dožil náš predseda, veliteľ, guru, 
ale hlavne hnací motor pán Štefan 
Benko. Milí Štefan Benko dovoľte, 
aby som Vám v mene svojom ako 
aj všetkých hasičov poprial hlavne 
pevne zdravie, šťastie, pevne nervy 
a veľa elánu do ďalšieho života ako 
aj práce s nami hasičmi.

Váš starosta a hasiči DHZ Bošáca.

Výročná členská schôdza Slovenského 
zväzu záhradkárov Bošáca

 V nedeľu 20.3.2016 sa stretli na svojej výročnej členskej schôdzi 
členovia SZZ v Bošáci. Základná organizácia ma v súčasnosti 55 členov. 
Na schôdzi zhodnotili uplynulý rok, vytýčili si úlohy na rok 2016 a 
zablahoželali jubilujúcim členom. Na rok 2016 si základná organizácia 
pripravila pre svojich členov viaceré aktivity, z ktorých vyberáme:  výstava 
ovocia a zeleniny v spolupráci s OÚ, zájazd členov na výstavu ovocia a 
zeleniny do Kroměřířa, brigáda v areáli SZZ,  opekačka nad ihriskom.
 Výbor základnej organizácie by chcel zintenzívniť spoluprácu so 
záhradkármi z družobnej obce Nivnice. Všetkým záhradkárom želá výbor 
SZZ do roku 2016 priaznivé počasie a bohatú úrodu.

Ing. Viera Kozicová
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(dokončenie z úvodnej strany)
Bolo teda rozhodnuté. Poslali sme prihlášku a verili, že postúpime 
cez odbornú porotu do finálovej dvanástky. Naša radosť bola 
veľká, keď sme sa dozvedeli, že zo 63 nominovaných stromov 
z  celého Slovenska sa hruška dostala do verejného hlasovania. 
Našim cieľom bolo „iba“ zviditeľniť obec a  jej ovocné poklady, 
ale keď už sme vo verejnom hlasovaní, prečo neskúsiť uspieť. 

„Ružovka“ sa vďaka podpore verejnosti, miestnych obyvateľov, 
občianskych združení a milovníkov prírody a ovocných stromov  
stala Stromom roka 2015 na Slovensku. Radosť doma v Bošáci a  
medzi všetkými podporovateľmi bola obrovská. My sme to skrátka 
dokázali. Prostredníctvom ankety sme opäť pozornosť verejnosti  
na Slovensku upriamili na potrebu starostlivosti o  prírodu, jej 
nádherné skvosty v  podobe 
krásnych staručkých 
ovocných stromov. 
Záujem o  hrušku ružovú 
začal narastať. Prišli ľudia 
z ďaleka i z blízka, aby si ju 
vychutnali v  plnej jesennej  
kráse. A  pred nami bola 
ďalšia výzva. Ako národný 
víťaz  postúpila „Ružovka“ do 
ankety európskej. Chceli sme 
čo najlepšie reprezentovať 
Slovensko, Biele Karpaty 
a  ich ovocné poklady, našu 
Bošácu. Pri propagácii 
hlasovania spojili svoje sily 
Obec Bošáca, CHKO Biele 
Karpaty, Nadácia Ekopolis, 
OZ Pangaea, OZ Pre prírodu 
a  OZ GenoFond. Oslovili sme školy v  Trenčianskom regióne 
a prostredníctvom ústretových médií aj širokú verejnosť na celom 
Slovensku. A  pridali sa aj známe tváre. So skvelým slovenským 
hercom a  hlavne  milovníkom vidieka a  ovocných stromov 
Mariánom Geišbergom sme pripravili krátky videodokument 
o hruške. K podporovateľom sa s  radosťou pridali  moderátorka 
Adela Banášová, speváčka Emma Drobná, europoslanec Richard 

Sulík, primátor mesta Trenčín Richard Rybníček, herci Zuzana 
Šebová, Ján Koleník a Jozef Vajda. 
Vďaka všetkým podporovateľom a hlasujúcim si 20. apríla v Bruseli 
na slávnostnom vyhlásení prebral starosta obce Daniel Juráček 
a zástupca starostu Daniel Bradáč ocenenie za 3. miesto v ankete 
Európsky strom roka 2016 s  počtom hlasov 29 114. Víťazom sa 
stal dub z Maďarska a druhá priečka patrí lipe z Českej republiky. 
Výsledok o akom sme na samom začiatku ani len nesnívali.
Radosť neopísateľná. Viacerí sa radovali a radujú. Iní kladú otázku, 
čo z toho budeme mať, čo sme vyhrali? 
Hlavnej hrdinke tohto príbehu to je v  podstate jedno, či je 
prvá, druhá, tretia alebo posledná. Ona má radosť z  odborného 
a  hlavne citlivého ošetrenia, ktoré jej doprial ovocinár Ľudo 

Vašš, z  maštaľného hnoja, 
ktorý dostala do daru 
pod svoju korunu a  zo 
svojich  krásnych prírastkov 
nového dreva. Lebo vie, že 
vďaka ošetreniu dostala 
šancu byť tu s nami ešte veľa 
rokov.
A  my ľudia, sa tešíme. 
Tešíme sa z  toho, že nám 
krásne zakvitla, odela sa do 
nádhernej bielej farby, že 
nám dá sladučké hruštičky. 
Tešíme sa z  toho, že sme 
v  Európe, na Slovensku, 
v Bošáci upriamili pozornosť 
na ochranu prírody, jej 
tajomné aj odkryté poklady, 
ktoré si treba chrániť, vážiť si 

ich a starať sa o ne. S láskou sa starať o staručké stromy, sadiť nové, 
štepiť a zachraňovať to vzácne dedičstvo po našich predkoch. 
Anketa nie je o peniazoch, o  sláve, o zisku. Je o prírode, o  láske, 
o hodnotách, o príbehoch. O vzťahu ľudí k stromom. 
Ďakujeme všetkým hlasujúcim a podporovateľom. My sme sa už 
do záchrany ovocného dedičstva pustili, ľudia pridajte sa k nám. 

Vaša Bošáca ☺   

Hruška a jej „ružový“ príbeh

Spomienka
Pri príležitosti výročia ukončenia II. svetovej vojny sme si 
uctili pamiatku padlých hrdinov pri pamätníku pred ZŠ s MŠ 
Ľ. V. Riznera Bošáca položením vencov. Spomienkovej akcie 
sa zúčastnili okrem starostov Bošáckej doliny aj primátor 
mesta Nové Mesto nad Váhom Jozef Trstenský a zástupcovia 
Zväzu protifašistických bojovníkov z Nového Mesta n/V. Je 
smutné, že si uctievame padlých SLOVÁKOV, ktorí zomreli 
v boji proti Hitlerovi a fašizmu a dnes sa po Národnej rade 
Slovesnekj republiky prechádzajú ľudia, ktorí otvorene 
obdivujú Hitlera a fašizmus. Česť pamiatke všetkým padlým 
v II. svetovej vojne.                                 Obecný úrad Bošáca

Kysucký prameň v Bošáci
V nedeľu 5. júna si za miesto svojho koncertu vybrala ľudová 
hudba Kysucký prameň z Oščadnice našu obec. Piesňami zo 
svojej autorskej tvorby potešili prítomných divákov v kultúrnom 
dome v Bošáci. Kysucký prameň z Oščadnice  je jedna z 
najúspešnejších a zároveň aj najpopulárnejších folklórnych 
skupín na Kysuciach. Oficiálne sa jej vznik datuje od roku 
1997 s cieľom uchovať pre ďalšie generácie tradície ľudových 
piesní, ktoré po stáročia vytváral chudobný kysucký ľud.                                                                        
Obecný úrad Bošáca
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Krásy prírody doma i vo svete
Na začiatku roka nás potešil svojou návštevou cestovateľ, dobrodruh a 
kamarát Peter “Becko” Ondrejovič. Krásne fotografie, videá a zážitky 
z ciest boli tentokrát obohatené aj o hudobný doprovod etno hudby od 
kapely Ornamenty. 
V spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom sme usporiadali 
vo februári besedu s jaskyniarom Lukášom Kubičinom. Dozvedeli 
sme sa o krásach podzemia Trenčianskeho kraja - o Beckovskej, 
Čachtickej jaskyni a hlavne o jaskyni Landrovec v Zem. Podhradí.
Besedy o prírode a cestovaní sú veľmi obľúbené a môžeme Vám 
sľúbiť usporiadanie ďalších podobných podujatí aj v blízkej budúcnosti.

Obecný úrad Bošáca

Daruj krv, daruj život...
Obete úrazov a nehôd, ľudia podstupujúci operácie, pacienti 
liečiaci sa na leukémiu, nádorové ochorenia, ochorenia krvných 
buniek, tí všetci potrebujú krv. Ľudská krv je jedinečná ako liek, 
pretože ju nemožno umelo vyrobiť ani ničím iným nahradiť. 
Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedi-
nec môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. Je to veľmi 
prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok. Darcovia krvi 
sa 26. februára už po jedenásty krát stretli, tento krát v Kultúrnom 
dome v Bošáci na odbere krvi, ktorý tradične zorganizoval miest-
ny spolok SČK Bošáca. Napriek chrípkovému obdobiu sa odberu 

úspešne zúčastnilo 30 darcov. Všetkým srdečne ďakujeme.                      
Obecný úrad Bošáca   

Prvý májový víkend 
patrí v Bošáci tradične 

rodinám
Pri príležitosti sviatku Dňa matiek  sme pripravili 
v sobotu 7. mája na ihrisku v Bošáci športovo 
zábavné popoludnie pre rodinky s malými deťmi 
pod názvom „Kráčajte s nami pre naše mamy“.  Po 
stretnutí na námestí sme sa všetci spoločne vybrali 
symbolickým pochodom venovaným našim 
mamám na ihrisko, kde na detičky a mamičky 
čakala sladká odmena a zábavné športové úlohy. 
Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli pripraviť 
toto milé podujatie.

Na druhý deň v nedeľu 8. mája  sme sa v KD Bošáca 
stretli na podujatí Ďakujem Ti mama. Všetky mamičky 
a babičky privítal na podujatí starosta obce, zahrala a 
zaspievala dychová hudba Bošáčanka a svojim vystúpením 
potešili oslávenkyne deti zo ZŠ s MŠ Ľ. V. Riznera Bošáca. 
Ďakujeme členom DH Bošáčanka, deťom a pani učiteľkám 
za krásny program.
Všetkým mamám a babičkám prajeme zdravie a lásku 
svojich najbližších po celý rok.

Obecný úrad Bošáca
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Deň Zeme v Bošáci
Pri príležitosti Dňa Zeme sme privítali na zbernom dvore 
deti z druhého ročníka ZŠ s MŠ v Bošáci s pani učiteľkou 
Matejíkovou. Čakal ich tam starosta Daniel Juráček a náš šofér 
Rastislav Kusenda. Deťom vysvetlili triedenie odpadu a jeho 
zber, čo si následne deti aj prakticky vyskúšali. Triedili do 
kontajnerov papier, plasty, vyskúšali si vysýpanie smetných 
nádob, kontajnerov na triedený odpad a na záver ich pán 
starosta povozil na multikáre v areály zberného dvora.
Popoludní členovia základnej organizácie Jednoty dôchodcov 
Slovenska v Bošáci upravili zeleň na námestí, po zime ostrihali 

odumreté časti rastlín, vyhrabali a pokosili trávnik. Následne pokračovali v záhradných prácach aj pri kultúrnom 
dome. Aj touto cestou by sme im veľmi pekne chceli poďakovať za celoročnú starostlivosť o naše „zelené plochy“. 
Veľmi si to vážime.

Obecný úrad Bošáca

V sobotu 14. mája  2016 o 17:00 hod. odohrali 
naši „starí páni“ hodový zápas v Limbachu. I 
keď po ceste do Limbachu pršalo, zápas sa hral 
za slnečného počasia. Na začiatku sa hráčom 
prihovorila starostka Limbachu Adriana 
Čechovičová a starosta Bošáce Daniel Juráček.
Zápas mal vysokú kvalitu a niesol sa v duchu 
férovosti. Naši hráči zabojovali a zaslúžene 
vyhrali. “Starí páni Limbach - starí páni Bošáca 
1-3 (1-3). Góly za nás dali Roman Helík, Peter 
Ševčík a Marek Macejka. V tomto zápase išlo 
o to, že sme sa po roku opäť stretli a prinútili 
svoje telá k pohybu. Vďaka všetkým zúčastneným za super akciu a verím, že v auguste si to zopakujeme”. 
napísal Vladimír Kopunec, predseda OŠK Bošáca.
Ďakujeme Bošáckej pálenici za podporu a dodanie sily do zápasu a po zápase. Ďakujeme Limbašanom za vrelé 
prijatie a tešíme sa na hody v Bošáci.

„starí páni futbalisti“

Na hodoch v Limbachu

Stretnutie hubárov
Už sa stalo tradíciou, že najlepší bošácki hubári sa stretli pred 
začiatkom hubárskej sezóny. V kultúrnom dome sa medzi 
sebou podelili o zážitky z hľadania a fotografie  svojich 
úlovkov zo sezóny 2015. O tom, že sa snažia spoznávať aj iné 
menej známe huby svedčí prezentácia zdraviu prospešných 
húb ako je plamienka zimná a uchovec bazový.
Skutočným majstrovstvom našich hubárov bola ukážka 
plodníc hľuzoviek(na fotografii hľuzovka letná). Táto huba 
je veľmi vzácna, rastie tesne pod zemským povrchom 
a má charakteristickú vôňu. Vo Francúzsku ju vyhľadávajú 
pomocou cvičených psov. O hľuzovkách písal už Jozef 
Ľudovít Holuby. Vraj ich zberali ľudia „hubkári“ v Bošáckej a Lieskovskej doline za pomoci psíkov. Tieto huby 
potom predávali  viedenským obchodníkom s delikatesami.  Dnes je hľuzovka zákonom chránená.   
Na záver stretnutia si naši hubári popriali veľa zdravia, šťastia, dobrého počasia pre rast húb a hlavne veľa 
krásnych hubárskych úlovkov v tohoročnej hubárskej sezóne.

Martin Socha
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V sobotu 16. apríla sa v Kultúrnom dome v Bošáci 
uskutočnil už tretí ročník festivalu amatérskych divadiel 
za účasti DS Rozmarín z Bošáce, DS Lúky, Spolku 
umeleckých krúžkov ZŠ s MŠ Podolie a Divadla 21 
Opatová. 

Festival začal 
predstavením “To ste Vy 
pán Taner?” v podaní 
Divadla 21 Opatová. 
Hra je trpkým príbehom 
o trojici podvodníkov a 
nekonečnej dobrote slečny 
Opaly. Opala Kronkieová 
je opustená dáma, ktorá 
býva ďaleko za mestom 
a väčšinu svojho času 
trávi zhromažďovaním 
harabúrd z neďalekého 
skladiska. Triu 
neúspešných falšovateľov 
sa podarí presvedčiť 
Opalu, aby uzavrela 
životnú poistku v ich 
prospech. Spoločne potom 
spriadajú plány ako sa jej 
zbaviť. K dejovému zvratu 
dochádza vďaka láskavosti 
a dobrote Opaly.
Ako druhá v poradí 
zabavila divákov hra 
“Ako dedko čakal na pána 
Boha”, ktorú odohrali 
“mladí divadelníci” z 
Podolia. Hra nás preniesla 
do vianočného obdobia, 
ale svojím posolstvom 
je určite aktuálna každý 
jeden deň v roku.
S “Dobrodružstvom 
pri obžinkoch” od 
Jána Palárika vystúpili 
divadelníci z Lúk pri 
Púchove. Ľúbostný príbeh 
dvoch párov mladých ľudí z odlišného spoločenského 
prostredia vtedajšieho Uhorska, dramaticky postavený 
na tajomnej zámene zaľúbených dvojíc, prinieslo 
množstvo príťažlivých komediálnych situácií, ktoré 
prekvapujúco korešpondujú aj s našou súčasnosťou.
Festival uzatvoril domáci DS Rozmarín s hrou Škriatok 
od Ferka Urbánka. Dielo ukazuje ako láska a dobrota 

ľudského srdca víťazia nad chamtivosťou a zákernosťou 
tých, ktorí neváhajú pre svoje výhody zničiť šťastie 
mladých snúbencov, ale aj povesť celej rodiny.
Návštevníkom podujatia sa páčilo tematické zameranie 
divadelných hier. Zvlášť vyzdvihli účinkovanie 
detského súboru z Podolia, ktoré bolo príjemným 

oživením festivalu. 
Dej všetkých 
predstavení bol 
napínavý, výborne 
spracovaný, silu 
zážitku umocnili aj 
kvalitne pripravené 
scény a kostýmy.
Na záver bolo 
s l á v n o s t n é 
ukončenie festivalu, 
prihovoril sa aj 
starosta Obce Bošáca 
Daniel Juráček 
a všetky kolektívy 
dostali upomienkové 
predmety.
Za finančnú 
podporu ďakujeme 
Trenčianskej nadácii, 
Obci Bošáca, 
Divadelnému odboru 
Matice Slovenskej, 
za spoluprácu firme 
Mikmix a Bošáckej 
reštaurácii. 
Ďakujeme členom 
DS Rozmarín, 
všetkým hosťujúcim 
súborom a divákom 
za účasť. Tešíme sa 
na ďalší ročník.

Nové opony 
Pri tejto príležitosti 
by sme radi 
poďakovali  Magde 

Čačíkovej a Jánovi a Marekovi Brezovákovým s 
pomocníkmi, ktorí po zakúpení potrebného materiálu 
Obecným úradom v Bošáci, zhotovili nové zadné a 
bočné horizonty (opony) na javisko do kultúrneho 
domu. Ďakujeme

Obecný úrad Bošáca

III. Bošácke divadelné dosky
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Pietna spomienka
118. výročie 

narodenia 
gen. Jurecha

Vo štvrtok 9. júna, v deň 
118. výročia narodenia 
gen. Štefana Jurecha, 
významného rodáka z našej 
obce, sa v spolupráci Obce 
Bošáca a Klubu generálov 
SR konala pietna spomienka 
pri buste gen. Jurecha na 
Námestí gen. Jurecha v Bošáci. Pietnej spomienky sa 
zúčastnili poslanec NR SR, predseda TSK Ing. Jaroslav 
Baška, generál poručík Ing. Peter Vojtek a ďalší 
zástupcovia z Klubu generálov SR, brigádny generál 
Ing. Ľubomír Gacko - zástupca Ministerstva obrany SR a 
Generálneho štábu ozbrojených síl SR, zástupca veliteľa 
vojenskej posádky Trenčín – brigádny generál Krištofovič, 
zväz vojakov SR z prezídia a organizácie z NM, členovia 

OV Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, 
predseda leteckého zväzu 
M. R. Štefánika Marián 
Szabo a syn zosnulého 
generála podplukovník 
Marcel Jurech. Po položení 
vencov starosta obce Mgr. 
Daniel Juráček privítal 
hostí na pietnej spomienke 
a nasledovali slávnostné 
príhovory hostí. Zväz 
vojakov SR udelil Pamätnú 
medailu kpt. Miloša Uhra 
III. stupňa In Memoriam 
gen. Štefanovi Jurechovi 
do rúk jeho syna Marcela 

Jurecha. Následne gen. Vojtek odovzdal starostovi 
obce “prsť zeme” v nábojnici z koncentračného tábora 
Flossenbürg, v ktorom na konci II. svetovej vojny bol 
popravený gen. Štefan Jurech. Ako uviedol vo svojom 
príhovore gen. Vojtek, rodák z našej obce gen. Štefan 
Jurech patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti vojenskej 
histórie SR.                                          Obecný úrad Bošáca

Legendárna 
Moravanka v Bošáci

V piatok 19. februára spoločnosť 
MikMix v spolupráci s Obcou 
Bošáca usporiadala v Kultúrnom 
dome v Bošáci koncert dychovej 
hudby Moravanky Jana Slabáka. 

Večer plný krásnych moravských 
a slovenských pesničiek si naplno 
užili aj všetci prítomní priaznivci 
dychovej hudby a s piesňou na 
perách vzdali hold výnimočnému 
Jánovi Slabákovi a jeho kapele. 
Ďakujeme spoločnosti MikMix za 
krásny kultúrny zážitok.

Obecný úrad Bošáca

OZ Pangaea a Obec Bošáca zorganizovali 12. marca ovocinársky kurz. 
Prvá časť prebiehala v areáli materskej školy v Bošáci kde lektor kurzu 
Ľudo Vašš  prakticky ukázal správny zmladzovací rez starších stromov na 
hruške šemenzii. V inej časti školskej záhrady sme v rámci kurzu vysadili 
mladú jabloň. Teoretická časť  sa konala v kultúrnom dome. Pozostávala 
z množstva zaujímavých informácií o výsadbe, správnom tvarovaní, reze 
a starostlivosti o mladé i staršie stromy v našich záhradách.
Sme veľmi radi, že prišlo veľa ľudí, ktorí si odnášali so sebou užitočné 
teoretické ale hlavne praktické informácie. Ďakujeme Ľudovi Vaššovi - 
lektorovi kurzu. V priebehu jesene  sa môžete u nás v Bošáci tešiť na ďalšie 
spoločné kurzy.

Obecný úrad Bošáca

Ovocinársky kurz
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Jurský oheň 
nad Bošácou 

Jurské ohne neodmysliteľne patria 
k tradíciám našich predkov. 

Členovia Dobrovoľného 
hasičského zboru Bošáca aj tento 
rok pripravili koncom apríla pre 
svojich spoluobčanov tradičnú 
jurskú vatru a s ňou spojenú 
dedinskú opekačku. 
Pri altánku nad futbalovým 
ihriskom sa zišli spoluobčania 
všetkých generácií a spoločne 
strávili príjemný večer. 
Ďakujeme členom DHZ Bošáca 
za prípravu a zorganizovanie 
podujatia.  Tešíme sa opäť o rok.
 

Obecný úrad Bošáca

Fašiangová veselica
Fašiangové obdobie predstavuje čas radosti, zábav a veselosti v období 
od Troch kráľov do Popolcovej stredy. Ukončené býva aj v našej obci 
f a š i a n g o v o u 
veselicou spojenú 
s pochovávaním 
basy, ktorú aj tento 
rok pripravila Obec 
Bošáca a DHZ 
Bošáca v sobotu 6. 
februára. Do tanca 
zahrala hudobná 
skupina Radovanka 
a basu spoločne 
o d p r e v a d i l i 
na dočasný 
odpočinok členovia 
DHZ Bošáca 
a divadelného 
súboru Rozmarín 
za doprovodu 
smútočnej kapely 
v zložení Tomáš 
Marták, Slavko 
Zámečník a 
Jaro Košnár. 
Ďakujeme všetkým 
o r g a n i z á t o r o m , 
kuchárom za dobroty, účinkujúcim a sponzorom. Tešíme sa opäť na ďalší 
ročník tohto krásneho podujatia.

Obecný úrad Bošáca

V dňoch 13. - 14. mája 2016 
sa konali v Trenčíne veľtrhy 
Region Tour Expo 2016 a Chuť 
Slovenska. 

Na veľtrhu sme ako Mikroregión 
Bošáčka prezentovali 
zaujímavosti našich obcí 
a ponúkali na ochutnávku 
tradičné jedlá a produkty 
Bošáckej pálenice. PD Bošáca 
sa prezentovalo svojimi 
chutnými výrobkami, ktoré mali 
u návštevníkov veľký úspech. 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa 
podieľali na príprave a samotnej 
prezentácii: dôchodkyniam z 
Novej Bošáce za báleše, Magde 
Čačíkovej za tradičné beneše 

a oškvarkové pagáče, Bošáckej 
pálenici za naše tekuté poklady, 
PD Bošáca, Penziónu Žákovic, 
študentom SOŠ Nové Mesto n/V 
Katke, Romanovi a Karolíne za 
pomoc v stánkoch, p. Dušanovi 
Dugáčkovi, Jánovi Radošovi 
a Miroslavovi Zámečníkovi 
za prezentáciu včelárstva a 
zamestnancom OU Bošáca za 
prípravu prezentačných stánkov a 
prezentovanie obcí počas oboch 
dní veľtrhu. Za podporu na podujatí 
ďakujeme starostom Bošáckej 
doliny: Danielovi Juráčkovi, 
Bibiáne Naďovej, Miroslavovi 
Zámečníkovi a Jánovi Žuchovi.

 Váš Mikroregión Bošáčka

Mikroregión Bošáčka a PD Bošáca na veľtrhu
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Významný rodák z Bošáce 
MUDr. Štefan Tausz Továry

MUDr. Štefan Tausz Továry sa narodil 19. septembra 1904 v Bošáci, tu chodil aj do židovskej školy. Neskôr sa 
rodina odsťahovala do Trenčína, kde navštevoval gymnázium. Študoval v Prahe a Paríži. Po príchode do Piešťan 
pracoval ako štátny lekár a balneológ. Bol členom obecného zastupiteľstva, čestný veliteľ hasičskej jednotky a 
hlavný veliteľ hasičského zboru, redaktor Piešťanských novín, 
majster boxu, istý čas i predseda futbalového klubu PFK Piešťany, 
aktívny šermiar. Na sklonku II. svetovej vojny sa pre svoj 
židovský pôvod skrýval v horách v okolí Novej Lehoty. Nakoniec 
bol odvedený v rámci druhého trenčianskeho transportu židov 
do koncentračného tábora v Mauthausene. Po oslobodení 
sa vrátil do Piešťan, kde ďalej pôsobil ako lekár. Bol veľmi 
obľúbený medzi ľuďmi aj pre nezištnú pomoc chorým v každú 
dennú i nočnú hodinu, často bez nároku na finančnú odmenu. 
V roku 1968 odišiel z Piešťan spolu s manželkou do Nemecka 
a ďalej pôsobil vo svojej profesii. Zomrel v roku 1976 v Kolíne nad 
Rýnom, kde je aj pochovaný.
V piatok 10. júna sme boli pozvaní do lesa medzi obce Nová 
Lehota a Podhradie, kde stojí pamätník, ktorý dal po svojej záchrane po skončení II. svetovej vojny postaviť náš 
rodák MUDr. Štefan Továry. Miestna rodina p. Macka pamätník z vlastnej iniciatívy obnovila a v spolupráci s 
piešťanským múzeom a historikom p. Lackom zorganizovala pietnu spomienku. Aj my sme s radosťou a hlavne 
zvedavosťou prijali pozvanie a zúčastnili sme sa tejto malej spomienkovej akcie, vďaka ktorej sme spoznali osud 
„veľkého“ človeka, významného rodáka z našej obce.

Obecný úrad Bošáca

Stavanie MÁJA tradične 
s Bošáčankou

Bošáca má nové 
zametacie auto
Vďaka dotácii z Environmentálneho 
fondu nám v pondelok 16. mája 
priviezli nové špeciálne vozidlo 
HAKO Citymaster 1250C.  Vozidlo 
bude slúžiť na zametanie a kropenie 
ciest, vysávanie opadaného lístia, 
kamienkov po zimnej údržbe. 
Ďalšie funkcie môže vozidlo spĺňať 
po prikúpení nadstavieb. Nech nám 
slúži k spokojnosti.

Obecný úrad Bošáca
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V sobotu 2. apríla usporiadal Mikroregión Bošáčka 
Intersport Stolnotenisový turnaj o Putovný pohár 
starostov Bošáckej doliny. Na turnaj sa registrovalo 
13 hráčov. Víťazom 
a zároveň držiteľom 
putovného pohára sa stal 
Radoslav Benko z Bošáce, 
druhé miesto patrí Pavlovi 
Tomanovi z Trenč. 
Bohuslavíc a tretie miesto 
Breznickému Vladimírovi 
z Bošáce. Práve Vladko 
Breznický bol iniciátorom 
myšlienky oživiť turnaj v 
stolnom tenise v Bošáckej 
doline a zároveň aj 
s p o l u o rg a n i z á t o r o m 
a rozhodcom turnaja. 
Vladko srdečne ďakujeme 
za myšlienku aj realizáciu.
Súčasťou turnaja bola aj exhibícia reprezentantov SR 
v stolnom tenise. Svoje umenie nám predviedli bývalý 
reprezentant Martin Palček a súčasný reprezentant, 

niekoľkonásobný majster 
SR a vicemajster Európy 
Ľubomír Pištej. Hru s 
„profíkmi“ si vyskúšali 
aj naši hráči. Ďakujeme 

veľmi pekne obom pánom, bolo 
nám cťou privítať ich na našom 
turnaji a na chvíľu sa preniesť 
do profi stolného tenisu. 
Poďakovanie patrí samozrejme 
všetkým hráčom stolného 
tenisu, ktorí sa zapojili do 
turnaja a prežili sme spoločne 
veľmi príjemné popoludnie.
Ceny pre víťazov venoval 
Intersport Laugaricio Trenčín 
– ďakujeme za podporu. 
Pri stolnotenisovom turnaji sa 

tešíme opäť o rok.
Mikroregión Bošáčka

Turnaj v stolnom tenise sa vrátil do Bošáckej doliny

Veselá veľkonočná nedeľa
Pôvodne bola Veľká noc pohanským sviatkom jari. Pred 

dvetisíc rokmi dostala 
súčasný význam 
Kristovou smrťou a 
zmŕtvychvstaním. Aj 
keď v súčasnosti sú to 
najväčšie kresťanské 
sviatky, ľudové 
tradície prevzali aj 
z predkresťanských 
dôb a pohanských 
osláv jari.
Na  veľkonočnú nedeľu 
sme sa už tradične stretli 
v našom múzeu, aby 
sme si niektoré z týchto 
tradícií pripomenuli. 
Pri skvelej ľudovej 
hudbe POLUN zo 
Starej Turej nás rodina 

Horečná opäť trpezlivo učila pliesť korbáče a košíky za 
čo im veľmi pekne ďakujeme. Občerstvil nás pán starosta 
Bošáckou jabĺčkovicou a chutnými jablkovými závinmi, 
ktoré pripravil šikovné žienky z kultúrnej komisie. A to 
všetko v príjemnej komornej atmosfére nášho múzea, ktoré 
sa odelo do veľkonočného šatu.

Obecný úrad Bošáca

Stretnutie členov 
Slovenského červeného kríža

V nedeľu 13. marca zhodnotili svoje pôsobenie 
členovia miestneho spolku SČK v Bošáci. 
Poďakovanie a obdiv prítomných členov si zaslúžili 
najmä ocenení bezpríspevkoví darcovia krvi. 

Členovia výboru nezabudli ani na jubilantov, ktorým 
do ďalších rokov zaželali hlavne veľa zdravia. 
Pred schôdzou sa uskutočnil aj kultúrny program 
- krásne vystúpenie detského folklórneho súboru 
Kornička z Trenčína.
Aj touto cestou ďakujeme členom miestneho 
spolku za organizáciu tradičných odberov krvi 
Mobilnou jednotkou Národnej transfúznej služby 
pod názvom Kvapka krvi Bošáckej doliny a 
samozrejme aj všetkým darcom.

Obecný úrad Bošáca
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Oživovanie rôznych tradičných techník ručných prác je dôležité 
pre zachovanie kultúrneho dedičstva 
našich predkov. Rôznym ručným prácam 
sa venujú ženy a dievčatá na tvorivých 
dielňach. Počas zimy sa rozhodli aj 
pre oživenia bošáckej výšivky. Pani 
Malíčková z Dolného Srnia priniesla 
ukážky výšiviek a ženy sa pustili do 
náročnej úlohy. Naučiť sa vyšívať tieto 
naše jedinečné vzory. Bošáckej výšivke sa 
budú na tvorivých dielňach venovať opäť 
v zimných mesiacoch. 
Pred sviatkami jari sa na tvorivých 

d i e l ň a c h 
z a o b e r a l i 
veľkonočnými 
dekoráciami. 
Deti ale 
aj dospelí 
v y t v o r i l i 
k r á s n e  
d e k o r á c i e 

pomocou rôznych techník. Veľkonočné 
venčeky, vajíčka zdobené farbami, 
semienkami či rôzne veľkonočné 
vystrihovačky následne vystavili aj na jarnej 
výstave „Moje záľuby“. 

Obecný úrad Bošáca

Tvoríme pre radosť 

„Moje záľuby“
Výstava “Moje záľuby”, ktorá sa konala v kultúrnom dome 
v Bošáci koncom marca, bola tento rok spojená aj s výstavkou 
starých typov mobilov. 
Opäť sme mali možnosť vidieť, čomu sa ľudia vo voľnom čase 
venujú, prípadne si aj nejaký ten výrobok zakúpiť. Staré mobily 
nám zase pripomenuli veľký pokrok vo vývoji a výrobe v tejto 
oblasti za pomerne krátky čas. Výstavu navštívili aj žiaci zo ZŠ s 
MŠ v Bošáci. Ďakujeme všetkým vystavovateľom a tešíme sa na 
ďalšie krásne výrobky.

Obecný úrad Bošáca

Deň detí na Zabudišovej 
Dňa 5. júna sme napriek vrtošivému počasiu 
opäť raz oslávili DEŇ DETÍ. Od 15:00 
si deti mohli na “námestí Zabudišovej”/
Barine vyskúšať svoje športové zdatnosti, 
absolvovať jazdu koníkom, maľovanie na 
tvár, vyskúšať si streľbu zo vzduchovky 
a v neposlednom rade pochutnať si na 
skvelej zmrzline a iných dobrotách, o ktoré 
sa postarali viacerí pohostinní účastníci.  
Tešíme sa opäť o rok. 

Na návšteve v Horních Ředicích
Pri príležitosti 680. výročia prvej písomnej zmienky 
o obci Horní Ředice sme v  sobotu 11. júna navštívili našu 
partnerskú obec. Okrem spoznávania obce a obyvateľov 
sme sa zapojili aj do programu folklórnym vystúpením 
divadelného súboru Rozmarín a vystúpením krúžku 
orientálnych tancov. Pripravili sme aj stánok, kde miestni 
obyvatelia mohli spoznať našu obec nielen cez letáky, 
pohľadnice a rozprávanie ale aj cez produkty Bošáckej 
pálenice a bošácke maškrty. V Horních Ředicích sa nám 
veľmi páčilo, ďakujeme za príjemne strávený deň našim 
hostiteľom. Zároveň patrí poďakovanie všetkých našim 
“účastníkom zájazdu”, Bošáckej pálenici a p. Magde 
Čačíkovej. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Obecný úrad Bošáca
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Turistika „Jarným chodníčkom“
Počas slnečného popoludnia sme sa 22. mája vybrali na minituristiku 
Jarným chodníčkom. V počte 35 turistov sme v úvode absolvovali 
krátku prehliadku 2 stromov roka, ktoré sa nachádzajú v Zabudišovej 
a vyhrali 1 miesto (Hrušku planú a Hrušku ružovú). Následne 
sme sa vybrali cez Melčickú dolinu osviežiť okrem “vlastných 
pitných zdrojov” taktiež Haluzickou kyselkou, kde niektorí z 
nás ukončili tento pekný deň opekačkou, či v príjemnej debate. 
Tešíme sa na ďalšiu turistiku.

TURISTICKÝ POCHOD 
k 71. výročiu pádu lietadla 

pod Dúžnikom
1. mája sme sa už po druhýkrát vybrali k miestu zostrelenia 
rumunského lietadla pod Dúžnikom. Za oblačného ale príjemného 
počasia sa turistiky zúčastnilo asi 60 turistov zo Zabudišovej, 
Ivanoviec i z ďalekého okolia. V cieli našej túry sme za asistencie 
pani starostky Hládekovej z Ivanoviec položili veniec na pamiatku 
4 letcov, ktorí tu zahynuli. Cestou sme sa zastavili i pri strome 
roka 2016 Hruške ružovej. Na záver pochodu nesmela chýbať 
chutná kapustnica či spomienková kartička pre každého účastníka. 

Stavanie mája 
Dňa 30. apríla 2016 v sobotu sa uskutočnilo na Zabudišovej - 
Barine tradičné stavanie mája. Tentokrát sme máj priniesli na 
pleciach od neďalekej usadlosti Struhárovcov, kde bol na tieto účely 
vypestovaný. I keď nebol máj vysoký, bol spočiatku problém ručne 
ho postaviť, no s dvomi rebríkmi a množstvom “silných chlapov” 
sme to samozrejme zvládli. Potom až do neskorých večerných 
hodín nám vyhrávala naša miestna kapela “Dzierňak” tentokrát 
v zložení Ludvo&Iva a spev sa rozliehal do okolitých kopcov a 
dolín. Nechýbali ako vždy do nálady aj rôzne ovocné produkty...

text: Ing. J. Struhár

V partnerských  Černoviciach 
oslavovali hasiči

Nielen náš dobrovoľný hasičský zbor má bohatú históriu. 
V partnerskom Meste Černovice  pôsobia miestni hasiči už 140 
rokov. Pri tejto príležitosti pripravili 
slávnosť, na ktorú sme dostali pozvanie 
aj my Bošáčania. Vyrazili sme v sobotu 
ráno 11. júla v zložení predseda DHZ 
Štefan Benko, členovia DHZ Daniel 
Popluhár a Marek Brázdovič a za 
náš obecnú úrad Táňa Helíková.   
V Černoviciach nás privítal starosta 
Jan Brožek, ktorý pre nás zabezpečil aj 
ubytovanie v miestnom hotely Mlýn. 
Na poludnie sa začali na miesto konania 
osláv schádzať hasiči z rôznych kútov so 
svojou krásnou historickou technikou, 
na ktorej sme išli „oči nechať“. 
Slávnosť začala pochodom hasičov s technikou cez mestečko 
Černovice, pokračovala odovzdaním repasovaného auta Tatra 815 
pre miestnych hasičov za prítomnosti predsedu senátu a hejtmana 
Kraje Vysočina a odmeňovanie domácich hasičov. Podujatie 
pokračovalo koncertom černovickej dychovky a predvádzaním 
historickej hasičskej techniky. To bol skutočný zážitok nielen pre 

hasičov, ale aj pre všetkých účastníkov osláv. 
Keďže Černovice majú čo ponúknuť aj návštevníkom a turistom 
i my sme sa vybrali prebrázdiť turistické chodníky. Navštívili sme 
miestny historický židovský cintorín, krásne rybníky, prírodné 

kúpalisko, námestie s kostolom 
a vychutnali sme si aj výhľad na 
mestečko z miesta nazývaného „Na 
krásne vyhlídce“. Neobišli sme ani 
najlepšiu kaviareň akú poznám – Café 
Budík, kde sme si pochutili na výbornej 
kávičke a koláčoch. Večer patril kapele 
Efekt Band a  spoločnému posedeniu 
a zábave.
V nedeľu sme na odporúčanie našich 
hostiteľov navštívili susediaci hrad 
„Kámen“, kde na nás tiež čakalo 
množstvo zážitkov. Na spiatočnej ceste 
domov sme sa zastavili pozdraviť aj 

členov z partnerskej SDH Dolní Nemčí. 
Ďakujeme starostovi Mesta Černovice, miestnym hasičom 
a obyvateľom za príjemne strávený víkend a tešíme sa opäť na 
ďalšie spoločné stretnutie.

Táňa Helíková
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Výstava starožitností
21. februára 2016 sa od 14:00 hod. v KD Zabudišová uskutočnila akcia, kde mohli ukázať občania Zabudišovej 
(ale nie len tí, zapojili sa totiž aj cezpoľní), že sa u nich na povaloch či komorách nachádza množstvo 
krásnych a vzácnych starožitností, ktoré stojí za to ukázať. Súčasťou akcie bola aj výstava veľmi pekných 

obrazov Janka Karlíka. Účasť bola bola bohatá, z čoho sa obzvlášť tešíme. Výstavu prišiel navštíviť aj “náš” 
starosta Mgr. Daniel Juráček, ktorý sa ujal záverečného vyhodnocovania najkrajších piatich exponátov. 
Všetkým vystavujúcim a zúčastneným ďakujeme a víťazom blahoželáme.

Kurz zdobenia 
veľkonočných vajíčok
Dňa 14.februára 2016 sa v KD Zabudišová pod 
vedením pani Evky Trnkovej z Cetuny uskutočnil 
kurz zdobenia veľkonočných vajíčok. Tohto 
minikurzu sa zúčastnilo asi 30 šikovných ženičiek 
a dietok, ktoré si mohli vyskúšať zdobenie 
vajíčok prostredníctvom viacerých techník.  
Pani Trnkovej ďakujeme za ochotu a trpezlivosť 
a všetkým ostatným za účasť.

V sobotu 6. februára 2016 sa uskutočnil na 
Zabudišovej tradičný fašiangový sprievod. Bujará 
chasa navštívila s nacvičeným programom 28 
miestnych usadlostí, kde sa predviedli s týmto 
programom a domáci im za to pripravili bohaté 
občerstvenie. 
Večer pokračovala veľkolepá zábava v kultúrnom 
dome, kde sa zišlo vyše 100 občanov a aj cezpoľných 
hostí. Do tanca hrala vynikajúca moravská kapela 
PAJTÁŠ, ktorá prišla spoza Veľkého Lopeníka od 
Uherského Brodu. Počas prestávok sa prítomní 
zabávali za doprovodu zabudišovských harmonikárov 
Ludvíka Zámečníka a Jaroslava Mitanu, s ozembuchmi 
im sekundovali Ivka Oprchalová a Ján Zachara. 
Zábava sa skončila v neskorých nočných hodinách, podľa reakcií prítomných, všetci odchádzali domov nadmieru 
spokojní.

text: Ing. J. Struhár

Fašánek na Zabudišovej
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Beh Zabudišovou 2016
Dňa 15.5.2016 sa dopoludňajších hodinách v Zabudišovej konal 
deviaty ročník “Behu Zabudišovou”. Tento rok sme rozšírili toto 
podujatie o ďalšiu kategóriu “Petcross”.
V detskej kategórii získali prvé miesta R. Šestáková v mladšej 
kategórii do 6 rokov a Kubík v staršej kategórii do 12 rokov.  
Kategóriu Petcross zvíťazil Milan Daško pred Milanom Liptákom 
a Radoslavom Rehorom. V kategórii žien - Petross zvíťazila Zu-
zana Šmotková pred Zuzkou Liptákovou a Luciou Tomovičovou.  
V bežeckej kategórii ženy zvíťazila s časom 28:45 Kristí-
na Čierna, ktorá sa v 14 rokoch stala najmladšou víťazkou 
Zabudišovského behu. Druhé miesto s časom 29:01 ob-
sadila Katarína Potočková a na bronzovom mieste 
skončila s časom 29:56 minuloročná víťazka Naďa Clontz.  
V kategórii muži zlatú pozíciu obsadil s časom 20:24 Tomáš Pod-
pera. Striebro si odniesol s časom 21:44 Ervín Páleník, ktorý sa 
na pretekoch Zabudišovou zúčastnil už pred 30 rokmi. Bronzové 
miesto obsadil 17 ročný Marek Kubík. 

V mene organizátorov ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k zdarnému priebehu tohto podujatia.
Tešíme sa na ďalší ročník.

Uplynulo už 90. rokov od 
chvíle, kedy naši predkovia 
založili zbor dobrovoľných 
hasičov v Bošáci.  Úctu 
čestným, statočným 
a obetavým ľuďom, ktorí 
v predchádzajúcich rokoch 
svoj život zasvätili práci 
pre spoločnosť, sme vzdali  
usporiadaním osláv pri 
príležitosti výročia. 
Jednou z najkrajších 
ľudských vlastností je 
spolupatričnosť. Táto 
vlastnosť  najvýraznejšie 
vystupuje do popredia pri 
hasičskej práci, ktorá dáva 
nemálo možností prejaviť ju 
nielen slovom ale i činom.
Hasič je pri svojej práci človekom v tom najlepšom slova zmysle. 
Pomáha zachrániť hodnoty a neraz nasadzuje aj vlastný život, aby 
zachránil život iným.  Najdôležitejšie je ale to, že každý z hasičov 
podá vždy pomocnú ruku tým, ktorý to najviac potrebujú. Táto 
humánna myšlienka sprevádza bošáckych  hasičov od  založenia 
dobrovoľného zboru v roku 1926. 
Pri príležitosti 90. výročia od založenia DHZ Bošáca sa v  sobotu 
2. júla 2016  v  rímskokatolíckom kostole v Bošáci konala 
bohoslužba spojená s posvätením hasičského vozidla za účasti 
rímskokatolíckeho farára Mgr. Richarda Jankoviča a evanjelickej 
farárky Mgr. Jany Drottnerovej. Slávnosť pokračovala pochodom 

obcou za tónov DH Bošáčanky 
do kultúrneho domu. Naše 
pozvanie prijali poslanec 
NRSR a predseda TSK Ing. 
Jaroslav Baška, predseda 
Okresného výboru DPO 
Nové Mesto n/V Bc. Jozef 
Smolinský, predseda krajskej 
DPO Ing. Michal Jurdík, 
zástupcovia z družobnej obce 
Černovice na čele so starostom 
Bc. Janom Brožkom, členovia 
družobnej SDH Dolní Nemčí 
so starostom SDH Emilom 
Hajdúchom, starosta Obce 
Bošáca Mgr. Daniel Juráček, 
predseda PD Bošáca Ing. 
Vladimír Králik,   zástupcovia 

okolitých DHZ a ďalší hostia. Predseda DHZ Štefan Benko 
pripravil prierez históriou DHZ Bošáca. Prítomným sa prihovorili 
hostia a nasledovalo udeľovanie ocenení a povyšovanie členov 
DHZ Bošáca.   
Byť hasičom nie je povolanie, ale životné poslanie. Človeka 
hasičská práca musí baviť, pretože dobrovoľný hasič pracuje 
zadarmo a venuje tomu veľa času na úkor seba a svojej rodiny.
Preto želáme členom DHZ Bošáca plné zdravie, aby naďalej 
využívali získané skúsenosti a aby s láskou a obetavosťou 
vykonávali túto ušľachtilú činnosť.

Obecný úrad Bošáca 

Dobrovoľní hasiči z Bošáce oslávili 90 rokov

Spomienka na por. Adamovica
V piatok 1. júla sa uskutočnila v rámci Tankových dní Laugarício pietna 
spomienka na rodáka  por. Adama Adamovica, ktorý má umiestnenú 
pamätnú tabuľu na budove OcÚ Bošáca. Prítomným sa prihovoril starosta 
obce Daniel Juráček a gen. Vojtek. Súčasťou spomienky bola aj prehliadka 
historickej vojenskej techniky na námestí gen. Jurecha.

Obecný úrad Bošáca
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Prezentácia činnosti záujmových krúžkov
V nedeľu 29. mája sa v Kultúrnom dome v Bošáci uskutočnila prezentácia krúžkov. Svoju šikovnosť nám 
previedli dievčatá z gymnastického krúžku pod vedením p. Žofie Hrančovej a  tanečnice z krúžku orientálnych 
tancov p. Dušany Košnárovej. Ďakujeme lektorkám za čas, ktorý venujú našim deťom a vedú ich tak k pohybovej 
činnosti, p. Miroslavovi Švehlovi za ozvučenie podujatia. A samozrejme ďakujeme deťom za krásny zážitok. 
Nech im cvičenie a tanec prinášajú stále veľkú radosť.

Obecný úrad Bošáca

Skúšky záchranárskych 
psíkov

Kynologická záchranná brigáda Trenčín 
organizovala u nás na futbalovom ihrisku 5. 
júna 2016  odborné skúšky záchranárskych psov 
v plošnom vyhľadávaní osôb. 

Prvá časť skúšok sa konala v lese kde mal prístup 
iba psík, jeho majiteľ a  rozhodca. V druhej 
časti psíkovia vykonávali skúšky z poslušnosti 
a obratnosti na futbalovom ihrisku, kde boli pre ne 
pripravené rôzne prekážky a úlohy. 

Tešíme sa na ďalšie podobné podujatie u nás 
v Bošáci.

Obecný úrad Bošáca

Zdravé telo, zdravý duch ☺
Pri príležitosti Svetového dňa zdravia sme v miestnej knižnici mali možnosť dozvedieť sa zaujímavé informácie 
prospešné pre naše zdravie. Martin Socha nám porozprával o liečivých hubách, ktoré sa dajú nájsť aj u nás 

v bošáckom chotári. Ivetka Figurová nás naučila ako správne sedieť, stáť 
a vstávať tak, aby sme čo najmenej zaťažovali svoj chrbát a predchádzali 
jeho bolestiam.  Miro Kavický porozprával o sile medvedieho cesnaku. 
Potraviny KUMIPEK nám zabezpečili degustáciu bylinkových čajíkov, 
za čo im veľmi pekne ďakujeme. Ďakujeme tiež Martinovi, Ivetke a 
Mirovi za spoluprácu a ochotu podeliť sa o svoje poznatky.

Obecný úrad Bošáca
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Zemianske Podhradie 

      Popri výchovno-vzdelávacej 
činnosti  naša materská škola počas  
školského roka uskutočňuje aj akcie, 
ktoré majú priamy výchovný vplyv 
na deti.
Dňa 6. júna 2016 v dopoludňajších 
hodinách sme usporiadali  
záchranársku akciu materských 
škôl Bošáckej doliny. Akcia sa 
uskutočnila na miestnom hasičskom 
ihrisku.  Odbornú časť viedol 
profesionálny záchranár pán J. Vido, 
ktorý na vysokej úrovni predviedol 
ukážky svojej práce. Názorne 
ukázal fixáciu zlomenín, stabilizáciu 
chrbtice, ošetrenie úrazových stavov v detskom veku. Toto 
všetko robil a vysvetľoval za asistencie detí.  Predškoláci každej 
materskej školy vytvorili päťčlenné družstvo, ktoré sa zúčastnilo 

vedomostnej súťaže. Všetci 
súťažiaci boli odmenení diplomami  
a vecnými darčekmi.  Deti mali 
možnosť prezrieť si  sanitné 
vozidlo s materiálno – technickým 
zabezpečením a tiež previezť sa 
na ňom, čo bolo pre ne veľkým 
zážitkom. Na záver za poslušnosť 
a pozornosť všetci prítomní dostali 
sladkú odmenu.
Verím, že učiteľky a deti 
zúčastnených materských 
škôl z  Bošáce, Novej Bošáce, 
Trenčianskych Bohuslavíc 
a usporiadajúceho Zemianskeho 

Podhradia odchádzali z vydarenej akcie spokojné, plné zážitkov 
a nových poznatkov z poskytovania prvej pomoci.

V. Helíková, riad. MŠ Zemianske Podhradie

Holubyho botanický chodník
V nedeľu  17. apríla 2016 sa uskutočnil jubilejný 21. ročník  tradičného pochodu „Holubyho botanický chodník“, 
ktorého trasa je z Veľkej Javoriny (Holubyho chata) cez Moravské Lieskové, Šance, Rolincovú do cieľa pochodu 
Zemianske Podhradie- kultúrny dom.  Autobus vyviezol 83 účastníkov pochodu k Holubyho chate. Najstarším 
účastníkom pochodu bol Ľudovít Peráček (81. rokov). Tento ročník mal rekordnú účasť.  Počasie sa vydarilo. Po 
zdolaní nie celkom jednoduchého terénu, čakalo na účastníkov občerstvenie a diplom v cieli pochodu kultúrny 
dom Zemianske Podhradie. Milovníci prírody a turistiky sa už teraz tešia  na ďalší ročník.

Záchranárske dopoludnie   Materskej školy  Zemianske Podhradie

Včely a deti v “rozprávkovej krajine” v Zemianskom Podhradí
 „Včeličky!“ – to bolo radostné zvolanie prekvapených detí pri vstupe 
do rozprávky o Včielke Maji. Sklený úlik so živými včelami. Toto 
prekvapenie pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pripravili včelári 
zo Zemianského Podhradia. Na vlastné oči – možno prvýkrát v živote 
videli pracovný ruch na medovom rámiku, uloženie zásob medu a peľu 
, ako sa vychováva ďalšia generácia včiel. Poznali, ako rozlíšiť matku 
(kráľovnú), včelu robotnicu, trúda. Na ich zvedavé otázky odpovedal 
včelár a starosta obce v jednej osobe Miroslav Zámečník. Zdôraznil 
aké sú usilovné, pracovité a akú dôležitú a nenahraditeľnú funkciu 
vykonávajú včeličky svojou opeľovacou činnosťou pri opeľovaní  
kvetov rastlín, stromov a aký úžitok a prospech to prináša nám ľuďom.
 I keď niektoré deti už dostali od včely žihadlo, v tejto rozprávke ochutnali 
od včielky Maji len sladký med na oblátke a tešili sa z maľovaných 

medovníkov, ktoré pre túto príležitosť pripravila učiteľka medových výrobkov Blažena Dugáčková.
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      O aktivitách organizovaných v našej MŠ 
do Vianoc sme Vás informovali v minulom 
čísle. Dovoľte malú pripomienku našej 
ďalšej činnosti:
      Len čo sme sa rozlúčili so starým 
rokom a brána materskej školy sa opäť po 
zimných prázdninách otvorila, začali sme 
s prípravami na náš obľúbený Karneval, 
ktorý sa nám podarilo zorganizovať 
koncom januára. Tento raz nás navštívil 
Šašo Vlado, ktorý svojím vtipným 
vystupovaním zabavil nielen deti ale aj 
dospelých.  Ako každý rok, zásluhou 
ochotných rodičov bol kultúrny dom opäť 
krásne vyzdobený, nechýbala torta či malé 
občerstvenie.
     Pobyt detí v materskej škole sme sa 
snažili spestrovať aj rôznymi divadielkami. 
V januári sme si pozreli Príbeh jedného 
rytiera, ktorý nás pobavil, deti boli 
vtiahnuté do deja príbehu, mali možnosť 
zahrať sa na rytierov či princezné.
     Marec patrí knihám, a tak sme sa v tomto 
mesiaci vybrali na návštevu do Miestnej 
knižnice v Zemianskom Podhradí, prezreli 
si veľa detskej ale i náučnej literatúry. 
O tom, ako sa s knihou narába, že každá 
kniha má svoje miesto v polici a či sú 
knihy dôležité, nám porozprávala p. Ing. 
Radošová.
    Neodmysliteľnou súčasťou 
prichádzajúcej jari je Veľká  noc. Každý 
rok sa na tieto sviatky pripravujeme 
aj v našej MŠ. Pripomíname si zvyky 
a tradície nášho kraja, zdobíme vajíčka, 
pletieme korbáče. Inak tomu nebolo 
ani tento rok, kedy  sme pred Veľkou 
nocou v spolupráci s rodičmi usporiadali 
Veľkonočné tvorivé dielne. Deti i dospelí 
zdobili vajíčka rôznymi technikami. Ako 
sa pletú korbáče nám predviedol jeden 
z rodičov – p. Janota a starosta obce p. 
M. Zámečník. Pre deti bolo zaujímavé aj 
rozprávanie pána starostu, ktorý k nám 
opäť zavítal v apríli ako poľovník. Deti sa 
dozvedeli všeličo o prírode, voľne žijúcich 
zvieratkách, ako sa máme správať v lese, 
prezreli si tiež rôzne prinesené trofeje.
     Keďže sa v apríli blížil čas zápisu do 
„veľkej školy“, navštívili naši predškoláci 
ZŠ ĽVR v Bošáci, kde si vyskúšali 
školské lavice, nazreli do prváckych kníh 
a zošitov svojich kamarátov a vyskúšali si 
písanie na veľkej školskej tabuli. Veríme, 
že sa všetkým predškolákom škola páčila 
a s úsmevom do nej v septembri vstúpia s chuťou učiť sa, získavať 
nové poznatky.
     V máji sa uskutočnil zápis do materskej školy. Už teraz sa 
tešíme na nové detičky, ktoré v septembri začnú navštevovať našu 
materskú školu. 
     Do konca školského roka sa nám podarilo usporiadať ešte zopár 
akcií, ktorými sme radi obohatili výchovno - vzdelávací proces: 

Dobový piknik v parku kaštieľa nás v 
máji vrátil v čase. Deti si pozreli, ako žili 
a pracovali v minulosti chudobní, ako žila  
šľachta. Oslavu Dňa detí spestrila návšteva 
Šaša, na veľmi poučnú Záchranársku akciu 
boli pozvané aj okolité materské školy, 
potešila nás návšteva manželov Potočných 
zo Zabudišovej, ktorí k nám opäť 
zavítali s koníkmi a deti mali možnosť 
ponosiť sa na ich chrbtoch. Zaujímavá 
bola pre nás aj prehliadka Hasičskej 
zbrojnice v Zemianskom Podhradí, 
ukážka hasičského vozidla a  rozprávanie 
p. B. Zámečníka o hasičskej technike 
a dôležitosti hasičov. Deti najviac upútala 
možnosť sadnúť si do hasičského auta, 
vyskúšať prilbu...
Koncoročný výlet sme usporiadali do 
Lešnej a keďže nám počasie prialo, 
vydarila sa aj opekačka na hasičskom 
ihrisku.
     V júni sme v spolupráci s p. Ing. 
Ľudmilou Radošovou usporiadali výstavu 
detských prác v KD Zemianske Podhradie 
pod názvom „Svet očami detí“. Rodičia, 
príbuzní detí či širšia verejnosť mali 
možnosť prezrieť si a oceniť tvorbu – 
práce detí. Veľké poďakovanie patrí p. 
Ing. Radošovej, ktorá tieto práce trpezlivo 
rozdelila podľa tém a následne vystavila 
v kultúrnom dome.
     Záver školského roka patril 
našim predškolákom, ktorí sa s nami 
rozlúčili krásnym programom. Všetkým 
budúcim prváčikom želáme veľa síl a 
chuti do učenia. Súčasťou rozlúčky boli 
aj otvorené hodiny Oboznamovania 
s angličtinou a Náboženskej chvíľky.
     Dúfame, že sa všetky naplánované 
akcie vydarili k spokojnosti detí, rodičov, 
ale i nás, učiteliek, ktoré sa po celý školský 
rok snažíme, aby sa deti cítili v materskej 
škole pohodlne a spokojne. Zároveň 
chcem v mene MŠ Zemianske Podhradie 
poďakovať všetkým za spoluprácu počas 
školského roka, rodičom detí, Obci 
Zemianske Podhradie, starostovi p. M. 
Zámečníkovi, okolitým materským školám 
a ZŠ s MŠ ĽVR v Bošáci. 

D. Madilová
Poďakovanie
Naše poďakovanie patrí Obci Zemianske 
Podhradie, ktorá zakúpila materiál na 
ušitie krojov pre deti MŠ. Sponzorsky ich 
ušila p. Monika Rýdza, za čo aj jej patrí 

veľké ĎAKUJEME. Sme veľmi radi, že žijú medzi nami občania, 
ktorí sú ochotní obetovať svoj voľný čas a pomôcť dobrej veci. Aj 
takýto spôsob nám pomáha rozvíjať v materskej škole regionálnu 
výchovu a podporovať tak záujem detí o ľudovú kultúru, zvyky 
a tradície našej obce, doliny či kraja. 

MŠ Zemianske Podhradie

Školský rok v MŠ Zemianske Podhradie...
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MDD v Zemianskom 
Podhradí

     Obec Zemianske Podhradie v spolupráci s obcou Bošáca 
usporiadali pri príležitosti MDD príjemné popoludnie v sobotu 
4. júna. V parku kaštieľa v Zemianskom Podhradí bola pre 
deti pripravená „Rozprávková krajina”, v ktorej stretli veľa 
rozprávkových postavičiek  a splnili rôzne zábavné úlohy. Pri 
odchode z lesa na deti čakali odmeny, diplom. Akcia pokračovala 
atrakciami na hasičskom ihrisku v Zemianskom Podhradí - tvorivé 
dielničky pre šikovné detičky, maľovanie na tvár, skákací hrad, 
trampolína, ukážka  záchranárskeho, policajného či hasičského auta, 
prezentácia ozbrojených síl, ukážka práce policajných kynológov, 
záchranárskych psov, ukážka zásahu mladých hasičov, lukostreľba, 
jazda na koníkoch,  jazda v historickom vozidle – Simeon. Deti si 
mohli tiež vyskúšať „kop na bránku“. Prepravu na ihrisko zabezpečil 
konský záprah alebo hasičské autá. O zábavu sa tiež postarala HS 
Rytmus, ktorá hrala do večerných hodín.
     Ďakujeme 
všetkým, ktorí 
ochotne pomohli 
pri uskutočnení 
tohto vydareného 
dňa pre deti:  
starostom oboch 
obcí – p. M. 
Zámečníkovi a p. 
D. Juráčkovi, 
k u l t ú r n y m 
komisiám  oboch 
obcí, vedeniu 
DSS Zemianske 
Podhradie, DHZ Zemianske Podhradie a tiež všetkým zúčastneným 
v kostýmoch „Rozprávkovej krajiny“ ale aj tým, ktorí dbali na 
bezpečnosť detí pri skákacom hrade, trampolíne, pomáhali pri 
občerstvení. Veríme, že sa akcia páčila nielen deťom ale i dospelým. 
Tešíme sa o rok na MDD v Bošáci.

„Ostrolúckeho Jonatanka“
Reakcia na výzvu krajinného ekológa p. Ľudovíta Vašša – Prameň č. 3/2015

     Na základe pozemkovej reformy uskutočnenej po  I. svetovej 
vojne v roku 1919 podliehala poľnohospodárska pôda nad 200 
ha parcelácii. Statkár Ostrolúcky ornú pôdu nad touto hranicou 
premenil na sad, pretože sady tomuto zákonu nepodliehali. Tak 
vznikol a bol vysadený ovocný sad medzi kaštieľom o obcou 
Bošáca.
    Môj starý otec Ján Gavalec zo Zem. Podhradia – pri Uličke 
ako nádenník pracoval na jeho výsadbe. Pod každý stromček 
vykopali jamy 1 m x 1m a navážali „dobrú hlinu“. Vysadených 
bolo viacero odrôd jabloní, hrušiek, orechov, ringlot, marhúľ. 
Úrodu majiteľ predával na koreni.
     Parceláciou po II. svetovej vojne sa v záhrade začali stavať 
rodinné domy (Mierova ulica, Borisov), postavila sa základná 
škola, vybudovali sa komunikácie. Staré stromy dožívali, 
ustupovali novej výsadbe. Z pôvodnej sa zachovali orechy pod 
Lysicou – známe miesto sánkovačiek Pod orechmi. Poslednou, 
vysokokmennou, už storočnou jabloňou je Ostrolúckeho 
jonatanka- tak ju voláme. Zachovala sa na rozhraní troch 
pozemkov, orezávaná, ale tolerovaná pre svoje kvalitné, šťavnaté a do jari skladovateľné plody. Na ich kvalitu nás upozorňoval i známy 
bošácky ovocinár p. Štefan Jurech. Vrúble z nej rezal i pán Adam Rýdzi, jeho zásluhou nám v záhrade neďaleko storočnej rastie do 
plánky zaštepený strom a prináša prvé plody. Ďakujem pánu Ľudovítovi Vaššovi za ochotu, že odborným rezom  predĺžil vek tejto starej 
odrody jabloní a nám spomienky na našich blízkych.

B. Dugáčková
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Vážený  spoluobčania
chceli by sme Vám predstaviť našu mladučkú 
spoluobčianku Terezku Bakovú zo Zemianskeho 
Podhradia. Terezka sa venuje 
jazdeckému športu, ktorému 
sa začala venovať vo svojich 
6 rokoch. Vtedy sa prvý krát 
zúčastnila westernových pretekov 
na svojom poníkovi Princeznej, 
ktoré sa konali na Rogonovskom 
ranči Zbehová.
 Teraz má Terezka 17 rokov  
a jej ciele sú vyššie a náročnejšie. 
Pred troma rokmi dostala od 
babičky  kobylku QH Dajanku Red 
Surprise, s ktorou ešte len začínala 
pracovať. S Dajankou sa prvý krát 
v minulom roku zúčastnila pretekov za dve organizácie 
WLS-Westernová liga Slovenska a SAWRR- Slovenská 
Asociácia Westernu a Ridingu. Obe organizácie poriadajú 
12 westernových kôl po celom Slovensku, kde sa jazdcom 
spočítavajú body a tým sa kvalifikujú na Majstrovstvá 
Slovenska. Terezka jazdí za mládež a v skupine Green 
Rider, v roku 2015  získali množstvo cien napr. WLS- 
All around champion 2015 druhé miesto v rýchlostných 
disciplínach, Sawrr- speed all around champion GR prvé 

miesto- rýchlostné disciplíny, Mládež  Champion seed  
tretie miesto, Cattle all around champion GR piate miesto, 
Champion Barrel Race GR prvé miesto, Mládež Barrel 

Race druhé miesto, Champion pole 
bading  GR prvé miesto, Mládež 
Pole Bading štvrté miesto, Ranch 
Sorting  tretie a štvrté miesto  GR, 
Team Penning štvrté miesto GR, 
Kôn roka 2015 GR v  rýchlosti 
prvé miesto.
 V Októbri sa konali 
Majstrovstvá Slovenska, kde 
spolu s Dajankou získali titul 
Reserve Higt Point  champion v 
dobytkárskych disciplínach. I tento 
rok sa začali westernové kolá z 
oboch organizácii, kde už na prvých 

získala dve prvé miesta v organizácii SAWWR v skupine 
Green Rider v rýchlostných disciplínach. Taktiež Terezka 
dostala ponuku pretekať v zahraničí, ale z dôvodu nedostatku 
finančných zdrojov musela ponuky odmietnuť. Nakoľko je 
tento šport finančne náročný, hľadáme sponzorov, ktorých 
by sme mohli za ich finančnú podporu  reprezentovať  na 
rôznych súťažiach konaných na Slovensku a aj v zahraničí. 
Za prípadnú podporu Vám vopred ďakujeme. 
Kontakt e-mailom: jzelenka@centrum.sk 

J.Baková

Futbalový zápas 
ženatí – slobodní

     Znie to možno 
neuveriteľne, ale je to 
už dosť dávno, čo sa 
začalo s týmito zápasmi, 
v ktorých ide hlavne 
o pobavenie a radosť 
z hry, ale taktiež aj 
o výsledky. 
Keďže ide o zábavu 
, počet  záujemcov je 

veľký, ale je  dosť veľký nepomer medzi  ženatými a slobodnými. 
Zdá sa, že v našej obci sa do chomúta mládenci veľmi nehrnú. 
Slobodní mali 4 náhradníkov a ženatí iba 1.
 Počasie 16. júla 2016 našej akcii neprialo.  Celý deň bol upršaný 
a fúkal studený vietor, ale atmosféru a radosť z futbalu to 
hráčom nepokazilo ani ich neodradilo. Kvôli zlému počasiu bola 
nízka účasť, ale tí zanietení, ktorých zlé počasie neodradilo isto 
odchádzali spokojní a obohatení o skvelý zážitok z  futbalu. Po 
ukončení zápasu si všetci pochutili na výbornom guláši z diviny. 
Tu patrí poďakovanie PS Bošáca, ktorá nám poskytla mäso. 
Zápas sa skončil v riadnom hracom čase remízou 4 : 4 a tak 
o výsledku rozhodol až penaltový rozstrel.  Víťazom dnešného 
zápasu sa stali obidve mužstvá. Už teraz sa tešíme na ďalší futbalový 
zápas ženatí -slobodní. Jediné čo si prajeme je lepšie počasie, aby 
radosť z futbalu malo čo najviac fanúšikov tohto športu. 

Na Juraja
V minulosti  sa v predvečer  na Juraja v celej 
našej doline vítala jar. Spievali sa ľudové 
piesne na vyvýšených kopcoch. V našej 
obci sa táto tradícia udržiava každoročne. 
Napriek nepriaznivému počasiu sa v sobotu 
23. apríla zišli naši občania na Skalici, kde 
už tradične o 21,00 hodine vzbĺkla vatra. 
O úpravu Skalice, prípravu vatry, drevo k 
ohníkom sa postarali podhradskí mládenci 
spolu zo starostom obce a dobrovoľní 
hasiči vykonávali asistenčnú hliadku. 
Dobrá nálada, spev piesní sa niesli dolinou 
do neskorých večerných hodín. 
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Deň matiek
     Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok sme 
si Deň matiek pripomenuli v nedeľu 8 mája 2016. 
    Byť matkou je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Byť matkou 
znamená nechať svoj život obrátiť hore nohami a žiť ho pre druhých – pre 
naše deti. Matka a otec, ktorý privítajú na tento svet  nový život,  napĺňajú 
poslanie zachovania ľudstva a zmyslu života.  Toto poslanie je krásne a 
náročné zároveň.
    Deň matiek je čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre 
nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili! 
Starosta obce Miroslav Zámečník vo svojom príhovore poďakoval všetkým 
mamách za ich lásku a obetavosť a poprial im , aby boli dni ich života 

vždy naplnené dobrom, radosťou a nádejou. O program sa postarali tí, z úst ktorých vyslovené slovo mama je  pre nich 
to najdôležitejšie, lebo sú ešte maličkí a mamu ešte potrebujú najviac zo všetkého – deti z našej materskej školy. Krásne 
kultúrne pásmo zosnované z pesničiek, básničiek a tanca predviedli žiaci ZŠ s MŠ Ľ.V.Riznera v Bošáci.

Pracovničky OcÚ

 Na záver týždňa „Modlitieb za jednotu kresťanov“ 24. januára 
2016 sa 17 predstaviteľov kresťanských cirkví spojilo v 
modlitbách za jednotu kresťanov na ekumenických službách 
Božích v Ev. a. v. chráme Božom v Zemianskom Podhradí. 
Služby Božie v priamom prenose vysielali v RTVS Dvojka. 
 Počas úvodného organovo-husľového prelúdia W. A. Mozarta 
„Ave verum“ do chrámu vstupovali liturgovia, starosta i deti 
oblečené v miestnych krojoch.
 Kresťanské zhromaždenie, ako i televíznych divákov pozdravila 
domáca farárka Jana Drottnerová, ktorá v krátkosti priblížila 
históriu i súčasnosť cirkevného zboru. Hostí privítal i starosta 
obce Zemianske Podhradie Miroslav Zámečník, ktorý vo svojom 
príhovore nezabudol spomenúť, že Zemianske Podhradie bolo 
v minulosti dôležitou križovatkou slovenských dejín i národno-
kultúrneho života, a to vďaka významným osobnostiam žijúcim 
a pôsobiacim na jej území i ako súčasť cirkevného zboru – či 
už to bola rodina grófov Príleských a Ostrolúckych – donátorov 
cirkevného zboru, alebo jeho duchovní predstavitelia: Pavel 
Doležal, Žigmund Pauliny, Samuel Štúr, Jozef Ľudovít Holuby 
a iní. Rímskokatolícky kňaz z farnosti Bošáca Richard Jankovič 
vyzdvihol vo svojom príhovore kultúrnu pamiatku z 13. storočia 
– haluzický kostolík, ktorý má pre obyvateľov Bošáckej 
doliny nadkonfesijný charakter a v dávnej minulosti práve 
on spájal v tejto doline dnešné dve vierovyznania. Ekuménu 
v praxi budujeme na úrovni dobrých osobných vzťahov aj 
ekumenickými Trojkráľovými koncertmi. 
 Predspevom „Najsvätejší“ sa začali služby Božie, ktoré tento 
rok pripravili kresťania v Lotyšsku v nádeji, aby sme mohli rásť 
v spoločenstve s naším Pánom Ježišom Kristom a so všetkými 
bratmi a sestrami, ktorí túžia po jednote. V modlitbách 
jednotliví predstavitelia kresťanských spoločenstiev ďakovali 
Bohu za kresťanské povolanie, ktoré opisujú slová apoštola 
Petra: „Vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, 
Boží vlastný ľud, aby ste zvestovali veľké skutky toho, čo vás 
povolal z temnoty do svojho predivného svetla.“ Modlitby 
uviedol generálny biskup ECAV Miloš Klátik, predseda ERC 
v SR. 
 Ďalej liturgovali a modlili sa arcibiskup Rímskokatolíckej cirkvi 
Stanislav Zvolenský, predseda KBS, zástupca Reformovanej 
kresťanskej cirkvi Róbert Géresi, superintendent Evanjelickej 
cirkvi metodistickej Pavol Prochádzka, kancelár Metropolitnej 

rady Pravoslávnej cirkvi Ladislav Bílý, predseda Rady Bratskej 
jednoty baptistov Ján Szöllös, biskup Cirkvi československej 
husitskej Ján Hradil, predseda Rady Cirkvi bratskej Štefan 
Evin, predseda Cirkvi adventistov siedmeho dňa Bohumil Kern, 
zástupca biskupa Apoštolskej cirkvi Štefan Pap, generálny 
vikár Starokatolíckej cirkvi Štefan Záhradník, generálny vikár 
Gréckokatolíckej cirkvi Vladimír Skyba, generálny duchovný 
EPS Marián Bodolló, biskupský vikár Trnavskej arcidiecézy 
Rímskokatolíckej cirkvi Róbert Kiss, seniorka POS ECAV 
Eva Juríková a kancelár Metropolitnej rady Pravoslávnej 
cirkvi Ladislav Bílý. Počas služieb Božích zazneli známe 
skladby v organovo-husľovom sprievode Silvie Dzurákovej 
a Viery Podhradskej, ako i piesne z Evanjelického spevníka. 
Evanjelický spevokol pod vedením Silvie Dzurákovej zaspieval 
pieseň „Hospodin je môj Pastier“, rímskokatolícky spevácky 
zbor pod vedením Jána Mihalu „Pane, vždy, keď Tvoju svätosť 
zriem“ a spoločne v ekumenickom spevokole zaznela „Óda na 
radosť“. Ivona Dzuráková predniesla báseň Martina Rázusa 
„Verím“ a báseň Martina Braxatorisa „Čiu slávu hlásate...?“ 
zarecitovali deti v krojoch. 
 Generálny biskup ECAV Miloš Klátik, predseda ERC v SR, 
svoju kázeň založil na slovách Písma svätého „Vy ste svetlo 
sveta...“ (Mt 5, 14 − 16). Zdôraznil, že byť svetlom sveta 
znamená svietiť pre svet svetlom Pána Ježiša, natoľko sme 
svetlom, nakoľko odrážame Jeho svetlo vo svete. Za štátnu 
správu sa prihovoril riaditeľ Cirkevného odboru MK SR Ján 
Juran, ktorý cirkvám poďakoval za ich činnosť a spoluprácu so 
štátnou správou v oblasti sociálnej práce, diakonie či charity. 
Generálny tajomník ERC v SR Ladislav Krpala predniesol 
Vyhlásenie ERC v SR, ktoré povzbudzuje veriacich, aby sa 
nevzdávali kresťanských hodnôt, symbolov a tradícií ani v 
tomto roku, keď k nám prichádzajú naliehavé výzvy meniaceho 
sa sveta a života, pretože my všetci sme „povolaní zvestovať 
veľké skutky Pánove“ (1Pt 2, 9 − 10), čo bola aj téma 
tohtoročného Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. 
 Program služieb Božích zostavila Daniela Horínková na základe 
materiálov, ktoré na tohtoročné ekumenické služby Božie na 
záver Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov vypracovala 
skupina veriacich z Lotyšska. 
Jana Drottnerová, CZ ECAV Zem. Podhradie | 3.2.2016

Ekumenické služby Božie v Zem. Podhradí
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Ako správne separovať
     Obecný úrad  Zemianske Podhradie  dňa 20. mája 2016 rozmiestnil 
po obci  kontajnery na separovaný  odpad v  6 stanovištiach .
Sklo -  zelený kontajner o objeme 1100 l s vývozným intervalom 
raz za 3 mesiace
Patrí sem: sklenené fľaše a tabuľkové sklo, obaly zo skla od 
nápojov biele aj farebné, fľaše 
                  od zaváranín, sklenené nádoby                         
Neparí sem: keramika, porcelán, auto sklo, zrkadlá, sklenené obaly 
znečistené chemikáliami 
                      a olejmi,  sklobetón, drôtené sklo ...    
                                         
Papier - modrý kontajner  o objeme 1100 l s vývozným intervalom  
raz za 1 mesiac
Patrí sem: noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, lepenka, 
staré knihy, katalógy,  
                   kartónové krabice
Nepatrí sem: viacvrstvové obaly (krabice od mlieka  a nápojov), 
povoskovaný papier, 
                       plienky, lepiaca páska, papier znečistený škodlivinami, 
kovové alebo plastové 
                       súčasti papierových výrobkov...

Plasty – žltý kontajner    o objeme 1100 l s vývozným intervalom  
1 krát za týždeň 
Patrí sem: PET fľaše (fľaše z nealko –nápojov, sirupov, vína a pod.)
                  PE-HD fľaše, fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, 
aviváže, destilovanej 
                  vody, tekutých 
                  mydiel, bandasky neznečistené olejom a pod.)
                  PP fľaše (fľaše od citrónových štiav a ostatné fľaše 
s označením PP)
                  LD-PE fóĺie (igelitové tašky, fólie z pracích práškov, 

fólie zo staveb. materiálu )
                  LLD-PE fólie (tzv. streč. fólia)
Nepatrí sem: znečistené plasty, viacvrstvové obaly (krabice od 
mlieka a nápojov), linoleum,                        
                      guma,  molitan, plastové obaly znečistené olejovými 
a ropnými látkami) 

 Kovy - červený kontajner o objeme 1100 l s vývozným intervalom 
raz za 2 mesiace.

 Patrí sem: kovový šrot , klince, drôty, profilová oceľ, farebné kovy, 
plechovky bez zvyšku 
                    obsahu
 Nepatrí sem: kovový odpad znečistený škodlivinami (farby, laky, 
oleje ..)

     Na každom kontajnery je presný popis, aký druh odpadu je 
možné cez otvory do neho vložiť. Občania odovzdávajú separovaný 
odpad do jednotlivých kontajnerov individuálne, podľa vlastnej 
potreby.  Žiadame občanov, aby do kontajnerov umiestňovali 
len také komodity, ktoré sú uvedené na letáku na kontajnery. Pri 
vhadzovaní plastových fliaš do kontajnerov , prosíme, aby sa fľaše 
stláčali, čím sa umiestni do kontajnera raz také množstvo fliaš, ako 
pri vhadzovaní celých fliaš. Pri vhadzovaní papierových krabíc 
do kontajnera, žiadame aby sa poskladali. Dôrazne upozorňujeme 
občanov, že použité plienky, hygienické vložky a iný biologicky 
odpad nepatrí do kontajnerov na separovaný zber !!!  Dôvod je 
úplne jednoduchý tento odpad triedia ľudia na triediacich linkách a 
verte nie je  to nič príjemné ,keď sa nachádza takýto druh odpadu v 
separovaných komoditách.
     Zvýšenú pozornosť treba venovať správnemu triedeniu- čistote 
vytriedených surovín, zmenšeniu objemu a správnemu umiestneniu 
. Len zodpovedným triedením vzniknutého odpadu môžeme znížiť 
celkové náklady na komunálny odpad, čo by sa odzrkadlilo vo 
výške poplatku schváleného VZN o odpadoch. 

Vplyvom horúceho počasia hrozí zvýšený výskyt 
požiarov v prírodnom prostredí

V súvislosti s pretrvávajúcim horúcim počasím hrozí na celom území Slovenskej republiky zvýšené riziko požiarov, a to 
najmä v prírodnom prostredí.  
V takomto období odporúčame občanom: 
- v prírode nepoužívať otvorené zdroje ohňa (cigarety, zápalky, zapaľovač a pod.), 
- počas extrémne suchého a veterného počasia nezakladať ohne a negrilovať v 
prírode, 
- horiaci oheň alebo zapálený gril nikdy nenechávať bez dozoru, 
- pred odchodom ohniská vždy uhasiť vodou, prípadne zasypať pieskom, 
- nespaľovať biologický odpad na miestach, kde môže dôjsť k rozšíreniu ohňa, 
- dávať väčší pozor na skladovanie a manipuláciu s horľavými kvapalinami 
(benzín, nafta, olej, riedidlá, farby a pod.), 
- v automobile nenechávať zapaľovač, mobilný telefón, notebook, tablet a pod. 
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je obdobie, ktoré vyhlási Okresné 
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru pre celé územie okresu alebo časť 
územia okresu. Dôvodom na vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku 
požiaru je najmä:  
a) suché a teplé počasie trvajúce najmenej päť po sebe nasledujúcich dní alebo  
b) zvýšený výskyt požiarov lesa alebo trávnatých porastov v priebehu troch po 

sebe nasledujúcich dní, alebo  
c) ak požiarne nebezpečenstvo v lesoch na príslušnom území dosiahlo aspoň stupeň vysoké požiarne nebezpečenstvo 
v lesoch podľa stanovenia stupňa požiarneho nebezpečenstva v lesoch Slovenským hydrometeorologickým ústavom. 
Ak je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je potrebné tento  zákaz dodržiavať až do odvolania.  
V prípade porušenia zákazu hrozia finančné sankcie a to od 331 € až 16 596 €                          DHZ Zemianske Podhradie
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Fašiangová zabíjačka
K obdobiu fašiangov neodmysliteľne patria karnevaly, plesy, zábavy 
a samozrejme tradičné zabíjačky. V sobotu 30. januára 2016 už o 14, 
hodine začali prichádzať prví občania na ochutnávku zabíjačkových 
výrobkov do kultúrneho domu v Zemianskom Podhradí. V sále 
kultúrneho domu ich vítala príjemná vôňa okorenená ľudovou 
hudbou v podaní  Heligonkárov z Myjavy.  Mäsiari s pomocníkmi 
pripravili chutné klobásy, jaternice, zabíjačkovú kašu a kapustnicu. 
Pri práci nechýbal humor a dobrá nálada a niečo ostré na trávenie. 
Znakom toho, že podujatie sa vydarilo a ľudia sú spokojní bola 
i tentokrát hojná účasť. Podujatie prilákalo mnoho občanov našej 
obce, ktorí si pochutnali na tradičných zabíjačkových špecialitách. 
    Poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí dobrovoľne, bez nároku na 
odmenu obetovali svoj čas, aby pripravili iným príjemné popoludnie. 

MDŽ
Pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa žien sa po dlhšej 
odmlke opäť u nás uskutočnilo spoločné stretnutie “našich ženičiek”. 
Nedeľňajšie popoludnie, 06. marca 2016 v KD Zem. Podhradie, sa 
nieslo v duchu zdravia a krásy.
Stretnutie otvoril o 14.00h starosta obce, Miroslav Zámečník, ktorý 
uvítal všetky prítomné dámy a hostí a potešil nás kvetinovým darom. 
Ozrejmil nám históriu osláv MDŽ. Vedeli ste, že sviatok MDŽ sa začal 
v USA ešte v roku 1908, kedy do ulíc vyšlo 40 000 newyorkských 
krajčírok? Tieto bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného 
času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam. Prvý 
sviatok MDŽ na Slovensku (vtedajšej ČSR) sa konal v roku 1921 
a o rok neskôr nadobudol už masový charakter. Počas druhej 
svetovej vojny bol MDŽ zrušený, posledný sa konal v roku 1938. Po roku 1945 bol MDŽ znovu obnovený. Rok 1975 označila OSN za 
Medzinárodný rok žien a v tomto roku bol 8.3. ustanovený MDŽ.
Medzi hostí patrili 2 pracovníci poisťovne Dôvera, ktorí nám porozprávali o zdravej výžive a urobili nám rôzne merania. Krásu sme 
mali zastúpenú nezávislou poradkyňou kozmetiky Mary Kay, Ivanou Adamaťovou, ktorá nám porozprávala o kozmetike Mary Kay, 
o jej vzniku, o starostlivosti o pleť a o iných zaujímavých témach.  Každá záujemkyňa si mohla taktiež vyskúšať kozmetické produkty 
tejto značky.
Pri kávičke, chutnom zákusku a klebetení nám popoludnie ubehlo veľmi rýchlo. Na záver sme žrebovali tombolu, do ktorej nám hodnotné 
dary venovala Ivana Adamaťová (kozmetika Mary Kay) a pani Drličková (salón Sun Salon Nové Mesto nad Váhom). Výherkyniam 
blahoželáme a darcom ďakujeme veľmi pekne.
Verím, že sa tradícia osláv MDŽ stane pravidelnosťou a aj budúci rok sa opäť stretneme v KD v Zem. Podhradí pri rovnakej príležitosti

Petra Lobíková. 
Staviame my máje...
 K tradíciám ľudovej kultúry neodmysliteľne 
patrí stavanie mája, ktoré má symbolický 
význam. Je výrazom prírodného mýtu 
o boji zimy s jarou, symbolom na jar sa 
obnovujúcej prírody. V našej obci staviame 
Máj vždy 30. apríla. Tento rok túto tradíciu 
obohatili svojím vystúpením aj deti 
z Materskej školy Zemianske Podhradie. 
Zatancovali v krojoch, pomohli vyzdobiť 
Máj, ktorý opäť svojpomocne postavili 
podhradskí mládenci bez akejkoľvek 
techniky. O zábavu sa už tradične postarala 
dychová hudba Bošáčanka.

Pozvánka na "Hudobné Popoludnie"
 HS Rytmus v spolupráci s obcou Zemianske Podhradie Vás srdečne pozýva na 
Hudobné popoludnie, ktoré sa uskutoční dňa 27.8. 2016 so začiatkom o 13,00 hodine 
na miestnom hasičskom ihrisku. Tu v srdci Bošáckej doliny zúčastnení tejto akcie si 
budú môcťspríjemniť toto sobotnajšie popoludnie počúvaním dychovej hudby v podaní 
rôznych kapiel a interpretov. Naskytá sa im tu možnosť zažiť veľa pekných chvíľ pri 
počúvaní tohto štýlu hudby a zároveň aj možnosť vytvoriť si nové priateľstvá , pozdraviť 
sa so starými známymi, priateľmi a zaspomínať na tie krásne časy, keď ešte chodievali 
na zábavy hrávať dychové kapely. 
 Aj preto sme sa rozhodli uskutočniť toto "Hudobné popoludnie" na mieste 
hasičského ihriska.  V krásnej scenérii prírody si ľudia budú môcť vypočuť DH Dunajská 
kapela, DH Březovjané, domácu kapelu HS Rytmus z Novej Bošáce a veľkým hosťom 
podujatia bude aj Oľga Baričičová. Kapela HS Rytmus už 20 rokov šíri hudbu v tejto 
oblasti a vystupuje na rôznych podujatiach, preto pri tejto príležitosti chce uviesť svoje 
nové CD.
 Touto akciou chceme pozvať ľudí tam, kde sa môžu cítiť príjemne, porozprávať 
sa, zatancovať si , zaspievať a tak môžu pozabudnúť na každodenné problémy a prácu, 
ktorú dnešná doba vyžaduje. Teda za účelom oddychu, relaxu a pohody. Je to akcia 
nielen pre obyvateľov Bošáckej doliny , ale i pre vzdialenejších milovníkov dychovky a 
ľudových pesničiek.

Predpredaj vstupeniek: 0903 282 008 alebo na OcÚ Zemianske Podhradie 032/2853610
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Náš 96 členný zbor  pokračoval  
v uplynulom období v  
rozpracovaných činnostiach, ktoré 
má ako záväzok z minulého roka  do 
ďalšieho obdobia. Hlavnou prioritou 
pre tento rok je dobudovanie  
domčeka na hasičskom  ihrisku, 
ktorý už dostáva tú správnu  podobu 
a mal už aj  malú premiéru na našej 
nočnej hasičskej súťaži. Ďalšou 
úlohou bolo  upravenie garáže  
hasičskej zbrojnice , ktorá je už 
tiež takmer hotová a pripravená 
na parkovanie nového hasičského 
vozidla CAS 32 Tatra 815. Vozidlo 
je prezbrojené členmi zásahového 
družstva, ktorí pripravili vozidlo 
v prípade potreby na vykonanie 
zásahu, čím sa stalo akcieschopné. 
Veliteľ Dobrovoľného zboru  obce  sa 
spolu so svojimi veliteľmi  družstiev 
zúčastnili  školenia veliteľov 
DHZO, ktoré  vykonalo  Okresné 
riaditeľstvo HaZZ  v Novom Meste 
nad Váhom. Z nášho zboru sa 
zúčastnili traja členovia a spĺňajú 
odbornú spôsobilosť na výkon 
funkcie.
Okrem pracovných  činností sa 
členovia podieľali aj na výchovných, 
kultúrnych, či  športových 
podujatiach ako organizátori  alebo 
súťažiaci. Na našom cvičisku sme 
usporiadali jarné kolo okresnej 
súťaže mladých hasičov hry Plameň 
pre okresy Nové Mesto nad Váhom 
a Myjava, kde sa zúčastnili naše dve 
súťažné družstvá, ktoré skončili na 
peknom treťom a šiestom mieste. 
Prvé miesto a postup na  krajské 
kolo konané v Chynoranoch 
obsadila mládež z mesta Stará Turá, 
druhý boli mládežníci  z Bošáce 
a štvrtí mladí hasiči z Kálnice. 
Začiatkom júna sme boli nápomocní 
obci pri poriadaní MDD, kde okrem 
hasičského  stanoviska u Dráčika, 
naši členovia zabezpečovali 
bezpečnosť účastníkov na trase od parku Ostrolúckych po 
cvičisko, pri skákacom  hrade či kyvadlovú dopravu hasičským 
vozidlom. Mladí hasiči predviedli požiarny útok s vodou i zásah 
z cisternového vozidla. Po ukončení dňa detí sme pokračovali  
poriadaním  už v poradí XVI. ročníkom nočnej hasičskej súťaže 
kde boli pripravené už tradične pečené ryby, guláš, cigánska 
a nechýbali ani  alko  či nealko nápoje. Súťaž zahájili starostovia 
obcí s predsedom DHZ  pri nástupe mladých hasičov .  Na nočnej 
súťaži sa zúčastnilo 13družstiev a naši hasiči obsadili 4 miesto.
Naši súťažiaci mali možnosť zabojovať dňa 18.júna na okresnej 
hasičskej súťaži dobrovoľných  hasičských  zborov  v obci 

Čachtice, kde z celkového počtu 24 
zúčastnených skončili na peknom  
8.mieste.
Pri oslavách výročia obce Kálnica 
boli naši najmladší športovci 
pozvaní 25.júna  na hasičskú 
súťaž v požiarnom útoku s vodou. 
Reprezentovali nás dve družstvá 
ktoré skončili na 1. a 2. mieste. 
Mesiac júl bol nabitý programom 
už od prvého víkendu, kde 2.7. 
sme zabezpečovali požiarnou 
asistenčnou hliadkou Tankové 
dni Laugarício s CAS 25 + štyria 
členovia,  zároveň sme sa zúčastnili 
osláv 90.výročia  založenia  
hasičského zboru v obci Bošáca 
a vysvätenia či uvedenia  hasičského 
vozidla Iveco do zásahovej činnosti 
zástupcami oboch cirkví .
V popoludňajších hodinách sme 
sa presunuli do družobnej obce 
Březová na Morave. Tu  sme si 
spoločne spomenuli na zakladateľov 
družby našich  zborov, ktorej sa 
osobne zúčastnil aj náš rodák Ján 
Václav- zakladateľ tejto krásnej 
myšlienky, ktorá vznikla v  roku 
1963 a stala sa skutočnosťou.   Prišli 
sme v rámci družobných vzťahov 
spoločne osláviť aj 120. Výročie 
založenia  Zboru dobrovoľných 
hasičov na Březovej. Po príhovore 
starostov  nasledovali  ukážky 
techniky  hasenia a vyslobodzovania 
z osobného  motorového vozidla. 
Na futbalovom  ihrisku prebiehali 
rôzne súťaže pre deti,  kde sa nedali  
zahanbiť  ani  tie  naše. Dokonca  
naši najmenší  mali možnosť 
predviesť požiarny útok  s vodou 
z PS 12, a zásah z cisternového  
vozidla T-815 na horiaci domček za 
čo boli odmenení veľkým potleskom 
a obdivom za predvedený výkon. 
Veríme tomu, že svojou činnosťou 
zapálili  iskru  v deťoch našich 
moravských bratov a dúfame  že 

sa stretneme  na našich spoločných zápoleniach. Pri tejto 
príležitosti chcem  poďakovať všetkým rodičom, trénerom i tím, 
ktorí sa zúčastňovali a zúčastňujú na našich akciách ,no hlavne 
s našimi plameňákmi počas celého obdobia ako aj za podporu 
a spoluprácu.
Milí naši priatelia a priaznivci. Máme za sebou polovicu  roka , 
no ďalšiu polovicu pred sebou. Deti čakajú prázdniny a rodičov 
vytúžené dovolenky pri vode alebo  v horách. Prajeme Vám , 
aby ste si  oddýchli, načerpali  nových  síl a tešíme sa na naše 
ďalšie spoločné stretnutia. 

(výbor DHZ)

Zo života hasičov v  Zemianskom Podhradí
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Dňa 13.02.2016 sa konala Výročná členská schôdza (VČS) 
v okrsku č. 3 -Zemianskom Podhradí. Výročnú členskú 
schôdzu zahájil a všetkých privítal predseda organizácie Ing. 
Štefan Kusenda. 
Pozvanie prijali starosta obce 
Zemianske Podhradie Miroslav 
Zámečník, podpredseda-
veliteľ OV Ivan Krúpa, 
delegát Okresného výboru 
DPO v Novom Meste nad 
Váhom Ing. Jaroslav Struhár 
a predseda PD Bošáca Ing. 
Vladimír Králik.
Po krátkom úvode a odsúhlasení 
programu rokovania sa 
ujala slova tajomníčka DHZ 
Mgr. Silvia Šusterová, ktorá 
hodnotila vo svojej správe 
činnosť zboru za rok 2015.
Zo správy o činnosti sa hostia 
a členovia mohli dozvedieť, 
že v uplynulom roku hasiči 
v Zemianskom Podhradí aktívne 
pristupovali k plneniu úloh, 
ktoré si členovia odsúhlasili 
na predchádzajúcej Výročnej 
členskej schôdzi. K 31.12.2015 
evidujeme 97 členov zboru. 
Z toho je 82 aktívnych (58 
mužov a 24 žien), 15 čestných členov (9 mužov a 6 žien). 10 
členov bolo prijatých, 9 členov vystúpilo a 1 členka zomrela. 
Momentálne máme1 družstvo mladých hasičov s počtom 9  
chlapcov a 1družstvo mužov. 
V roku 2015 sa konalo 13 výborových schôdzí, z toho 2 
mimoriadne a 1 členská schôdza podľa Stanov DPO SR
Medzi nosné akcie patrili protipožiarne asistenčné hliadky na 
Tankových dňoch Laugaricio a pálení Jura na vrchu Skalica, 
Deň detí v Bošáci, kde naši mladí hasiči predviedli ukážku 
so džberovými striekačkami, riadenie dopravy pri príležitosti 
Štúrovských osláv.
V propagačných akciách dominovali ukážky hasičskej techniky 
CAS 25 a  hasenia deťom tábora na  Zabudišovej, účasť 
hasičov na okresnej súťaži v Čachticiach, postup ženského 
družstva do krajského kola, ktoré sa konalov Košeci a obsadili 
5.miesto, účasť mladých hasičov na jarnom a jesennom kole 
hry Plameň, ktoré sa konali v Zemianskom Podhradí, účasť 
mladých hasičov o Putovný pohár prezidenta DPO SR vo Svite,  
tradičné opekanie rýb spojené s nočnou hasičskou súťažou.
Z odborných činností bolo spomenuté základné odborné 
školenie hasičov, príprava na získanie odznakov odbornosti, 
účasť funkcionárov DHZ na IMZ (inštruktážno-metodické 
zamestnanie), školenie rozhodcov,  účasť hasičov zo Zemianske 
Podhradie ako členov rozhodcovského zboru na súťažiach 
na všetkých stupňoch organizačnej štruktúry Dobrovoľnej 
požiarnej ochrany SR. Medzi významné momenty v roku 
2015, spomenula tajomníčka hasičov v Zemianskom Podhradí, 

aj získanie repasovaného auta CAS 32 TATRA 815 ministrom 
vnútra JUDr. Róbertom Kaliňákom i členov sprievodnej 
delegácie. V správe bolo kladne hodnotené aj to, že v minulom 
roku nevznikol žiadny požiar v našom katastri, aj keď sa hasiči 

podieľali na dvoch technických 
zásahoch. Prvý zásah bol 
spojený s likvidáciou následkov 
pri dopravnej nehode pri ZŠ 
Bošáca a druhý technický zásah 
bol vykonaný na základe výzvy 
Krajského operačného strediska 
Integrovaného záchranného 
systému v Trenčíne pri požiari 
hospodárskej prístavby 
rodinného domu v obci Nová 
Bošáca.
Ďalším bodom hodnotiacej 
správy bola aktivita hasičov na 
dokončení prác na hasičskom 
domčeku- za  finančnej pomoci 
obce, ako aj obetovania svojho 
voľného času príslušníkov 
DHZ. K tomu všetkému sa hasiči 
starali aj o techniku, požiarnu 
striekačku, elektrocentrálu 
a iné technické prostriedky 
potrebné k požiarnemu zásahu. 
Na to, aby tieto technické 
prostriedky dokázali úspešne 

a efektívne zvládnuť, sa  hasiči pravidelne vzdelávajú a školia. 
Na teoretické vzdelávanie sa využilo zimné obdobie a praktické 
cvičenia vykonávali v letnom období.
Ďalším bodom Výročnej členskej schôdze hasičov bol 
stav o hospodárení, ktorý predniesla Bc. Petra Lobíková. 
Informovala nás o stave peňažných obratov v pokladni za 
uplynulý rok a o jeho konečnom stave. Samozrejmosťou tejto 
správy bol aj návrh rozpočtu na rok 2016.
Ďalším bodom programu bol Plán hlavných úloh na 
rok 2015.V oblasti kultúrno-spoločenskej sme akcie 
naplánovali na rok 2016  časovo a tematicky porovnateľne s 
predchádzajúcim V oblasti investičnej by sme chceli dokončiť 
práce na hasičskom dome, pokračovať  v školení členov 
zásahovej jednotky, prestavba garáže a výmena bočných dverí 
na hasičskej zbrojnici 
V závere nasledovala gratulácia našim jubilantom p. Jozefovi 
Katrincovi a Pavlovi Rýdzemu (50.rokov) a p. Ľudovítovi 
Peráčkovi za 50.rokov strávených v našom DHZ. 
V závere Výročnej členskej schôdze Dobrovoľného hasičského 
zboru predseda poďakoval všetkým hasičom za pomoc pri 
zásahoch a aj pri ostatných akciách, ktorých nebolo málo.  
Poďakovanie  patrilo starostovi obce Miroslavovi Zámečnikovi 
a obecnému zastupiteľstvu Zemianske Podhradie za pomoc 
a podporu Dobrovoľného hasičského zboru Zemianske 
Podhradie.
Mgr. Silvia Šusterová, tajomník DHZ Zemianske Podhradie

Vyhodnotenie Výročnej členskej schôdze 
DHZ Zemianske Podhradie za rok 2015
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Malebný kraj, v ktorom žijeme, neskrýva iba prírodné krásy, ale 
aj šikovných ľudí. Medzi tých, na ktorých môže byť naša obec 
právom hrdá, je Lenka Pastorková. Hovorí sa „šikovným patrí 
svet“ a táto mladá žena je toho do istej miery značným príkladom. 
Svojou pracovitosťou, ctižiadosťou, húževnatosťou a trpezlivosťou 
preslávila našu obec na psích výstavách a verejnosti stále málo 
známom športe zvanom agility.
Niektorí ju poznáte osobne, niektorí 
iba z videnia, keď prechádza ulicou 
so svojimi pudlími spoločníkmi. Ešte 
donedávna to boli traja, ktorí ju neustále 
sprevádzali na každom kroku. Najstaršia 
a najmenšia z nich Connie inak prezývaná 
„pani riaditeľka“, ktorá vštepila Lenke 
potrebné základy na strihanie a psie 
športy, náhle opustila tento svet minulý 
rok po ťažkej chorobe.
Lenka vďaka týmto štvornohým 
priateľom zažila veľa radosti, stretla 
množstvo zaujímavých ľudí a uzavrela 
nové priateľstvá. Oba psíky, staršia 
Billie-Jean Bohemia Willow (Billie) 
a mladšia Bardigiana Victoria Festiva 
(Ellie) pochádzajú z českých 
chovateľských staníc. Ide o psíky s 
rodokmeňom, konkrétne o plemeno 
„pudel trpasličí“. Psíky si nekúpila 
iba pre zábavu na dvorčeku. Už ich 
samotné mená sú nezvyčajné a tak sa 
ich majiteľka rozhodla s nimi robiť 
veci trochu inak, ako by sa patrilo 
na dedinské psíky. Prostredníctvom 
nich si chcela splniť sny, jeden 
vystavovateľský a druhý športový. 
Preto sa rozhodla, že jedného z nich 
bude vystavovať a s oboma bude 
trénovať agility. 
Kto má talent, treba ho rozvíjať 
a to stopercentne platilo aj 
v prípade našej Lenky. Vždy túžila, aby jej psíky boli perfektne 
upravené. Keďže plánovala zúčastňovať sa rôznych psích 
výstav, dávala si najskôr strihať psíky u profesionálov. Časom 
si začala uvedomovať, že by strihanie mohla zvládnuť aj 
sama. A tak to skúsila. Tak ako vždy začiatky boli ťažké, ale 
pod drobnohľadom profesionálnej psej strihačky a vďačných 
rád od vystavovateľov si vycibrila vlastný štýl strihania.  
Úspechy prichádzali postupne. Začalo to titulmi krásy na 
národných výstavách a pokračovalo na medzinárodných. 
Veľký úspech totiž nenechal na seba dlho čakať. Po 
necelom roku tvrdej driny sa dostavilo prvé sladké ovocie. 
To, že strihá správne a na vysokej úrovni sa preukázalo 11.08.2012 
na oblastnej výstave pudlov v Ostrave, kde si s Ellie vybojovala tri 
nádherné ceny: najlepšia mladá trpasličia fena, najlepšia fena výstavy,  
„Best in show"  NAJLEPŠÍ PUDEL VÝSTAVY 
2012. O mesiac neskôr pribudol ďalší a ďalší úspech 
„Best in show"  NAJLEPŠÍ PUDEL VÝSTAVY JUNIOR.
 Ostravský vystavovateľský úspech jej dodal potrebný 
vietor do plachiet a etabloval dievča zo Zemianskeho Podhradia 
medzi špičku vystavovateľov. Zároveň ju presvedčil o tom, že je 
potrebné rozvíjať svoj talent, naďalej na sebe tvrdo pracovať a 
zdokonaľovať sa v strihaní. Postupnými krokmi, ktoré bolo potrebné 
v rámci výstav zdolávať, ako aj časovo náročnou a poctivou prácou 

s Ellie prichádzali úspechy jeden za druhým. Najskôr sa Ellie stala 
Slovenským šampiónom krásy (27.10.2013), Slovenským Grand 
šampiónom krásy (21.01.2014) a neskôr Českým šampiónom krásy 
(04.01.2015). Najväčší úspech ako vystavovateľka Lenka dosiahla 
12.06.2015, keď sa Ellie stala držiteľkou titulu International 
Champion C.I.B. (medzinárodný šampión). 

 Lenka si založila aj chovateľskú stanicu 
s názvom Ellie´s Jolly. V lete 2016 
plánujú druhý vrh, na ktorý sa už teraz 
tešia. 
 S vystavovaním veľmi umne prepojila 
psí šport agility, ktorý je nielen o fyzickej 
kondícii psíka, ale aj o poriadnej 
disciplinovanosti. Ide o šport, pri ktorom 
sa počas behu na parkúre zdolávajú 
okrem prekážok na skákanie zvaných 
skočky a tunelov, aj iné prekážky, ako 
sú slalom, kladina, kruh, múr, diaľka, 
hojdačka a áčko. Behá sa v troch 
veľkostných psích kategóriách (small, 
medium, large). Okrem toho majú psíky 
výkonnostné zošity, niečo podobné ako 
bývalá žiacka knižka, kde na základe 

úspechov v agilitných skúškach 
postupujú do výkonnostných 
kategórií A1, A2 a A3. 
 Na to, aby bol psík pripravený 
na pretek, musí dosiahnuť vek 
minimálne 15 mesiacov, stráviť 
neskutočné hodiny na cvičisku 
a tiež ho to musí veľmi baviť. 
O tom, či je dostatočne pripravený 
rozhoduje psovod pod dohľadom 
trénera. Lenka začala trénovať v 
agilitnom klube Excel Trenčín. To 
jej však nestačilo a opäť zistila, 
že má talent aj v agilitnej oblasti. 
Za výdatnej pomoci milujúceho 
manžela a skvelého brata si namiesto 

záhradky vybudovala vlastné cvičisko, kde trávia voľný čas. 
Postupne si so psíkmi začala kliesniť agilitnú cestu úspechov. 
 Obidva vyhrali množstvo ocenení. Vzhľadom k tomu, 
že Billie je o dva roky staršia ako Ellie a je skúsenejšia, dosiahla 
výraznejšie úspechy. V roku 2013 sa na Majstrovstvách Slovenska 
stala 2. vicemajsterkou SR v družstvách a v roku 2014 sa ako 
člen Slovenskej reprezentácie zúčastnila Majstrovstiev Európy 
v agility v maďarskom meste Tászár. Ako členka štvorčlenného 
slovenského družstva si v konkurencii 91. tímov z celého sveta 
vybojovala krásne 8. miesto.
Ellie v roku 2016 zvíťazila na prvom ročníku prestížneho 
preteku s názvom „Lord of the Winter“ v indoorovej 
kynologickej hale v Pezinku. Bol to pretek pozostávajúci 
z piatich kôl, trvajúci päť mesiacov za rozhodovania slovenských 
a medzinárodných uznávaných agilitných rozhodcov. Tento 
pretek organizoval a hodnotnými cenami dotoval agilitný 
klub Rose Speedlight Dog Camp. Takže v druhom ročníku 
bude Ellie obhajovať prvenstvo. Držme všetci palce.                          
Keďže sú oba psíky v najvyššej výkonnostnej agilitnej kategórii, 
Lenka sníva svoj ďalší sen a to byť s Ellie aj Billie slovenskými 
A3 (agility) šampiónmi. Ten, koho článok zaujal a chcel by vedieť 
viac, môže navštíviť jej internetovú stránku http://www.pudle.sk/.

 JUDr. Adrián Botka

KEĎ SA SNY PLNIA ...
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     Milí spoluobčania,  držíte vo svojich rukách po dlhšom časovom 
odstupe prvé  tohtoročné vydanie   nášho spoločného obecného časopisu 
Prameň s obcou Bošáca. V minulosti ste už možno o  takomto čase listovali 
v druhom vydaní. Dobrá správa pre Vás je, že aj keď po troška dlhšej 
odmlke je tu opäť náš časopis.  Čo Vás 
poteší? Budete mať o to viac čítania, o čo 
neskôr časopis vyšiel.
 Od  Nového roku sme 
opäť v bežnom pracovnom kolotoči. 
Pokračovalo sa vo vybavovaní 
potrebných náležitostí k žiadosti o 
dotáciu z Programu rozvoja vidieka na 
rekonštrukciu kultúrneho domu. Tá by 
spočívala z osadenia solárnych panelov 
na ohrev vody, rekonštrukcie sociálnych 
zariadení, vybudovania chodníka okolo 
celého objektu a dvoch detských kútikov 
v predzáhradke.  Ak by nám bola táto 
dotácia schválená, s realizáciou projektu 
by sa začalo na budúci rok. Pprestavbu 
plechovej garáže a skladových priestorov 
ku kultúrnemu domu a rekonštrukciu  
celej strechy,  by sme chceli  zrealizovať  
po vydaní právoplatného stavebného 
povolenia ešte v tomto roku z vlastných 
finančných zdrojov.
 Ďalšia veľmi dôležitá 
informácia pre Vás milí spoluobčania 
je, že máme spustený obecný vodovod 
do prevádzky. Prevádzku vodovodu 
zabezpečujú Trenčianske vodárne a 
kanalizácie a.s. Trenčín. V prípade Vášho 
záujmu  o napojenie svojej nehnuteľnosti 
na obecný vodovod je postup zverejnený 
na našej webovej stránke pod názvom 
"AKO POSTUPOVAŤ PRI NAPOJENÍ 
NA VEREJNÝ VODOVOD",  alebo sa 
môžete obrátiť na pracovníčky obecného 
úradu. Informačný leták obdržíte aj 
s týmto vydaním časopisu. Samozrejme budeme robiť všetko preto, 
aby sa dokončil vodovod po celej obci. Tu by som sa chcel poďakovať 
za  spoluprácu a ústretovosť pracovníkom TVK a.s. Trenčín a aj pánovi 
Stanislavovi Hrabinovi a Brankovi Tulisovi za ich ochotu a odvedenú 
prácu, pri úprave  časti koryta potoka po odstránení poruchy na vodovode 
pri moste na Obreze. S radosťou môžem konštatovať, že ľudia s vôľou 
pomôcť sa ešte vždy nájdu.  Veľmi si vážim  takýchto ľudí. Pomôžu bez 
nároku na finančnú odmenu a vo svojom voľnom čase, ktorého má každý 
akosi málo. 
 Ďalej na hasičskom ihrisku členovia  Poľovníckej spoločnosti 
Bošáca zorganizovali brigádu, aby nám pomohli vyšramovať betónovú 
podlahu v zelenej unimobunke. Práca to bola veľmi obtiažna a fyzicky 
náročná. Našim poľovníkom takisto patrí  jedno veľké , úprimné ďakujem 
za ich obetavosť, ochotu pomôcť. Poviem Vám, nebolo to jednoduché. 
Spoločnými silami sa nám to podarilo zvládnuť za jeden deň, v čo som 
nedúfal ani ja. Vyšramovať 15 cm až 20 cm vrstvu betónu  o ploche 
necelých 40 m2 nie sranda. Asi si položíte otázku: „A na čo sa to vlastne 
robilo?“ Dôvodom  je, že je tu projektový zámer spojiť obidve existujúce 
budovy a vybudovať tak jednu veľkú prestrešenú terasu. Spomínaná 
unimobunka nám v tomto zámere prekáža. Chceme vytvoriť jeden krásny 
a ucelený komplex, ktorý bude slúžiť nám všetkým. Tu už máme na tento 
zámer spracovanú projektovú dokumentáciu a vydané  stavebné povolenie. 
Momentálne čakáme na rezivo, ktorého pomernú časť nám formou 
sponzorského daru hradí PD Bošáca. Tu patrí taktiež poďakovanie vedeniu 
PD a  samozrejme všetkým jeho zamestnancom. Bez ich zanietenosti a 
poctivo odvedenej práce pod vedením Ing. Vladimíra Králika, čo dokazujú 
ich výborné dosiahnuté výsledky v rastlinnej a živočíšnej výrobe.  Ešte 
raz ďakujeme a tešíme sa na spoločne strávené chvíle s Vami v tomto 
prekrásnom areáli obce pri jednej z akcií, ktoré sa  tu konajú.
 Pridelením hasičskej  techniky od Ministerstva vnútra SR sme 

museli riešiť aj našu garáž v požiarnej zbrojnici. Tu chcem úprimné 
poďakovať a dovolím si aj menovať jednotlivých členov DHZ: Romanovi 
Zámečníkovi, Tiborovi Zámečníkovi, Vladimírovi Rýdzemu, Bohumilovi 
Zámečníkovi, Pavlovi Martákovi, Vladimírovi Zámečníkovi, Jaroslavovi 

Václavovi, Štefanovi Kusendovi, 
Vratislavovi Lobíkovi, Pavlovi Bujnovi, 
Miroslavovi Brdovi a aj tým, čo som 
nespomenul za ich poctivo odvedenú 
prácu na požiarnej zbrojnici v prospech 
nás všetkých. Bez ich obetavosti a aj 
na úkor svojich rodín, by sme nemali 
prerobenú našu požiarnu zbrojnicu. Som 
na Vás právom hrdý. Môžem povedať, že 
naši členovia DHZ Zemianske Podhradie 
sa pomaly stávajú profesionálmi. Svedčí 
o tom  ich pohotovostná pripravenosť a 
ochota pomôcť druhým, ktorú predviedli 
pri rôznych zásahoch počas tohto raka.  
Pomáhali chrániť majetok druhých  pred 
požiarmi, poskytovali pomoc pri dopravnej  
nehode. Sú to chlapi pripravení na všetko 
a  popri  tom ešte viacerí pracovali na 
prestavbe požiarnej zbrojnice.
     Veľkú zásluhu na prestavbe  garáže 
v požiarnej zbrojnici  má aj pán Ján 
Jurčák, ktorý okrem odborne odvedenej 
práce prispel aj finančne. Pri betónovaní 
podlahy garáže sponzorky pomohla 
firma Jána Dzuráka.  Za prevedenú prácu 
a finančnú pomoc Vám úprimne ďakujem.
 A teraz úplne z iného súdka. 
Niečo o odpadoch. Isto ste si všimli, že 
po obci boli rozmiestnené kontajnery na 
separovaný zber. Nie je to náš výmysel. 
Každá obec, mesto na základe zákona o 
odpadoch č.79/ 2015 v znení neskorších 
predpisov  musí zabezpečiť separovaný 
zber na svojom území. My spolupracujeme 
so spoločnosťou Marius Pedersen, ktorá 

propaguje kontajnerový zber. Tak preto nastávajú isté zmeny v zberoch 
jednotlivých komodít. Prosím Vás o spoluprácu a pochopenie. Zavádza sa 
nový systém  zberu a  jeho nedostatky sa budú musieť vychytať. Všetko 
závisí len a len od   nás, ako sa k tomu postavíme. Tu by som použil 
jednu krásnu myšlienku "NAŠU ZEM SME NEZDEDILI OD NAŠICH 
OTCOV, ALE JU MÁME POŽIČANÚ OD NAŠICH DETÍ ".   Tak sa 
snažme podľa toho správať, aby tie naše deti na nás len nenadávali, že 
sme im tu nechali len kopu odpadu. Veľmi veľa sa ešte musíme učiť o 
správaní sa voči prírode a všeobecne k nášmu životnému prostrediu. Aj 
pri separovaní odpadu máme čo dobiehať. Veď, aby niekto do kontajnera 
na plasty alebo aj do vreca vkladal použité hygienické vložky, plienky, 
rôzny biologický odpad, sklo a iné nie je mysliteľné. Uvedomme si jedno, 
že aj keď je to len "odpad" vozí sa na triediace linky a ľudia ako my,  ho  
ručne preberajú a triedia podľa typu plastu.  Vžime sa do ich situácie, aké 
sú ich pocity a dojmy, keď sa s takýmto  druhom odpadu stretnú. Asi to 
nie je nič príjemné a ani nám by sa to nepáčilo, keby sme boli na ich 
mieste. Spoločne sa teda  zamyslime. Čo to je 16,00 € ročný poplatok za 
smeti. Po prerátaní na deň je to 0,04 €. Je to smiešna suma, ktorú platíme 
a pokiaľ by sme separovali ozaj poctivo, tak túto sumu by sme dokázali 
ešte ponížiť. Nestojí to zato? Poplatok sa nám zdá privysoký, ale ruku na 
srdce, je to ozaj tak? A čo robíme my , aby taký nebol?  Koľko finančných 
prostriedkov  my ľudia necháme v obchodných reťazcoch?   Niekedy ozaj 
kúpime to, čo možno ani v živote nepoužijeme. Páči sa nám to, tak si to 
kúpime. Vtedy nenariekame, čo to stálo. Berieme to, ako samozrejmosť. 
Buďme teda k sebe úprimní a skúsme sa zamyslieť. Je to pre nás ozaj tak 
časovo náročné, aby sme si dali tú námahu a triedili odpad, ktorý nám 
vzniká v domácnosti? Myslím si, že ani nie, len treba chcieť. Preto Vás 
všetkých prosím, skúsme to a ak budeme dôslední, tak výsledok sa dostaví 
možno už o rok. Je to v našich rukách. 

Ďakujem za pochopenie.

Príhovor starostu obce Zemianske Podhradie
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Druhý ročník "Poľovnícky deň PS Bošáca"
 slnečné lúče naberali na intezite a dali súťažiacim pocítiť svoju silu v  sobotu 18.6. 2016  na hasičskom ihrisku v Zemianskom 
Podhradí, kde sa  uskutočnil už druhý ročník  Poľovníckeho dňa PS Bošáca. Zišlo sa tu jedenásť súťažiacich družstiev zložených z 
poľovníkov, ktorí reprezentovali svoje poľovnícke združenia a spoločnosti. Tento rok sa konala súťaž aj s  medzinárodnou účasťou 
v zastúpení poľovníkov z obce Březová. V spolupráci s obcou 
bolo podujatie  pripravené na vysokej úrovni  a trhákom hlavne 
pre poľovníkov bola prvá cena v poľovníckej tombole guľovnica 
Sabatti ráže 8 x 57, ktorú venovala firma Brokovnice s.r.o. a druhá 
cena variabilný puškohľad Hawke 3-12 x 56 od firmy RDA 
– s.r.o..    Pre deti a aj dospelých tu boli pripravené 
rôzne ukážky vo vábení zveri, sokololiari so svojimi pernatými 
dravcami, prezentácia poľovne upotrebiteľných psov, bez ktorých 
by poľovníci nemohli vykonávať právo poľovníctva. Ďalej 
návštevníci malí či veľkí si na tejto akcii mali možnosť vyskúšať  
streľbu z luku, z flobertky a zo vzduchovky.  Samozrejme 
nechýbala trampolína a skákací hrad. Pre návštevníkov pripravili 
poľovníci prekvapenie v podobe klasického jágerčáku, ktorý ako 
hlavný šéfkuchár dochucoval  Ivan Brezovák. Bol výborný, lebo 
sa po ňom len tak zaprášilo. Tak isto aj guláš, ktorí varili poľovníci 
PS Bošáca mimo súťaže, kde  zase funkciu hlavného šefkuchára 
zastával Miloš Kochan. Po slávnostnom zahájení súťaže a 
úvodnom príhovore poľovného hospodára Daniela Janečku sa 
všetci pustili do šípania cibuľe, cesnaku, zemiakov, krájania mäsa 
a prípravy pochutiny zvanej guláš. Všetci súťažiaci si strážili svoje 
know – how a nechceli prezradiť tie svoje ťahy a fígle na dochutenie 
gulášu, aby sa stal výnimočným  a nadobudol tú správnu víťaznú 
chuť.
 Vyhodnotenie výsledkov sa konalo  o 16,00 hodine. Každé 
súťažné družstvo si odnieslo svoju označenú misku gulášu  do 
poľovníckeho domu, kde boli na stole čísla od 1 po11. Porota  prišla 
k odovzdaným vzorkám a nastal čas ochutnávania, hodnotenia, 
bodovania a sčitovania bodov od jednotlivých členov komisie. 
Následný súčet  bodov  určil poradie prvých troch miest. 
Porota to nemala jednoduché, preto hodnotila, ochutnávala až do 
poslednej lyžičky "rovnakých" a zároveň tak jedinečných pochúťok. Hoci by porota najradšej všetkým dala prvé miesto, bolo potrebné 
vybrať víťazov a tak z jedenástich súťažiacich družstiev zvíťazili domáci poľovníci pod vedením šefkuchára Vladimíra Ochodnického. 
Na druhom mieste skončili poľovníci PZ Dolné Srnie pod vedením Miroslava Vráblika ml.. Tu sa musím dodatočne ospravedlniť za 
mylnú informáciu z predchádzajúceho ročníka, kde som v článku o Polovníckom dni 2015 uviedol, že obsadili tretie miesto. Takže 
poľovníci z Dolného Srnia obhájili druhé miesto z predhádzajúcej súťaže a na treťom mieste sa umietnili poľovníci PZ Mestké lesy Stará 
Turá. Porota ešte udelila jednu cenu a to za najsypatickejšie družstvo, ktorú získalo družstvo Halali. Myslím si, že poďakovanie patrí 
nám všetkým, či už organizátorom súťaže, zúčastnením súťažiacim a samotným návštevníkom. Jeden bez druhého nemôžu existovať. 
  Samozrejme poďakovanie patrí všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a aj sponzorom a to  firmám: Brokovnice s.r.o., RDA-
s.r.o.   a  SIMS a.s. Nová Bošáca, ktorá nám uhradila náklady spojené s výrobou tričiek pre súťažiacich a členov poľovníckej spoločnosti 
Bošáca.
 Tešíme sa na ďalší ročník "Poľovníckeho dňa v roku 2017".  A na úplný záver mi 

dovoľte rozlúčiť sa s pozdravom    LESU A POĽOVNÍCTVU ZDAR!

Svet očami detí
Začiatkom mája sme v Obecnej knižnici v Bošáci usporiadali 
zaujímavú výstavu. Výstava výtvarných prác detí z materskej školy 
nám všetkým ukázala, čo všetko krásne deti počas celého školského 
roka v škôlke vytvoria. Druhá časť výstavy bola venovaná starým 
hračkám. Najstaršie hračky vyrobil a následne vystavil p. Kozáček 
Pavol z Bošáce. A tak sme sa nielen my ale aj žiaci zo škôlky a školy 
dozvedeli čo je to "semelka", "pukál", "tank", "vlk" a pripomenuli 
sme si luk a prak. Deti staré hračky veľmi zaujali a vyskúšali si aj 
ich použitie. Ďakujeme všetkým vystavovateľom a návštevníkom za 
účasť.

Ing. Ľudmila Radošová
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Knižnica mala k 31.12. 2015 - 18 
registrovaných čitateľov (z toho 
2 čitateľov do 15 rokov). Počet 
skutočných čitateľov je väčší, 
nakoľko v niektorých rodinách 
si na jeden preukaz požičiavajú 
viacerí členovia rodiny.
V roku 2015 do knižnice pribudlo 
212 kníh, ktoré sme dostali 
darom. Týmto sa chcem všetkým 
darcom poďakovať. Sú to všetko 
knihy (romány, detektívky..), 
ktoré boli vydané po roku 2012. 
K 31.12.2015 sa v knižnici 
nachádzalo 3 400 kníh – z toho:  
362 kníh odbornej literatúry pre 
dospelých, 1 564 kníh krásnej 
literatúry pre dospelých, 150 
kníh odbornej literatúry pre mládež, 1 324 kníh krásnej literatúry 
pre deti.

Najlepší čitatelia podľa počtu prečítaných 
kníh z dospelých:  Juráčková Alica –  18 ks,  
Lehocká Alena – 12ks, Paceková Martina –  5 
ks. Ostatní čitatelia menej ako 5 prečítaných 
kníh.
Najčítanejší spisovatelia: Beletria – 
Andrewsová Virginia, Lindseyová Johanna, 
Cartlandová Barbara, Cook Robin.  Literatúra 
pre mládež – rozprávky a encyklopédie 
o zvieratkách.
V roku 2015 bolo v knižnici 147 výpožičiek. 
Knižnicu počas roka navštívilo 78 čitateľov.
V roku 2015 boli v knižnici 2 podujatia pre 
verejnosť, na ktorých sa zúčastnilo 132 
účastníkov. Boli to nasledovné akcie:  Výstava 
prác detí MŠ pod názvom Svet očami detí – 98 
návštevníkov, Exkurzia žiakov MŠ – 34 detí.
Obecná knižnica je otvorená štvrtok od 13.00 

hod. do 16.00 hod.
Ing.Radošová

Činnosť Obecnej knižnice Zemianske Podhradie za rok 2015

Knižnica mala k 31.12.2015 - 104 registrovaných čitateľov 
(z toho 42 čitateľov do 15 rokov). Počet skutočných čitateľov 
je väčší, nakoľko v niektorých rodinách si na jeden preukaz 
požičiavajú viacerí členovia rodiny.
V roku 2015 do knižnice pribudlo 152 kníh, z toho 27 
kníh sme dostali darom. Týmto sa chcem všetkým darcom 
p o ď a k o v a ť . 
125 kníh bolo 
z a k ú p e n ý c h 
z dotácie MK, 
obecného úradu 
a z peňazí 
z í s k a n ý c h 
predajom kníh 
na burze. 
K 31.12.2015 
sa v knižnici 
n a c h á d z a l o 
9 965 kníh – 
z toho: 2 062 
kníh odbornej 
literatúry pre 
dospelých, 4 803 
kníh krásnej 
literatúry pre 
dospelých,  479 
kníh odbornej 
literatúry pre mládež, 2 621 kníh krásnej literatúry pre deti.
Najlepší čitatelia podľa počtu prečítaných kníh dospelí: 
Kuchtová Viera – 69 ks,  Kopuncová Janka - 53 ks,  Janušíková 
Eva – 53 ks,  Kusendová Mária – 52 ks,   Mihalová Anna –   44 
ks. Najlepší čitatelia do 15 rokov: Dubnička Ondrej – 29 ks, 
Radoš David – 23 ks, Kopunec Tibor –18 ks,  Gudymčuková 
Sofia – 9 ks.              
Najčítanejší spisovatelia podľa počtu výpožičiek: Beletria 
Andrewsová Virginia – 43 ks, Steel Daniele – 33 ks, Keleová 

– Vasilková – 32 ks, Kleypasová Lisa – 27 ks, Sparks 
Nicholas –  20 ks, McBain Ed - 20 ks. Náučná literatúra – 
knihy z obdobia 2. svetovej vojny.Z  literatúry pre mládež 
– May Karl –16 ks, Hevier Daniel – 10 ks, Arden William 
– 9 ks, Spyri Johanna – 8 ks. Náučná literatúra pre mládež. – 
encyklopédie o zvieratách.

V roku 2015 bolo 
v knižnici 1 707 
výpožičiek. Knižnicu 
počas roka navštívilo 
502 čitateľov, z toho 
137 čitateľov do 15 
rokov.
V roku 2015 boli 
v knižnici 4 podujatia 
pre verejnosť, na 
ktorých sa zúčastnilo 
240 účastníkov.Boli 
to nasledovné akcie:  
Výstava prác detí 
MŠ pod názvom Svet 
očami detí, Výstava – 
Naše huby a stretnutie 
hubárov, Burza kníh, 
Exkurzie žiakov 1. až 
4. ročníka ZŠ a žiakov 
MŠ.

Pri tejto príležitosti chcem upozorniť , že v našej knižnici 
sa nachádza cudzojazyčná literatúra v jazyku anglickom, 
nemeckom, francúzskom a ruskom. Sú to rozprávky, romány 
a učebnice. V knižnici sa tiež nachádzajú vysokoškolské 
skriptá.
Obecná knižnica je otvorená stredu a piatok od 13.00 hod. 
do 18.00 hod.

Ing. Radošová Ľudmila

Činnosť Obecnej knižnice Bošáca za rok 2015
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Spom
ienka na nášho rodáka Vojtecha B

undu.
V

 januári tohto roku uplynulo 112 rokov od narodenia občana B
ošáce, človeka prísnych m

orálnych hodnôt, verejne činného 
a spoločensky angažovaného za ľudské práva, pravdu a spravodlivosť v každom

 politickom
 režim

e bez ohľadu na dôsledky, 
ktoré m

usela prežívať jeho rodina. A
by tieto úvodné slová jeho syna neboli neobjektívne pripájam

 niektoré autentické 
svedectvá ako ho hodnotili iní. D

okum
enty zverejňujem

 so súhlasom
 autorov.

Pri spom
ienke na jeho narodenie nech sú m

u odm
enou slová hym

nickej piesne: K
to za pravdu horí v svätej obeti, kto za 

ľudstva právo život posvätí, kto nad krivdou biednych slzu vyroní, tom
u m

oja pieseň slávou zazvoní.
Syn M

iloš B
unda.

Tento článok sm
e pripravovali do vydania nášho časopisu už dlhšie. M

usím
 priznať, že sm

e troška váhali či nerozprúdi 
vášne. Predsa len pán B

unda žil v období, ktoré bolo veľm
i náročné. A

ni ja, ani tvorcovia časopisu nechcem
e niekoho 

hodnotiť, alebo dokonca súdiť. R
adi by sm

e pripom
enuli človeka, ktorí by aj dnes m

ohol byť pre nás vzorom
. A

k by sm
e si aj 

odm
ysleli jeho neľahkú prácu notára za druhej svetovej vojny, treba zdôrazniť jeho prácu ovocinára. V

zhľadom
 k rozsiahlosti 

dokum
entov o pánovi B

undovi, uverejním
e ich postupne.

Signálom
 k zverejneniu tohto článku bol aj fakt, že po N

árodnej rade Slovenskej republiky sa prechádzajú ľudia, ktorí sa 
otvorene hlásia k H

itlerovi a fašizm
u. K

 ideológii, ktorá m
im

o iné spôsobila, že na čestných  ľudí ako pán B
unda sa m

ám
e dnes 

pozerať dvojím
 m

etrom
. Je to naša hanba, m

ožno nevyspelosť a m
ožno len frustrácia z dnešnej politickej scény. K

aždopádne 
nie je riešenie podporovať ľudí, ktorí rozsievajú zlosť, hnev, nenávisť, strach, zastrašovanie a hľadanie nepriateľa nam

iesto 
hľadania riešení. Je to zahrávanie sa s ohňom

 a nie je to vôbec strašenie a zveličovanie. Je to len 70 rokov, naša krátka pam
äť 

a neskúsenosť tých čo sm
e to nezažili.

 
 

 
 

 
 

 
M

gr. D
aniel Juráček, V

áš starosta.
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Gymnastický krúžok určený pre žiakov I. stupňa ZŠ Ľ.V.Riznera 
v Bošáci bol založený s cieľom podpory športovej aktivity našich 
detí a rozvoja ich fyzických schopností. Krúžok vedie  dlhoročná 
a skúsená cvičiteľka Žofia Hrančová, jedna z kľúčových 
zakladateliek OZ Ratolesť Haluzice.

S prvými športovými pokrokmi začali žiaci, prevažne dievčatá, 
prezentovať svoju záľubu aj na verejnosti. Verejné vystúpenia 
sú pre deti odmenou i uznaním ich snaženia, vytrvalosti, vôle 
zlepšovať sa a byť stále lepšími. 
Deti najprv vystupovali v Penzióne sociálnych služieb 
v Zemianskom Podhradí. 
Neskôr aj pri príležitosti 
Dňa Matiek, na Bošáckych 
baveničkách, školských 
akadémiách a iných akciách 
obce.
Do pamäte cvičeniek 
gymnastického krúžku 
sa 11. apríla 2013 zapísal 
nezabudnuteľný zážitok, kedy 
sa zúčastnili Obvodného kola 
v gymnastickom štvorboji 
žiakov základných škôl 
v školskom roku 2012/2013 
v Novom Meste nad Váhom.  
Gymnastický štvorboj je 
súťaž 5-členných družstiev 
v 4 základných disciplínach: 
prostné - akrobacia, lavička, 
hrazda a podľa veku preskok 
cez švédsku debnu alebo kozu. Súťaže sa zúčastnili cvičenky 
v dvoch vekových kategóriách:
V Kategórii A (1.-3.roč.) – školu reprezentovali žiačky: Paulínka 
Paučinová, Ninka Kosová, Monika Hricková, Lenka Lukáčová 
a Martinka Ilčíková. 
V Kategórii B (4-6.roč.)  – školu reprezentovali žiačky: Inka 
Turanková, Nikola Breznická, Jessica Janotová, Nikola Václavová, 
Alexandra Fridrichová.  
Naše žiačky v kategórii B sa umiestnili  na 3. mieste.
Aj v školskom roku 2013/2014 sa naše malé gymnastky zúčastnili 
Obvodného kola v gymnastickom štvorboji v Novom Meste n/V. 
Bola to však nesúťažná prehliadka.

V školskom roku 2014/2015 sa žiačky ZŠ Ľ.V.Riznera Bošáca opäť 
zúčastnili Obvodného kola v gymnastickom štvorboji. Súťažnými 
disciplínami boli: akrobacia, preskok, lavička  a hrazda. Školu 
reprezentovali  žiačky v dvoch vekových kategóriách:
V kategórii A: Madilová Barbora, Olašová Vanesa, Zámečníková 
Anabela – I. roč.; Kosová Linda, Kusendová Viktória, Zámečníková 
Ema – II. roč..
V kategórii B: Mihalová Monika – III. roč.; Hricková Monika, 
Kosová Ninka, Lukáčová Lenka, Paučinová Paulína – IV. roč.; 
Kačicová Mária – V. roč.

Súťažilo 7 škôl, naše žiačky sa 
v kategórii B umiestnili na krásnom 
3. mieste, napriek tomu, že cvičenie 
na hrazde si nemohli dostatočne 
nacvičovať, keďže ju nemá. 
Chuť súťažiť naše gymnastky 
neopúšťala a túžili aj po rovnakých 
gymnastických úboroch. Našu 
dilemu vyriešil pán starosta obce 
Bošáca, Mgr. Daniel Juráček. 
Obec nám prispela na nákup 13 ks 
gymnastických úborov. A tak sme sa 
s radosťou zúčastnili aj v školskom 
roku 2015/2016 Obvodného kola v 
gymnastickom štvorboji.
 Súťažilo sa v 4 disciplínach: 
prostné, lavička, hrazda/škola nemá 
hrazdu/, švédska debna alebo koza. 
Súťažilo 5 škôl a naše gymnastky 
sa umiestnili v kategórii A na 3. 

mieste /Kusendová Viktória, Zámečníková Anabela, Košnárová 
Elena, Kolarovičová Zuzana, Madilová Viktória/, v kategórii B 
na 2. mieste /Kosová Nina, Hricková Monika, Paučinová Paulína, 
Mihalová Monika a Kačicová Mária/. V kategórii jednotlivcov 
získala druhé miesto Paulínka Paučinová. Radosť všetkých bola 
naozaj veľká.
Tieto úspechy sme získali aj vďaka pomoci členov Jednoty 
dôchodcov Slovenska v Bošáci, ktorí pomáhali pri nácvikoch. 
Naša veľká vďaka patrí Zuzane Kusendovej, Alici Juráčkovej, 
Viere Kuchtovej, Jánovi Wittkayovi, Pavlovi Vavrovi, Slavovi 
Kusendovi a Anne Rydzej.

OZ Ratolesť

Gymnastický krúžok pri ZŠ Ľ.V.Riznera v BOŠÁCI

Sokolský vietor opäť aj pre naše škôlky
Sokolský vietor do materských škôl je športové podujatie 
určené pre deti MŠ Bošáca a Zemianske Podhradie ale aj 
pre deti s rodičmi, ktoré nenavštevujú MŠ. 8. ročník tohto 
projektu, ktorý sa konal 14. júna v telocvični  ZŠ s MŠ 
Bošáca, umožnil deťom opäť si vyskúšať svoju šikovnosť, 
obratnosť, telesnú zdatnosť a kondíciu. Organizátorka 
podujatia p. Žofia Hrančová spolu s členmi JDS pripravili 
pre deti rôzne športové súťaže a disciplíny. Vďaka 
sponzorom bol pre deti zabezpečený pitný režim a každý si 
z podujatia odniesol aj diplom a sladký balíček. 
Na príprave podujatia sa podieľali MO Matice slovenskej 
Bošáca, Občianske združenie RATOLESŤ Haluzice, JDS 
Bošáca v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom 
v Trenčíne.  Všetkým organizátorom a hlavne Žofii 
Hrančovej v mene našich najmenších ďakujeme. 

Obecný úrad Bošáca
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Vážené kolegynky, milé deti, Važení rodičia, 
páni starostovia, pán farár, pán kaplán i pani 
farárka a priatelia školy!
Rada by som povedadala, že som veľmi rada spolu s vami prežila ďalší školský 
rok. Všetkých nás, ako učiteľov, tak i žiakov a ich rodičov uplynulých 10 mesiacov 
čosi spájalo. Aj keď každý z nás prežil v školskom roku 2015/2016 v budove našej 
školy svoj vlastný príbeh, svoje starosti, radosti, stresy i úsmevné chvíle, predsa 
máme niečo spoločné a tým je táto škola, ktorá sa stala, či chceme alebo nechceme, 
súčasťou nášho života. V jej mene si dovolím poďakovať žiakom za rešpektovanie 
pravidiel, ktoré ako každá správna škola má, učiteľom za prácu, ktorú tento rok 
vykonali a nedala sa zaplatiť peniazmi a rodičom, že nám dôverovali.
Povolanie učiteľa je povolaním ťažkým. Vyžaduje prinajmenšom: trpezlivosť, 
ochotu, empatiu, úsilie, toleranciu a lásku k deťom a to i k tým, ktoré sa vždy 
nesprávajú veľmi dobre, alebo ani chválitebne. Nejde teda o povolanie pre 
každého, ale podľa Komenského o povolanie ľudí „vznešených pováh“. Preto sa 
chcem poďakovať našim pedagógom za vykonávanie svojho povolania, aj keď to 
v mnohých situáciách nebolo jednoduché.
Dnes sa s nami lúčia aj naši deviataci. Rozlúčky sú vždy o smútku a slzách. Ľudové 
úslovie vraví: „Zíde z očí, zíde z mysle.“ O pár rokov vyblednú spomienky na 
slovenčinu, matematiku, angličtinu, či iný Vami obľúbený predmet, ale zostane 
veľká spomienka na základnú školu ako celok. Verím, že i napriek niektorým 
problémom, ktoré sme riešili, budete na svoju Základnú školu s materskou školou 
Ľudovíta Vladimíra Riznera Bošáca spomínať v dobrom a na jej zamestnancov 
s úctou. Prejavíte nám ju tak, že sa pozdravíte, možno nás zastavíte, porozprávate 
nám o svojich úspechoch a  ako si žijete. 
Prajem Vám prajeme, aby sa Vám v živote darilo, aby ste si našli veľa nových, 
rozumných kamarátov, aby ste boli so sebou spokojní…
Nakoniec mi ostáva zaželať :
Vám žiakom, leto, aké má byť s nezabudnuteľnými  zážitkami, 
Vám rodičom, aby ste si naplno užili  svoje deti,  pokiaľ možno bez stresu a v 
rodinnej pohode, 
Vám ľuďom vznešených pováh príjemné nastávajúce dni, nabratie veľa energie, 
aby ste mali z čoho o 2 mesiace rozdávať žiakom a rodičom svoju energiu, lásku 
a nadšenie, prajem Vám čo najviac žiakov, ktorých vzdelávanie baví, a snáď ešte 
jedno – zázračný prameň, v ktorom vždy nájdeme dostatok odhodlania a síl do 
našej práce!
Pekné prázdniny a dovolenky všetkým! Stretneme sa 5.septembra 2016.

Z tvorby žiakov
V škole dobre,
ale doma lepšie
Slniečko nám krásne svieti 
a vonku sa hrajú deti.
Všetci sme už v pomykove
čo sa deje, nedeje.

A toto je začiatok
príbehu bez mačiatok.
Nebojte sa deti,
veď srdiečko vám svieti.

Slniečko vám svieti,                                                       
chráňte si ho deti.                                                               
Slniečko kľúčom je,                                                           
od básne čo nasleduje.                                                      

Školské lavice prázdne sú,
kde sa naši školáci vyučujú?
Azda sú zas prázdniny
a či sa všetci zbláznili?

Aha, všetky deti
hrajú sa nám v kvietí.
Babičky detí pýtajú sa, 
čo deje sa zasa?

Všetky pekné detičky,
vravia pre babičky,
že od školy pokoj majú
a všetci sa usmievajú.

Rodičia už pokoj nemajú,
zato sa s nimi pekne hrajú.
A ku prázdnin koncu, 
všetci v bazéne sa čľapocú.

Neplecha si nás nájde všade,
i keď doma sa schovávame.
A keď už ideme do školy
všetkých únava skolí.

A toto je koniec,
ale nezvonil tu ani zvonec
iba školské zvonenie štve nás 
dodnes.

S radosťou Vám oznamujeme, že Náš projekt „Spájame generácie“ 
zapojený do programu „Vy rozhodujete, my pomáhame 2016“ Nadácie 
Tesco, vyhral hlasovanie zákazníkov a získal podporu 1300 eur. 
Do programu sa spolu prijalo rekordných 438 žiadostí a Nadácia Tesco prerozdelí 
medzi 77 víťazov, finančné prostriedky. Do hlasovania 
sa zapojil približne každý tretí zákazník Tesco a spoločne 
odovzdali súťažiacim projektom neuveriteľných 3,3 milióna 
hlasov. 
INFO o PROJEKTE
Našim zámerom je podporiť deti k pravidelnosti stretávať 
sa s našimi dôchodcami pri rôznych príležitostiach 
(športové hry, logické myslenie, spevácke súťaže, aktívne 
hry), aby sa ľudia neizolovali a nerobili zbytočné bariéry 
medzi generáciami. Vytvorením „altánku“ na posedenie 
s „babičkami a deduškami“ by sme dali možnosti na 
stretávanie sa, pripravovať aktivity, či už počas prázdnin alebo využívanie priestorov 
v rámci mimo vyučovania. Tieto priestory budeme využívať aj počas vyučovania. 
 
Ďakujeme zo srdca všetkým, ktorí sa podieľali na projekte a na jeho hlasovaní.
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V sobotu 13.02.2016 OŠK Bošáca a obec Bošáca 
organizoval s plnou finančnou podporou p. Miroslava 
Papalu s rodinou už 6. ročník Halový futbalového 
turnaja starších žiakov – Čaba Cup 2016. Turnaja s 
okrem domáceho zduženého mužstva žiakov OŠK 
Bošáca a FK 1972 Zemianske Podhradie zúčastnili 
žiaci z TJ Iskra Moravské Lieskové, TJ Družstevník 
Záblatie, ZDŽ Melčice 
Liekové/Ivanovce a MFK 
Stará Turá.
Turnaj sa hral systémom 
každý s každým, jeden 
zápas trval 1x20 minút.
     Jednotlivé zápasy 
boli vyrovnané a do 
posledného zápasu 
nebolo rozhodnuté o 
víťazovi. Víťazom sa 
nakoniec stali žiacii zo 
Starej Turej, ktorí celým 
turnajom prešli bez prehry 
len s jednou remízou a 
zaslúžene zvíťazili. Na 
druhom mieste skončili domáci hráči a tretie miesto 
obsadilo ZDŽ Melčice Lieskové/Ivanovce.
      Hojne zaplnená tribúna bošáckej telocvične tlieskala 
mnohým pekným akciám, či gólom ale aj brankárskym 
zákrokom.
      Najlepším strelcom turnaja sa stal Andrej Otrubnýzo 
Starej Turej, ktorý strelil 7 gólov, najlepším hráčom 
turnaja bol trénermi mužstiev vyhlásený Patrik Masár 
z Bošáce/Zem. Podhradia a najlepším brankárom Peter 
Grumblák zo ZDŽ Melčice Lieskové/Ivanovce. 

      Pri rozhodovaní sa striedali dvaja mladí rozhodcovia 
ObFZ Trenčín, p. Radoslav Soldán z Nového Mesta nad 
Vhom a sl. Klaudia Kubánová z Hrádku, ktorí svojimi 
výkonmi, vystupovaním a prístupom k mladým hráčom 
veľmi pozitívne prispeli ku kvalite turnaja. 
       Veľké poďakovanie patrí zúčastneným družstvám a 
organizátorom, hlavne rodine Papalovej, ktorá už šiesty 

rok sponzoruje tento 
turnaj, Ďakujeme!
     Pre mladých 
nádejných futbalistov 
a futbalistky sme 
pripravili skvelý turnaj, 
na ktorý budú s radosťou 
spomínať a veríme, že aj 
takéto akcie pomáhajú 
zvyšovať úroveň futbalu 
na našich dedinách.  
     Na záver si hráči urobili 
spoločnú fotografiu a 
sľúbili si, že budú naďalej 
poctivo trénovať , aby sa 
naďalej zlepšovali.

     Pred zahájením turnaja sme odovzdali našim žiakom 
nové dresy, lopty a tréningové pomôcky, ktoré sa nám 
podarilo získať z grantového programu Nadácie JOJ 
- Futbalová žatvy 2015. Dúfame, že sa našim deťom 
bude v nových dresoch dariť a tréningové pomôcky 
využijú naplno!
Na záver by som chcel v mene OŠK Bošáca poďakovať 
ZŠ s MŠ v Bošáci za poskytnutie telocvične a jej 
priestorov pri organizovaní všetkých zimných turnajov.

ČABA CUP 2016
– Halový futbalový turnaj starších žiakov

Príbehy našich najmenších

Hrad zo zlata
Bolo raz jedno malé mestečko a malo tam veľmi zlého 
pána, ktorý bol veľmi prísny. Všetko chcel zo zlata. Tí, 
ktorí nechceli pracovať a stavať hrad zamuroval do stavby. 
Volal sa Krutachamón. Bol to najväčší bojovník v tej dobe. 
Všetky vojny vyhral, a preto chcel všetko zo zlata. Jeho 
manželka sa volala Dobromila. Jedného dňa sa Dobromile 
narodila malá dcéra menom Zlatka. Kráľ sa tak nahneval, 
že nemá syna, že prikázal Dobromilu so Zlatkou zamurovať 
do hradu. Duchovia zamurovaných poddaných zosypali na 
kráľa všetko zlato z hradu. Tak sa pomstili zlému kráľovi 
a zachránili Dobromilu s dcérou Zlatkou. Od tých čias sa 
vládlo múdro a spravodlivo. No zo zlatého hradu nezostalo 
nič, ale na jeho mieste leží dnešné mesto Zlaté Moravce.

Rasťo Karlík 3. roč.

O zlatej vŕbe
Raz na Trenčiansky hrad doniesli ľudia semienka vŕby. 
Neboli obyčajné, ale zázračné. Keď semienka zasadil dobrý 
človek, vzrástol zlatý strom. Keď však semienka zasadil 
zlý človek, vyrástol mu obyčajný strom. Kráľ si semienka 
od ľudí kúpil, lebo vedel, že sa ešte zídu. Prešlo veľa 
rokov a kráľ chcel vydať svoju dcéru. Každému pytačovi 
dal zasadiť jedno semienko. Vedel, že ktorému princovi 
vzrastie zlatá vŕba ten bude pre princeznú preto najlepší. 
A tak sa stalo. Všetkým trom princom, ktorí prišli na zámok 
vyrástli obyčajné vŕby. Ale prišiel aj princeznin sluha Janko 
a vypýtal si jedno semienko. Tomu vyrástla krásna zlatá 
vŕba. Aj, keď je Janko chudobný s Petrou bude šťastný. 

Zuzka Kolarovičová 3. roč.
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Všetko podstatné je povedané v nadpise tohto článku. Naši muži 
si udržujú svoj štandart, mali aj horšie zápasy ale tie  lepšie 
jednoznačne prevyšovali a svojimi výkonmi tešili náročného 
bošáckeho fanúšika. Mali najlepšiu obranu v súťaži a aj strelecky 
sa im tento rok darilo, takže konečné 8. miesto tabuľky sa možno 
niekomu máli, ale pri vyrovnanosti tejto súťaže je toto umiestnenie 
úspechom.
Dorast túto sezónu sklamal, nevyrovnanosť výkonov bola príliš 
veľká, dokázali poraziť víťaza súťaže, ale vzápäti prehrať, alebo 
remizovať s tabuľkovo nižšie postaveným mužstvom. Dochádzka 
na tréningy a zápasy bola veľmi slabá a to sa potom prejavovalo 
vo výkonoch. Dúfajme, že táto sezóna bola výnimočná a tá nas-
távajúca bude lepšia. V prvom rade, ale musia zmeniť svoj vzťah 
k svojim povinnostiam hráči, lebo bez toho to určite nepôjde.
Naši žiaci, túto sezónu spoločne so Zemianskym Podhradím (5 
hráčov) sa po roku vracajú do najvyššej oblastnej súťaže – IV. 
ligy, keď s prehľadom vyhrali svoju súťaž a za celú sezónu iba raz 
prehrali, nastrieľali najviac gólov a najmenej dostali. Práca nového 

trénera sa prejavila už po prvej sezóne a chlapci sa určite nestratia 
ani vo vyššej súťaži.
Prípravka sa pripravuje... Poctivo trénujú, zúčastňujú sa turnajov, 
zápasov, veľmi dobre reprezentujú náš klub. Práca, ktorú odvádza 
tréner spolu so svojim asistentom a niektorými rodičmi sa preja-
vuje a už prví prípravkári odchádzajú do družstva starších žiakov. 
Na záver by som chcel poďakovať všetkým trénerom, asisten-
tom trénera, vedúcim mužstiev, lekárom, hráčom, funkcionárom 
a dobrovoľníkom, ktorí pomáhajú napríklad pri príprave ihriska, 
alebo pri zápasoch za odvedenú prácu v prospech nášho OŠK, 
keď neraz  na úkor svojho voľného času a nezištne pripravujú pre 
našich spoluobčanov a aj cezpoľných víkend, čo víkend športové 
podujatia.
V neposlednom rade patrí vďaka všetkým fanúšikom, ktorí nás po 
celú sezónu povzbudzovali a fandili našim hráčom.
Veľká vďaka patrí obci Bošáca a ďalším väčším, či menším spon-
zorom, ktorí nám poskytujú akúkoľvek pomoc pri realizácii našich 
cieľov v prospech nášho OŠK. 

 OŠK BOŠÁCA: Zhrnutie sezóny 2015/2016
Dospelí si udržujú štandart, dorast výrazne klesol, žiaci vyhrali súťaž 

a postúpili, prípravka robí radosť

V decembri 2015 sa v Bošáci konal halový turnaj prípraviek 
(rok narodenia 2006 a mladší) – 
Memoriál Vladimíra Pavloviča. 
Z celkového víťazstva sa tešili 
hráči domáceho tímu.
Turnaj sa konal na počesť 
bývalého hráča a neskôr fut-
balového rozhodcu Vladimíra 
Pavloviča z Hrádku, ktorý 
predčasne odišiel do futbalového 
neba. Turnaj bol zorganizovaný 
z podnetu Miroslava Kurnického 
(rozhodcu ObFZ Trenčín), ktorý 
oslovil kluby z okolia Nového 
Mesta n/V a spoločnými silami 
kluby TJ Družstevník Hrádok, TJ Iskra Moravské Lieskové, OFK 
Trenčianske Bohuslavice, Nové Mesto n/V a OŠK Bošáca pri-
pravili pre svojich najmenších hráčov kvalitný a veľmi hodnotný 
turnaj.
Hralo sa systémom každý s každým, 2x 15 minút. Turnaj mal 

veľmi dobrú úroveň, čo ocenili prítomní tréneri, ale aj diváci, keď 
mnohokrát odmenili hráčov pot-
leskom za pekný gól, prihrávku, 
či akciu, alebo brankárov za 
skvelý zákrok.
Víťazom turnaja sa stali 
prípravkári z OŠK Bošáca, ktorí 
turnajom prešli bez jedinej prehry 
a zaslúžene si odniesli pohár pre 
víťaza. Ale víťazmi boli dnes 
všetci tí malí chlapci, ktorí sa 
rozhodli nesedieť doma pred tel-
evíziou, či počítačom, ale robili 
niečo pre svoju telesnú zdatnosť 
a v neposlednom rade robili 

radosť svojim rodičom, trénerom a divákom.

Najlepší strelec (15 gólov): Sebastián Frindrich (Bošáca), najlepší 
hráč: Lukáš Šubert (Nové Mesto), najlepší  obranca: Alexej Miz-
erák (Bošáca), najlepší brankár: Dominik Vrzala (Mor. Lieskové).

Pavlovičov memoriál vyhrala Bošáca

Začiatkom januára sa v športovej hale základnej 
školy v Bošáca uskutočnil už V. ročník Trojkráľového 
halového futbalového turnaja o putovný pohár starostu 
obce Bošáca. Z víťazstva sa tešil Mihala tím.
Turnaja sa zúčastnilo sedem mužstiev poskladaných 
z hráčov všetkých 
vekových kategórií, 
pôsobiacich vo 
futbalových mužstvách 
Bošáckej doliny, 
alebo pochádzajúcich z Bošáckej doliny, bývalých 
hráčov z Bošáckej doliny, doplnených o max. troch 
„cudzincov“. Tímy sa rozdelili do dvoch základných 

skupín, kde hrali systémom každý s každým a potom 
podľa umiestnenia v skupinách o celkové poradie. 
Po viacerých dramatických zápasoch sa do finále 
prebojoval Mihala tím proti Realu. Zápas sa skončil 1:0 
pre „Mihalovcov“, keď o všetkom rozhodol až v 17. 

min Bariš. Najlepším 
strelcom turnaja sa stal 
Zdenko Bako (Mihala 
tím) so 7 gólmi, najlepší 
brankár bol vyhlásený 

Marek Svoboda (Najneprekryštalizovávatelnejšjevajú
ci) a najlepším hráčom bol Juraj Horváth (Mihala tím).

V. ročník Trojkráľového turnaja 
ovládol Mihala tím
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Halový turnaj prípraviek RE/MAX NaMax CUP v Bošáci
vyhrala Březová

23. januára usporiadal OŠK Bošáca za plnej finančnej podpory firmy RE/MAX NaMax v odobe p. Miroslava Švehlu a Stanky Zamcovej 
II. ročník halového futbalového turnaja prípraviek. Spomedzi piatich tímov si víťazstvo vybojovali chlapci z Březovej.
Tento ročník môže dostať prívlastok medzinárodný, keď pozvanie prijali dve družstvá z Českej republiky FC Strání a TJ Sokol Březová. 
Okrem nich sa turnaja zúčastnili prípravkári z TJ Iskra Moravské Lieskové, ŠK Modrová (doplnené o troch hráčov z Hrádku) a domáceho 
OŠK Bošáca.
Turnaj sa hral systémom každý 
s každým, jeden zápas trval 2x15 
minút, takže chlapci a dve dievčatá 
z domáceho OŠK si zahrali do 
sýtosti, čo bol jedným z hlavných 
zámerov tohto turnaja.
Zápasy najmenších futbalistov 
mali veľmi dobrú úroveň a tešili 
sa veľkému záujmu divákov, 
ktorých sa v Bošáckej telocvični 
zišlo neúrekom a tí povzbudzovali 
nielen svojich, ale zatlieskali 
peknej akcii, gólu, či zákroku 
brankárov všetkým hráčom a hráčkam.
V tejto žičlivej atmosfére sa niesol celý turnaj a nakoniec sa 
z víťazstva tešili hráči z neďalekej Březovej, ktorí nenašli 
premožiteľa ani v jednom zápase a ich hra potešila nejedného 
futbalového fanúšika, takže pohár a diplom za prvé miesto 

a upomienkové predmety zaslúžene  
putovali do Čiech. Záverečný zápas  
turnaja medzi domácim OŠK a ŠK 
Modrová bol aj súboj o konečné 
druhé miesto, ktorý skončil 
remízou, čo stačilo Modrovej na 
lepšie umiestnenie. V tomto zápase 
domáci dvakrát viedli o dva góly 
2:0 a 4:2, ale Modrovej sa podarilo 
vždy vyrovnať, keďže domáci 
tréner dával možnosť všetkým 
hráčom, teda aj tým najmenším.
Najlepším strelcom sa stal Alexej 

Mizerák z Bošáce, ktorý strelil 8 gólov, najlepším hráčom turnaja 
bol jednohlasne trénermi mužstiev vyhlásený Jakub Panák z 
Březovej a najlepším brankárom Šimon Haviernik z Bošáce.
Turnaj rozhodovala dvojica Ján Stacho (Bošáca) a Klaudia 
Kubánová (Hrádok).

8. ročník Halového futbalového turnaja dorastencov
V sobotu 30.01.2016 organizoval OŠK Bošáca 8. ročník 
halového futbalového turnaja dorastencov pod záštitou 
starostu Obce Bošáca Mgr. Daniela Juráčka, Víťazom sa 
stali dorastenci domáceho OŠK, druhý skončil TJ Slovan 
Trenčianska Turná, tretie miesto obsadili dorastenci zo 
združeného mužstva Drietoma-Záblatie a štvrtí skončili 
chlapci z FC Strání. Veľmi dobré obsadneie turnaja nesklamalo, 
keď všetky mužstvá podali výborné výkony a kvalita turnaja 
bola na vysokej úrovni. Ďakujeme zúčastneným družstvám 
za skvelú reprezentáciu svojich klubov. Turnej rozhodoval p. 
Stacho Ján. Najlepším strelcom turnaja bol Dominik Švehla z 
Drietomy-Záblatie, najlepší hráč Pavol Bečár z toho istého mužstva a najlepší brankár Tomanec z FC Strání, ale 
viacerí hráči podali veľmi pekné výkony a bolo ťažké vybrať toho najlepšieho, čo nás veľmi teší!

Turnaj prípraviek RE/MAX Na MAX CUP
25.06.2016 sa na ihrisku v Bošáci uskutočnil turnaj hráčov do 9 rokov pod názvom RE/MAX NaMax CUP. V konkurencii desiatich 
tímov vyhral AS Trenčín U8.
Napriek veľkému teplu hráči podali výborné výkony. 
Desiatku účastníkov organizátori rozdelili na dve päťčlenné skupiny, 
kde sa hralo systémom každý s každým. Následne sa konali 
zápasy o konečné umiestnenie.
Víťazom turnaja sa zaslúžene stali chlapci z AS Trenčín, keď 
vyhrali všetky zápasy. Na druhom mieste skončilo družstvo 
z Drietomy, tretí boli Veľkohradňanci.
Najlepším strelcom sa stal Timotej Turza z AS Trenčín, 
najlepším obrancom Zuzana Durcová zo Starej Turej, najlepším 
útočníkom Alexej Mizerák (OŠK Bošáca) a najlepším gólmanom 
bola Linda Boháčková z Brezovej.
Úroveň turnaja podporila korektným výkonom rozhodcovská 
trojica Ľubomír Šišovský, Dominika Ševčivová a Martin 
Čaja.
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60 rokov
Malíková Mária
Mináriková Jarmila
Fabianová Zuzana
Bero Adam
Kusendová Zuzanna
Morong Jozef
Juráčková Eva
Helík Vladimír, Bc.
Berová Jarmila, RNDr.
Jurčák Ján
Gažo Pavol
Kozic Miroslav, Mgr.
Elena Švancarová, Zem. 
Kozic Miroslav, Mgr.
Elena Švancarová, Zem. 
Kozic Miroslav, Mgr.

Podhradie č. 113
Pavel Lobík, Zem. Podhradie č. 
235
Ján Krivý, Zem. Podhradie č. 146
Peter Kočický, Zem. Podhradie č. 
209
Eva Kopuncová, Zem.Podhradie 
č. 232
Jarmila Kusendová, Zem.
Podhradie č. 142
Pavol Bahník, Zem. Podhradie č. 
44
Janka Strýčková, Zem. Podhradie 
č. 5
František Bačák, Zem. Podhradie 
č. 86

65 rokov
Pacek Ivan, Ing.
Ondrášková Darina
Popovič Jozef
Prasličková Valéria

Paučin Stanislav, Mgr.
Wittkay Ján
Hoferka Miloš
Helíková Elena
Janega Peter
Ján Kravárik, Zem. Podhradie č. 
233
Ján Adamať, Zem. Podhradie č. 
229
Helena Kusendová, Zem. 
Podhradie č. 228

70 rokov
Šamák Kamil
Oravcová Elena
Benková Marta
Benko Štefan
Benko František
Bagínová Daniela
Benková Viera
Dzuráková Anna
Jozef  Pevný, Zem. Podhradie č. 
115
Emília Štrbová, Zem. Podhradie 
č. 103

75 rokov
Petrušová Mária
Kozicová Jarmila
Uríková Ľudmila
Staňáková Anna
Adamovicová Elena
Masaryková Emília
Mitánek Vladimír
Žofi a Tupá, Zem. Podhradie č. 118

80 rokov
Unčíková Emília
Jozef Urbánek, Zem. Podhradie č. 
161
Anna Matejíková, Zem. Podhradie 
č. 133
Anna Rýdza, Zem. Podhradie č. 
196
Verona Ležáková, Zem. Podhradie 
č. 37

85 rokov
Kukučová Gabriela
Hodulíková Katarína
Mária Václavová, Zem. Podhradie 
č. 199
Pavel Strapina, Zem.Podhradie, č. 
38

90 rokov
Kadlec Ján

92 rokov
Fraňová Emília

93rokov
Pavlína Janušíková, Zem.
Podhradie č. 182

94 rokov
Ján Dým, Zem. Podhradie č. 86

95 rokov
Horečná Anna

Vydáva obec Bošáca. Náklad: 800 ks. Preberať články z Prameňa je možné len so 
súhlasom redakcie a autorov článkov.
           Časopis zostavili: Obecný úrad Bošáca a Obecný úrad Zem. Podhradie. 
Jazyková úprava: Bez jazykovej úpravy. Grafi cká úprava: Martina Lukáčová
V časopise uverejňujeme aj autorské články s názormi, ktoré nemusia byť totožné s 
názorom redakcie. 
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NAŠI JUBILANTI

Narodili sa v Zem. Podhradí:
Matyáš Rýdzi, Zem. 
Podhradie č. 154

Tobias Morong, Zem. 
Podhradie č. 207

Tereza Znachorová, Zem.
Podhradie č. 42

Patrik Václav, Zem. 
Podhradie č. 276

Narodili sa v Bošáci:
Kovačovic Michal

Moňok Jakub
Šteklová Stella Valentína

Holčík Samuel
Sochová Anna

Sartorisová Aneta
Imrichová Ema

Vrba Jakub

Opustili nás...
Emília Lobíková, Zem. Podhradie č. 97

Rastislav Dovina, Zem. Podhradie č. 171
Ondrášek Peter
Dzurák Pavol

Kozicová Emília
Jakubík Ladislav

Krajčovic Stanislav
Bero Pavol
Bero Jozef

MANŽELSTVO UZAVRELI:
Radoslav Lukáč a Lenka Fabianová

Simon Katrinec a Michaela Zámečníková 

Slovácká jaternica 
* Trenčianske Bohuslavice 2016 *

Obec Trenčianske Bohuslavice pozýva dňa 3.9.2016 
súťažné družstvá na Vlll. ročník súťaže vo výrobe 
zabíjačkových špecialít. / Miesto konania: Športový areál 
Trenčianske Bohuslavice
Program: 
8,00 - 8,30 .......... Prezentácia družstiev
9,00 - 13,00 ........Výroba špecialít
13,00 - 15,00 ...... Ochutnávka a vyhodnotenie výrobkov
15,00 - 16,00 ...... Vyhodnotenie výsledkov
16,00 - ................ VOĽNÁ ZÁBAVA


