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Poďakovanie za
VIANOČNÝ STROMČEK

Každý rok na začiatku decembra si 
zdobíme na námestí stromček. Ten 
tohtoročný nám darovala pani Mgr. 
Emília Adamaťová. Touto cestou 

jej Obecný 
úrad Bošáca 
v y s l o v u j e 
poďakovanie 
za poskytnutie 
k r á s n e h o 
v i a n o č n é h o 
stromčeka zo 
svojej záhrady 
na naše 
námestie. 

P r a j e m e 
k r á s n e 
v i a n o č n é 
sviatky.

Obecný úrad 
Bošáca

jej Obecný 
úrad Bošáca 
v y s l o v u j e 
poďakovanie 
za poskytnutie 
k r á s n e h o 
v i a n o č n é h o 
stromčeka zo 
svojej záhrady 
na naše 
námestie. 

P r a j e m e 
k r á s n e 
v i a n o č n é 
sviatky.

20. XII. 2014 o 15:00 hod. Zdobenie a rozsvietenie stromčeka na Barine na 
Zabudišovej.
21. XII. 2014 od 13:00 hod. Ozveny vianočných tradícií v múzeu v Bošáci so 
súťažou vianočných dobrôt.
26. XII. 2014 o 8:00 hod na Barine odchod na Mikulčin vrch v rámci 30. ročníka 
Štefanského pochodu.
30. XII. 2014 Dávidov pochod z Novej Bošáce z pod lipy.
31. XII. 2014 Tradičná Silvestrovská zábava v KD Bošáca.
31. XII. 2014 Tradičná hasičská silvestrovská zábava, KD Zem. Podhradie
1. I. 2015 o 00:20 hod. ohňostroj s uvítaním nového roka pred KD Bošáca
4. I. 2015 od 8:00 hod. Trojkráľový futbalový turnaj o putovný pohár starostu obce 
Bošáca v telocvični v Bošáci.
6. I. 2015 Ekumenický koncert. Tento rok v kostolíku v Zem. Podhradí.
I./ 2015  Fašiangová zabíjačka v Zem. Podhradí
31. I. 2015 5. Benefi čný ples farnosti Bošáca.

Tešiť sa môžeme aj na: 
8.II. 2015 Bošácke divadelné dosky - festival amatérskych divadiel, KD Bošáca.
14.II.2015 Fašiangová zábava spojená s pochovávaním basy, KD Bošáca
III./ 2015 – Výstava moje záľuby, KD Bošáca
5.IV. 2015 Veľkonočná zábava v KD Bošáca, usporiada ZŠ s MŠ Ľ. V. Riznera Bošáca. 
5.IV. 2015 Veľká noc v múzeu

PREŽIME SPOLU KRÁSNE VIANOCE
pozývame vás na nadchádzajúce akcie a podujatia

Úspešné jesenné koncerty v Bošáci

V  mesiaci november sa v  kultúrnom 
dome v Bošáci uskutočnili dva hudobné 
koncerty. Na prvom koncerte pre Vás 
hrali kapely Váhovanka, Vonička Band 
a  HS Rytmus z  Novej Bošáce, ktorý  
bol zároveň organizátorom podujatia. 
Krásne ľudové piesne potešili všetkých 
milovníkov tohto hudobného žánru 
a  vytvorili v  kultúrnom dome veselú 
náladu.
 V piatok 28. novembra sa uskutočnil  
jedinečný koncert dychovej hudby 

Kameníkovi muzikanti z Českej 
republiky, ktorý nám zorganizovala 
spoločnosť Mikmix z Bošáce. Vďaka 
spojeniu kvalitnej profesionálnej 
dychovky a výborného ozvučenia  si 
odnášali všetci diváci úžasný kultúrny 
zážitok. 
Ďakujeme organizátorom týchto 
koncertov a tešíme sa na ďalšie podobné 
podujatia.

Obecný úrad Bošáca
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Touto cestou tiež gratulujem staro 
a novo zvoleným poslancom obecného 
zastupiteľstva. Som rád za správny výber 
poslancov. Verím, že odteraz budeme 
všetci ťahať za jeden povraz. Teší ma, že 
som dostal možnosť pracovať s novým 
zložením obecného zastupiteľstva. Od 
nového zastupiteľstva si sľubujem, že 
na rozvoji a práci pre obec sa budeme 
podieľať všetci. Ku dnešnému dňu sme 
mali od volieb už tri zasadnutia, vrátane 
ustanovujúceho a  musím povedať, že 
som mal po nich dobrý pocit, až radosť. 
Taktiež chcem poďakovať bývalým 
poslancom, ktorí 
aktívne pomáhali 
a  zapájali sa do 
rozvoja a  chodu 
obce. I keď skončili, 
prisľúbili pomoc 
naďalej. Ďakujeme!

P r e d c h á d z a j ú c e 
číslo nášho časopisu 
bolo nedávno. 
I  keď sa toho veľa 
neudialo, z  môjho 
pohľadu považujem 
toto obdobie za 
veľmi dôležité. 
Jednou z  veci boli voľby a  tou druhou 
je začiatok výstavby zberného dvora. Už 
sú položené základy prístrešku, garáže 
a  domčeku pre obsluhu. Položená 
elektrická prípojka. Do sviatkov by 
mala byť pripravená cesta a  zberné 
hniezda na betónovanie. Ak všetko 
pôjde podľa plánu, v júni by sme mohli 
kolaudovať. Bude záležať na počasí. 
Fotografi e z  výstavby môžete vidieť 
na našej facebookovej stránke, kde ich 
pravidelne aktualizujeme.

Ďalšou pozitívnou správou je schválenie 
dotácie na zateplenie obecného úradu, 
ktoré spočíva vo výmene okien. 
Momentálne pripravujeme podklady 
k  podpisu zmluvy o  dotáciu. Hneď 
po podpise zmluvy a  priazni počasia, 
začneme s výmenou. To by mohlo nastať 
v  priebehu marca až mája. Ďalej sme 

dokončili prvú fázu výsadby ovocných 
stromov smerom na Zabudišovú. Tu 
musím poďakovať za veľkú pomoc 
pánovi Jánovi Helíkovi, známemu ako 
Cverna. Ďakujeme pán Helík!. Stále 
pokračujeme aj na ďalších projektoch. 
Nadstavby bytovky a  obecného úradu, 
chodníka okolo kostola. Podali sme 
žiadosť o dotáciu na rok 2015 na malé 
zberné vozidlo, respektíve multifunkčné. 
Ide o Multicaru s trojstranne sklápacím 
valníkom a  lisovacou nadstavbou na 
odpady, ktorá dokáže vysýpať 120l 
a  240l nádoby. Na vozidlo sa dá ďalej 

pripojiť snehová radlica, fréza, posýpač 
vozovky a mnohé iné ďalšie nadstavby.

Z  kultúrnych akcii som rád, že 
boli úspešné koncerty Kameníkoví 
muzikanti a  koncerty Šlágra. Na 
organizácii sa podieľal obecný úrad 
a touto cestou ďakujem všetkým za ich 
realizáciu. Koncom októbra sme si uctili 
našich skôr narodených, ktorým patrí 
naša vďaka a obdiv za pomoc pri rozvoji 
obce. Ďakujeme všetkým za prípravu 
tejto krásnej akcie. Nesmieme zabudnúť 
ani na našich futbalistov, ktorí zimujú 
na krásnom treťom mieste. Prajme im, 
aby mali jar minimálne tak dobru ako 
jeseň, ak nie lepšiu. Pochváliť treba aj 
dorastencov, žiakov a  v  neposlednom 
rade našu prípravku. Nezaháľali ani 
hasiči, ktorí nás reprezentovali vo svojej 
súťaži a tiež pripravili garáž na zimu pre 

hasičskú cisternu.
Krásny bol lampiónový sprievod na 
Zabudišovej. Snáď sa to počasie budúci 
rok zlepší.

Nuž a čo nás čaká? Vianoce v múzeu, pre 
poslušných darčeky pod stromčekom, 
Štefanský a  Davidov pochod, Silvester 
v  KD, ohňostroj pred KD pri vítaní 
nového roka, trojkráľový futbalový 
turnaj, ekumenický koncert, farský 
ples, fašiangy, ale to som už hlboko 
v  budúcom roku. Nuž nezdá sa to, ale 

čas nám letí a  my 
budeme znova o rok 
múdrejší a zrelší.

Na záver chcem 
poďakovať všetkým, 
ktorí sa aktívne 
zapájali do chodu 
a  rozvoja obce 
počas roka 2014. Ak 
dovolíte, nebudem 
menovať, aby som na 
niekoho nezabudol. 
Skutočne som rád 
a  šťastný, že naša 
obec aj vďaka svojim 

občanom funguje a hlavne napreduje.

Milí spoluobčania, prajem 
Vám všetkým krásne, pokojne 
a  pohodové Vianoce v  kruhu 
rodiny, príbuzných, priateľov, 
kamarátov. Nech nikto nie je 
sám.

Do roku 2015 nám všetkým 
prajem v  prvom rade zdravie, 
ale i šťastie, lásku, trpezlivosť, 
toleranciu, hrdosť i  pokoru. 
Nech takto o  rok je naša obec 
ešte viac krajšia a malebnejšia.
     
 Váš staro nový starosta

Mgr. Daniel Juráček

čas nám letí a  my 
budeme znova o rok 
múdrejší a zrelší.

Na záver chcem 
poďakovať všetkým, 
ktorí sa aktívne 
zapájali do chodu 
a  rozvoja obce 
počas roka 2014. Ak 
dovolíte, nebudem 
menovať, aby som na 
niekoho nezabudol. 
Skutočne som rád 
a  šťastný, že naša 
obec aj vďaka svojim 

Milí spoluobčania,
úprimne Vám všetkým ĎAKUJEM, ktorí ste mi dali svoj hlas v posledných komunálnych voľbách 

a dôveru na ďalšie štyri roky. Urobím maximum, aby som vás nesklamal. 
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Počet oprávnených voličov ku dňu konania volieb: 1126
Počet odovzdaných obálok: 761
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 744
 Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 735

Výsledky pre voľby starostu obce:  
Mgr. Daniel Juráček, nezávislý kandidát, 557 hlasov
Ing. Roman Kozáček, nezávislý kandidát, 187 hlasov

Výsledky pre voľby poslancov do OZ: 
1.Lýdia Zámečníková, nezávislý kandidát, 558 hlasov
2.PaedDr. Daniel Bradáč, nezávislý kandidát, 500 hlasov
3.Bc. Jozef Mihala, nezávislý kandidát, 491 hlasov
4.Ing. Gabriela Ečegiová, nezávislý kandidát, 459 hlasov
5.Ing. Michal Kozic, nezávislý kandidát, 415 hlasov
6.Tomáš Janega, nezávislý kandidát, 359 hlasov
7.Katarína Imrichová, nezávislý kandidát, 329 hlasov
8.Pavol Mizerák, nezávislý kandidát, 322 hlasov
9.Marián Kopunec, kandidát strany SNS, 260 hlasov 

Neúspešní kandidáti(náhradníci):
10.Miloslav Dzurák, kandidát strany SMER, 247 hlasov
11.Pavol Martiška, nezávislý kandidát, 216 hlasov
12.Jaroslav Staňák, kandidát strany SMER, 211 hlasov 

Nášmu staronovému starostovi Mgr. Danielovi Juráčkovi  a zvoleným členom OZ Bošáca prajeme veľa 
zdravia, úspechov a správnych rozhodnutí prospešných pre rozvoj našej Bošáce.

Obecný úrad bošáca

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v obci Bošáca
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Ovocný sad tradičných 
regionálnych odrôd nad dedinou

K našej obci neodmysliteľne patrí a aj v ďalekej minu-
losti patrilo ovocinárstvo. Z tohto dôvodu sme sa pus-
tili do budovania ovocného sadu. 
Využili sme zanedbaný priestor 
nad dedinou, skultúrnili ho a mo-
mentálne sa zrealizovala výsadbu 
stromčekov. 

Tento sad vznikol aj vďaka oceneniu Dedina 
ako záhrada 2013, ktoré Obec Bošáca získa-
la. V rámci Programu obnovy dediny, ktorý 
realizujú Agentúra pre životné prostredie, 
Ministerstvo živ. prostredia a Enviromen-
tálny fond sme obdržali dotáciu na pro-
jekt v hodnote 5000.-€ a 453.80.-€ zaplatila 
obec Bošáca zo svojho rozpočtu. Výsadbou 
sme zanedbané miesto, ktoré bolo plné od-
padkov najrôznejšieho druhu premenili na 

udržiavaný kultúrny a zároveň úžitkový “zelený” priestor v našej 
obci.
Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii 
tohto projektu, zamestnancom, PD Bošáca a  dobrovoľníkovi p. 
Jánovi Helíkovi za pomoc a cenné rady. 

Obecný úrad Bošáca

Poďakovanie všetkým dobrovoľníkov

V roku 1985 vyhlásila OSN 5. december za Medzinárodný deň dobrovoľníkov, aby upozornila na úlohu 
dobrovoľníkov, dobrovoľnícke komunity a organizácie.

Aspoň takým spôsobom prejavuje medzinárodné spoločenstvo vďačnosť špeciálnej kategórii ľudí ochotných 
pomôcť či už svojim susedom, ľuďom poznačeným trpkým osudom či ľuďom hladujúcim, alebo skúšajúcim tra-
gédiu vojny.
My v Bošáci tiež máme veľkú skupinu dobrovoľníkov, ktorá našťastie nemusí riešiť takéto ťažké situácie a závažné 
problémy.
Naši dobrovoľníci sa však zapájajú do života v  našej obci, podieľajú sa na usporiadaní rôznych podujatí, 
spoločenských, kultúrnych či športových. Svoj voľný čas obetujú pre pobavenie a zážitok niekoho iného. Je to 
obrovské gesto, ktoré si my na obecnom úrade veľmi vážime. Pretože bez Vás a Vašej pomoci a podpory by to bolo 
veľmi ťažké, a v niektorých prípadoch až nemožné.  

Aj touto cestou všetkým Vám – našim dobrovoľníkom zo srdca ďakujeme. Prajeme Vám veselé Vianoce, 
v novom roku veľa zdravia, šťastia, vytrvalosti a spokojnosti po dobre vykonanej práci v prospech komunity 

a spoločnosti.   
Obecný úrad Bošáca  

V sobotu 6. decembra podvečer prišiel do Bošáce 
Mikuláš so svojim sprievodom.
Privítali sme ho spoločne na námestí pri našom 
vianočnom stromčeku. Tento rok prišiel na koči 
s  krásnym koníkom.  Veríme, že potešil deti svo-
jou prítomnosťou a  sladkosťami, ktoré im priniesol. 
Sprevádzali ho samozrejme aj verní pomocníci čerti 
a anjeličkovia.
Deti Mikulášovi krásne zaspievali a  zarecitovali 
básničky. O rok ho u nás opäť s radosťou privítame.

Obecný úrad Bošáca  

Mikuláš prišiel do Bošáce na koči V sobotu 6. decembra podvečer prišiel do Bošáce 
Mikuláš so svojim sprievodom.
Privítali sme ho spoločne na námestí pri našom 
vianočnom stromčeku. Tento rok prišiel na koči 
s  krásnym koníkom.  Veríme, že potešil deti svo-
jou prítomnosťou a  sladkosťami, ktoré im priniesol. 
Sprevádzali ho samozrejme aj verní pomocníci čerti 
a anjeličkovia.
Deti Mikulášovi krásne zaspievali a  zarecitovali 
básničky. O rok ho u nás opäť s radosťou privítame.

Obecný úrad Bošáca  

Mikuláš prišiel do Bošáce na koči
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Opäť tu máme ďalšie vydanie spoločného obecného časopisu 
Prameň. Touto cestou sa Vám chcem prihovoriť a  vyjadriť 
moje úprimné poďakovanie.  Ani sám tomu neverím, ako ten 
čas letí. Štyri roky ubehli, ako mávnutím čarovného prútika. 
Nadobudol som veľa skúseností a poučení do života. Práca 
starostu ma oslovila. Je zaujímavá, ale vôbec nie je jednoduchá 
a  ľahká. Neboli to jednoduché štyri roky môjho pôsobenia  
na poste starostu obce Zemianske Podhradie. Z  pozície 
nováčika som vhupol do tohto kolobehu komunálnej politiky 
a začal som plávať pre mňa v neznámych vodách.  Po prebratí  
funkcie som sa snažil dokončiť to, čo začal môj predchodca, 
plus hľadať riešenia potrebné k tomu, aby som splnil sľuby, 
ktorými som išiel do komunálnych volieb v  roku 2010. Po 
úspešnom zvolení  to  bol pre mňa obrovský záväzok  voči 
Vám všetkým občanom obce Zemianske Podhradie.  Dnes 
môžem skonštatovať, že práca, ktorú som odviedol spoločne 
s obecným zastupiteľstvom i ochotnými občanmi našej obce, 
ktorí neváhali priložiť ruku k dielu na úkor svojho voľného 
času začala žať svoje prvé plody. Nebudem písať, čo sa nám 
všetko podarilo zrealizovať a  dokončiť. Myslím si, že to je 
vidieť v našej obci. 
Ale, čo mňa najviac prekvapilo boli komunálne voľby 15.12. 
2014. Tu som išiel s malou neistotou, ako to všetko dopadne. 
Viete pri práci starostu sa robia rozhodnutia a nie vždy sú 
všetky strany spokojné. A  týmto smerom sa poberali aj 
moje myšlienky. Pýtal som sa sám seba. „Presvedčil som 
ľudí mojou prácou, alebo som ich sklamal?“ Už aby bolo po 
voľbách. Tieto myšlienky ma dosť často sprevádzali. Priznám 

sa Vám, výsledky volieb ma neuveriteľne potešili. Nemohol 
som tomu ani sám uveriť. Ale ako vidím, keď sa človek snaží 
je jeho práca aj patrične ohodnotená. A pre mňa  je  najkrajšia 
odmena  Vaša dôvera v moju osobu a podpora, ktorú ste mi 
prejavili . Úprimne z  celého srdca Vám ďakujem. Vašimi 
odovzdanými hlasmi ste mi umožnili ďalej pokračovať  v 
rozpracovaných, ale aj v nových predsavzatiach, ktoré som 
si dal do ďalšieho volebného obdobia.  Mandát, ktorý som 
získal  na opätovný výkon funkcie starostu obce Zemianske 
Podhradie je  pre mňa  obrovským záväzkom  voči  Vám 
občanom našej obce. Neviem, ako by som sa Vám ešte 
poďakoval. Moje poďakovanie bude za štyri roky, ak ich 
šťastne dožijeme. To poďakovanie bude moja práca, ktorú 
odvediem pre rozvoj, zveľadenie našej obce a  samozrejme 
v prospech Vás.
Na záver by som Vám chcel ešte popriať k  blížiacim sa 
Vianočným sviatkom všetko dobré,   veľa lásky, šťastia, 
rodinnej pohody, pevné zdravie, aby ste doma, v práci, 
v  škole, v  živote, v  celom tomto uponáhľanom svete  
nachádzali a stretávali len ohľaduplných, tolerantných, 
láskavých a ochotných ľudí, ktorí keď  bude treba pomôcť 
podajú pomocnú ruku.
V Novom roku nech sa Vám splnia aj tie najtajnejšie želania 
a aby každý z nás svojimi skutkami robil svojich najbližších, 
priateľov a  aj úplne neznámych ľudí  - šťastnejšími, 
radostnejšími a spokojnejšími.

Miroslav Zámečník
starosta obce Zemianske Podhradie

Poďakovanie starostu, občanom obce Zemianske Podhradie

Aj v  tomto roku v  predvianočnom čase 
sa v  našej obci po štvrtý krát konala 
Medová nedeľa , ktorá je spojená 
s  výstavou poľovníckych trofejí 
jednotlivých poľovníckych 
združení a  výstavou včelárskeho 
náradia a  zariadenia. Hovorí 
sa, že „Medový perníček  je do 
srdca chodníček“. A  po tomto 
chodníčku prišlo v  nedeľu 
14. decembra do kultúrneho 
domu toľko návštevníkov, že 
kultúrny dom si už dávno takú 
účasť nepamätá. Už zďaleka 
sa šírila vôňa poľovníckeho 
gulášu, ktorý pripravili členovia 
poľovníckej spoločnosti.  Tento 
raz bola medová nedeľa, ktorej 
charakter sa z  roka na rok 
mení v  znamení vianočných 
trhov. Návštevníci medovej 
nedele okrem medu, medoviny,  
medovníčkov, sviečok z včelieho 
vosku mali možnosť zakúpiť si aj 

výrobky šikovných remeselne 
zručných odborníkov na 
servítkovú techniku, pletené 
výrobky z  papiera, krásne 

naaranžovaných vianočných výzdob, 
výrobkov z  dreva, prútia, bižutériu. 

K  vianočnej atmosfére prispeli aj deti 
z  našej materskej školy, ktoré svojimi 
krásnymi a milými vianočnými ozdôbkami 
potešili srdce nejedného návštevníka.
Tombola tento rok bola nesmierne bohatá, 
skladala sa z  32 cien. Od poľovnej zveri, 
medových výrobkov,palivového dreva, zrna, 
darčekových košov, rôznych prezentov, 
predplatného skylink, kulinárskeho náradia 
až po živého vianočného kapra, ktorý 
atmosféru ešte viac umocnil a  všetkým 
pripomenul najkrajšie sviatky roka – 
Vianoce. Verím, že návštevníci odchádzali 
z medovej nedele spokojní a svoju priazeň 
nám zachovajú a  prídu do kultúrneho 
domu v Zemianskom Podhradí aj o rok.                

Na záver patrí veľké ďakujem v prvom rade 
ochotným občanom, ktorí obetovali svoj 
voľný čas k zorganizovaniu tejto nádhernej 
akcie a samozrejme všetkým nemenovaným 
sponzorom, ktorí prispeli svojimi cenami 
do bohatej  tomboly. Ďakujeme a tešíme sa 
opäť o rok.

                Miroslav Zámečník
starosta obce Zemianske Podhradie

MEDOVÁ NEDEĽA
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V tomto roku (2014) sme mali zase viaceré spoločenské, vzdelá-
vacie a športové akcie, ktoré nám umožnili odpútať sa aspoň na 
chvíľu od rôznych starostí. A to je vlastne cieľ našich stretnutí. 
Spomeniem aspoň niektoré.
 Začiatkom apríla sme navštívili výstavu Flóra Bratislava. 
Pred rokmi bývala táto výstava v priestoroch PKO. Teraz sa už 

koná vo výstavných priestoroch Incheby, kde bola aj záhradná 
technika (kosačka s diaľkovým ovládaním). Rezané, črepníkové 
kvety, aranžmány potešili oči aj srdce. Pred výstavnou budo-
vou bolo množstvo stánkov s predajom okrasných bylín, drevín 
a  ozdobných predmetov 
s  rastlinnou tematikou. 
Nechýbali liečivé byliny 
– šalvia, medovka, mäta 
... Zaujímavá bola stévia, 
ktorá nahrádza cukor.
 V KD Zabudišová 
sme si pripravili dve 
spoločenské stretnutia 
s  gratuláciou jubilantom. 
Dôležitejšie bolo 17.9. 
Prečo? Náš harmonikár 
Ľudovít Zámečník mal 
70 rokov. Keďže bol ju-
bilant, tak sme mu dali 
hudobné voľno. Predseda 
našej organizácie poz-
val kapelu harmonikárov 
pod vedením kapelníka 
p. D. Košnára z  Myjavy. 
Lenže náš Ludvíčko 
dlho nevydržal bez har-
moniky. S  kamarátom J. 
Zacharom hrali tie naše 
najobľúbenejšie pesničky. 
Tak sme spievali a  tan-
covali až do večera. Nuž 
komu by sa chcelo ísť 
domov, keď nám hrali dve 
výborné kapely. Tešíme 
sa, že v rámci dobrej spo-
lupráce prichádzajú na 
spoločenské stretnutia 
dôchodcovia z MO Zemi-
anske Podhradie, Nová 
Bošáca a Predpoloma.
 Začiatkom júla 
sme absolvovali zájazd 
do susedného Česka. 
Navštívili sme historické 
zaujímavosti Buchlovíc 
– hrad, zámok, zámocké 
záhrady. Autobus nás 
doviezol až pod hrad. Za 
veľkou hradnou bránou 
nás čakalo vyše 60 scho-
dov, po ktorých sme v po-

hode vstúpili do zaujímavých hradných priestorov. Z hradnej veže 
bol fantastický výhľad po celom okolí. V reštaurácii pod hradom 
nás čakal chutný obed – typicky české jedlo. Prehliadka vzácneho 
a nádherného zámku a parku v  jeho okolí nás zaviedla do čias, 
keď tu sídlili pôvodní majitelia.
 Koncom septembra nás čakal ešte jeden nielen vzdelávací, 

ale aj gurmánsky zájazd po trase Modra – Slovenský Grob. Dopo-
ludnie sme strávili v historickej Modre. Ambiciózna sprievodkyňa 
nám zaujímavo rozprávala o jej histórii. Pešo sme prešli od mest-
ských hradných múrov až po vežu Sv. Barbory, ku ktorej bol 

neskôr postavený kostol. 
S  úctou sme navštívili 
Múzeum Ľ. Štúra – náro-
dovca, kodifikátora spi-
sovnej slovenčiny. Jeho 
život je čiastočne spojený 
s  históriou Zemianskeho 
Podhradia – kaštieľa, 
evanjelického kostola, 
ktorého fotografia sa 
nachádza v  Modranskom 
múzeu. 5.10. sme si pr-
ipomenuli 165. výročie 
ľudového zhromaždenia, 
ktoré organizoval Ľ. Štúr 
a  J. M. Hurban v  období 
silnejúcej maďarizácie. 
Zhromaždenie za práva 
Slovenského národa sa 
konalo v  Evanjelickom 
kostole v  Zemianskom 
Podhradí. Pod záštitou 
MO MS v  Bošáci bola 
odhalená pamätná tabuľa 
na budove múzea Holuby 
- Rizner.
 Po prehliadke 
múzea v  Modre sme si to 
namierili do Slovenského 
Grobu. Tu nás čakala 
chrumkavá husacina 
s  lokšami. Žeby nám ešte 
niečo chýbalo? Naša ka-
pela? Veruže nechýbala. 
A  už sa penziónom „U 
Milana“ niesli známe slov-
enské pesničky, ktorými 
sme zjavne potešili aj per-
sonál. V  mene všetkých 
účastníkov zájazdov 
ďakujem prípravnému 
výboru pod vedením 
predsedu Janka Wittkaya, 
za ich svedomitú a  zod-
povednú prácu.

Ďalšie aktivity:

Ako zdravo žiť na dôchodku? (Aj takto.)
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- brigády v parku na Námestí gen. Š. Jurecha
- športovanie v telocvični

Športovú akciu Sokolský vietor do MŠ pripravila p. Ž. Hrančová. 
Vyše 70 detí z obidvoch MŠ (Bošáca, Zemianske Podhradie) si 
schuti zašportovalo hravou formou. Radosť mali nielen deti 
a ich pani učiteľky, ale aj my dôchodkyne, keď sme usmerňovali 
deti pri prekonávaní zaujímavých športových úloh. Ďakujeme 
p. Mgr. D. Záhorovej, riaditeľke ZŠ s MŠ Ľ.V. Riznera v Bošáci, 
že má pochopenie pre športové akcie v telocvični aj pre deti MŠ 
a dôchodcov.
- príprava Receptára Bošáca – Březová pod vedením pracovníčky 
OÚ v Bošáci T. Helíkovej
- počítačový kurz, práca s  internetom viedla Ing. Martina 
Lukáčová (Haluzice)
Tešíme sa na vianočnú kapustnicu a  na Vianoce v  múzeu 
(21.12.2014).
Vážime si, že OÚ Bošáca pod vedením starostu Mgr. Daniela 
Juráčka venuje osobitnú pozornosť dôchodcom jubilantom. 
Pripravuje pre nich dvakrát ročne spoločenské posedenie.
  Ďakujeme

Všetkým, ktorí práve čítate tento článok v mene všetkých 
členov ZO JDS želám pokojné Vianoce a zdravie v roku 2015.  
    

Mgr. Anna Rydzá
čl. výboru ZO JDS   

Šport je jedna z  najzdravších súčastí každodenného života. 
Hoci príležitostí na šport mávame pomerne dosť, často 
dávame prednosť „menej akčným“ a menej zdravým aktivitám. 
V dnešnej dobe sa stáva veľkým celospoločenským problémom 
rozširujúci sa trend nadváhy -  a  to aj u detí a  s  tým spojené 
zdravotné riziká. Preto výchova k  aktívnemu športu už od 
detstva si viac ako kedykoľvek predtým zaslúži právoplatné 
miesto vo výchove našich detí. Dáme im tak oveľa zdravší  život 
a zdravšiu budúcnosť.  Aj preto je dôležité zvyšovanie  fyzickej 
zdatnosti detí predškolského veku, podpora a  rozvoj telesnej 
motoriky, zručnosť a  obratnosť pohybov v rámci pravidelnej 
športovej aktivity. 
Miestny odbor Matice slovenskej Bošáca a  Občianske združenie 
RATOLESŤ Haluzice  usporiadali v spolupráci  s Jednotou 
dôchodcov Slovenska Bošáca  a Obecným úradom Bošáca už 
VI. ročník športového podujatia pre deti predškolského veku s 
názvom „ Sokolský vietor do materských škôl“.  
Podujatie sa uskutočnilo 23. júna 2014, a zúčastnili sa deti z MŠ 
Bošáca/33/, MŠ Zemianske Podhradie/32/ ako aj rodičia s deťmi 
/6/, ktoré sú doma. Deti si do sýtosti zacvičili na 7 športových 
stanovištiach po krátkej rozcvičke pri hudbe.  Na záver boli 
odmenené malým balíčkom a diplomom.

Miestny odbor MS Bošáca zabezpečil sponzorsky /tlačiareň 
Tising N.Mesto n/V./ diplomy pre účastníkov športového 
podujatia a  občerstvenie - balíčky pre deti/DEMIFOOD 
z  N.Mesta n/V./ OZ Ratolesť Haluzice zabezpečilo športové 
náčinie a vecné ceny pre deti do MŠ Bošáca a Zem. Podhradie 
/vďaka sponzorovi-PALATIN,kancelárske potreby/ ZO JDS 
Bošáca zabezpečila personálnych pomocníkov /11dôchodcov/ 
k  športovým stanovištiam. Pre deti bolo pripravených 
7 až 8 stanovíšť.  Obecný úrad Bošáca nám zabezpečil 
fotodokumentáciu z  podujatia a  ZŠ s MŠ Ľ.V.Riznera Bošáca 
nám poskytla telocvičňu a  športové náradie. Všetkým patrí v 
mene detí veľké ĎAKUJEME. 

„ Sokolský vietor do materských 
škôl - VI. ročník“ 

Vianočné tvorivé dielničky
v materskej škole

Dňa 9.12. 2014 na vianočných tvorivých dielničkách pri príjemnej 
hudbe naši škôlkári aj s rodičmi zhotovili krásne zimné výrobky .
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Mikuláš v MŠ

Vianoce- čas zázrakov...
December je zázračný mesiac. Je to mesiac, kedy sa 
deťom plnia sny, kedy do našich príbytkov vchádza 
láska. Sadá si spolu s deťmi, rodičmi, starými rodičmi 
k  vianočnému stolu, pohládza ich tváre teplou rukou 
a zažína svetielka v očkách detí.
Na tieto najkrajšie sviatky v roku sa pripravujeme s deťmi 
aj v Materskej škole Zemianske Podhradie. Rozprávame 
sa o advente, pripravujeme sa na príchod Mikuláša. Na 
Luciu vymetáme z kútov zlé sily a nešťastie,  vyrábame 
rôzne vianočné ozdoby, spievame vianočné piesne, 
koledy.  Deti často vyslovujú svoje tajné priania, čo by 
chceli nájsť pod vianočným stromčekom, píšu „List 
Ježiškovi“. Veľmi radi zdobíme medovníčky, ktoré potom 
spoločne s rodičmi ochutnávame na vianočnej besiedke. 
Nezabúdame ani na zvyky a  tradície „Štedrej večere“ 
a  rozbaľovanie darčekov. Tento rok chceme ukázať 
šikovnosť a zručnosť našich detí, rodičov, pani učiteliek 
na „Medovej nedeli“ v  KD Zemianske Podhradie.                                                                                                                                       
              Sme veľmi radi, že naša materská škola dý-
cha predvianočnou atmosférou a  môžeme spoločne  
vychutnávať „čaro Vianoc.“  
Prajeme všetkým krásne a veselé Vianoce. Nech sú sviat-
kami plnými lásky, pokoja a oddychu. Prajeme, aby nový 

rok bol lepší ako starý, aby v rodine nebol nikto chorý. 
Prajeme zdravie, šťastie pre každého z Vás, aby bol svet 
lepší, krajší ako doteraz.

Materská škola Zemianske Podhradie

Mikuláš je kúzelník, darčeky 
nám vykúzli. Ale iba pre 
takých, čo neboli cez rok 
zlí....a  nezabudol na nás a  aj 
tento rok prišiel do Materskej 
školy v Zemianskom Podhradí 
v sprievode svojich pomocník-
ov –anjela a čerta. Privítali sme  
ich piesňou, básňami. 
Keďže všetci po celý rok 
poslúchali, boli odmenení 
sladkým balíčkom. Deti 
prisľúbili , že budú poslúchať aj 
v budúcom roku, tak dúfame, 
že sa u nás opäť zastaví. 
                                                                                                                                    

D. Madilová

Materská škola Zemianske Podhradie
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Každý okamih je jedinečný.
Každý človek je jedinečný.
Len niekedy na to zabúdame....

Rok sa uberá ku koncu, najkrajšie svi-
atky roka sa opäť blížia, už môžeme 
počítať dni... So zvláštnou radosťou 

pripravujeme darčeky pre rodinu a milých 
priateľov, zamýšľame sa nad tým, ako 
potešiť svojich najbližších.
Ja by som chcela poslať virtuálny darček 
vo forme veľkého priania zdravia, šťastia, 
spokojnosti a  radosti chodiť do práce, aj 
keď to  niekedy nie je jednoduché pre mo-
jich spolupracovníkov ako sú pani učiteľky, 
pani upratovačky, pani kuchárky a  v neposlednom rade pani 
ekonómka a pán školník, či všetky dievčatá v škôlke. Som veľmi 
rada, že môžem pracovať v takejto spoločnosti. 

Hľadali sme si k  sebe cestu a myslím si, že spokojnosť a porozu-
menie vyhralo, a mohli sme zažiť rôzne krásne zážitky .... podarilo 
sa nám zapájať sa do rôznych súťaží (vedomostných, tvorivých, 
speváckych, literárnych, športových), kde nás deti krásne reprezen-
tovali v  školských i  okresných kolách; vyrobili sme si vlastný 
školský kalendár; vytvárali sme si vlastné súťaže a  podujatia, 
ktorých aktérmi boli práve naše deti (Deň otvorených dverí, kvapka 
vody, ochrana života a zdravia, karneval, imatrikulácie prváčikov, 
či Mikuláš, ktorý sme strávili divadelným predstavením našich de-
viatakov, ktorým sa chcem poďakovať a  hlavne ich pani učiteľke 
triednej Danke Holičkovej; vytvorili sme si spoločne knižnicu, kde 
sa môžeme stretávať a  zdokonaľovať sa v  čitateľskej gramotnosti; 
bezpečnostný vrátnik stráži priestor, aby sa nám nik nepozvaný 
nedostal do školy; skrášlili a opravili sme si triedy; zapojili sme sa 
do projektov, cez ktoré sme zmodernizovali niektoré triedy o  in-
teraktívne tabule, dataprojekty a notebooky pre učiteľov; navštívili 

sme rôzne miesta pri koncoročných výletoch alebo exkurziách. Je 
veľmi mnoho drobností, ktoré sme spoločne vytvorili a  dokázali 
a ktoré nám spríjemňovali náš rok 2014. O všetkom, čo sme zažili sa 
s Vami delíme na internete prostredníctvom našej webovej stránky 
i sociálnej siete FB, ktorých ste veľkými návštevníkmi, čo ma veľmi 

teší. 

Samozrejme, v  neposlednom rade veľké 
ĎAKUJEM patrí aj pánovi starostovi Dankovi 
Juráčkovi a  všetkým pracovníkom obecného 
úradu, či starým alebo novým poslancom 
obce, ktorý nám vychádzali v  ústrety, či už 
príspevkom na minirekonšrukciu telocvične, 
kde sme opravili strop, vymenili osvetlenie 
a  vymaľovali celú telocvičňu, vstupnú i  spo-
jovaciu chodbu, vymenili PVC na schodisku; 

ďakujeme za využívanie KD; OŠK v zastúpení 
Jožkom Mihalom nám zapožičiaval šatne i  ihrisko pri športových 
súťažiach, a mnoho drobností, ktoré nám uľahčovali prácu. Dúfam, 
že i naďalej sa nám bude spoločne výborne spolupracovať k spoko-
jnosti nás všetkých. 

Moje prianie pre všetkých: „Kiežby toto vianočné svetlo poro-
zumenia a pokoja v nás zotrvalo čo najdlhšie. Bol by to najkrajší 
vianočný dar. Pričiniť sa oň však musíme predovšetkým sami, vo 
svojom vnútri. Nech bude pre Vás všetkých nielen obdobie Vianoc, 
ale aj ďalší nový rok príležitosťou darovať prijatú Lásku druhým 
s radosťou a pokorou v srdci a nech celý nový rok 2015, bude plný 
jedinečných okamihov a jedinečných ľudí, na ktoré nezabudnete.“

Ešte raz šťastné a veselé Vianoce a pod stromčekom 
okrem iných darčekov najmä zdravie a šťastie. 

Mgr. Daniela Záhorová, riaditeľka školy

ŠKOLA NAŠA MILOVANÁ ... ako sa nám darí a čím žijeme.

Dňa 5.12. deti strávili „mikulášsky deň!. Naši najstarší žiaci, deviataci, za pomoci pani učiteľky Danky 
Holičkovej, nacvičili divadielko. Ukázali nám, čo robia anjelici v nebíčku a čertíci v pekle. Krásne si pripravi-
li triedu a predstavenie sa mohlo začať. Na konci divadielka prišiel Mikuláš a rozdal všetkým deťom balíčky. 

Veľká vďaka patrí deviatakom a hlavne pani učiteľke Danke Holičkovej za prekrásne dopoludnie. 
Mikuláš neobišiel ani našich najmenších škôlkarikov.
Ďakujeme Mikulášovi za darčeky.

Mikulášsky deň v základnej i materskej škole
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Život sa nemeria rokmi,
preto v našom živote nemajú cenu.
Cenu má život prežitý za tie roky...
E. Stevenson

Koľko pravdy je v  tomto výroku, 
ktorý si organizátori stretnutia 
zvolili ako motto.
Aj báseň Júliusa Benka „ Mojim 
žiakom“ v  jednej slohe vyjadruje 
práve to, čo sa hodí na stretnutie 
týchto „žiakov“.
Vy, odídete, rozpŕchnete sa po svete. 
Ten na univerzitu, ten do úradu, ten 
zas túžbu skrytú v čin zmení, tá stav 
chce zmeniť, ten zas toky riek. Nuž 
leťte, chlapci cez hmly a osídlia, i Vy, 
dievčatá plné krás! Veď svet taký 
nádherný je!
 A  oni tak urobili, rozleteli 
sa tak, ako hovorí básnik: po rodnej 
zemi, po svete. Vďaka obetavosti 
organizátorov, pani Martuške Kukučovej, 
pánovi Stanislavovi Figurovi a  pánovi 
Jankovi Kopuncovi sa im podarilo so 
všetkými spojiť a pozvať ich na stretnutie 
spolužiakov po 55 rokoch. Sú to žiaci 8.A 
a 8.B triedy, ktorí v školskom roku 1958-59 
ukončili Osemročnú základnú školu ešte 
v  starej škole v  Zemianskom Podhradí. 
Zo 42 žiakov na stretnutie prišlo 24, 11 
je už mŕtvych a  7 z  nich pre zdravotné 
ťažkosti na toto stretnutie nemohlo prísť. 
Z  učiteľov bol prítomný profesor Ferko 
Kužlík /neskôr bol zástupca riaditeľa 
Zdravotnej školy v Trenčíne/, Mgr. Dušan 
Dugáček, Božena a  Adam Rýdzi, ktorí 
učili na dvojtriednej základnej škole na 
Zabudišovej patriacej do obvodu ZŠ 
v Bošáci.
 Stretnutie bolo zvláštne, no však 
zaujímavé, milé a dojímavé. Veď nevidieť 
sa 55 rokov je kus života – mladosť, 
plodné roky, ale aj časť staroby. Na chodbe 
kultúrneho domu v  Bošáci, kde sme 
sa sústreďovali bola trma-vrma, začalo 
hádanie, kto je kto, nakoľko mnohí sa 
vôbec nepoznali. Veď za tie roky nás život 
mnohých už značne poznačil. Jednému 
sa zriedili vlasy a  ubudli, druhému sa 
objavili šediny, niektorým pribudlo na 
hmotnosti, iným zasa ubudlo, zohnutý 

chrbát, boľavé kolená, kĺby – to všetko 
zmenilo ich výzor. To však nikomu 
nevadilo. Nechýbali vrelé objatia, bozky, 
stisky rúk, ale aj slzičky radosti a  šťastia 
sa sem tam skotúľali po niektorých lícach. 
Veselý smiech, humor, to všetko patrilo 
k predstavovaniu a zoznamovaniu týchto 
„žiakov – starcov“. Keď zvítanie skončilo, 
šum a  vrava stíchli, pán Stanko Figura 
privítal všetkých prítomných, poskytol 
potrebné informácie o priebehu stretnutia 
a požiadal p. uč. Rýdzeho o príhovor.
 Po príhovore, prípitku 
a  slávnostnom obede začali rozhovory 
medzi jednotlivcami ale aj skupinkami 
na rôzne témy. Začalo spomínanie. 
Spomínanie nielen na školu a  školské 
roky prežité v nej, ale aj na učiteľov, ktorí 
ich učili a na všetko čo vo svojom živote 
doteraz prežili.
Ich život, ako hovorili, bol iný ako život 
žiakov v  dnešnej dobe. Vážili si učiteľov 
a  ich prácu, doma pomáhali rodičom 
pri rôznych prácach, takže na učenie im 
veľa času neostávalo. Avšak vďaka ich 
šikovnosti, usilovnosti a  pracovitosti 
mnohí úspešne skončili stredné školy 
s  maturitou, vysoké školy, zabezpečili si 
dobré zamestnanie a keď si založili vlastné 
rodinky, z dievčat sa stali starostlivé mamy 
a z chlapcov statoční otcovia. Dnes sa už 
venujú svojim vnúčatám, tešia sa z  ich 
úspechov a trápia sa nad ich neúspechmi.
 Po niekoľkohodinovej debate 

sme sa s nimi v podvečerných hodinách  
rozlúčili, zaželali im veľa zdravia, radosti 
a  spokojnosti v  ich ďalšom živote 
a  šťastnú cestu domov. Organizátorom 
stretnutia sme poďakovali za pozvanie 
a  starostlivosť, ktorú nám venovali na 
stretnutí a  nechali sme ich pokračovať 
v rozhovoroch. 
 Rozišli sme sa až vo večerných 
hodinách. Lúčenie bolo omnoho ťažšie ako 
zvítanie. Boli však spokojnejší, nakoľko 
boli obohatení o mnohé poznatky svojich 
spolužiakov, ktoré  doteraz nevedeli.

Ach, roky, roky, ako keby sane 
prudko zleteli zo svahu.
Kto by bol myslel, že tak skoro 
minú, kto by bol čakal taký rýchly 
spád!
Je to jak včera, čo sme na hladinu 
spustili čln a začali veslovať.
A tiekol čas jak rieka nebadane, 
oprel sa vietor rokov do plachiet!
Len spomínanie, časté spomínanie, 
no návratu, návratu už niet.
     
  Božena Rýdza

Prosíme o ospravedlnenie účastníkov tohto 
stretnutia, že uvedený článok bol naším 
nedopatrením uverejnený až v poslednom čísle 
časopisu Prameň.

V spomienkach sa vrátili do školských lavíc a mladosti.
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TABUĽKY MUŽSTIEV OŠK PO JESENNEJ ČASTI SÚŤAŽÍ

DOSPELÍ - 6. liga:

Por. Družstvo Z V R P Skóre Body
1  OFK Čachtice 15 11 0 4 49 : 22 33
2  TJ Slovan Zamarovce 15 10 2 3 39 : 22 32
3  OŠK Bošáca 15 8 4 3 26 : 17 28
4  TJ Družstevník Dubodiel 15 7 5 3 26 : 14 26
5  TJ Družstevník Očkov 15 8 2 5 33 : 29 26
6  TJ Družstevník Vlára Ľuborča 15 7 4 4 29 : 21 25
7  TJ Slovan Dolná Súča 15 7 4 4 24 : 21 25
8  TJ Družstevník Veľká Hradná 15 6 2 7 34 : 29 20
9  TJ SPP Veľké Bierovce - Opatovce 15 5 4 6 27 : 25 19
10  TJ Cementár Horné Srnie 15 4 6 5 25 : 30 18
11  TJ Inovec Trenčianske Jastrabie 15 5 3 7 15 : 21 18
12  OFK Slovan Skalka nad Váhom 15 5 1 9 22 : 36 16
13  TJ Družstevník Opatová nad Váhom 15 4 3 8 25 : 34 15
14  FK Horná Súča 15 4 3 8 26 : 38 15
15  FK 1925 Pobedim 15 2 4 9 20 : 43 10
16  FK Bradlan Brezová pod Bradlom 15 2 3 10 21 : 39 9

DORAST - V. liga SEVER:

Por. Družstvo Z V R P Skóre Body
1  TJ Žiar Papradno 15 11 3 1 35 : 10 36
2  FK Junior Kanianka 15 9 4 2 60 : 13 31
3  TJ Družstevník Opatová nad Váhom 15 10 1 4 51 : 14 31
4  OFK Klátova Nová Ves 15 10 1 4 31 : 16 31
5  FK Košeca 15 9 3 3 46 : 23 30
6  OŠK Bošáca 15 9 1 5 33 : 22 28
7  TJ Partizán Domaniža 15 8 2 5 49 : 21 26
8  MFK Stará Turá 15 7 1 7 47 : 36 22
9  TJ Partizán Prečín 15 6 2 7 24 : 28 20
10  TJ Slovan Trenčianska Turná 15 6 1 8 38 : 55 19
11  TJ Družstevník Dubodiel 15 5 3 7 33 : 43 18
12  OFK Drietoma 15 5 0 10 20 : 38 15
13  OK Častkovce 15 4 1 10 18 : 34 13
14  OŠK Chynorany 15 3 2 10 29 : 74 11
15  FK Streženice 15 3 1 11 15 : 36 10
16  ŠK Slovan Šimonovany - Partizánske 15 2 0 13 22 : 88 6

STARŠÍ ŽIACI - 4. liga:

Klub Z V R P Skóre Body + Body
1 Dolná Súča 13 13 0 0 114 : 3 39
2 Soblahov 13 11 0 2 85 : 15 33
3 Trenčianske Stankovce 13 10 1 2 52 : 16 31
4 Bobot - Horňany 13 10 1 2 37 : 10 31
5 Zamarovce 13 7 3 3 40 : 25 24
6 Horná Súča 13 6 3 4 49 : 21 21
7 Záblatie 13 5 2 6 47 : 51 17
8 Stará Turá 13 5 1 7 30 : 32 16
9 Opatová nad Váhom 13 4 2 7 30 : 31 14

10 Krajné 13 4 2 7 14 : 48 14
11 Trenčianska Turná 13 3 1 9 22 : 59 10
12 Horné Srnie 13 2 1 10 19 : 50 7
13 Svinná 13 2 1 10 16 : 50 7
14 Bošáca 13 0 0 13 6 : 150 0

PRÍPRAVKA:

Klub Z V R P Skóre Body + Body
1 TJ Zavažan Kálnica 20 14 4 2 65 : 21 46
2 OFK Čachtice 20 13 6 1 68 : 17 45
3 TJ Iskra Moravské Lieskové 20 12 4 4 59 : 32 40
4 TJ Družstevník Považany 20 7 1 12 42 : 57 22
5 PŠK Bzince pod Javorinou 20 3 1 16 33 : 94 10
6 OŠK Bošáca 20 2 2 16 34 : 80 8

SILVESTER 2014 s OŠK Bošáca 
Obecný športový klub Bošáca Vás srdečne pozýva na Tradičnú Silvestrovskú zábavu,

ktorá sa aj tento rok uskutoční v našom Kultúrnom dome.
Príďte sa rozlúčiť so starým rokom a privítať nový v kruhu svojich priateľov a známych. V cene vstupenky je tombola, koláče, pagáče, 
káva, ohňostroj a Silvestrovská kapustnica. Výťažok bude venovaný na podporu mládežníckeho futbalu  v Bošáci. Do tanca a k 
počúvaniu Vám bude hrať DJ Miro hity rokov 80-tych, 90-tych a možno aj iných!

Všetci ste srdečne vítaní!

B L A H O Ž E L A N I E !

Obecný športový 
klub Bošáca blahoželá 
všetko najlepšie nášmu 
funkcionárovi a 
dlhoročnému členovi OŠK 
p. Vladimírovi Mackovi k 
jeho životnému jubileu 60. 
rokov! 

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

 Výkonný výbor OŠK 
Bošáca

OŠK Bošáca, muži 
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Poľnohospodárske družstvo Bošáca v  priebehu 
uplynulých štyroch rokov prešlo a  neustále prechádza 
veľkými zmenami. Stal sa z  neho stabilne rozvíjajúci 
sa podnik, ktorý 
obhospodaruje pôdu 
v  našej doline, venuje 
sa chovu ošípaných, 
hovädzieho dobytka, 
po rokoch opäť obnovil 
činnosť bitúnka a  aj 
naďalej  poskytuje 
pracovné miesta pre 
našich obyvateľov.  
Počas tohto obdobia 
sa v  PD Bošáca 
investovali nemalé 
finančné prostriedky, 
vďaka ktorým prešli 
rekonštrukciu budovy, 
zakúpili sa nové 
stroje, zariadenia 
a technológia.
Už v  roku 2011 bola 
celková investícia 
do nákupu strojov 
a  zariadení v  sume 
422 tis. eur. Zakúpil sa 
teleskopický nakladač 
Manitou, plečka 
na cukrovú repu, 
kŕmny voz Farezin, 
zhrňovač, zberací 
voz PÖTTINGER 
JUMBO, Terradisc 
na podmietku, 
mulčovač, podvozok 
Grand super, traktor 
SAME 160, traktor 
Zetor, traktorový 
fekálny náves, lyžiny 
na Manitou,  nový 
kamerový systém a  
osobné auto Suzuki. 
V  nasledujúcom roku do PD Bošáca pribudlo nové 
rozmetadlo Amazone, žací stroj, sejačka Monosem 
na cukrovú repu, kosačka na lucernu, traktor Massey 

Ferguson, podvozok Grand super, vaňová korba a nová 
technológia pre ošípané v celkovej hodnote cez 200 tis. 
eur. Zároveň sa zrealizovala čiastočná rekonštrukcia 

na hospodárskom dvore 
v Zem. Podhradí, kde bola 
zriadená výkrmňa pre 
býkov v hodnote 30 tis. eur. 
Opätovne bola spustená 
prevádzka bitúnka, ktorej 
predchádzali stavebné 
úpravy a nákup technológie 
v hodnote viac ako 50 tis. 
eur. Pre potreby bitúnka 
boli zakúpené automobily 
Peugeot partner a Peugeot 
boxer.

V  roku 2013 dosiahli 
celkové investície v  PD 
Bošáca 390 tis. eur, ktoré 
zahŕňali rekonštrukciu 
odchovne pre mladý 
hovädzí dobytok, chladenie 
pre bitúnok, novú 
technológiu pre ošípané 
ale aj nákup zberacieho 
voza PÖTTINGER 
JUMBO, druhého 
teleskopického nakladača 
Manitou, mulčovača 
Bomford, sejačky Horsch, 
ďalej pribudli traktory 
Zetor Proxima a Massey 
Ferguson a  osobné auto 
Renault.
V  tomto roku prešiel 
rekonštrukciou 4-radový 
kravín pre odchov 
mladého hovädzieho 
dobytka v  investičnej 
hodnote 200 tis. eur.
Možno sa pri čítaní týchto 

informácií mnohí zamyslia, prečo sa neustále investuje, 
rekonštruuje a  nakupujú  nové stroje a  zariadenia. 
Odpoveďou je, že súčasná situácia na družstve a trend 
v poľnohospodárstve si to vyžaduje. 

Zo života PD Bošáca
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Základom pre správne fungovanie družstva je kvalitná 
a  spoľahlivá mechanizácia. Jej nákupom a  obnovou 
sa podarili dosiahnuť výborné výsledky v  rastlinnej 
výrobe. Objekty, ktoré prešli rekonštrukciou sú plne 
využívané pre živočíšnu 
výrobu, u  ktorej 
dochádza k  neustálemu 
zvyšovaniu stavov 
hospodárskych zvierat, 
k  vyššej produkcii 
mäsa a  mlieka. Pre 
porovnanie v roku 2010 
PD chovalo 422 ks hov. 
dobytka (mladý hovädzí 
dobytok 156 ks, vysoko 
teľné jalovice 44 ks, 
dojnice 219 ks, býky 3 
ks) a 611 ks ošípaných(z 
toho 92 prasníc). 
V súčasnosti  PD chová 
872 ks hovädzieho 
dobytka(dojnice 298 ks, 
vysoko teľné jalovice 28 
ks, 6-24 mes. jalovice 
183 ks, býčkovia 
200ks, plemenné býky 
2 ks, teľatá do veku 3 
mesiacov 114 ks a teľatá 
vo veku 3-6 mesiacov 
v počte 47 ks) a ošípané 
v  počte 1260 ks(z toho 
prasničky a  prasnice 
99ks, 3 kancov a  vo 
výkrme 1158 ks 
ošípaných).

Všetky tieto aktivity, 
opravy a  rekonštrukcie 
si vyžadujú veľké 
investície. PD Bošáca 
je financované vlastne 
z  troch zdrojov. 
Tak ako každý 
p o ľ n o h o s p o d á r s k y 
podnik v  Európskej 
únii, aj PD Bošáca 
poberá dotácie vo výške 
300 tis eur, ktoré slúžia 
na financovanie rozvoja 

družstva, teda PD ich investuje do opráv a  nákupu 
strojov a  zariadení. Veľkým zdrojom finančných 
prostriedkov je vlastná produkcia družstva. Posledným 
zdrojom pre získanie finančných prostriedkov sú 

Fondy Európskej únie, do 
ktorých sa PD neustále 
zapája. V  roku 2012 tak 
s pomocou Fondov EU sa 
podarilo zrekonštruovať 
bitúnok a  uviesť ho  opäť 
do prevádzky v  celkovej 
hodnote projektu 
200 tis. eur. V  roku 
2013 sa zakúpili stroje 
a  technológia v  hodnote 
150 tis. eur a v roku 2014 
sa z  dotácií fondov EU 
zrekonštruoval 4-radový 
kravín pre odchov 
mladého hovädzieho 
dobytka v  investičnej 
sume 200 tis. eur. 
V  súčasnosti už má PD 
Bošáca pridelenú ďalšiu 
dotáciu na rekonštrukciu 
dojárne v  hodnote 140 
tis. eur, ktorá sa bude 
realizovať v nasledujúcom 
roku. 

P o ľ n o h o s p o d á r s k e 
družstvo tak behom 
štvorročného obdobia 
plného zmien a  rôznych 
inovácií dokáže na tej 
istej výmere pôdy, so 
súčasným počtom zvierat 
a  s prevádzkou bitúnku 
vyrobiť  dvojnásobok 
finančných zdrojov ako 
v roku 2010. Pri príležitosti 
blížiaceho sa nového roka 
prajeme predsedovi PD 
Bošáca Ing. Vladimírovi 
Králikovi a  všetkým 
zamestnancom družstva  
veľa zdravia, úspechov 
a elánu do práce.

Obecný úrad Bošáca

Zo života PD Bošáca
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Miestny odbor 
Matice v Bošáci 
v  spolupráci 
d o t k n u t ý c h 
inštitúcií, ako 

pri spomienkovej slávnosti 165. 
výročia narodenia Ľ. V. Riznera 
/30.3. 2014/, vykonal v  histórii 
Slovenska ojedinelú spomienkovú 
slávnosť -  05.10.2014 – 165. 
výročia významného ľudového 
zhromaždenia na sklonku 
revolúcie 1849. 

 Vo februári 1848 došlo 
vo Francúzsku k  revolučným 
pohybompod heslami: sloboda, 
rovnosť, bratstvo, ktoré sa rozšírili 
do viacerých krajín Európy.

 Takmer po 900 rokoch 
svojej ujarmenosti sa v nich Slováci 
postavili do boja za svoju slobodu 
a svojbytnosť. Dialo sa to podobne 
ako dávno pred tým v  Čechách, 
kde viedli svoj spravodlivý zápas 
za slobodu Husiti. Duchovnými 
vodcami slovenskej revolúcie 
bola mladá trojica – Štúr, Hurban 
a  Hodža, v  ktorej postupne prvé 
miesto zaujal Hurban. Títo traja 
odvážni muži zaroveň poznali, že 
prišla pravá historická doba, ktorú 
nemožno stratiť, prepásť, lebo by 
to prinieslo ťažké dôsledky pre 
prítomnosť i budúcnosť.

 Hneď po Veľkej noci 
/1848/ rozprúdil Hurban za 
pomoci študentov vo svojom kraji 
mohutnú agitáciu. Konali sa veľké 
ľudové zhromaždenia, na ktorých 
zobúdzali ľudí z  ľahostajnosti 
1848 v  Martine, celonárodné 
zhromaždenie z  ktorého Žiadosti 
boli predložené krajinskému 
snemu a  palatínovi. Na vedúce 
osobnosti Hurbana, Štúra a Hodžu 
bol vydaný zatykač. Takže sa 
museli skrývať a  pre Štúra bolo 

Anna Mihalová sa narodila 24.9. 
1908 v Bošáci. Narodila sa rodičom 
Jánovi Mihalovi a  Kataríne rod. 
Kravárikovej. Dom v  ktorom 
sa narodila sa nachádzal na 
námestí, dnes je tam novostavba p. 
Brezováka.

 Súrodencov mala troch. 
Najstarší bol Karol, potom sestra 
Mária a  mladší Juraj. Rodičia boli 
maloroľníci, obrábali pôdu, ktorá 
bola ich živiteľkou. Boli to bohabojní 
ľudia. Keď Anna dovŕšila školského 
veku, začala chodiť do ľudovej 
školy. V  tom čase boli v  Bošáci tri 
ľudové školy: Rímskokatolícka, 
štátna a Židovská. Anna chodila do 
Židovskej školy, ktorú mala blízko. 
V  tej dobe 
tam vyučoval 
prísny, ale 
s v e d o m i t ý 
učiteľ Rabín 
Singer. Učil 
dobre. Dal si 
záležať na tom, 
aby jeho škola 
mala úroveň. 
Väčšina žiakov bola z  kresťanských 
rodín, židovských žiakov bolo zopár. 
Keď sa neučili, tak ich mlátil hlava 
nehlava. Nás sa však ani nedotkol. 
Na škole sa vyučoval nemecký jazyk, 
čo bolo dôvodom, prečo rodičia 
zapisovali deti do tejto školy. Učila sa 
aj maďarčina, ktorú deti moc nemali 
radi. Keď videli rodičia, že sa Anna 
dobre učí, tak ju dali do meštianskej 
školy ku ctihodným sestrám Notre 
Dame v  Trenčíne. Veľmi sa jej tam 
darilo. Žila v  prísnej regule ako 
novicka, kde sa musela zrieknuť 
veľa svetských vecí, ako napríklad 
rodičov mohla vidieť len raz do roka. 
Vo všetkom veľmi dobre prospela 
a  so súhlasom rodičov odchádza 
ako šestnásťročná v  auguste 1924 

do Talianska do Turína a  s  ňou 
aj Ľudmila Žákovicová. Anna 
a  Ľudmila vstúpia do kongregácie 
dcér Panny Pomocnice – saleziánok. 
V  Turíne študovala štyri roky, kde 
zložila prvé rehoľné sľuby 5. augusta 
1928 v  Nizze Monferrato. To bola 
veľká udalosť, kde sa zrieka všetkého 
svetského a  prijala rehoľné meno 
Anita. Slúžila Pánu Bohu a  jeho 
jednorodenému synovi Ježišovi 
Kristovi. Pri tejto slávnosti bývajú 
aj rodičia, súrodenci aj rodina. Ona 
to musela prežiť bez nich, musela jej 
stačiť jedna sestrička zo Slovenska. 
V  pokore a  v láske odovzdaná do 
vôle Božej ďakovala za všetko. Za 
štyri roky štúdia v  Turíne sa učila 
cudzie jazyky. Vedela ich päť, lebo 

nevedela, do 
ktorej krajiny 
bude vyslaná 
na misie, aby 
mohla učiť, 
šíriť vieru 
a  pomáhať 
chudobným. 
Ešte v  tom 
istom roku na 

vlastnú žiadosť odchádza vykonávať 
misionársku prácu do Strednej 
Ameriky do štátu Costarika do 
San José. Ako učiteľka vyučovala 
najprv v detskej škôlke a súčasne po 
niekoľko rokov vychovávala rehoľný 
dorast sestier saleziánok. Učila 
náboženstvo, cudzie jazyky, hudbu 
a  telocvik. Potom ju predstavená 
poslala do Santa Rose de Copan 
v Hondurase, kde vyučovala v škole. 
Po niekoľkých rokoch odchádza 
Mesatepe do Nicaragui, kde bola 
šesť rokov predstavenou v kláštore. 

- pokračovanie v budúcom čísle-

Mária Hakárová a  Štefan Brezovák 
s rodinou. 

Spomienky na milovanú tetu Annu Mihalovú
1. časť
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jedno z hlavných miest úkrytov Gustáv Ostrolúcky a najmä poval pod strechou kostola Evanjelickej a.v. cirkvi 
v Zemianskom Podhradí.

 Mnohotisícový počet naverbovaných dobrovoľníkov Štúrom a  Hurbanom od marca 1848 do konca 
novembra 1849 nedá sa jednoznačne popísať. Celonárodné ľudové hnutiev uvedenom časovom období prebehlo 
v troch fázach. Poslednú fázu slovenského národného hnutia v období revolúcie vyplnilo najmä petičné hnutie 
počas septembra a októbra 1849. Takto slovenská politika skoro rok požadovala oddelenie Slovenska od Uhorska 
a  zriadenie slovenskej korunnej krajiny, čo najvhodnejšie pripadlo na presadenie po kapitulácii honvédskej 
armády pri Világoši 13. augusta 1849.

 Na konci augusta /1849/ Ľ. Štúr, J.M. Hurban a J. Bórik preniesli svoje pôsobenie z Myjavy a Brezovej 
pod Bradlom do oblasti Nového Mesta nad Váhom a to konkrétne zvolaním prvého zhromaždenia /27.8.1849/, 
na ktorom Hurban vyzval do boja proti utláčateľom a za získanie národnej slobody. V Trenčianskej stolici sa 
stalo strediskom pre agitáciu Zemianske Podhradie, kde 30.8.1849  pozvali zástupcov 16 okolitých obcí na 
zhromaždenie, ktoré sa konalo v evanjelickom kostole. Zo Zemianskeho Podhradia odišli dôverníci do Čachtíc 
odtiaľ do Trenčína a bánovského Záhoria. 

 Z podnetu Ľ. Štúra sa v septembri 1849 rozbehlo na západnom a strednom Slovensku petičné hnutie. 
V  druhej polvici septembra preniesol svoj stan opäť do Zemianskeho 
Podhradia – do evanjelickej fary, kde pôsobil ako kňaz jeho mladší brat 
Samuel. Najskô okolo 20.9. vystúpil na zhromaždení v Bošáci. Súčasne 
pripravoval prosbopis a  rozoslal pozvánky predstaveným 14 okolitých 
obcí na zhromaždenie do Zemianskeho Podhradia, ktoré sa konalo 22.9. 
1849 a  za prítomnosti katolíckeho farára Štefana Závodníka. Prítomní 
zástupcovia obcí podpisovali dokument a zvolili spoločnú deputáciu do 
Viedne.

 Prirodzene nasledoval rad deputácií aj z  iných oblastí Slovenska. 
Popri cisárovi Františkovi Jozefovi ich prijímali ostatné vplyvné osobnosti 
vtedajšej cisárskej politiky. Napriek sľubom slovenské nádeje nesplnili 
a  slovenskú otázku, rovnako ako aj ďalšie problémy namiesto riešenia 
odložili do neurčitej polohy. To je však už iný problém.

 V  každom prípade podbradlansko-podjavorinský región, kde sa 
nachádza aj Zemianske Podhradie a  Bošáca, nielenže zohral v  rokoch 
1848 /49 dôstojnú úlohu v  slovenskom národnopolitickom pohybe, ale 
patril k jeho hlavným centrám. 

...

Kým šanca z rokov 1848 a 1849 ostala nevyužitá, nikdy predtým a dlho 
potom takéto znaky v slovenskom prípade nemôžeme pobadať. Až rok 
1918, ktorý nadväzoval na udalosti meruôsmych a  memorandových 
rokov, hlásil sa k ich odkazu a znamenal premennú šancu.

Jedným z našich dlhodobých problémov sú ťažkosti s pamäťou niektorých 
vplyvných osobností ako aj vplyvných médií. Pritom kultivovaná historická 
pamäť je jednou z  podmienok národného sebavedomia v  prítomnosti, 
ako aj svýhľadom do budúcnosti. Na udalosti z rokov 1848/1849, ktoré 
rozhodovali o dlhodobom vývoji a boli začiatkom toho, čo sa naplnilo 
v inej podobe neskôr a oneskorene, naša kultúra takmer zabudla.

hIng. Stanislav Zamec

MO MS Bošáca

Revolučné dvojročie 1848 – 1849
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60 rokov
Anna Bujnová, Zem. 
Podhradie č. 108
Milan Pospíšil, Zem. 
Podhradie č. 161
Adamať Milan, Bošáca
Janušíková Janka, Bošáca
Naďová Veronika, Bošáca
Hodálová Janka, Bošáca
Kubo Ján, Bošáca

65 rokov
Janušíková Eva, Bošáca
Václavík Ján, Ing., Bošáca
Janka Kusendová, Zem. 
Podhradie č. 174

70 rokov
Viera Rýdza, Zem. 
Podhradie č. 61
Mária Martáková, Zem. 

Podhradie č. 175
Vavrová Veronika, Bošáca

75 rokov
Bobocký Jaroslav, Bošáca
Kochan Vladimír, Bošáca
Kozic Ján, Bošáca
Anna Juráková, Zem. 
Podhradie č. 181
Ján Pospíšil, Zem. 
Podhradie č. 160

80 rokov
Elena Ochodnická, Zem. Elena Ochodnická, Zem. 
Podhradie č. 33Podhradie č. 33
Ľudovít Peráček, Zem. Ľudovít Peráček, Zem. 
Podhradie č. 156Podhradie č. 156
Beňo Ladislav, BošácaBeňo Ladislav, Bošáca
Valentová Anna, BošácaValentová Anna, Bošáca

85 rokov85 rokov

Václav Ján, Bošáca
Donková Anna, Bošáca

95 rokov
Jakubíková Ľudmila, 
Bošáca

NAŠI JUBILANTI
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NARODILI SA: 
Amanda  Gavalcová, Zem. Podhradie č. 16

Filip  Kočický, Zem. Podhradie č. 209

NAVŽDY NÁS
OPUSTILI:

Stanislav Macejka, Zem. Podhradie č. 230
Ing. Pavel Rýdzi, Zem. Podhradie č. 61
Stanislav Macejka, Zem. Podhradie č. 230
Ing. Pavel Rýdzi, Zem. Podhradie č. 61
Stanislav Macejka, Zem. Podhradie č. 230Stanislav Macejka, Zem. Podhradie č. 230

OPUSTILI:
Stanislav Macejka, Zem. Podhradie č. 230
Ing. Pavel Rýdzi, Zem. Podhradie č. 61
Stanislav Macejka, Zem. Podhradie č. 230
Ing. Pavel Rýdzi, Zem. Podhradie č. 61

OPUSTILI:
Stanislav Macejka, Zem. Podhradie č. 230Stanislav Macejka, Zem. Podhradie č. 230Stanislav Macejka, Zem. Podhradie č. 230

OPUSTILI:OPUSTILI:
Stanislav Macejka, Zem. Podhradie č. 230Stanislav Macejka, Zem. Podhradie č. 230Stanislav Macejka, Zem. Podhradie č. 230Stanislav Macejka, Zem. Podhradie č. 230
Ing. Pavel Rýdzi, Zem. Podhradie č. 61
Stanislav Macejka, Zem. Podhradie č. 230Stanislav Macejka, Zem. Podhradie č. 230
Ing. Pavel Rýdzi, Zem. Podhradie č. 61
Stanislav Macejka, Zem. Podhradie č. 230

OPUSTILI:OPUSTILI:

Inšpirácia na jarné prázdniny
*** využívanie voľného času žiakov počas jarných 
prázdnin v telocvični ZŠ s MŠ Ľ.V.Riznera s pomocov 
cvičiteľky Ž.Hrančovaj a členov ZO JDS, ktorí robili 
športový dozor na rôznych športových stanovištiach a s 
rôznym náčiním ... pričom si zašportovali s deťmi aj naši 
seniori. Ďakujeme

Budovanie Zberného dvoru v Bošáci

OZNAM
OcÚ BOŠÁCA

Oznamujeme občanom, že z 
dôvodu čerpania dovolenky 

bude OcÚ v Bošáci

ZATVORENÝ
v dňoch 

22.12. 2014 - 9.1.2015.

V prípade úmrtia, živelnej pohromy 
volajte na tel. č. 
032 / 77 81 130
0903 / 248 615

Ďakujeme za pochopenie 
a prajeme Krásne Sviatky a 

Šťastný Nový rok 2015 !


