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z Bošáce

z Bošáce

Milí spoluobčania,
ako každý rok aj tento sme sa ani nenazdali a máme tu naše hody a s nimi koniec
leta. Kiež by som mohol napísať aj koniec
pandémie. Realita je iná a na jej koniec si
budeme musieť počkať. Ako sa hovorí: „Kto
si počká, ten sa dočká“ Hneď na začiatku
chcem oznámiť, že v tomto čísle sú príspevky len z Bošáce. Uvažovali sme, že letné číslo nevydáme, keďže sa toho veľa neudialo.
Kvôli hodom sme sa však rozhodli pre samostatné číslo. I keď sa teraz Zemianske Podhradie nepridalo, na jeseň sa môžete znova
tešiť na spoločné vydanie.
Od minulého čísla sme sa stretávali len
na ulici a pri nákupoch, kde sme sa mnohokrát nespoznali z dôvodu nosenia rúšok. V
rámci možnosti sme sa však snažili uchovať
aspoň niektoré tradície. Vyzdobili a postavili
sme Máj. Položením vencom k pomníkom
sme si uctili padlých vojakov a pripomenuli
si koniec vojny a víťazstvo nad fašizmom. I
keď sa Tankové dni nekonali, privítali sme
časť spanilej jazdy na motorkách a spoločne
si uctili pamiatku generála Jurecha a poručíka Adamovica. V kultúrnom dome v Bošáci
sme darovali krv. Ďakujem všetkým darcom
a organizátorkám. Poslednou veľkou akciou
bol tretí ročníka pochodu okolo bošáckej doliny. Pochod sa vydaril a všetci boli spokojní.
Ďakujem bratom Struhárovcom, organizátorom a sponzorom. Tešíme sa a pozývame
Vás na budúci rok. Samozrejme život ide
ďalej aj na Zabudišovej. Okrem pochodov sa
behalo a hral futbal. Poďakovanie patrí organizátorom a účastníkom akcií.
„Korona“ zastavila krajinu, ale nie nás a
naše projekty. V dôsledku „korony“ nám práca pribudla, nakoľko na mnohých inštitúciách zaviedli prácu z domu a tým skomplikovali komunikáciu a plynulosť vybavovania
žiadosti. Neodradili nás a usilovne pracujeme na rozvoji našej obce.
Materská škola sa už používa a postupne sa dolaďujú a dopĺňajú veci pre pohodlie
detí, V súčasnosti sme dorobili nové skrine
na hračky a iné veci potrebné k fungovaniu škôlky. Rozšírenie škôlky dokončujeme
už len administratívne a čakáme záverečnú
kontrolu z riadiaceho orgánu. V priebehu augusta začíname robiť nové triedy. Nestihnú

sa ukončiť do začiatku školského roka, ale
v priebehu septembra by malo byť všetko
hotové. Omeškanie nastalo z dôvodu administratívnej náročnosti. Rozšírenie zberného
dvora je pred koncom. Oporný múr a betónová plocha sa už používa. K dokončeniu treba
dorobiť už len oplotenie. Samozrejme následne projekt treba tiež ukončiť po administratívnej stránke, čo znamená, že privítame
kontrolu. Najväčším projektom je bezpochyby IBV Pod stráňami. Tu prebieha územné
konanie. Postupne odstraňujeme problémy,
ktoré sa vyskytnú. Bohužiaľ stále nejaký
„vykvitne“. Aj preto neviem povedať konkrétny termín, kedy dokončíme stavebné povolenie pre inžinierske siete a budeme môcť
začať stavať. Predbežný, nie záväzný, termín
dokončenia stavebného povolenia je koniec
tohto roka. Následne začneme verejné obstarávanie na vybudovanie inžinierskych sieti,
z čoho vzíde cena a na základe tejto ceny
za siete, budeme môcť určiť cenu za meter
štvorcový. Keď budeme vedieť cenu za meter štvorcový, môžeme určiť cenu režijných
nákladov a pristúpiť k odpredaju pozemkov.
Znamená to, že dnes neviem povedať presný
termín a cenu. Takýto je postup a odpovede
na otázky kedy sa začne a koľko to bude stáť.
Veľmi dôležitým projektom, i keď nestavebným, je realizácia novej územno plánovacej dokumentácie obce Bošáca (ďalej
len „UPD“). Svoju dôležitosť ma v tom, že
určuje čo sa môže kde stavať. Teda určuje
využiteľnosť daného miesta, lokality. Týmto
dokumentom si chceme určiť obecné pozemky na výstavbu nových bytových domov. V
rámci ďalších projektov sme doplnili žiadosť
o dotáciu na kompostáreň. Čakáme na vyjadrenie ohľadom príjmových skládok, ktoré
budú za kultúrnym domom. Z dôvodu administratívnej náročnosti sme posunuli čas na
realizáciu Wifi. Projekt budeme realizovať
v priebehu jesene. Z úplne nových projektov riešime vodo zádržné opatrenia, vďaka
ktorým by sme dažďovú vodu odviedli do
trativodov, alebo veľkých nádrží, vodných
záhradiek. I keď sa môže zdať, že vody je
dosť, myslíme na budúcnosť. Ďalším projektom je inovatívna technológia na spracovanie odpadu, predovšetkým plastov na našom
zbernom dvore. Zjednodušene povedané,
tuhy odpad sa mení na tekutý a následne sa
vyrába elektrika a teplo. Tu v rámci riešenia
nových projektov, by som chcel poprosiť aj
Vás občanov o nápady, návrhy čo by sme v
obci zlepšili a ako by sme našu obec posunuli ďalej. Ak Vás čokoľvek napadne prosím
napíšte na email: starosta@bosaca.sk, alebo
zavolajte, vhoďte nápad napísaný hoc aj ručne, do schránky na obecnom úrade. Budem
vďačný za každý list a na všetky odpoviem.
Ako som písal minule, súčasná situácia
veľa veci spomalila, ale nezastavila. Je ná-

ročná pre každého a všetko. Aj preto sme
pristúpili k riešeniu, že hody budú skromné
a komorné. Sám osobne sa prikláňam k názoru, radšej byť zdravý a zabávať sa neskôr.
Je jasné, že „covid“ tu s nami zostane už
nastálo, ale verím, že sa do budúcich hodov
vyvinie vhodná vakcína a predo všetkých
účinný liek.
Záverom ĎAKUJEM všetkým občanom,
ktorí sa zapájajú do života v obci v ktorejkoľvek oblasti. Prajem nám všetkým, aby
sme boli zdraví, šťastní, žili s láskou, úsmevom, trpezlivosťou, spolupatričnosťou, vzájomnou podporu. Prajem všetkým krásne,
pokojné naše hody.
Váš starosta
Mgr. Daniel Juráček

Daruj krv,
zachráň život!
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75. výročie ukončenia
II. svetovej vojny

Upozornenie
a prosba o spoluprácu

Upozorňujeme a žiadame občanov, aby
vrecia na separovaný odpad - kov, sklo a
papier neplnili veľkými a ťažkými predmetmi. Vrecia sú tkané, no majú obmedzenú nosnosť. No predovšetkým je s nimi
komplikovaná manipulácia. Pokiaľ máte
doma veľa kníh, časopisov, kartónov, je
potrebné ich zviazať a dať pred dom vedľa
vreca. Takisto väčšie a ťažšie kusy kovu a
skla je lepšie nechať vedľa vreca pred domom. Najvhodnejšie je väčšie množstvo
odpadu doviezť priamo na zberný dvor.
Ďalej by sme chceli poprosiť občanov,
v častiach obce Zabudišová, Jazerá, v lokalitách „Nad cintorínom“ a „Pole“, aby pri
vývoze komunálneho odpadu neprikladali
vrecia a iný odpad, hoc aj triedený, k smetným nádobám. Ak máte väčšie množstvo
odpadu a potrebujete pomôcť s odvozom,
kontaktujte prosím dopredu obecný úrad.
Radi by sme Vás tiež požiadali, aby ste
v zberných hniezdach nenechávali odpad
mimo zvonové kontajneri. Predovšetkým
zberné hniezdo nad tehelňou odkiaľ bola
odcudzená kamera sa stále plní. Monitorovacie zariadenie je znova namontovane
a budeme musieť pristúpiť k sankciám. No
predovšetkým je to vizitka nás, ako sa správame k svojmu okoliu.
V prípade triedeného odpadu je potrebné dodržiavať termíny zberu jednotlivých
zložiek separovaného odpadu podľa kalendára, ktorý obdržala každá domácnosť pre
rok 2020. Samozrejme stále je tu zberný
dvor kam môžete odpad priniesť v stredu
od 14:00 do 18:00 hod. a v sobotu od 8:00
do 12:00 hod.
Ďakujeme za spoluprácu.
Mgr. Daniel Juráček starosta

V pondelok 1. júna 2020 sa v Kultúrnom dome v Bošáci uskutočnil odber krvi
mobilnou jednotkou Národnej transfúznej
služby Trenčín, ktorý zorganizovali tradične členky miestneho spolku Slovenského
červeného kríža v Bošáci. Podľa informácií od personálu NTS to bol vôbec prvý
uskutočnený odber mobilnej jednotky z
Trenčína v čase koronavírusu. Za zvýšených hygienických opatrení prišlo krv
darovať 37 darcov. Všetkým darcom krvi
patrí naša vďaka.
Interval darovania krvi je pre mužov
každé 3 mesiace a pre ženy každé 4 mesiace. V prípade, že môžete a chcete darovať
krv, okrem pravidelných odberov mobilnou jednotkou u nás, tak môžete urobiť na
pracovisku NTS Trenčín a objednať sa môžete aj na presný čas na čísle telefónu +421
903 659 366.
Obecný úrad Bošáca

Dňa 8. mája 2020 v
Deň víťazstva nad fašizmom sme si pripomenuli
75. výročie porážky nemeckého fašizmu a koniec
2. svetovej vojny v Európe. V roku 2020, v čase
významného 75. výročia
ukončenia druhej svetovej
vojny bolo naplánovaných
veľa aktivít na uctenie si
obetí vojny a bojovníkov
proti fašizmu. Súčasná
epidémia všetky tieto
úmysly zmarila. Zostala nám iba možnosť symbolického individuálneho pripomenutia si tejto udalosti. Po vzájomnej dohode sme pristúpili k individuálnemu
vzdaniu úcty a k vyhotoveniu fotografií občanov Bošáckej doliny pred pomníkmi
a pamätníkmi na 2. svetovú vojnu. Ľudí, ktorým nie je ľahostajná historická pamäť
a pravda. Takto dávame verejne najavo svoje občianske postoje, hodnoty a priority. S kvetmi a zástavami vzdávame úctu padlým vojakom všetkých národností,
ktorí sa podieľali na oslobodení Československa. Veľké množstvo vojakov v našej
doline stratilo svoje životy. Pripomíname si slovenských vojakov bojujúcich na
všetkých frontoch vojny. V bývalom Sovietskom zväze, vo Francúzsku i Veľkej
Británii. Príslušníkom 1. československej armády na Slovensku a partizánom bojujúcim v povstaní. Boli medzi nimi i naši rodáci. Stretávame sa s hlasmi, že ide
o vec ďalekej histórie, nemáme sa k nej vracať a dnes sú iné priority. Taktiež, že
počas vojnového Slovenského štátu boli Slováci chránení a že ich budúcnosť nebola ohrozená. Všetkým, čo majú podobné názory odporúčame oboznámiť sa so
zámermi obsiahnutými v nacistickom Generalplan-e Ost, teda v Generálnom pláne
Východ. V prípade víťazstva Nemecka by slovanské národy, Slovákov nevynímajúc, očakávala tých šťastnejších germanizácia, zbytok vyhladenie alebo by sa
ocitli v postavení bezprávnych nevzdelaných otrokov. Sme hrdí na to, že takýmto
spôsobom sa individuálne pripojili viacerí občania. Je nám cťou poďakovať sa
všetkým za prejav ich občianskeho postoja. Pripomínajme si, čo sa stalo a poučme
sa z toho, aby sa to už nikdy nezopakovalo!
Mgr. Daniel Juráček, starosta obce
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zaujímavosti

za kultúrou v Bošáci

BOCIANÍ PRÍBEH TOHTO LETA

28. marca na Deň učiteľov a deň, kedy
si pripomíname Hodinu Zeme s prichádzajúcou nocou pristál na našom hniezde bocian Oliver. Netrpezlivo a s napätím čakal
na samičku. Mnohí iste viete, že bociany
migrujú vo veľkých skupinách, rozdelení
však na samčekov a samičky. Samec prilieta na hniezdo vždy v predstihu, obsadí
svoje pôvodné hniezdisko a čaká na samičku. Samičky prilietajú s niekoľkodňovým
rozdielom a každá hľadá svojho partnera.
Tieto migračné pravidlá a zvyklosti bocianov zostávajú záhadou. Ako trafia presne
na hniezdo, kde minulý rok vychovali svoju
rodinku? Ako samička nájde svojho partnera? Odpovede žiaľ nepoznám. To čo však
ornitológovia vedia s istotou je, že bociany
sú si verné. No nie vždy je to tak. Prečo to
píšem? Nuž nasledujúce dni nám ukázali,
že aj vo vtáčej ríši sú pravidlá na to, aby sa
porušovali.
5. apríla priletela k Oliverovi aj samička. Všetko vyzeralo tak ako malo a mysleli
sme si, že je to jeho družka – naša Elza. Radosť veľká, ale netrvala dlho. O dva dni na
to, prišiel ďalší samec a začal boj a to doslova. Každý deň sa bociany bili, naháňali
a zápasili. Samička zmizla nevedno kam.
Rozmýšľala som, či to bola naša Elza a ak
áno prečo odišla. Veď také veci sa predsa
nestávajú. No čas nakoniec ukázal, že príroda je skutočne nevyspytateľná. Podarilo
sa mi však zistiť, že bocian „votrelec“ ako
som ho nazvala, má krúžok. Po niekoľkých
pokusoch zdokumetovania, sa mi podarilo
od nášho popredného ornitológa a odborníka na bociany p. Miroslava Fulína zistiť, že
sa jedná o bociana, ktorý sa narodil v Českej republike. Prečo sa silou mocou chcel
nasťahovať do nášho hniezda? Asi sa mu
veľmi páčilo. Vývoj na hniezde som sledovala každý deň aj vďaka mojim spolupracovníkom Jankovi a Júlii Berovým. Podľa

informácií od p. Fulína bolo v tom čase
kopec bocianov ešte na ceste do Európy a
tak som neprestávala veriť, že tá „pravá“ k
Oliverovi doletí a snáď sa o jeho nevere s
okoloidúcou bocianicou nedozvie.
Bol štvrtok 16.apríl 2020 a moji informátori Júlia Berová s tatom Jankom hlásili
prílet samičky na hniezdo. Je to konečne
tá pravá? Dočkal sa Oliver svojej družky?
Ukázalo sa, že už konečne áno. Bocian z
ČR sa už 3 dni neobjavil a tak tu bola nádej,
že už dá nášmu hniezdu pokoj.
Verila som, že toto by už mohlo vyjsť a
po napätí z posledných dní, sa situácia na
našom hniezde upokojí. A veru sa aj upokojila. Už po týždni samička zasadla na vajíčka. Elza a Oliver sa poctivo striedali na
sedení na vajíčkach. Sem - tam mali aj návštevu a prišli ich pozrieť „kamaráti“, ktorí
nemali to šťastie a nenašli si svoju polovičku, prípadne sú ešte mladí a zatiaľ nežijú v
pároch, ale v skupinkách. Pobývajú v okolí
Váhu, po okolitých poliach hľadajú potravu a niekedy zablúdia až na naše hniezdo.
Naše bociany si ho však pekne strážili. Prešiel skoro mesiac od zasadnutia samičky na
hniezdo a nastal čas na kontrolu. V utorok
19.mája sme k nim domov troška nahliadli.
Hniezdo bolo krásne čisté, bez nebezpečných predmetov, ktoré si niekedy bociany
nevedomky nanosia. Už len taký špagát, či
kúsok igelitu, môže byť veľmi nebezpečný. Zistili sme aj , že majú až 4 vajíčka, z
ktorých sa už čoskoro začnú liahnuť malé
bociančatá.
4. júna sme sa opäť prostredníctvom
dronu pozreli k našim obyvateľom na
hniezde. Prítomná bola samička, samček
usilovne zháňal potravu. Keďže boli pochybnosti o tom, či dron bocianom neškodí,
môžem potvrdiť, že samička bola maximálne kľudná, pokojná a vôbec ju nevyrušuje.
Bezpečnosť bocianov je vždy prvoradá. V

hniezde sa nachádzali 3 krásne bociančatá
a ešte jedno vajíčko. Predpokladám podľa
výpočtov, že najstarší mal max. 5 - 6 dní.
Mladé bociany krásne rástli. Zo štvrtého vajíčka sa žiaľ nič nevyliahlo, pravdepodobne bolo prvé - čisté. Ale aj traja potomkovia Elzy a Olivera boli úžasný výkon,
pretože posledné dva týždne boli každý
deň zrážky a dospeláci mali veru čo robiť,
aby ich ochránili pred prudkým dažďom i
krúpami. Mnoho bocianov také šťastie nemalo. Na východnom Slovensku po prudkých prívalových dažďoch a búrkach našli
pod hniezdami žiaľ aj prvé mŕtve mláďatá.
Ako informovali na stránke „Bociany“ rodičia nezvládli v takej nepriazni ich ochranu, pri dažďoch sa podchladili a následne
ich mŕtvolky rodičia vyhodili z hniezd. Aj
to je však príroda, aj keď sú to smutné správy.
Verili sme, že u nás bude osud milosrdnejší. Po ďalších výdatných dažďoch to už
nezvládli ani naši rodičia. Malého bociana
našli pod hniezdom susedia Kovencoví. Ihneď ma kontaktovali, bocianika opatrili do
sucha. Pravdepodobne vypadol z hniezda
počas veľkej nočnej búrky. Bol zranený so
zlomeným krídlom a vďaka zoologičke z
CHKO Biele Karpaty putoval k veterinárovi a do záchrannej stanice. Žiaľ zachrániť
sa ho nepodarilo a o dva dni uhynul.
Život v bociaňom hniezde však pokračoval ďalej. Konečne sa vyjasnilo a vyšlo
aj slniečko. Mama bocianica statočne dozerala na svoje dva poklady a otec Oliver
usilovne zháňal potravu pre svojich potomkov. A mláďatá sa vyhrievali na slniečku,
rozcvičovali malé krídelká a boli neustále
hladné. Dávali o sebe vedieť a ich „gagotanie“ podobné kačkám bolo počuť aj pod
hniezdo.
Ubehlo pár týždňov a z maličkých bociančiat sa stali už pekní mladí bocianikovia. Kto ich veľmi nepozoruje, kvôli ich
veľkosti si ich môže aj pomýliť s dospelákom. Ale keď priletí mama či tato, hneď
je badať rozdiel. Sú ešte výrazne menší od
svojich rodičov, troška nemotorní v státí na
hniezde, nemajú celkom dorastené perie a
ich nohy a zobáky sú čierne. Usilovne však
cvičia, mávajú krídlami, klepkajú zobákmi
a sú stále hladné. A tak majú Elza a Oliver
stále veľa práce.
Veľa práce, respektíve času zaberie aj
ich pozorovanie a monitorovanie. Pri tejto
príležitosti by som chcela poďakovať za
spoluprácu Tomášovi Zámečníkovi z Trenčianskych Bohuslavíc, ktorý prostredníctvom dronu zhotovuje citlivo fotografie z
nášho hniezda.
Keď budete čítať tieto riadky, naše bociany už budú tesne pred odletom na svoje
zimoviská. Tak im všetci spoločne prajme
veľa sily, úspešnú cestu do Afriky a šťastný
návrat na jar k nám do Bošáce.
Tatiana Helíková
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Máj, máj, zelený…

Posledný aprílový deň patrí už tradične stavaniu mája. Čo vlastne stavanie mája znamená a čo ozdobený stromček symbolizuje? Vedeli ste, že máje
majú viac ako tisícročnú tradíciu a neboli vždy len symbolom lásky? Počiatky
zvyku stavať v máji „máje“ siahajú až do antických čias. Etrusovia, Rimania,
Gréci a ďalšie staroveké národy stavali na svoje domy a hospodárske budovy
malé stromčeky v domnienke, že ich ochránia pred negatívnymi silami, zlými
duchmi a chorobami. V stredoveku sa máj staval predovšetkým pred kostol,
radnicu a pred domy spoločensky významných osôb, napríklad cechmajstrov.
Na naše územie prišla tradícia stavať máje, podobne ako vianočné stromčeky,
z Nemecka. Prvá zmienka o májoch pochádza z roku 1255 z mesta Aachen,
kde na 1. mája, Turíce a sviatok svätého Jána stavali obyvatelia máje pred domami bohatých mešťanov, neskôr sa tradícia rozvinula o stavanie stromčekov
pred domom obdivovaného dievčaťa. V 15. storočí bolo postavenie mája znakom vážneho záujmu o dievča, ba za určitých okolností mohlo nadobudnúť
právny význam. Svedčí o tom rozhodnutie cirkevného súdu v Čechách, ktorý
roku 1422 uznal právoplatnosť manželstva na základe sľubu lásky a vernosti a
postavenia mája. U nás na Slovensku sa máje v oblasti západného Slovenska
stavali na začiatku mesiaca, hlavne v noci na prvého mája. Predvečer prvého
mája sa mládenci stretávali a pomáhali jeden druhému postaviť máj svojej vyvolenej. Každý mládenec chcel, aby pre svoju vyvolenú postavil rovný zdravý
strom bohato zdobený a čo najvyšší. Nechýbala pri tom muzika. Podľa J.Ľ.
Holubyho sa v Bošáckej doline máje stavali na svätodušnú slávnosť. Už pred
sviatkami si mládenci museli vyhliadnuť strom. Keďže v tých časoch u nás neboli ihličnaté lesy, pre svoje stromy museli často chodiť až na Moravu. Na svätodušnú sobotu pred západom slnka sa mládenci vybrali stavať máje v sprievode hudcov. Začali na jednom konci dediny, pred každý dom, kde bolo slobodné
dievča na vydaj súce, postavili 2 máje. Keď máje do zeme do jám vyhĺbených
pomocou železných kolov osádzali, hudci vyhrávali. Keď máje boli osadené
a dievča si cez oblok obzrelo máje i mládencov, išlo sa o dom ďalej. Aj pred
kostolné dvere boli postavené dva páry z najvyšších májov. Dnes sa máj stavia
spoločný na námestí. Symbolizuje zdravie pre všetky dievčatá a ženy obce,
je tiež symbolom nového života a symbolom prebúdzajúcej sa prírody na jar.
Tohtoročné stavanie mája sa pre koronu, naše zdravie a bezpečnosť uskutočnilo bez spoločných osláv a tradičnej muziky. Májový strom si každý mohol
pozrieť individuálne, keď prechádzal námestím a pri tom si spomenúť na roky
predchádzajúce, keď sme sa všetci spoločne stretávali pri tejto peknej tradícii.
Tento rok mal máj po prvý raz aj pestrý veniec. Ďakujeme za výzdobu mája
našim „dekoratérom“ a kolegom za prípravu a postavenie symbolu jari.
Obecný úrad Bošáca
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Aj záhradkárov sa dotkla korona…
Rok 2020 mal byť pre našu Základnú
organizáciu
Slovenského
zväzu
záhradkárov slávnostný a výnimočný.
Taká mala byť aj výročná členská schôdza,
ktorá sa mala uskutočniť dňa 22.3.2020.
Hlavnými bodmi programu schôdze bola
voľba nového výboru ZO na ďalších 5 rokov
a voľba delegáta na okresnú konferenciu
a slávnostné posedenie členov pri
príležitosti 60. výročia založenia ZO SZZ
v Bošáci. Z dôvodu šíriacej sa pandémie
sa však neuskutočnila. Slávnostné
posedenie výbor ZO SZZ odložil na
rok 2021. V novembri 2020 by sa mal
uskutočniť XI. Zjazd SZZ, ktorému musí
predchádzať zvolenie nových výborov ZO
a zvolenie delegátov na jednotlivé okresné
konferencie. Preto je potrebné uskutočniť
výročnú členskú schôdzu ešte pred týmto
zjazdom. Aj napriek tomu, že súčasná
situácia už dovoľuje konanie podujatí za
prísnych hygienických opatrení, výbor

ZO SZZ v Bošáci sa rozhodol kvôli
bezpečnosti a ochrane pred nákazou
svojich členov uskutočniť hlasovanie
korešpondenčnou formou. Hlasovanie
bude prebiehať nasledovne: Každý člen
organizácie dostane do schránky hlasovací
lístok s ofrankovanou návratnou obálkou.
Hlasovací lístok vyplní, vloží do obálky a
odovzdá ho na pošte. Výsledky hlasovania
vyhlásime v obecnom rozhlase. Prosím,
aby ste hlasovaniu venovali dostatočnú
pozornosť a hlasovali v stanovenom
termíne, ktorý spresníme v hlasovacích
pokynoch.
Vzhľadom na možné šírenie nákazy výbor ZO SZZ v roku 2020 neplánuje
žiadne spoločné akcie, výlety a zájazdy na
Slovensku ani v Čechách. Z uvedených
dôvodov výbor odsúhlasil, že členské príspevky na rok 2020 nebudú platiť členovia, ale uhradí ich ZO SZZ v Bošáci.
Dobrým zvykom býva, že na každej

Historickým objektívom

výročnej členskej schôdzi blahoželáme
jubilantom z radov našich členov za predchádzajúci rok. Preto mi dovoľte touto
netradičnou cestou v mene celého výboru zablahoželať týmto oslávencom:Martine Jamborovej k 50. tym narodeninám,
Pavlovi Helíkovi k 60. tym narodeninám,
Anne Berkovej k 70. tym narodeninám,
Eve Janušíkovej k 70. tym narodeninám,
Jánovi Kaššovicovi k 70. tym narodeninám, Jaroslavovi Bobockému k 80. tym
narodeninám, Jánovi Kozicovi k 80. tym
narodeninám.
Špeciálne blahoželanie venujeme p.
Matejovi Benkovi, ktorý sa dňa 25.2.2020
dožil krásneho životného jubilea 90 rokov.
Všetkým oslávencom želám pevné zdravie, aby sme ešte dlho tvorili našu záhradkársku rodinu.

1.

2.

Ing. Viera Kozicová, predseda ZO SZZ

Uctili sme si hrdinov Vzácne podzemné huby
Koncom júna sa v Trenčíne každoročne koná podujatie
Tankové dni Lauguarício Trenčín. Pre nás v Bošáci to už
zopár rokov znamená, že k nám zavíta kolóna historických
vojenských vozidiel, ktoré si môžu obyvatelia prezrieť na
našom námestí.
Tento rok sa Tankové dni z dôvodu koronavírusu nekonali,
no napriek tomu nás v piatok 26. júna navštívila skupina
motorkárov zo spanilej jazdy na čele s gen. Petrom Vojtekom
v.v., aby si opäť uctili spolu s nami pamiatku dvoch našich
rodákov gen. Štefana Jurecha a por. Adama Adamovica
zapálením sviečky a položením venca. Veríme, že budúci rok
sa vidíme v kompletnej zostave. Ďakujeme.
Mgr. Daniel Juráček starosta

V minulom čísle Prameňa
sme písali o histórii hľuzoviek
v Bošáckej doline. Keďže
ľudia sa ma pýtajú, či sa aj
v súčasnosti dajú nájsť tieto
huby v našej doline, tak som
sa rozhodol napísať, ako to s
hľuzovkami vyzerá teraz. Po
prvej svetovej vojne sú už
údaje o hľuzovkách zriedkavé.
Dalo by sa povedať, že až
donedávna
sa
hľuzovka
považovala za vyhynutý
druh, pretože 50 rokov nebola
nájdená ani jediná plodnica.
V roku 1995 boli nájdené 3
plodnice hľuzovky letnej a na
základe toho bola zaradená
medzi chránené huby. Jej
spoločenská hodnota je 92 eur
za jednu plodnicu. Ja som sa
hľuzovkám začal venovať od
roku 2014 a to iba v Bošáckej
doline.
Keďže
nemám
cvičeného psa, ani prasiatko,
hľadám ich pomocou „brulé“.
Tu sa využíva charakteristická
vlastnosť hľuzovky, ktorá
inhibuje klíčenie niektorých
druhov semien. Musíte však

3.

sami nájsť vhodnú lokalitu
s vhodným hostiteľským
stromom. Tam motyčkou
skúšam
vykopať
nejaké
plodnice. Okrem hľuzovky
letnej sa mi podarilo vykopať
aj hľuzovku zimnú, vhĺbenú,
borchiovu, dlabanú, ryšavú.
Narážam aj na iné podzemné
huby, ako je genea, černúšik,
balsamia, rôzne srnky a iné.
Záverom môžem potvrdiť,
že v našej doline máme veľmi
vzácne podzemné huby, ktoré
si musíme chrániť.
Martin Socha
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Fotografia Haluzického kostola z roku 1956. Haluzice sú známe
starobylými zrúcaninami opevneného kostolíka, ktorý je prvý krát
písomne spomínaný už v roku 1299, kedy ho obsadili vojská Matúša
Čáka. Vznik kostola sa kladie do 13. storočia, postavený bol v období
vpádu Tatárov alebo krátko po ňom. Haluzický, pôvodne farský kostol
vznikol neďaleko dediny Štvrtok, ktorá bola asi do polovice stredoveku
trhovou osadou, o čom svedčí i názov obce (trhy sa konávali vo štvrtok).
Na čistý románsky sloh poukazuje svätyňa, vedľajšia časť lode s plochou
povalou a jednoduchosť stavby. Zväčšený bol v 16. storočí v gotickom
slohu a bola k nemu pristavená i sakristia. Vežu kostol nemal, len priľahlú
zvonicu. Okolo kostola sa ťahal ochranný kamenný múr so strieľňami.
Zrúcaniny kostola boli reštaurované v roku 1968. V zlom stave bola najmä
zvonica, ktorej polovicu pohltila rozširujúca sa tiesňava.
Haluzický kostol je najstarší na území okresu Nové Mesto nad Váhom.
Kostol v priebehu zmien historických udalostí menil i svojich vlastníkov.
Kostol najskôr využívali katolíci. Haluzická farnosť sa spomína pri súpise
farností Nitrianskeho biskupstva v roku 1310 a v pápežských registroch
roku 1332, kedy je uvedený aj duchovný správca farnosti – Marek. V roku
1517 sa v Nemecku začala reformácia, ktorá neobišla ani Bošácku dolinu.
V rokoch 1540 – 1671 využívali haluzický kostol protestanti. Vtedy bola
pri kostole taktiež fara i škola. Prvým evanjelickým farárom v Haluziciach
bol Ábel, ktorý prešiel so všetkými svojimi farníkmi na evanjelickú vieru.
V 17. storočí sa haluzický kostol opäť vrátil pod rímskokatolícku cirkev
a od roku 1690 bola úradne obnovená aj farnosť. Evanjelická cirkev v
Haluziciach bola ešte raz nakrátko obnovená roku 1706 počas povstania
Františka Rákocziho II.. Potom bol definitívne vrátený rímskokatolíckej
cirkvi. Používaný bol do roku 1810, keď cirkevná vrchnosť v ňom
zakázala odbavovanie bohoslužieb pre schátralý stav kostola. V roku 1778
sa farnosť presťahovala do Bošáce a Haluzice sa stali potom jej filiálkou.
Haluzická tiesňava je asi 1 km dlhá, 200 metrov široká a 50 metrov
hlboká roklina, ktorá vznikla eróziou Haluzického potoka. Jozef Ľudovít
Holuby spomína, že podľa správ starých Haluzičanov bola obec v roku
1780 postavená v dvoch radoch po brehoch rokliny a ľudia ju prechádzali
po lávkach. Keď sa začal potok prehlbovať a vymývať brehy, domy
dostávali pukliny a obyvatelia si museli postaviť nové domy. Začiatkom
20. storočia sa strž rozšírila natoľko, že pohltila časť starého cintorína,
opevnenia, zvonice a začala ohrozovať samotný kostol. V období
Rakúsko - Uhorska, v rokoch 1912 -1913 boli začaté asanačné práce. Svoj
účel však nesplnili. V rokoch 1926 – 1927 realizoval Prof. Dr. Ing. Leo
Skatula projekt zahrádzania Haluzického potoka. Vybudoval sústavu 8
murovaných prehrádzok, v dolnej časti dláždené koryto odstupňované
17 kamennými stupňami a brehy boli spevnené drevenými kolami.
Svahy stabilizoval zalesnením pomocou terás z vŕbových plôtikov. Na
okraje, dno a holé miesta vysadili 3 až 4-ročné sadenice krov, stromov a
popínavé rastliny, ktoré postupne zalesnili celú strž. Opravy prehrádzok
sa uskutočnili v rokoch 1960, 1965, 1979 a 1980, 2011. V roku 2011 bol
na území prírodnej pamiatky vybudovaný Náučný chodník Haluzická
tiesňava.
Pohľad na Bošácu zo Strání z 50-tych rokov 20. storočia. Fotografia je
zaujímavá dvoma skutočnosťami. Prvou je, že v hornej časti vidieť polia,
ktoré boli ešte v súkromnom vlastníctve, teda pred združstevňovaním.
V pravej časti vidieť to, čo Bošácu preslávilo v oblasti ovocinárstva –
slivkové sady, ktoré po združstevňovaní boli premenené na lány poľa.
Ako vidieť polia, lúky i sady boli v tom čase pekne upravené. Druhou
zaujímavosťou je bujná vegetácia v strede obce, ktorá sa nachádzala pri
ešte nezregulovanom potoku.
Pohľad na Bošácu v 50-tych rokoch 20. storočia povyše kostola. V
pozadí vidieť dnes už nestojaci dom, ktorý pôvodne vlastnil židovský
občan Horn, prezývaný - ,,Cvajdo“. Po druhej svetovej vojne bol
vlastníkom Václavík, ktorý mal v budove zriadené mäsiarstvo. Dom
bol asanovaný v 80-tych rokoch 20. storočia. Dnes na jeho mieste stojí
autobusová zastávka a malý park. Za „cvajdovcom“ vidieť štít bývalej
katolíckej, po 2. svetovej vojne štátnej a nakoniec hudobnej školy. Pri aute
značky Praga stojí Anton Šupák.

4.

PaedDr. Daniel Bradáč
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Spomienka
na Štefana Kunu

29. júla 1908 sa v obci
Bošáca narodil rodičom Jánovi
Kunovi a Anne, rod. Kaššovicovej, syn Štefan. Toto dieťa
dostalo do vienka nevšedný,
pohnutý a tragický osud. Detstvo strávil v rodnej Bošáci,
kde navštevoval Obecnú školu.
Mal tri sestry - Máriu, Emíliu
a Annu. Bol príslušníkom rímsko - katolíckej cirkvi. Uzavrel
manželstvo s dnes už nežijúcou
Kvetoslavou, pochádzajúcou z
Kobilý na Morave. Z manželstva pochádzali dvaja synovia,
Ivan a dnes už zomrelý Pavol.
Obaja žili na Morave.
Stal sa príslušníkom čs.
četníctva. Po roku 1939, už
ako príslušník slovenského
žandárstva, pôsobil ako hlavný
dôstojnícky zástupca na rozličných miestach Slovenska.
Hlavný dôstojnícky zástupca bola dôstojnícka hodnosť
žandárstva vojnového Slovenského štátu. Už od začiatku
roku 1944 v Turčianskom sv.
Martine aktívne spolupracoval s odbojom a partizánmi. Je
zdokumentovaný prípad, kedy

na udanie musel sám zakročiť
proti dvom partizánom. Týchto zatkol na pošte, ale potom
ich odviedol do bezpečia a
prepustil. Nemcov následne
ubezpečil, že vec je vyriešená
a všetko je v poriadku. Po vypuknutí povstania pôsobil ako
styčný dôstojník Veliteľstva čs.
četníctva na Slovensku v Turčianskych Tepliciach s Hlavným štábom partizánskych
oddielov.
O tom, že jeho účasť na
vtedajších udalostiach nebola iba symbolická svedčí i to,
že sa stal členom povstaleckej
delegácie, ktorá na pozvanie
Hlavného štábu partizánskeho hnutia odletela 4.9.1944 z
letiska Tri Duby do Ľvova a
Kyjeva s cieľom informovať
o situácii na Slovensku, požiadať o poskytnutie pomoci
povstaniu a na žiadosť veliteľa
Povstaleckých vojsk plk. gšt.
J. Goliana - neskoršieho čs.
generála, aj o vydanie plk. gšt.
V. Talského, ktorému kládli za
vinu zlyhanie zapojenia sa východoslovenských posádok do
povstania.
Členmi tejto delegácie boli
aj F. Eštov, npor. A. K. Ľach,
I. Bystrianin, npor. C. Kuchta
a mjr. del. M. Vesel. Po pristátí
vo Ľvove členovia delegácie
rokovali s náčelníkmi štábov
1. Ukrajinského frontu a Partizánskeho hnutia 1. Ukrajinského frontu. Následne v Kyjeve s
náčelníkom Ústredného štábu
partizánskeho hnutia gen. T.
M. Strokačom. Rokovaní sa
zúčastnili i R. Slánsky a mjr. A.
Schramm.
Po návrate aktívne bojoval
v priestore Vrútky – Martin –
Banská Bystrica.
Jeho osud sa naplnil 3. novembra 1944 pri Pohronskom
Bukovci. Po porážke povstania a následnom prechode do
hôr, bol zajatý spolu s ďalší-

mi dvoma príslušníkmi II. čs.
partizánskej brigády gen. M.
R. Štefánika a na mieste popravený. Občania Bukovca ho
mohli pochovať len na mieste
zastrelenia. Po vojne boli jeho
telesné pozostatky prevezené
do obce Bystrička, kde je i jeho
miesto posledného odpočinku.
V dokumentoch, popisujúcich históriu II. československej partizánskej brigády gen.
M. R. Štefánika, sa uvádza:.
„Ďalšími priamo postihnutými príslušníkmi brigády bola
skupinka tvorená piatimi ženami, slúžkami a siedmimi deťmi
Viliama Žingora, Samuela Bibzu a Bohuša Žingora. Táto bola
koncom septembra
1944 evakuovaná do
kúpeľov Sliač a neskôr pri ústupe povstalcov sa uchýlila
do drevorubačskej
chaty nad obcou Pohronský Bukovec.
Keď
príslušníci
Einsatzkommanda 14 z Banskej
Bystrice,
vedení SS-Hauptsturmführerom
Georgom Heuserom
a vyčlenenými jednotkami SS- Kampfgruppe „Schill“,
podnikli 3. novembra 1944 rozsiahlu
akciu proti povstalcom v horách, zameranú aj na zajatie povstaleckých generálov Rudolfa Viesta
a Jána Goliana, dostala sa skupina do priestoru obkľúčeného nemeckými jednotkami. V
skupine boli len traja ozbrojený muži: Bohuš Žingor, brat
V. Žingora /veliteľa part. brigády/, Oldřich Vorba a hlavný
dôstojnícky zástupca žandárstva Štefan Kuna.
Vedomí si nebezpečenstva
poslali ženy a deti do dediny,

čím sa tieto zachránili a po namáhavej ceste sa vrátili späť do
Turca.
Spomínaní traja partizáni
boli nemeckými vojakmi zajatí
a na mieste zastrelení, napriek
tomu, že minimálne Š. Kuna
mal na sebe žandársku rovnošatu.“

Posmrtne, teda In memoriam, bol povýšený v roku
1945 na majora Zboru národnej
bezpečnosti a boli mu udelené
vyznamenania: Čs. vojnový
kríž 1939 a Rad SNP I. triedy.
V Martine nesie jeho meno
i jedna z mestských ulíc. Česť
jeho pamiatke!
Marián Mitánek
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Chlapi z Bošáce v dobrovoľníckej „Slováckej brigáde“
Na konci Veľkej vojny, neskôr nazvanej
1.svetová, sa rozpadal starý poriadok a nový
vznikal. Panovala atmosféra nepokoja, neistoty, strachu a obáv z budúcnosti. Na rozvalinách starého Rakúsko - Uhorska vznikala
nová republika, ale málokto mal jasnú predstavu, čo bude nasledovať. Vojaci sa vracali
z frontu, v lesoch bolo veľa Zeleného kádra,
teda ozbrojených dezertérov. Po krajine sa
zdvihla vlna násilností, vybavovania starých účtov, lúpeží a rabovania. Objavili sa
i pogromy - násilné akcie proti židovskému
obyvateľstvu.
Celkový stav vecí približujú dokumenty Vojenského historického archívu - Boje
na Slovensku I, Velitelství skupiny Schöbl,
Spisy operační 1918, kde sa uvádza o našej
oblasti: Od 23. septembra do 1. decembra
1918 vykonali traja členovia Národného
zhromaždenia v Prahe prieskum pomerov
na západnom Slovensku, a títo hlásili, že v
okolí Nového Mesta nad Váhom „potloukají se loupežné tlupy; rabují židy, velkostatkáře a sedláky. Tlupy se sestávají z vojáku
došlých z fronty. Sídlí v lesích. Jedno z jejich míst podařilo se z posádky vykliditi,
při čemž zabaveny značné zásoby potravin,
mezi jiným také 2 hl vina.“
O tom, aká bola situácia a že sa násilie
nevyhlo ani Bošáci a Zemianskemu Podhradiu, svedčí i list vtedajšieho bošáckeho
notára Miklósa Brixa županovi, v ktorom
sa vzdáva funkcie, z dôvodu násilností a
rabovania, ktoré prebehli v obciach v noci
z 3.- 4. novembra 1918 a ohrozenia jeho
života zo strany miestnych obyvateľov. /
PRAMENE K VOJENSKÝM DEJINÁM
SLOVENSKA IV/ 1. strana 393/
Obdobné udalosti sa v tom období diali
na mnohých miestach Slovenska, Čiech a
Moravy.
Za takéhoto stavu veci 28. októbra 1918
vyhlásili zástupcovia domáceho politického
odboja v Prahe vznik Československa. Nová
Československá republika musela hneď od
svojho vzniku riešiť obrovské problémy.
Zabezpečenie pokoja a bezpečnosti pre
obyvateľov, celistvosti územia nového štátu, financie na fungovanie štátneho aparátu,
zásobovanie. Bez fungujúcej štátnej správy,
polície a hlavne armády nemala vznikajúca
republika šancu prežiť.
Z iniciatívy Národných výborov na území Čiech, Moravy a Sliezska vznikali zárodky armády nového štátu - dobrovoľnícke
jednotky. Čs. légie boli stále na frontoch a
museli využiť to, čo bolo k dispozícii: dobrovoľníkov, vojakov bývalej CaK armády
a dezertérov. Dôležitú úlohu pri budovaní

nových vojenských jednotiek mali vlastenecké telovýchovné organizácie Sokol, DTJ
a Orel.
Jednou z týchto jednotiek bola i „Slovácká brigáda“. Národný výbor v Brne
poveril vytvorením vojenskej jednotky pre
juh Moravy stotníka Cyrila Hluchého. Tento pristúpil k veci s veľkým entuziazmom.
Robil nábor medzi zbehmi zo „Zeleného
kádra“. Vštepil brigáde spoločného ducha s
poukazom na patriotizmus. Na uniformách
vojakov sa objavovali ľudové výšivky. Bola
to z núdze cnosť. Veľmi často sa stávalo, že
vojaci mali k uniforme nohavice z kroja,
nakoľko nebolo dostať vojenské. Ako rarita
sa zachoval návrh uniformy brigády - išlo o
kombináciu červených nohavíc s ľudovým
vzorom na stehnách a vojenského saka.

V Hodoníne, Uherském Hradišti, Kyjove a Uherskom Brode sa formovali dobrovoľnícke jednotky. Tieto sa neskôr stali
súčasťou Slováckej brigády. Táto vznikla
na porade v hodonínskom Besednom dome
v utorok 5. novembra, kde boli zvolaní dôstojníci z okolia. Po rozdelení si povinností
sa rozišli a zvolávali mužstvo.
8. novembra bol vydaný Brigádny rozkaz č.1, ktorý bol zverejnený. Oznamoval
vznik brigády a vyzýval dobrovoľníkov na
pripojenie sa. Aj keď boli okresnými úradmi a vojenskou správou vydávané mobilizačné vyhlášky, v tom čase panoval chaos
a nástup mobilizovaných nikto poriadne nekontroloval, môžeme vojakov tejto brigády
považovať za dobrovoľníkov.
17. novembra 1918 bola v Hodoníne
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Daniel Bušo – vzbúrenec z Kragujevca

zľava foto: 1.stotník Cyril Hluchý, 2. Portrét Cyrila Hluchého 30-te roky, 3.Uniformakombinácia civilných nohavíc (kroja) a CaK blúzy

vykonaná slávnostná prísaha. Moravské
noviny 5. novembra 1918 uverejnili výzvu:
„Čeští vojáci, zběhové ze zelených kádrů,
hlaste se bezprostředně u svých příslušných doplňovacích velitelstev. Dejte své
síly ochotně do služeb národního vojska. Je
potřebí každého jednotlivce pro svatou věc
národní. Neotálejte! Do práce!“
To, že tieto výzvy mali na juhovýchodnej Morave úspech dosvedčuje i nasledovné
hlásenie Veliteľa Slováckej brigády stotníka
Hluchého:
„Celá brigáda postavena z ničeho: byla
přímo ze země vydupaná práci několika jednotlivců, kteří seskupivše kolem sebe ‚zelené kádry‘ rakouské sběhy, chopili se nejnaléhavější práce a utvořili rámec, základ,
zdravý a přirozený, plné odpovídající duchu
našeho lidu, vojáků i občanstva: utvořili brigádu Slováckou na kmenovém základe.“ /
VHA: Slovácká brigáda, k. 3, č.j. 96/
Slovácka brigáda mala postupne až skoro 8000 príslušníkov. Tento počet ju radí do
čela dobrovoľníckych jednotiek vzniknutých po vyhlásení Československého štátu.
Z toho bolo 40 chlapov hlásiacich sa k slovenskej národnosti. Pre nás je zaujímavé,
medzi nimi boli i štyria naši rodáci. Zo Slovenska pochádzalo oveľa viac vojakov. Títo
sa však hlásili k inej, ako slovenskej národnosti. Medzi nimi mali prevahu obyvatelia
Záhoria - hlavne Holíča a Skalice.
Podľa zachovaných záznamov v radoch

Slováckej brigády bojovali nasledovní obyvatelia Obce Bošáca:
vojak Martinek Jan, nar.: 1888 v Bošáci,
číslo: 6189, služba v R/U armáde: 71 peší
pluk, Slovácka brigáda: V. poľný prápor
4.stotina/ 1.stotina
vojak Martinek Adam, nar.: 1888 v
Bošáci, číslo: 6188, služba v R/U armáde:
15 peší pluk, Slovácka brigáda: V. poľný
prápor 1.stotina
vojak Housaryk /Husaryk/ Pavel, nar.:
1894 v Bošáci, číslo: 6157, služba v R/U
armáde: 15 peší pluk, Slovácka brigáda: V.
poľný prápor 1.stotina
vojak Kozyc /Kozic/ Štěpán /Štefan/,
nar.: 1896 v Bošáci, číslo: 6242, služba v
R/U armáde: 15. honvédsky pluk, Slovácka
brigáda: V. poľný prápor 1.stotina/ VI. poľný prápor 4.stotina/ nemocnica Brno
Prvoradou úlohou brigády bola ochrana
železníc, mostov a strategicky významných
miest. Podieľala sa na ovládnutí oblastí
Hustopeče, Břeclavy a Mikulova - lokalít,
ktoré sa prihlásili k štátu rakúskych Nemcov
v rámci provincie Deutsch-Südmähren (Nemecká južná Morava).
Brigáda sa zapojila do bojov v Sliezsku,
kde došlo k pokusu Poliakov obsadiť časť
územia mladého štátu. Podieľala sa tiež na
počiatkoch obsadzovania Slovenska, kde
utrpela i straty na životoch. V máji 1919 sa
zapojila do zabavovania neodvedených dodávok obilia v prospech štátu na východnom
Slovensku a v oblastiach Bratislavy, Komárna, Nových Zámkov a Levíc. Následne
sa zapojila do bojov proti maďarským vojskám, pri ich pokuse obsadiť časť Slovenska. Už od apríla 1919 prebiehala postupná reorganizácia brigády a zaraďovanie jej
častí do štruktúr vznikajúcej čs. armády. Na
začiatku mája 1919 mala Slovácka brigáda
početný stav 123 dôstojníkov, 3370 voja-

kov a 50 guľometov. 6. júna 1919 vznikol
z časti jej jednotiek Slovácky peší pluk. Bol
umiestnený do Bratislavy a sídlil vo Vodných /neskorších Štefánikových/ kasárňach.
Vykonával pohraničnú strážnu službu.
Medzi dobrovoľníckymi jednotkami
boli neustále problémy s disciplínou, prejavovala sa tam miličná povaha týchto zoskupení. K reorganizácii dobrovoľníckych
jednotiek a formovaniu riadnej armády zákonite muselo dôjsť. Ako sa postupne upevňoval Československý štát, tak i organizovanie brannej moci preberali štátne orgány.
Postupný príchod Légii, hlavne z Talianska,
umožnil vláde budovanie riadnej armády a
tým i zanikla potreba existencie dobrovoľníckych oddielov. Ich pôsobenie v prvých
mesiacoch existencie ČSR však bolo nenahraditeľné. Preklenulo sa tak obdobie, kedy
nebola k dispozícii organizovaná armáda na
presadenie záujmov novovzniknutého štátu.
Účasť dobrovoľníckych jednotiek na
vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov je hrdou stránkou našej vojenskej histórie. To, že chlapi z Bošáce sa tohto tiež
zúčastnili, je niečo, čím sa môže pochváliť
nie veľa slovenských obcí. Československá
republika zanikla, zostáva však neoddeliteľnou súčasťou našej minulosti. Bola to prelomová doba a udalosti, ktoré vtedy prebiehali, na dlhú dobu ovplyvnili podobu nových
štátov v strednej Európe.
Týmto príspevkom pripomínam dobu, o
ktorej sa dnes hovorí veľmi málo. Udalosti
na konci Veľkej vojny sprevádzal obrovský
chaos a neistota. Vznik nového štátu nebol
ľahký. S hrdosťou pripomínam pamiatku
našich rodákov, ktorí aktívne formovali
našu históriu a podieľali sa na vzniku Československej republiky.
Marián Mitánek

Pohnutý osud rodáka z Moravského
Lieskového a občana Bošáce.
Keď sa krátko po polnoci na Nový rok
1901 v rodine Bušových v Moravskom Lieskovom, matke Anne a otcovi Jurajovi narodil
syn, rodičia mu dali biblické meno Daniel a
rozhodli sa zapísať mu do rodného listu ako
deň narodenia 31. 12. 1900 v nádeji, že až
bude plnoletý, odkrúti si základnú vojenskú
službu o niečo skôr a bude sa tak môcť niekde skoršie zamestnať. Toto ich rozhodnutie
o veľa rokov neskôr významne ovplyvnilo
jeho osud.
Daniel vyrastal v roľníckej rodine, ktorá
sa hlásila k evanjelickej cirkvi a.v. V tomto
duchu bol aj vychovávaný. V Lieskovom
chodil do Obecnej školy a učil sa za mäsiara.
Keď začala Veľká vojna, bol ešte chlapec a
netušil, že dávne rozhodnutie rodičov ho na
jej konci vhodí do víru vojnového šialenstva
a stane sa účastníkom udalosti, ktorá vstúpi
do histórie.
Monarchia sa v 1918-tom otriasala v
základoch. Boli vyčerpané všetky rezervy.
Materiálne i ľudské. Nikto nepočítal s rokmi
trvajúcou vojnou. Tak sa stalo, že za slávu
cisárskeho domu boli povolaní bojovať i
chlapci, mobilizačný ročník 1900. Neplnoletí 17-roční chlapci mali zachrániť staré
mocnárstvo a stať sa potravou pre kanóny a
guľomety.
Medzi nich spadal i Daniel. Bol povolaný do Trenčína k 71. pešiemu pluku. Pluku,
ktorému prischla prezývka „drotársky“. V
kasárňach pri vlakovej stanici sa dlho nezohrial. Stále ešte v civile boli všetci nováčikovia na vagónoch vyslaní ďaleko od svojej
domoviny. Konečným cieľom mal byť taliansky front.
V srbskom Kragujevci mal „drotársky“
pluk svoju doplňovaciu jednotku – náhradný prápor. Tam boli vystrojení uniformami a
prebiehal základný výcvik. Ak bol pre nich
ťažký už presun železnicou bez riadneho zabezpečenia, tak s tým, čo ich čakalo v kragujevských kasárňach sa dalo porovnať iba
peklo.
Dôstojníci nováčikov, obzvlášť Slovákov, nepovažovali ani za ľudí. Vojenský výcvik pozostával z neustáleho šikanovania a
za každú maličkosť sa trestalo bitkou. Facky a kopance boli každodennou súčasťou
ich života. Otrasná strava, viackrát použité
otrhané uniformy, arogancia dôstojníkov a
neľudskosť poddôstojníkov. Fyzická námaha, neustály stres a psychologický nátlak. To
boli metódy, ktorými mali z chlapcov vyrobiť vojakov.
Chlapci – nováčikovia boli neskúsení.
Terorizovanie znášali až do príchodu vojakov prepustených z ruského zajatia. I z nich
mali úmysel v čo najkratšej dobe vykresať

riadnych vojakov cisára-pána. Navrátilci
však vniesli do kragujevských kasární iného
ducha. Ducha vzdoru. Mali za sebou tvrdé
skúsenosti z frontu a zajateckých táborov.
Taktiež zažili revolúciu v Rusku a na chvíľku
i pocit zo života slobodných ľudí.
Doniesli si so sebou i niečo málo peňazí
a svojim rodákom z radov regrútov zakúpili
od Srbov potraviny. Sú tiež zdokumentované prípady, kedy navrátilci zabránili bitiu a
šikane nováčikov zo strany poddôstojníkov.
Nečudo, že si vybudovali u nováčikov rešpekt. Keď sa veci vyhrotili až tak, že dňa 2.
júna 1918 vypukla vzbura, niekoľko mladíkov sa k nej pridalo. Jedným z nich bol i Daniel Bušo. Neviezol sa iba s davom, prejavil
vlastnú iniciatívu.
Marián Hronský vydal v roku 1982 knihu
Vzbura slovenských vojakov v Kragujevci.
Pre svoju obsiahlu a vynikajúcim spôsobom
zvládnutú faktografiu sa stala základom pre
neskoršie práce o Kragujevskej vzbure.
V tejto knihe nachádzajú zmienky o
Danielovi Bušovi- na strane 79: „...vodcovia vzbury sa správne domnievali, že ak má
mať vzbura úspech, treba zabrániť zásahu
ďalších jednotiek rakúsko-uhorskej armády
proti kragujevským povstalcom. Kragujevac mal byť odrezaný od vonkajšieho sveta.
Najprv prerušili telefónne spojenie kasárne s
mestom, pričom sa osobitne vyznamenal nováčik Daniel Bušo.“
Pod jeho fotografiou na strane 80 je uvedený text: „Daniel Bušo (nováčik), ktorý dostal za účasť na Kragujevskej vzbure najvyšší trest pre osoby, ktoré nedovŕšili 18-ty rok,
a to 10 rokov zostreného väzenia.“
Na stranách 111 – 112 je informácia o
jeho odsúdení: „Mimo hlavného pojedná-

vania stanného súdu bol súdený aj 17-ročný
nováčik Daniel Bušo, na ktorého došlo trestné oznámenie až 13. júna. Bol obvinený z
aktívnej účasti na ozbrojenom vystúpení náhradného práporu a najmä z toho, že keď sa
začala vzbura, iniciatívne sa vyšplhal na telefónny stĺp a prerušil spojovacie káble. Vojenský súd vyniesol nad ním rozsudok 15. júna
1918 a odsúdil ho na 10 rokov zostreného
väzenia, čo bola najvyššia prípustná výmera
trestu u osôb, ktoré neprekročili 18-ty rok.“
V Záverečnej správe vojensko-súdnej
komisie z 29. júna 1918, K.405/18, ktorá je
prílohou tejto publikácie, sa na strane 173
uvádza: „Pred štatariálnym súdom neprerokovali prípad jedného mladistvého pôvodcu
vzbury: 17-ročného domobranca pešiaka
Daniela Bušu, proti ktorému trestné oznámenie došlo až 13. t.m. Odsúdili ho o dva
dni neskôr podľa §§ 168/169, 121/a, 119 Vojenského trestného zákona (VTZ) a §-u 443,
ods. 3 Vojenského trestného procedurálneho
poriadku (VTPP) na najvyšší prípustný trest
– 10 rokov zostreného žalára. Výkon trestu
už nastúpil.“
Z vyššie uvedených skutočností je zrejmý
záver, že ak vojensko-súdna komisia označila p. Buša za mladistvého pôvodcu vzbury,
k tomu ešte v skutkovej vete rozsudku bola
jasne opísaná jeho aktivita a tiež to, že dostal najvyšší možný trest pre mladistvých,
tak v prípade, že by bol plnoletý, rozsudok
nad ním by znel: trest smrti zastrelením. Tak
málo stačilo, aby sa stal 45-tym popraveným
účastníkom vzbury v Kragujevci.
11. novembra 1918 sa oficiálne skončila
Veľká vojna. Rakúsko-uhorská monarchia
bola porazená a na jej troskách vznikali nové
štáty. Vojaci sa vracali domov a postupne
boli prepúšťaní i tzv. štátni väzni. Niektorí z
nich sa však dostali na slobodu až vo februári
1919.
Občiansky život- údery znášal so vztýčenou hlavou. Daniel Bušo sa tiež navrátil do
rodnej obce. Tak, ako všetci ostatní, aj on sa
pokúsil zariadiť si život v novej Československej republike.
Svoj občiansky život spojil s mäsiarskym
remeslom. Aby sa mohol osamostatniť a založiť si vlastnú rodinu, neváhal a za prácou
odišiel i do Francúzska. Päť rokov pracoval
v rôznych mestách a zbieral skúsenosti. Tam
utrpel i pracovný úraz, keď si na modernom
mäsovom mlynčeku nešťastnou náhodou
zomlel aj kus palca ľavej ruky… Po návrate
domov uzavrel dňa 5. 2. 1929 v Moravskom
Lieskovom manželstvo s Annou, rodenou
Svetskou. Oddával ich Martin Rázus, významná postava nášho kraja, ktorý mal vtedy
faru v Lieskovom. Po sobáši žili v manželkinom rodičovskom dome v Dolnom Srní, kde
však mäsiarstvo veľmi nevynášalo -v dedine
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pôsobilo v tom čase niekoľko
mäsiarov, ktorí mali svojich zákazníkov.
Dom v Srní predali a zakúpili si väčší v Bošáci – od
„Amerikána“ Moga, na námestí, neďaleko Obecného úradu.
Tam si pán Bušo zriadil a prevádzkoval Mäso – údeniny.
Vybudoval si povesť dobrého
a poctivého mäsiara. Často ho
pozývali viesť zabíjačky nielen obyvatelia Bošáce a okolitých obcí, ale i do Nového
Mesta nad Váhom. Napriek
tomu sa mu ako podnikateľovi
– živnostníkovi veľmi nedarilo.
Hlavne pre jeho dobrosrdečnú
povahu. V ťažkých časoch hospodárskej krízy mnohí nemali
peniaze a preto často dával ľuďom mäso na dlh. Zaplatenia sa
však nedočkal. Do toho navyše
prišla ďalšia vojna a to malo za
následok, že bol nútený samostatné podnikanie ukončiť. V
rodine sa zachovala spomienka
na to, ako zošit so zapísanými
dlhmi a podpismi zákazníkov,
tzv. „Knihu dlhov“, neskôr
pochoval syn Zdenko aj s odkazom „pre budúce generácie,
aby vedeli aká bola vtedy ťažká
doba“.
Po vojne začala podnikať
jeho manželka Anna, ktorá v
dome otvorila obchod. Mal
názov „Anna Bušová – Obchod s cukrovinkami“ a pretrval od roku 1946 do roku
1950. Okrem cukríkov, čokolád a iných sladkostí vyrábala
už vtedy zmrzlinu. Pán Bušo
vlastnoručne vyrobil stroj na jej
výrobu z kvalitnej ocele pochádzajúcej zo zostreleného amerického lietadla. Obchod s cukrovinkami bol úspešný, avšak
už zakrátko prišiel rok 1948 a
postupné znárodňovanie. Pred
konfiškáciou samotnej miestnosti v ich dome kde bol obchod, im pomohol nápad syna
Zdenka - noc pred avizovaným
zabavením obchodu zamuroval
výklad ako aj vstupné dvere z
ulice, čím obchod de facto prestal spĺňať funkciu obchodu a
rodine miestnosť zostala. Daniel Bušo, bol voličom Demokratickej strany a nástup komunizmu v roku 1948 veľmi zle
znášal. Pamätníci spomínajú
na jeho vetu, ktorú povedal po
„Víťaznom februári“: „Toto

zo Zabudišovej
bude dlho trvať, len tak skoro
to šľak netrafí“.
Rodine sa rany osudu nevyhýbali. Jeho syna Zdenka, vyučeného cukrára, v roku 1949
za pokus o ilegálny prechod
hraníc najskôr zatvorili do väzenia a následný trest vykonával v smutne známom tábore
nútených prác v Oslavanoch
u Brna. Pracoval ako baník v
čiernouhoľnej bani. Pri banskom závale v Oslavanskej bani
Nosek (neskôr Kukla) zachránil
život mladému kamarátovi z
Čiech v momente, keď sa naňho rútil banský vozík.
Daniel Bušo mal 4 deti –
okrem najstaršieho Zdenka
sa mu krátko po príchode do
Bošáce narodil syn Vladimír,
tento vyštudoval za zootechnika a usadil sa s manželkou napokon v Rumburku v Čechách.
Dcéra Viola bola kresličkou,
vydala sa a pôsobila v Dubnici
nad Váhom, pracovala tu v Škodových závodoch, neskôr ZŤS.
Len šťastnou zhodou okolností
sa nestala obeťou veľkého výbuchu munície v roku 1952.
Najmladšia Anna v dôsledku
neliečeného zápalu očných
spojiviek mala veľmi oslabený
zrak. Pri náhlej a neočakávanej
mene peňazí v 50-tych rokoch
však všetky zarobené peniaze,
ktoré rodičia plánovali použiť
na operáciu očí dcéry Anky v
Moskve, stratili hodnotu. Operácia sa preto neuskutočnila a
zrak jej nezachránili. Prišla oň
úplne ešte v mladosti. Vďaka
svojmu hudobnému nadaniu a
usilovnosti vyštudovala Konzervatórium v Prahe a 45 rokov vyučovala hru na klavíri v
Ľudovej škole umenia (neskôr
ZUŠ) v Novom Meste nad Váhom.
Zomrel na neliečený zápal
pľúc. Tvrdou prácou vo veľkovýrobni mäsa u V. Mokráňa v
Dubnici nad Váhom si p. Bušo
v ťažkých podmienkach privodil zápal pľúc a jeho neliečením
sa u neho rozvinula tuberkulóza. Od roku 1952 absolvoval
zdĺhavú a náročnú liečbu v sanatóriách v Palúdzke pri Liptovskom Mikuláši a v Nitre na
Zobore. Liekov bolo v tom čase
málo, resp. neboli pre všetkých
– keď mal dostať ďalšiu dávku účinného antibiotika strep-

tomycín, lekári mu oznámili, že
„musia ho šetriť pre mladších
pacientov“. Napokon 8. apríla
1956, vo veku nedožitých 56
rokov svoj boj so zákernou,
hoci vtedy už liečiteľnou chorobou, prehral.
Jeho manželka Anna ho
prežila o dlhých 41 rokov, keď
13. 11. 1997 zomrela.
Daniel Bušo si nikdy nesťažoval na svoj pohnutý a ťažký
život. V rozhovoroch so známymi, ani v kruhu najbližšej
rodiny sa nechcel vracať k spomienkam na svoju kragujevskú
traumu počas Veľkej vojny.
Preto o jeho účasti na vzbure
vedelo len veľmi málo ľudí.
Bolesť, hrôzy, hrdinstvo, bezmocnosť i tragiku popravy svojich kamarátov si však niesol so
sebou po celý život. Manželia
Bušovi majú so svojim synom
Zdenkom spoločný hrob na cintoríne v Bošáci, o ktorý sa žijúca rodina vzorne stará.

Poďakovanie. Na záver považujem za potrebné na tomto
mieste poďakovať rodákovi z
Bošáce, p. Jozefovi Kollárovi,
ktorý upozornil na osobu a nevšedný život p. Daniela Buša.
Inicioval a financoval vyhotovenie pamätnej dosky.
Je symbolické, že v roku
120. výročia jeho narodenia môžeme jej odhalením na
Obecnom úrade v Bošáci vzdať
česť účastníkovi vzbury v Kragujevci a pripomenúť tragickú
dobu, ktorú prežili naši predkovia. Na jej slávnostné odhalenie
v nedeľu, počas Bošáckych hodov vás srdečne pozývam.
Marián Mitánek

Vzbura
slovenských
vojakov
v Kragujevci
Keď v novembri 1918 zvony
chrámov na celom svete oznamovali koniec prvej svetovej vojny,
matere a blízki 44 slovenských
vojakov zo 71. pešieho pluku (tzv.
trenčianskeho drotárskeho) rakúsko-uhorskej armády, popravených 8. júna 1918, teda iba päť mesiacov pred podpísaním prímeria,
spomínali a plakali. Popravili ich,
pretože sa vzbúrili proti manierom
veliteľov a národnostnému útlaku.
V končiacej Veľkej vojne bojovali proti vojne, za život a ľudskú
dôstojnosť. Táto vzbura zachvátila
celý Kragujevac, ktorý mal vtedy
18-tisíc obyvateľov. Slovenskí vo-

jaci formálne vzburu prehrali. Morálne a duchovne sa dostali na piedestál oslavujúci ľudskosť. Hoci od
tejto tragickej udalosti uplynulo už
100 rokov, keď sa spomenie kragujevská vzbura, myslí sa predovšetkým na boj myšlienkou a motiváciou. Ani v súčasnosti Kragujevac
nezabúda na týchto slovenských
vojakov, ktorí sa postavili proti
nezmyselnému za- bíjaniu medzi
európskymi národmi. V spomienkovom parku v tomto meste sú
pamätníky a cintoríny z viacerých
tragických udalostí prvej a druhej
svetovej vojny. Jedným z nich je
aj pamätník venovaný 44 popraveným slovenským vojakom.
Zdroj nett (vhu.sk)

Beh Zabudišovou
13. ročník behu Zabudišovou sa tento rok preložil o 7 týždňov
neskôr na 21. júna 2020 kvôli nejakému bacilu, o ktorom ste asi už
určite počuli. Obavy z daždivého počasia boli veľké, no nakoniec
po 24 hodinovom daždi nám hodinu pred štartom prestalo pršať.
Účasť bola jemne podpriemerná s počtom 37 v hlavnej kategórii.
Okrem toho boli dve detské kategórie 0 - 6 rokov a 7 - 12 rokov,
kde menší bežci si dali dva okruhy okolo otoča a väčší jeden dlhší
okruh aj s kopečkom. V oboch kategóriách dominovali miestne deti
zo Zabudišovej. Na všetkých účastníkov detských kategórií čakala
v cieli malá sladká odmena a pre víťazov aj čosi viac.
Výstrel zo štartovacej pištole zaznel presne o 10:00 hod. a 28
mužov a 9 žien vyštartovalo na 5300m dlhú a slušne náročnú kopcovitú trať. Ja osobne som si zažil 10 sekúnd slávy, keď som úvodné
metre viedol bežcov otočom. Potom sa vedenia ujal Zabudišovan
Jurko Moško a držal si výrazný náskok až do 800 m, kde mal zamávať žene, ktorá však nestihla včas vyjsť na balkón. Potom sa už
vedenia ujali skúsení a hlavne trénovaní bežci. Počasie z bežeckého
hľadiska bolo veľmi dobré, pod mrakom a 18 stupňov. Riziká boli
aj zablatené šmykľavé úseky – „blaťáky“, na ktorých prakticky so

100% pravdepodobnosťou
niekto z bežcov hodí „držku“ a tak sa aj stalo. Len v
mojej blízkosti sa to stalo
dvom ľuďom a mne tiež
veľa nechýbalo. Našťastie
sa nikto nezranil a všetci
účastníci dobehli v zdraví
skôr či neskôr. Z miestnych sme mali 7 účastníkov a za zmienku stojí
bojovný výkon Dušana
Tadlánka, ktorý dobehol
naraz s Jurkom Moškom
ako najrýchlejší domáci
bežci. Najmladším účastníkom bola len 12 ročná
tiež domáca Hanka Potočná a najstarší pretekár
bol skúsený 68 ročný Ján Varmuža. Absolútnym víťazom sa stal
Radovan Petkov s časom 20:47 z Horného Sŕnia, len pár sekúnd za
rekordom trate a najrýchlejšou ženou bola Tatiana Pokorná s časom
30:18. Pro dobehnutí víťazi z piatich kategórii dostali medaile a
ceny. Bola aj pestrá kopaničárska tombola ako lopaty, hrable, metly
a podobne. Nakoniec čakal účastníkov kvalitný guláš z diviny pripravený za pomoci skúsených kuchárskych zručností bratislavských chalupárov.
Miroslav Kavický
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Futbalový turnaj
v Zabudišovej
V sobotu 25. júla 2020 sa nám konečne podarilo zorganizovať obľúbený futbalový turnaj, pretože výčiny počasia, týkajúce
sa neustáleho dažďa, nám to po viac víkendov nedovolili. Ferko
Otrubák na základe odobrenia starostom obce Bošáca opäť v piatok poctivo pokosil ihrisko, a tak v sobotu doobeda mohli Mi-

lan Lipták, Jaro Struhár a Ladislav Kalaber st. ihrisko olajnovať
prípravkom, ktorý ako vždy zabezpečil Ladislav Kalaber ml. Po
piatkovom intenzívnom večernom daždi bolo ihrisko dosť mäkké
a blatisté, čo bolo aspoň výhodou pri páde na zem… O 14 hod.
sa zišlo na ihrisku množstvo mladých i starších futbalistov, ktorí vytvorili 3 mužstvá pod názvami Barina, Kozí vŕšek a Bošácki
smradi... Názov tretieho mužstva mi nahlásil osobne jeho kapitán
Drahomír Záhora a trval na tom, aby tento názov šiel aj do éteru…
Po rozlosovaní sa rozpútal za početnej diváckej kulisy neľútostný
boj o celkové víťazstvo, keď si mužstvá zahrali každý s každým.
Najviac futbalového umu ukázali futbalisti Bariny, ktorí porazili
Bošáckych smradov 8:3, Kozí vŕšek 5:2 a stali sa celkovými víťazmi turnaja. V súboji o druhé miesto porazil Kozí vŕšek neskúsené
mladé mužstvo Bošáckych smradov, i keď vystužené staršími borcami, 7:0 a obsadil druhé miesto. Ako obvykle výčap obsluhovali
Peter Oprchal a Jaro Struhár, klobásu vydávala Renátka Záhorová.
Poďakovanie za možnosť napojenia na elektrickú sieť patrí Andrejovi Surovčíkovi. Po ukončení turnaja sa hráči a diváci zabavili
spevom pri harmonike Jaroslava Mitanu.
Športu zdar a futbalu zvlášť.
Text: Ing. Jaroslav Struhár, foto: Naša Zabudišová
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z Bošáce

V sobotu dňa 4.7.2020 sa
uskutočnil 3. ročník diaľkového turistického pochodu Okolo
Bošáckej doliny, štart aj cieľ boli
v areáli futbalového ihriska v
Bošáci. Ráno nás privítalo nádherné primerane teplé slnečné
počasie, ktoré ku našej spokojnosti vydržalo po celý deň. Už
od 5:30 hod. sme pripravovali
hlavný stan, kde sa od 6:00
hod. zhostili svojej úlohy ohľadom prezentácie turistov a predaja nádherných tričiek Lýdia
Zámečníková a Miroslava Kozicová, Jozef Mihala ponúkal
účastníkom štartovací štamperlík bošáckej slivovice či jabĺčkovice od starostu Obce Bošáca
Mgr. Daniela Juráčka. Už od
rána bol otvorený Bar Tornádo, kde sa majitelia manželia
Profjétovi ujali varenia guláša,
ktorý bol ozaj výborný, čo potvrdili aj všetci turisti, ktorí prišli vyhladovaní do cieľa. Spolu
sa prezentovalo až 232 turistov
všetkých vekových kategórií z
rôznych kútov Trenčianskeho
kraja, z Bratislavy, či okolia Trnavy, ktorí postupne vyrazili na
6 rôznych trás - 10, 20, 30, 44,
47 a 50 km. Prišlo aj 7 turistov z
okresu Uherské Hradiště. Trasu
10 km absolvovalo 49 turistov,
trasu 20 km 57 turistov, trasu
30 km prešlo najviac až 80 turistov, trasu 44 km zdolalo 13
turistov, najnáročnejšiu trasu 47
km absolvovali len traja turisti
a najdlhšiu trasu prešlo 30 turistov. Viacerí účastníci absolvovali najmä tie dlhšie trasy na
horských bicykloch alebo ďalší
s prestávkami tieto trasy zabehli.
Vzhľadom na výbornú dohľadnosť sa všetci mohli kochať nádhernými výhľadmi do širokého
okolia Bošáckej doliny – Veľký
Lopeník, Veľká Javorina, Považský Inovec, Dúžnik, Machnáč nad Kykulou, hrady Trenčín, Beckov a Tematín, v diaľke
boli viditeľné Homôľka, Baske,
Vršatské bralá, Malá Fatra s kótou Kľak, ďalej Rokoš, Strážov,
Vtáčnik, na Považí mestá Trenčín, Nové Mesto nad Váhom,
Piešťany, Hlohovec, Atómka

zo školy a školičky

Okolo Bošáckej doliny

neterou Karolínou. Verím, že
večer sa všetci vracali do svojich domovov plní zážitkov a už
sa tešia na 4. ročník tejto akcie,
ktorá je naplánovaná na termín
24.04.2021. Na záver chcem poďakovať všetkým dvanástim reklamným partnerom, ZO Mikroregión Bošáčka a všetkým
ostatným
dobrovoľníkom z
Bošáckej doliny, ktorí sa podieľali na príprave a zorganizovaní
tejto peknej turistickej akcie.
Jan Karlík pripravil a spracoval
návrh tričiek, pečiatku, plagát
a zoznam reklamných partnerov. Rastislav Drottner zameral nové turistické chodníky zo
Zabudišovej do Zemianskeho
Podhradia a z Bošáce do Trenčianskych Bohuslavíc, značenie
týchto chodníkov a osádzanie
turistických smerovníkov, inštaláciu smeroviek a tabuliek
názvu zabezpečili Jaroslav a Jozef Struhárovci.
Turistike zdar.
Jaroslav Struhár

Jaslovské Bohunice, na Morave
sme pozorovali Radhošť, Smrk
a Lysú horu v Moravsko-sliezskych Beskydách. Na dlhých
trasách sme sa kochali krásami prírody moravských kopaníc
za Veľkým Lopeníkom ako na
dlani sme videli Uherský Brod
a priľahlé obce. Nedá mi nereagovať na blúdenie niektorých
skupiniek turistov na hrebeni
Bošáckej doliny v okolí miesta
zvaného Dorotkovci, kde omylom odbočili zo značenej trasy
smerom doprava do katastra
obce Moravské Lieskové. Títo
turisti si skrátili cestu cez lúku,
a preto obišli turistický smerovník s názvom miesta Dorotkovci
a následne aj ovocný strom so
zakreslenou smerovou šípkou,
ktorá navádza ísť doľava po lúke
popri lese na inú značenú lesnú
cestu naklonenú viac do Bošác-

kej doliny, no oni šli nesprávne
po vyjazdenej lesnej ceste smerom doprava. Turista zistí, že
vybočil zo značenej trasy tak, ak
na úseku 200 až 300 m nenájde
žiadne turistické značenie a to je
signál, že sa musí vrátiť späť na
miesto zlého odbočenia a hľadať
v inom smere turistické značenie. V žiadnom prípade nesmie
turista pokračovať po neoznačenej trase niekoľko kilometrov.
Z uvedeného vyplýva, že turistické značenie je v poriadku, len
treba ísť po ňom a neskracovať
si trasu, keď ju účastník dokonale nepozná. Aby nevznikli
podobné problémy, vylepšíme
na tomto problematickom úseku
turistické značenie nad rámec
štandardu. Po príchode do cieľa
odovzdávali turistom účastnícke
listy s peknou zelenou pečiatkou Táňa Gavendová so svojou

Za Obec Bošáca a Mikroregión Bošáčka vyslovujem
poďakovanie Ing. Jaroslavovi
Struhárovi s bratom Jozefom
za osadenie turistického značenia, plánovanie a organizáciu
pochodu. Nech im to „šlape“
naďalej dlhé kilometre. Za pomoc počas pochodu ďakujeme
všetkým dobrovoľníkom vyššie
spomenutým, Baru Tornádo za
chutný guláš, Janovi Karlíkovi
za grafiku, Rasťovi Drottnerovi
za prípravu trasy. Veľké poďakovanie patrí sponzorom celého
pochodu: Stabilit spol.s.r.o., PD
Bošáca, Comtec s.r.o., AN KLIMA s.r.o., Chirana T. injecta a.s.,
Kusenda – plastové okná s.r.o.,
Ferno Slovakia, Techklima
s.r.o., X Build s.r.o., Stavebniny
Jurčáková, Farbest, Čaba Bar.
Tešíme sa a vidíme sa o rok.
Mgr. Daniel Juráček,
predseda Mikroregiónu
Bošáčka
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Základná škola Materská škola
Vážení kolegovia, milí žiaci, rodičia!
Školský rok 2019/2020 bol pre nás všetkých veľmi náročný. V tejto výnimočnej
situácii by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorým nie je ľahostajné vzdelanie
ani v týchto extrémnych podmienkach. Sú
to učitelia, rodičia a samotní žiaci. Na dva
mesiace sa zatvorili školské brány a žiaci i
učitelia majú pred sebou zaslúžený dvojmesačný oddych. Chcela by som sa prihovoriť
k vám PRVÁCI. Váš prvý rok a hádam aj
ten najťažší rok v škole, je už za vami. Naučili ste sa počas tohto obdobia naozaj veľa.
Nie je jednoduché zvyknúť si na školské
povinnosti. No myslím, že môžem povedať, že ste to za pomoci vašej pani učiteľky
zvládli výborne a my učitelia, sme radi, že
sme mali takých šikovných prvákov. DEVIATACI! Veľmi nám budete chýbať. Vaša
spontánnosť, šibalstvá a hlavne Vaša úprimnosť. Na ďalšej ceste životom Vám budeme
držať palce. Teraz sa však obrátim na Vás,
drahí kolegovia. Chcem podotknúť, že tento
školský rok sa spravilo veľa užitočnej a pre
školu aj pre žiakov prospešnej práce. Ďakujem Vám všetkým za Vašu prácu. Chcem sa
poďakovať pani učiteľke Mgr. Zuzane Helíkovej za jej dlhoročnú prácu a prajem jej v
novej práci veľa úspechov.
V neposlednom rade chcem povedať
slová vďaky a pochvaly aj všetkým nepedagogickým pracovníkom, bez Vás by chod
školy nebol možný a všetci si vážime Vašu
prácu.
A tak prajem všetkým príjemné prázdniny a oddych venovaný k načerpaniu nových
síl.
Mgr. Katarína Kusendová,
riaditeľka školy

Naša nová
škôlka

Aj pre Materskú školu bol školský rok
2019/2020 plný zmien a nečakaných udalostí – sťahovanie, zrušenie mnohých akcií
až po zatvorenie.
Deti sme privítali v priestoroch kultúrneho domu, kde strávili čas až do Vianoc. Z
toho dôvodu bolo zrušených viacero akcií,
ktoré deti na jeseň vykonávajú. Naši predškoláci sa zúčastnili len korčuliarskeho kurzu a všetky deti spoločne pripravili pre rodičov pred vianočnými sviatkami Vianočnú
besiedku spojenú s trhmi.
V polovici januára sme materskú školu
presťahovali do pôvodných priestorov, ku
ktorým pribudla prístavba v podobe novej a
krásnej triedy, šatne, kúpeľne a toaliet. Deti
sa tešili, pomaly sa udomácňovali v nových
priestoroch, keď nás zasiahla kríza a materská škola sa v polovici marca zatvorila.
Otvorená bola pre deti znova od 1. júna.
1. jún je sviatkom detí. Nakoľko sa neprihlásili na mesiac jún všetky deti, rozhodli
sme sa deťom venovať niečo netradičné, čo
im nahradilo aktivity, ktoré vždy na deň detí
mávali. Veríme, že sa deťom darček páčil.
Deti sa tak nezúčastnili plaveckého
kurzu, rôznych súťaží, ktoré každoročne pripravujeme v spolupráci s okolitými
materskými školami. Predškolákom pani
učiteľka Mgr. Lenka Kyselicová vytvorila
tablo, ktoré bude ich posledný netradičný
rok pripomínať aj naďalej. Pani učiteľky im
pripravili v posledný júnový deň rozlúčku s
materskou školou, ktorá bola netradične bez
rodičov, ale jej súčasťou bola torta a darčeky. Predškolákom, ktorým sa v septembri
otvoria brány školy, chcem popriať veľa síl,
zdravia, šťastia, úsmevu a radosti do novej
etapy ich života.

Netradičný bol aj zápis detí do našej
materskej školy, ktorý sme úspešne zvládli
a tešíme sa na nové detičky, ktoré sa do našej materskej školy prihlásili.
Poďakovať by som sa chcela aj našim
pedagogickým zamestnancom, pani učiteľke Alexandre Bližniakovej, ktorá náš kolektív v decembri opustila do susednej dediny,
pani učiteľke Milenke Smítkovej, ktorá
počas krízy oslávila svoje krásne okrúhle
narodeniny, Mgr. Zuzane Helíkovej, ktorá
opúšťa kolektív materskej školy. Prajeme
jej veľa šťastia a úspechov v novej práci.
Ďakujem aj ostatným pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom za ich prácu
a starostlivosť o deti.
Touto cestou Vám chcem popriať krásne
prázdniny, oddych a načerpanie nových síl
do ďalšieho roka.

Mgr. Elena Masárová
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spomienky

hasiči

Spomienka na učiteľa Mgr. Jána Juráka
Bolo to ako včera. Sedela som v piatej lavici
od okna, dosť nervózna,
pretože 6. trieda základnej
školy, bola niečo mimoriadne. Už nie prvý stupeň, kde nás od začiatku až
do konca roka viedla jedna
pani učiteľka. Tu sa kantori striedali. Každý predmet iný učiteľ. Slovenčiny
som sa bála ako čert kríža.
Nevedela som čo od tohto
predmetu očakávať a na
dôvažok, do školy prišla nová sila, vo forme pána učiteľa Jána Juráka. Hoci sa stal
mojím susedom, nepoznala som ho! A nenapadlo ma ani vo sne, že tento človek zohrá veľmi dôležitú úlohu v mojom živote!
Pán učiteľ, na pohľad totálne prísny v
okuliaroch, sa postavil pred triedu žiakov,
ktorí ho s napätím sledovali. Jeho predslov
mal humorný podtón, pri ktorom ma mrazilo.
S úsmevom na perách sa nám hneď od
začiatku začal vyhrážať svojou pedantnosťou, vysokými nárokmi na naše vedomosti. Hneď vyrátal, čo všetko bude od žiakov
vyžadovať, ako nás s radosťou bude týrať
a mučiť kým nepochopíme učivo a princíp
jeho známkovania!
Nielen päťky! Ale i pätorky s výkričníkom, ak si zaslúžime! Ba nebude sa štítiť
ich napísať za známkou aj sedem! Priam
sa tešil nášmu zdeseniu! A presne tohto
som sa obávala! V
tom momente, ako bolo spomenutých
7 výkričníkov, som pána učiteľa Juráka
začala zo srdca a úprimne nenávidieť!
Vtedy vypukol môj boj! Tých výkričníkov, čo som ozaj dostala za päťkou bolo
neúrekom, pretože na jednotku vie len učiteľ, jedna chyba dvojka, dve chyby trojka,
tri štvorka, štyri chyby pätorka. Za každú
ďalšiu chybu v diktáte výkričník.
Toto bolo čisté zúfalstvo! A nielen to!
Chyby bolo treba opraviť! Keď mi, nepozornej, ešte náhodou našiel v oprave chybu, už som písala oprava opravy. Ak sa
nepodarilo, už to bola oprava opravenej
opravy a dokonca sa mi podarila aj oprava
opravou opravenej opravy!
Bože dobrý! A pán učiteľ bol neúnavný! Drezúroval nás, ako on hovoril cepoval, jedna radosť. Kým som „doštudovala“
základnú školu, sa stal Ján Jurák mojím

úhlavným
nepriateľom
číslo jedna. Neoklamal ma
svojim priateľským vystupovaním, ani zmyslom
pre humor! Až neskôr som
sa dozvedela, že on nenechal nikoho na pokoji! Ba
dýchal na krk aj rodičom!
Vychovával každého na
počkanie, čo ľudia tiež nemali radi. Áno bol skrátka
priamy a pravdovravný
človek. Pravdu mnohí nechceme počuť, hoci ju tu-

šíme!
Ale vekom sa jeho ostrie otupilo, pozmenili názory na život, upustil zo svojich
pevných osobných priorít, zásad a zvoľnil!
Pamätám sa na moment, keď som nechtiac
zachytila rozhovor našich troch učiteľov.
Pán Mitana a Rodenák v družnej debate
smerom k nám žiakom ročníka 1955/56,
ktorí sme mali za chvíľu opustiť školu,
keď pán Jurák vlastne na našu adresu poznamenal: „Áno, toto bol dobrý ročník.
Toľko výnimočných mladých osobností sa
málokedy nájde!“ A ja som si uvedomila,
že je na nás, hrdý.
Ešte veľa krát v živote som od neho
počula ako na nás rád spomína! Možno
preto, že sme boli jeho prví žiaci v Bošáci. Hoci viem, že do našej dediny prišiel z
Marikovej. Kde dlhé roky pôsobil a spoznal aj svoju manželku Máriu. Koľkokrát
sa pani Jurákova smiala, keď spomínala,
ako jej mladý učiteľ ponúkol požičať knihu a tak stala sa vášnivou čitateľkou.
Nikdy toľko kníh neprečítala ako keď
sa s ním zoznámila. Áno. Tuším v Marikovej sa im narodili obe deti. Ktoré sme my
decká prijali medzi seba. Vyrastala som v
radostnej dobe.
Nadšenie ľudí neopúšťalo. Krátko po
vojne sme si vážili mier v krajine. Budovateľské nadšenie pretrvávalo, a ja mladá
zväzáčka som chytala nový vietor!
Pravdaže, som sa tešila, že už nebudem
pod drobnohľadom toho otravného učiteľa!
Ale beda! Organizácia mladých zväzákov, teda SZM, mala medzi iným, vo svojich aktivitách ochotnícke divadlo. /pokračovanie v spomienkach o ochotníckom
divadle nabudúce/
Jarmila Mináriková Sládkech

Čo život dal, to si aj vzal.
Čas plynie ako tichej riek prúd
a ja ani po roku nemôžem
na Teba zabudnúť.
Dňa 26. júna 2020 uplynul rok, čo
nás navždy opustil manžel, príbuzný a
priateľ p. Adam Rýdzi, bývalý učiteľ
a riaditeľ na ZŠ v Novej Bošáci. Hoc
už medzi nami nie je, avšak stopy
jeho krokov a plody jeho práce a
pracovitých rúk tu po ňom zostali.
I keď mohol užívať zaslúžený
odpočinok a iba z diaľky sa pozerať na
dianie vôkol seba a pohľadom sa tešiť
z vykonanej práce, on sa neutiahol do
úzadia, ale využíval svoje skúsenosti a
schopnosti na ďalší rozvoj našej obce.
Stopy, ktoré po ňom zostali, vidieť i
v bošáckom múzeu, ktoré spolu s p.
učiteľom Jurákom zriadili a ktoré
zostalo dôkazom jeho obetavej práce.
Mal rád prírodu, lesy, lúky,
zvieratá, kvety, hlavne stromy boli
jeho najväčším potešením. Nielen ich
sadil, štepil, rozmnožoval, ošetroval,
ale hlavne chránil pred škodcami a
ničiteľmi.
Odišiel spomedzi nás navždy, ale
všetko, čo urobil pre obec, školu a
spoločnosť zostalo s nami. To nikto
nemôže vymazať z našej pamäti. Už
len spomienky zostali na všetko, čo
urobil a čo po ňom zostalo.
Spomína manželka
s rodinou a priateľmi

HASIČI
Bošáca

Vaškovič a Pavol Martiška.
Použitá technika 2 x IVECO
DAILY CAS 15. Za DHZO
Zabudišová sa zúčastnili títo
členovia: Peter Oprchal, Jaroslav Struhár, Daniel Zámečník,

Dňa 22.2.2020 sa naši mladí HASIČI zúčastnili na súťaži
v Senici z názvom Chodbovica
2020, kde naše mladé hasičky
obhájili krásne 2.misto z celkového počtu 18 tímov dievčat
a 4.miesto chlapci z celkového
počtu 36 tímov.
V tento magický deň sa robili prípravy na pochovávanie
BASY. Po obecnej veselici nás
zasiahla nečakaná situácia COVID 19, zakúpili sme zariadenie na dezinfekciu a začali sa
dezinfikovať verejné priestranstvá.
Dňa 17.5.2020 o 9:00 hod.
bolo stretnutie zásahových
hasičských jednotiek DHZO
Bošáca a DHZO Zabudišová
na ihrisku v Bošáci. Témou
stretnutia hasičských jednotiek
bolo zdolávanie požiaru a technického výjazdu v čase pandémie koronavírusu COVID 19.
Hlavnou úlohou tohto cvičenia
bolo dodržiavanie zásad BOZP
pri práci s infikovanou osobou.
Hasiči si vyskúšali ochranný
odev, ochranu tváre a v neposlednom rade dezinfekciu výstroja a vozidla po zásahu. Za
DHZO Bošáca sa zúčastnili
títo členovia: Daniel Popluhár,
Milan Kozic, Ľudovít Jurkovič, Juraj Kyselica, Dušan Kasana, Marek Brázdovič, Martin

Drahomír Záhora, Miroslav
Madila, Vlastimil Majerovič,
František Otrubák a Patrik
Štrbka.
Dňa 14.06.2020 bol vyhlásený cvičný poplach Hasičským jednotkám Bošáca a
Zabudišová s ostrým výjazdom
na likvidáciu horenia ropných
produktov, ktoré sa nachádzali na trávnatom poraste v
blízkosti lesného porastu. Preverovala sa najmä akcieschopnosť a čas dojazdu na miesto
požiaru. Požiar sa nachádzal
v miestnej časti Zabudišová,
bývalá skládka odpadu, kde
býval umiestnený kontajner na
odpad. Ako prví prišli hasiči
zo Zabudišovej, ktorí začali s
ochladzovaním lesného a trávnatého porastu, kde následne
prišli aj hasiči z Bošáce, ktorí
nasadili vysokotlaké vedenie
s pridaním penotvorného roztoku, s ktorým vytvorili ťažkú
penu na likvidáciu ropných
látok a zároveň jeden D clonový prúd na potlačenie hustého
dymu. Na toto všetko bola prítomná aj naša BARBORKA –
Škoda 706 RTHP z objemom
vody 7000L, ktorá svojím ladným brkotom dodávala vodu
do dvoch vozidiel IVECO
DAILY CAS 15 pod vedením
skúseného strojníka Martina

Vaškoviča. Po ukončení cvičenia a zbalenia všetkého zásahového náradia bolo vykonané
vyhodnotenie cvičenia za prítomnosti starostu Obce Bošáca
Mgr. Daniela Juráčka.
Za DHZO Bošáca boli
prítomní: veliteľ - Daniel Popluhár, Ing, Michal Kozic, Milan Kozic, Ľudovít Jurkovič,
Juraj Kyselica, Tomáš Kyselica, Dušan Kasana, Marek
Brázdovič, Martin Vaškovič,
Pavol Martiška.
Za DHZO Zabudišová:
veliteľ – Peter Oprchal, Jozef
Kačíc, František Otrubák, Drahomír Záhora, Jaroslav Struhár, Patrik Štrbka, Miroslav
Madila.
Dňa 26.6.2020 sme začali s
likvidáciou nánosu blata pred
kostolom, s umývaním cesty
a chodníkov, čo bolo spôso-
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bené prívalovými dažďami v
predchádzajúcich hodinách. Po
pracnom vyčistení sa po týždni
dňa 2.7.2020 prívalový dážď
vrátil znova a ešte vo väčšej
sile, tu naši hasiči zasahovali od skorých ranných hodín.
Zvolaní boli o 06:00, kedy začali s evakuáciou výrobnej haly
firmy FERNO, kde bol veľký
nános blata. Pasovali sa s tým
do neskorého večera, kedy boli
už premočení a vyčerpaní.
Touto cestou sa im chcem
poďakovať za ich obetavosť,
prístup k pomoci každému z
nás, robia to dobrovoľne a bez
nároku na odmenu. Veď heslo hasiča je „ Bohu na slávu a
Blížnemu na pomoc“.
veliteľ DHZ Bošáca
Pavol Martiška
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Futbal dostal
„zelenú“
Ako isto všetci viete, začiatkom jari
do našich životov bez varovania vtrhla
pliaga menom „KORONA“ a celá spoločnosť sa musela prispôsobiť prísnym
epidemiologickým opatreniam, aby sa
nám to tu nerozmohlo, ako v iných krajinách.
Tieto opatrenia neobišli
ani futbalové hnutie a amatérske súťaže boli najskôr
prerušené a vzhľadom na
vývoj pandémie nakoniec
aj zrušené a celý ročník
2019/2020 anulovaný. Z
toho vyplynulo, že nikto zo
súťaže nepostúpi, ani nezostúpi a nový ročník začne
tak, ako ten minulý. Naše
mužstvá dospelých a dorastu mali oprávnenú ambíciu
vyhrať súťaž, keďže zimovali na prvom, resp. druhom
mieste tabuliek a táto situácia ich moc nepotešila, ale
tak ako všetci, museli sme to
akceptovať. Naši najmenší mladší žiaci a prípravkári
boli taktiež veľmi smutní,
keďže nemohli chodiť na ihrisko a trénovať, alebo hrať
zápasy.
Obava, či sa nové súťaže
začnú, alebo nie tu ale stále
bola. To, že Slováci sú národ
zodpovedný sa preukázalo pri dodržiavaní prísnych opatrení a chorobu sa v našej
krajine podarilo dostať pod kontrolu, čo
malo za následok uvoľňovanie opatrení
a čo nás najviac potešilo, mohli sme sa
opäť vrátiť na ihriská a začať trénovať
a pripravovať sa na novú sezónu. Prakticky ihneď, ako to bolo možné, všetky
družstvá OŠK Bošáca začali s tréningovým procesom.
Muži po 2. rokoch opäť v 6. lige
Čakanie na rozuzlenie ako budú vyzerať „mužské“ súťaže v našej oblasti budúcu sezónu sa skončilo o polnoci
30.6.2020, čo bol posledný termín na
podanie prihlášky do jednotlivých súťaží ObFZ Trenčín, a to o čom sa šepka-

lo posledné dni, sa stalo skutočnosťou.
Naši muži boli nakoniec zaradení do 6.
ligy, nakoľko družstvo z Novej Vsi, ktoré hralo 6. ligu v minulom ročníku, sa
prihlásilo do 7. Ligy JUH a my, ako prvé
mužstvo tabuľky po jesennej časti súťaže
sme mali možnosť ich nahradiť, čo sme
aj využili.
Takže po dvoch rokoch sa vraciame
do 6. ligy. Súťaže, ktorá Bošáci svedčí a
všetci sa na ňu tešíme. To, čo sme si dali
za cieľ pred dvom rokmi, sa nám poda-

rilo dosiahnuť. Aj keď to najskôr vyzeralo, že na „koronu“ doplatíme, lebo súťaž
sme mali rozbehnutú na postup, ale podľa rozhodnutia ObFZ sme mali opäť hrať
7. ligu a opäť bojovať o postup. „Vyššia
moc“ ale zasiahla a sme tam, kde určite
patríme. Paradoxom je, že sa opäť striedame s Novou Vsou, ktorá pred dvoma
rokmi postupovala a my sme vypadávali.
Taký je futbalový život.
Dorast bude hrať 4. ligu a „Svadba z
rozumu“
Niečo podobné, ako muži, zažívali
aj naši dorastenci. V súťažnom ročníku
2019/2020 sa im darilo, po jesennej časti
súťaže boli na druhom mieste tabuľky.
Mali za sebou skvelú zimnú prípravu a

pred sebou veľkú ambíciu, byť na konci
súťaže prví. Tak ako mužom, ani dorastencom nebolo dopriate sa o víťazstvo v
súťaži pobiť na ihrisku a ešte pred odohratím prvého kola bola ich súťaž anulovaná. Tesne pred uzavretím prihlášok do
súťaže bolo zo strany Západoslovenského futbalového zväzu ponúknuté nášmu
klubu, že dorastenci by mohli byť zaradení do 4. ligy SZ ZsFZ. Po zvážení všetkých okolností a stavu hráčskeho kádra
sme túto ponuku akceptovali a zaslali
prihlášku do tejto súťaže.
Ale, ako to v živote chodí, nič nemôže prebehnúť
bez problémov. Chlapci, čo
k nám chodili minulý rok z
Moravského Lieskového, a
s ktorými sme rátali aj túto
sezónu, sa rozhodli nepokračovať vo futbalovej kariére a zrazu sme mali mínus
5 hráčov. V tom momente
zasiahla náhoda a po telefonáte v inej veci s prezidentom MFK Stará Turá sme
zistili, že taký istý problém
majú aj oni a že uvažujú o
odhlásení dorastencov zo
súťaže. Tak sme sa dohodli,
že si pomôžeme navzájom
a naše dorasty spojíme do
jedného družstva. Chlapci
neprestanú hrať futbal, budú
hrať kvalitnú súťaž, ktorá
ich výborne pripraví na prechod do mužskej kategórie.
A tak vznikla „Svadba z rozumu“, navzájom si pomôžeme futbalovo, rozdelíme
si náklady na polovicu a hlavne minimálne 22 dorastencov bude hrať aj budúcu
sezónu futbal.
Ešte na záver malý dovetok. Podľa
podpísanej Dohody o vytvorení spoločného družstva dorastu je ako klub zodpovedný voči ZsFZ MFK Stará Turá, preto
sa na Futbalnete objaví v tabuľke MFK
Stará Turá, ale prakticky je to aj OŠK
Bošáca. Podľa podpísanej Dohody to
bude budúcu sezónu naopak.
Mladší žiaci budú hrať trojkolovo,
prípravka turnajovo
Na aktíve klubov, kde sa losovali jednotlivé súťaže ObFZ Trenčín sa kluby
dohodli, že súťaž mladších žiakov U13
sa budú hrať trojkolovo, vzhľadom na

nízky počet družstiev v súťaži (7).
Tak mladší žiaci odohrajú za sezónu
18 zápasov, namiesto navrhovaných
12! Mladší žiaci, tak ako minulý rok,
majú vytvorené spoločné družstvo
žiakov s FK 1972 Zemianske Podhradie. Teší nás, že záujem zo strany
FK 1972 o toto družstvo je diametrálne odlišný ako minulý rok. Veríme, že spolupráca sa bude rozvíjať
a hráčov bude len pribúdať, lebo už
sme v našej Bošáckej doline ostali
len my dve dediny, kde sa hrá futbal
a len v Bošáci sú mládežnícke družstvá. Ďalej sa dohodlo, že súťaž prípraviek U11 sa bude hrať turnajovo.
Presný postup bude ešte dohodnutý,
ale systém turnajov sa má zmeniť
tak, aby sa jednotlivé turnaje hrali
vždy s iným zložením, aby sa v súťaži stretli všetky družstvá a nie ako
doteraz, že sa na turnajoch stretávali
vždy rovnaké tímy a hrali stále do-

kola s tými istými. Súťaž tým naberie na zaujímavosti a atraktivite.
Záverom. Ako sa bude hrať nájdete na internetovej stránke www.
futbalnet.sk. Pred každým víkendom sledujte FB stránku OŠK
Bošáca, kde budú vždy pozvánky
na futbal a kde sa dozviete aj ďalšie
podrobnosti o činnosti OŠK.
Úplne na záver by som chcel
popriať všetkým veľa zdravia,
šťastia a spokojnosti. Aby sme boli
všetci naďalej zodpovední, aby sa
amatérsky futbal rozbehol a aj dohral! Našim hráčom prajem veľa
síl a chuti do futbalu, my tréneri a
funkcionári sa maximálne snažíme,
aby ste mali tie najlepšie podmienky. Fanúšikom prajem veľa krásnych zápasov s víťazným koncom
pre naše družstvá.
Bc. Jozef Mihala,
tajomník VV OŠK Bošáca

Brigáda
na ihrisku
V sobotu 11.7.2020 sme urobili na
ihrisku OŠK veľa dobrej roboty. Od skorého rána sa pripravoval guláš na oslavu
postupu našich mužov do 6. ligy. Guláš-
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Pozvánka

na Hodové futbalové zápasy
Sobota 18.8.2018:
10.30 OŠK Bošáca – TFK 1939 Záblatie –
Priateľský futbalový zápas staršej prípravky U11
14.00 SDD Stará Turá/Bošáca–ŠK Vegum Dolné
Vestenice–Majstrovský futbalový zápas 4. ligy
dorastu
17.00 Bošáca – Limbach – priateľský futbalový
zápas „Starých pánov“
Nedeľa 19.8.2018:
10.30 SDŽ Bošáca/Z. Podhradie – TFK 1939
Záblatie – Priateľský futbalový zápas mladších
žiakov U13
14.00 OŠK Bošáca – TFK 1939 Záblatie –
Priateľský futbalový zápas mladšej prípravky U9
17.00 OŠK Bošáca – FK Horná Súča –
Majstrovský futbalový zápas 6. ligy dospelých

majstri Ján Helík s Braňom Vajdom opäť
nesklamali, navarili špičkový divinovo
- hovädzí gulášik, ktorý len tak spieval.
Vďaka patrí Miškovi Turekovi s manželkou Mackou, ktorí nám nachystali skvelé
mäsko a poľovníkom z Bošáce za srnčeka. Za skvelé klobásky ďakujeme predsedovi PD Bošáca Vladkovi Králikovi,
ktoré nám dobre padli a ešte aj padnú,
lebo sme ich všetky nestihli „spracovať“.
O pitný režim sa nám postaral Miloško
Profjéta s manželkou Dankou, ktorí nám
požičali „pípu“ a zabezpečili sud skvelého pivka, poháre, lyžice a misky na guláš.
Popritom sme „makali“ na zveľaďovaní
obecného majetku, nášho - vášho areálu
ihriska. Potrebný materiál zafinancovala Obec Bošáca, taktiež nám zapožičali
náradie (ďakujeme pán starosta Daniel
Juráček), my sme dodali pracovnú silu.
Ruku k dielu priložili všetci, čo v ten
deň mohli, tréneri, hráči všetkých vekových kategórii, rodičia detí, fanúšikovia,
funkcionári. Počasie sa na koniec dňa
síce pokazilo, ale to nebránilo chlapcom
vybehnúť na ihrisko a zahrať si dohodnutý duel „Slobodní“ vs „Ženatí“, resp.
„Trošku starší“ proti “ Trošku mladším“.
Zvíťazili mladší, ktorým viac vyhovoval
klzký terén.
Na záver dňa sme si dali gulášik, klobásky a dopili čo bolo načaté a otvorené,

podebatovali, zaspievali a rozišli sa domov s pocitom dobre vykonanej práce a
s tým, že futbal v Bošáci sa oplatí robiť,
pokiaľ tu budú takíto skvelí ľudia.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na tomto dni, tešíme sa na
ďalšiu spoluprácu.
Bc. Jozef Mihala
tajomník VV OŠK Bošáca

NAŠI JUBILANTI
60 rokov
Rosypal Miroslav
Kozicová Janka
Zámečník Slavko
Petráš František
Ondrášek Vladimír
65 rokov
Gažová Emília
Mgr. Kosová Anna
70 rokov
MVDr. Mago Daniel
Jánoška Ľubomír

Benková Jana
Lobíková Anna
Kucharovicová
Mariana
Pöstenyiová Anna
Kusenda Slavomír
Hulínková Anna
Lehotská Anna
75 rokov
Kochanová Elena
Janušík Stanislav
Kukučová Marta
Kaššovicová Anna
80 rokov
Dubec Miroslav

Profjétová Anna
Drábková Mária
85 rokov
Machalová Gabriela
Katrincová Zuzana
Staňák Vladimír
90 rokov
Kusendová Mária

Narodili sa
Sabina Pribišová
Teo Hojsík
Lucia Révayová
Michael Teo Gášpar

92 rokov
Ondrášek Vladimír
94 rokov
Jánošková Anna

Manželstvo uzavreli

Navždy nás
opustili
Jozef Janeček
Anna Kulíková
Ing. Janka Jašková
Anna Horečná
František Herák

Ing. Ján Václavík – Ľubomíra Václavíková
Marek Breza - Ľudmila Poštenyiová

Odišla
najstaršia
občianka v Bošáci
Dňa 8. júna 2020 zomrela vo veku 99
rokov najstaršia občianka v Bošáci pani
Anna Horečná rod. Juráková.
Narodila sa 21. apríla 1921 v Zemianskom Lieskovom v osade Jurákovci. Bola
najstaršou z troch detí manželov Jána a
Júlie Jurákovej. Pochádzala z roľníckej
rodiny. Základnú školu navštevovala v
Adamovských Kochanovciach. Po skončení školy pracovala doma na poliach,
príležitostne v lesoch, ale aj na panstve
grófky Szilvayovej, ktorej rodina vlastnila v obci barokovo-klasicistický kaštieľ, s
rozsiahlym anglickým parkom, tiahnucim
sa pozdĺž hlavnej cesty do Melčíc. Dnes
slúži budova rímsko-katolíckemu ženskému rádu. Pani Anna sa vydala vo veku 26
rokov za Jozefa Horečného z Bošáce - Za-

budišovej. Tu takisto prišla do gazdovskej
rodiny, kde práca na poliach bola ich chlebom každodenným. Spolu vychovávali tri
deti.
Manžel si príležitostne privyrábal v
Bošáckej tehelni. Zomrel pomerne mladý,
vo veku 43 rokov.

Po jeho smrti odovzdala polia aj dobytok do JRD v Bošáci, kde sa aj zamestnala.
Tu pracovala do 62 rokov.
Doma sa nenudila. Vždy bolo čo robiť, či už v záhrade alebo okolo hydiny.
Cez prázdniny sa postarať o vnúčence. Vo
veku 84 rokov opustila domček na samote
a presťahovala sa k synovi Jozefovi do Nového Mesta nad Váhom. Fyzicky bola na
tom stále dobre. Svedčí o tom aj fakt, že
vo veku 85 rokov zdolala trasu z Grúňa na
Lopeník a späť, samozrejme bez paličky.
Mala rada prechádzky po meste a takisto rada sedávala na lavičke v parku. Bola
veselej povahy.
Zaujímavosťou je, že hoci pochádzala
z gazdovskej rodiny, nikdy neľúbila mlieko, bravčovú masť a cibuľu. Jeseň svojho
života strávila v Novom Meste nad Váhom, kde sa o ňu príkladne staral syn Jozef
s rodinou. Pri každom stretnutí bola veselá
a usmiata. Aj keď už nie je medzi nami,
zostáva v našich spomienkach s nami.
Česť jej pamiatke.
Mgr. Daniel Juráček - starosta
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