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R O R – Ruky, odstup, rúško
Osobná zodpovednosť
V čase pandémie ochorenia COVID-19 je potrebné dbať na odstupy od iných osôb, dôkladné
umývanie a dezinfikovanie rúk a nosenie rúška vo verejných priestoroch. Prosíme všetkých, aby
momentálnu situáciu a schválené nariadenia brali vážne a zodpovedne. Nezáleží na tom, odkiaľ
vírus prišiel ani kto zaň môže. Záleží však iba na nás, akým smerom sa bude uberať. Iba my sami
dokážeme s jeho šírením bojovať. V časoch, keď je pre nás všetkých život o niečo ťažší, myslime aj
na ostatných, nie len na seba a svoje pohodlie. Neohrozujme svoje okolie. Je na každom z nás ako sa
rozhodne pristupovať k pandemickej situácii, prosíme Vás však, aby ste boli ohľaduplní a neohrozovali iných ľudí. Naša disciplína je to, čo rozhoduje o ďalšom šírení COVID-19.

Láskyplné, pokojné a veselé
Každý rok k nám prichádzajú najkrajšie sviatky roka – Vianoce. Láskyplné, pokojné a veselé.
Znovu prišiel ten rozprávkový čas voňavých sviečok, rozprávok a žiarivej výzdoby. Jedine Vianoce
majú to isté čaro každý rok. Nikdy nevyprchá, nikdy sa nestratí. Opakovane sa na Vianočné sviatky
tešíme bez ohľadu na to, koľkokrát sme ich už prežili. Kapustnica, koledy, vianočný stromček a
mnoho iných symbolov, ktoré v sebe nesú odkaz pokoja. No to, čo nám najviac pripomína Vianoce,
sú dary. Pod vianočným stromčekom tradične nachádzame darčeky, zabalené v nádherných dekoračných papieroch. Avšak tými najkrajšími darmi, ktorými sa počas Vianoc obdarúvame akosi viac sú
láska a pochopenie. Sú to dary, ktoré nemôžeme chytiť do ruky, ani ich zabaliť, či kúpiť v obchode,
no aj tak prinášajú do našich srdiečok najväčšiu radosť. Navštevujeme svojich blízkych, trávime s
nimi viac pokojných chvíľ, sadáme si spoločne k štedrovečernému stolu a na chvíľu zabúdame na
zhon z bežných dní. Želáme Vám požehnané vianočné sviatky, veľa lásky a pokoja. Tiež Vám prajeme mnoho úspechov a zdravia do novom roku.
starosta obce Bošáca Mgr. Daniel Juráček,
starosta obce Zemianske Podhradie Miroslav Zámečník
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informácie pre občana

z Bošáce

Milí spoluobčania,
opäť tu máme koniec roka a s ním aj posledné číslo časopisu Prameň. Končí sa rok,
no nekončí sa „korona“. Myslím, že všetci
budeme mať jedno spoločné prianie – aby sa
skončila a vráti sa všetko do normálu. Život
ide ďalej a my s ním. A tak je tomu aj u nás
v obci.
Najväčšou udalosťou od minulého čísla
boli naše hody. Aj napriek tomu, že boli poznačené pandémiou a prísnymi opatreniami
boli pekné a na úrovni. Futbal, divadielko,
omša, jarmok, výstavy a odhalenie pamätnej
tabule prispeli k vytvoreniu príjemnej a nezabudnuteľnej atmosféry. Ďakujem všetkým
organizátorom podujatí, účinkujúcim, Vám
návštevníkom a pozývam Vás na budúcoročné hody. Samostatne ďakujem Mariánovi
Mitánkovi za aktívny prístup pri výstave a
príprave pamätnej tabule a pánovi Jozefovi
Kollárovi za financovanie zhotovenia pamätnej tabule.
Som rád, že sme i v čase pandémie mohli
organizovať 24. kvapku krvi Bošáckej doliny
v našom kultúrnom dome. Ďakujem všetkým
darcom, členom odberného tímu NTS a hlavne organizátorkám z Červeného kríža v Bošáci Lenke Pacekovej, Anne Staňákovej a Mariane Kucharovicovej. Ďalší odber, teda 25.
kvapka krvi Bošáckej doliny sa uskutoční 25.
januára 2021 v Kultúrnom dome v Zemianskom Podhradí.
Druhou najväčšou akciou roka boli plošné testovania obyvateľstva na ochorenie Covid-19. Obe kolá celoplošného testovania sa
realizovali v Kultúrnom dome v Bošáci a aj
na základe ohlasov môžem povedať, že boli
na úrovni. Úprimne z celého srdca ďakujem
organizátorom a členom odberných tímov.
Boli ste odvážni, fantastickí hrdinovia. ĎAKUJEME! Poďakovanie patrí aj vám občanom, za to že ste prišli, boli ohľaduplní a
disciplinovaní. Obci boli preplatené zo strany
štátu všetky náklady na obe testovania.
Poslednými akciami roka boli zhotovenie adventného venca v parku na námestí, za
účasti veselého spevu, postavenie vianočného stromčeka a návšteva Mikuláša u detí v
domácnostiach. Veniec sme robili po prvýkrát a už máme nápady na zlepšenie. Chceme potešiť všetkých, keďže je v tomto čase
obmedzené stretávanie. V rámci rozsvietenia

prvej adventnej sviece nám zaspievali členky a členovia nášho speváckeho súboru. Bez
divákov, no s kameramanom, ktorý natočené
video umiestnil na internet, kde malo veľa
sledovateľov. Aj takto sme chceli spríjemniť
adventný čas všetkým občanom. Tešili sme
sa, že budeme pokračovať každú nedeľu, ale
z dôvodu zhoršenia situácie v doline a kraji
sme sa rozhodli nepokračovať. Mikuláš tento
rok nečakal deti na námestí, ale išiel za nimi

Hasiči po zásahu, Juraj Kyselica, Dušan
Kasana, Daniel Popluhár.
Pokládka elektrického kábla ihrisko, Daniel
Juráček, Jozef Mihala, Tomáš Janega.

a rozniesol im balíčky priamo domov. Všetkým sa to veľmi páčilo a zrejme ho poprosíme, aby aj budúci rok navštívil deti doma.
Poďakovanie patrí tvorcom venca, všetkým
zainteresovaným, ktorí pomáhali pri návšteve
Mikuláša a v neposlednej rade darcom vianočného stromčeka, rodine Miroslava Kaššovica, synovi Patrikovi, ktorý stromček sadil
spolu so starým otcom.
Ako som písal v minulom čísle, i keď
pandémia mnohé zastavila, my ideme ďalej
a pracujeme na projektoch. Dokončili sme
zúčtovanie projektu výstavby pódia za sokolovňou. Áno je to neuveriteľné, ale až teraz.
Do konca roka nám budú preplatené všetky
náklady. Som rád, že riadiaci orgán začal pracovať a máme projekt ukončený aj administratívne. Kompletne sme dokončili rozšírenie
zberného dvora. Všetko plnohodnotne používame. V tomto projekte pracujeme na jeho
ukončení po administratívnej stránke. Boli
nám preplatené všetky náklady a po skončení
pandémie očakávame kontrolu. Začali sme
s obnovou tried v základnej škole. Dielne a

počítačová trieda sú dokončené, teraz čakáme na dodanie pomôcok do chemickej triedy.
Podali sme žiadosť o preplatenie prvých faktúr za stavebné a elektrikárske práce, nábytok
a počítače. Druhým projektom v škole bolo
prerobenie uvoľneného učiteľského bytu na
triedu a družinu. Urobili sme novú elektroinštaláciu, podlahy, steny, maľovky, dvere a
iné. Všetko sme financovali zo školských a
obecných zdrojov. Poďakovanie patrí pani
riaditeľke Kataríne Kusendovej za aktívny
prístup a zamestnancom školy zapojeným do
realizácie. Na obecnom úrade sme zrekonštruovali ordináciu pani doktorky, kde sme
urobili novú elektroinštaláciu, podlahy, steny
a maľby. Zrekonštruovali sme aj dve miestnosti po zubárovi, ktoré budú slúžiť ako kancelárie obecnému úradu.
Aj naďalej robíme na projekte IBV Pod
stráňami, novej územno plánovacej dokumentácii. Začali sme pracovať na projekte nových bytových domov v lokalite Pod
stráňami. Máme hotovú štúdiu s návrhom
rozloženia, umiestnenia, sietí a prístupu k
bytovkám. Ďalej sme dokončili druhé doplnenie žiadosti v rámci projektu kompostárne
v odbornom hodnotení. Pracujeme na novej
žiadosti na environmentálny fond, kde máme
záujem o dotáciu na zber kuchynského odpadu, ktorý by bol súčasťou veľkej kompostárne. Neschválili nám projekt príjmových
skládok kompostu za kultúrnym domom. V
rámci projektu WIFI čakáme na výsledok
kontroly verejného obstarávania. Pripravujeme projekt vodozádržných opatrení, kde odvedieme dažďovú vodu do nádrží s využitím
na polievanie.
Som veľmi rád, že sa v Bošáci otvorila
nová a krásna lekáreň. Prosím všetkých občanov, aby v prvom rade využívali jej služby
a tak zabezpečili jej udržateľnosť.
Spustili sme novú webovú stránku a budem rád, ak ju navštívite a napíšete nám svoje poznatky a návrhy na zlepšenia. Vytvorili
sme časť pre úspešné osobnosti obce, kde
by sme radi pridávali našich úspešných spoluobčanov. Budeme vďační za Vaše návrhy.
V neposlednom rade nemôžem zabudnúť na
našich futbalistov, ktorí zaslúžene postúpili
do „okresu“. Ďakujeme a prajeme im veľa
strelených gólov a pekný futbal, ktorý poteší
ich a aj fanúšikov.
Záverom ĎAKUJEM všetkým občanom,
ktorí sa zapájajú do života v obci v akejkoľvek oblasti. Prajem nám všetkým, aby sme
boli zdraví, šťastní, žili s láskou, úsmevom,
trpezlivosťou, spolupatričnosťou, vzájomnou
podporu a v mieri. Želám všetkým krásne,
pokojné Vianoce a hlavne zdravie do nového
roka 2021.
			
Váš starosta
Mgr. Daniel Juráček

Triedenie
odpadu

a ohľaduplnosť
Pre potreby práce s odpadom máme v
našej obci vybudovaný zberný dvor, kde
môžete občania priviezť, vytriediť a uložiť
všetok odpad okrem nebezpečného (azbest,
eternit atď.). V rámci triedenia odpadu máme
po obci rozmiestnené kontajneri do ktorých
môžete vhadzovať daný druh triedeného
odpadu. Taktiež určité druhy triedených zložiek odvážame priamo spred domácností.
Všetky druhy triedeného odpadu prechádzajú zberným dvorom, kde ich dotrieďujeme
a následne posielame spracovateľom. Na
základe skúsenosti pri dotrieďovaní by sme
Vás požiadali o spoluprácu a ohľaduplnosť s
pracovníkmi, ktorí túto činnosť vykonávajú.
Žiadame Vás o dodržiavanie a rešpektovanie
nasledovných poznatkov a pokynov:
Do plastových vriec s plastami
vhadzujte len odpad z plastov očistený od
zvyškov jedál, nápojov a iných náplní. Zrejme to niekomu príde neuveriteľné, ale áno
vo vreciach s plastami nachádzame plienky,
zvyšky jedál, nádoby obsahujúce mlieko (po
letných dňoch už len kyslú smradľavú tekutinu) a iné.
Do vriec na kovy vhadzujte plechovky, konzervy a iné kovy tak, aby bolo
možné obsah vreca ľahko vysypať a vrece
nebolo nadmerne ťažké a netrhalo sa. Ak
máte viac kovového odpadu, nechajte ho
vedľa vreca napríklad vo vedre (kýbli), krabici, debničke (kysničke).
Do vriec na papier vhadzujte papier, kartóny a iné tak, aby vrece nebolo nadmerne ťažké. Pracovníci ho nemajú len odtrhnúť od zeme, ale aj zodvihnúť a vysypať
do korby vozidla. Vrece plné kníh, časopisov
je náročné zodvihnúť na korbu vozidla. Ak
máte knihy, alebo časopisy, prosím zviažte
ich a nechajte vonku vedľa vreca. Z krabíc
od TV, mikrovlniek, počítačov odstráňte igelity, polystyrén a iný nepapierový odpad.
Do vriec so sklom vhadzujte prázdne sklené obaly. Nie poháre aj so kompótom,
zavareninami, alebo črepy.
Do vriec s tetrapakmi vhadzujte
prázdne obaly bez obsahu.
Po obci máme zberné hniezda, kde
máme vkladať triedené zložky priamo do
kontajnera. Nenechávajte odpad vedľa kontajnerov. Dovezte tento odpad na zberný
dvor.
Pri zvoze zmesového odpadu z nádob, nenechávajte odpad vedľa smetných
nádob. Nie je v kapacitách pracovníkov

odobrať tento odpad. Z časového hľadiska a
veľkosti úložnej plochy. Ak máte veľa odpadu, dovezte ho na zberný dvor, alebo si odvoz dohodnite vopred na obecnom úrade.
Nevhadzujte odpad vedľa cesty
smerom na Zabudišovú do priestoru bývalej
tehelne. Niekto tam vysýpa len trávu, lístie,
no ďalší tam vhadzuje všetko. Teraz v zimnom období to je to krásne vidieť. Plastové
vrecia so všetkým, pneumatiky, a iné. Na jar
to pracovníci obce poupratujú a cez rok sa
znova nahromadí. Nesmie sa tam vyhadzovať žiadny odpad!
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SMS rozhlas
Obecný úrad Bošáca oznamuje občanom, že je stále možnosť
prihlásiť sa na odber SMS rozhlasu. Všetky oznamy obecného
úradu, Vám po registrácii budú
zasielané aj formou SMS správy.
Prihlasovací formulár nájdete na
obecnom úrade. V momentálnej
situácii v súvislosti so šírením
ochorenia COVID-19 Vás prosíme, aby ste pri návšteve obecného
úradu dbali na nariadenia Úradu
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, teda pri vstupe
do budovy použite dezinfekciu
a rúško na prekrytie horných dýchacích ciest.

Dovolenka

Oznamujeme občanom, že
v dňoch 23. 12. 2020 – 6. 1. 2021
budú Obecný úrad Bošáca, Obecná knižnica, prevádzka a zberný
dvor z dôvodu čerpania dovolenky zatvorené. K dispozícii Vám
budeme znova od štvrtka 7. 1.
2021.

Dane

Práca s odpadom je náročná a preto Vás
žiadame o spoluprácu a ohľaduplnosť s pracovníkmi obce, ktorí túto prácu vykonávajú.
V neposlednom rade sa jedná o naše okolie
v ktorom žijeme. To ako to u nás v obci vypadá je vizitka nás všetkých. Slovensko nekončí plotom nášho dvora, ale je aj smerom
na Zabudišovú, je priestor zberného hniezda.
Máme zberný dvor, tak ho prosím využívajme. Máme pracovníkov na prácu s odpadom,
tak im prosím pomáhajme a buďme ohľaduplní voči nim, voči sebe, voči svojmu prostrediu v ktorom žijeme. ĎAKUJEME.
Mgr. Daniel Juráček

Obec Bošáca ako správca
dane z nehnuteľnosti a poplatku
za komunálne odpady oznamuje tým daňovníkom, ktorí doteraz neuhradili poplatky za daň z
nehnuteľnosti a komunálny odpad, aby tak urobili najneskôr do
31.12.2020. Svoju platbu môžete
poukázať na účet obce uvedený
na Vašom rozhodnutí prostredníctvom bankového prevodu alebo
vyplnením bankovej poukážky
na pošte. Pri nedodržaní termínu bude daňovníkovi vyrubený
sankčný úrok za každý deň omeškania platby a daňové nedoplatky
budú vymáhané prostredníctvo
exekútorského úradu.

• 25. januára 2021 sa v Kul-

túrnom dome v Bošáci bude konať
25. kvapka krvi Bošáckej doliny.

• Od 21. septembra 2020

je otvorená nová lekáreň, ktorú
môžete navštíviť od pondelka do
piatka v čase od 7:30 do 16:00.

4

z Bošáce

z Bošáce

Ambulancia
rekonštrukcia
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Zrekonštruované
kancelárie

Posilňovňa

Osvetlenie prechodov

Čistenie koryta potoka

Osadenie stlpov

Posilňovňa
otvorená
Pokiaľ nám „pandémia“ dovolí, posilňovňa bude otvorená. Prosím len dodržiavať tieto inštrukcie. Dezinfikovať ruky hneď
po vstupe. Maximálne 5 ľudí v posilňovni.
Prezúvať sa! Upratať a dezinfikovať náradie po každom cvičení. Makať a neflákať sa.
Vstupnú kartu si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade. Jednorazové vstupne 1,– euro,
mesačné 10,- euro. Záloha za kartu 2,– eurá.
Prosím dodržiavať nariadenia, prevádzkový
poriadok a čistotu.
Mgr. Daniel Juráček
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z Bošáce

Odkanalizovanie
Bošáckej doliny
Téma
kanalizácie
v našej obci je stále aktuálna. Mnohí sa pýtate, či
budeme mať kanalizáciu
a či sa na tomto projekte
pracuje. Verím, že neurobím nič zlé, keď napíšem
áno budeme mať a áno
na projekte sa pracuje.
Kanalizáciu
neriešime
len za obec Bošáca, ale
za všetky obce v Bošáckej doline.
V roku 2017 sme si nechali zhotoviť štúdiu odkanalizovania
Bošáckej doliny. Po rokovaniach s odborníkmi sme dospeli k záveru, že najvhodnejšie bude variant odkanalizovania štyroch obci:
Nová Bošáca, Zemianske Podhradie, Bošáca a Trenčianske Bohuslavice. Haluzice by sa mali napojiť do obce Štvrtok a spoločne
na čističku do Ivanoviec. Od určenia varianty zisťujeme možnosti financovania projektovej dokumentácie a samotnej realizácie.
Momentálne pracujeme na projekte aktívnejšie, nakoľko vidíme
väčšie možnosti financovania realizácie. Na to aby sme sa mohli
uchádzať o grant, musíme mať právoplatné stavebné povolenie.

Nechali sme zhotoviť EIA-iu, dokument posudzujúci vplyv kanalizácie na životné prostredie. Zem. Podhradie a Tren. Bohuslavice
majú už dokončené aj geodetické zameranie. V ďalších obciach
sa na ňom pracuje. Realizujeme predbežný prieskum na určenie
ceny projektovej dokumentácie. Len pre zaujímavosť a informáciu, cena projektovej dokumentácie s geodetickým zameraním,

geologickým prieskumom pre štyri obce a čističku pre územné
a stavebné povolenie činí zhruba 400 tisíc eur. Podľa projektantov minimálne dva roky budeme potrebovať na projekčnú činnosť
po právoplatné stavebné povolenie. Počíta sa od podpisu zmluvy
s dodávateľom na projektovú dokumentáciu po vydanie stavebného povolenia. Samotná realizácia by mala trvať približne dva
roky. Starostovia zainteresovaných obci sa pravidelne stretávame
a aktívne pracujeme na príprave potrebných dokumentov. O ďalšom postupe Vás budeme priebežne informovať.
Mgr. Daniel Juráček

Práce
v kultúrnom
dome
okno WC

okno KD
kuchynka
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za kultúrou v Bošáci

Komorné ČIE SÚ HODY? NAŠE HODY!
Aj tento rok sa u nás konali naše tradičné hody, ktoré
však tiež neboli výnimkou – aj ich obmedzila pandémia.
A tak vznikli „KOMORNÉ BOŠÁCKE ČIE SU HODY?
NAŠE HODY!“, ktoré začali v piatok 14. augusta podujatím
pre našich najmenších. V podvečer sa kultúrny dom zaplnil
deťmi, pre ktorých si Bábkové divadielko Lienka pripravilo
milé predstavenie. Deťom rozprávka o zakliatej princeznej
vyčarila šťastný úsmev na tvári.
V nasledujúci deň, teda v sobotu sa na našom futbalovom ihrisku už tradične stretli „starí páni“ z Bošáce a Limbachu, aby odohrali priateľský futbalový zápas. Tento zápas
sa na našom trávniku odohráva už mnohé roky a sme radi, že
táto tradícia stále pretrváva a aj napriek pandémii priatelia z
Limbachu pricestovali.
V sobotu i v nedeľu bola možnosť nahliadnuť v infocentre na tvorbu Janka Karlíka, miestneho talentovaného
maliara a grafika. Počas poobedia sa v infocentre striedali
návštevníci a so záujmom sledovali jeho prácu. Výstavami
ale nekončíme a presúvame sa na obecný úrad, kde v poobedňajších hodinách po celý víkend prebiehala výstava,
ktorá návštevníkov preniesla do obdobia z čias prvej svetovej vojny. Za túto výstavu ďakujeme najmä Mariánovi Mitánkovi, ktorý venoval príprave množstvo času, aby ľudom
odovzdal informácie o účasti občanov Bošáce v 1. sv. vojne
a vzniku ČSR. Pán Mitánek vlastní veľmi veľa podkladov,
s ktorými sa aj tento rok nezištne podelil s verejnosťou, za
čo mu ďakujeme. Takisto mu ďakujeme za aktívnu prípravu
tejto výstavy, ktorej venoval množstvo času.
V nedeľné popoludnie v priestoroch za sokolovňou prebiehal tradičný remeselný jarmok. Už na obed začali do našej obce prichádzať remeselníci, ktorí nám prestavili veľké
množstvo výrobkov rôzneho druhu. Ľudia mali možnosť obzrieť si ručne vyrobené produkty a prehodiť s remeselníkmi
zopár milých slov.
V nedeľu bola tiež možnosť absolvovať prehliadku Múzea Bošáckej doliny. Aj napriek tomu, že tohtoročné hody
boli naozaj komorné a oproti minulým rokom oveľa menšie, práce bolo stále veľa a preto by sme chceli poďakovať
všetkým dobrovoľníkom, ktorí ako aj po minulé prišli a pomáhali s organizáciou. Príprava hodov je veľmi náročná a
my si vážime všetok čas a úsilie, ktoré dávajú do hodových
príprav. I keď bola situácia kvôli pandémii ťažšia, všetci sa
stretli v dobrej nálade a vytvorili úžasnú atmosféru.
Obecný úrad Bošáca

za kultúrou v Bošáci
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Mikuláš priniesol už tradične veselú náladu
Každý rok k nám do obce zavítal Mikuláš, aby obdaril všetky detičky chutnými dobrotami. Jeho návšteva sa postupom času stala
neoddeliteľnou súčasťou zimného obdobia. Mikuláš prišiel a spolu s ním sa na námestí zhromaždili deti, ktorým postupne odovzdával balíčky. Deti sa rok čo rok tešili na prívetivé úsmevy anjelov a nezbedné šantenie čertov. Avšak tento rok, vzhľadom na situáciu
spojenú s pandémiou, si Mikuláš musel vymyslieť inú cestu ako sa s deťmi stretnúť. Najskôr sme si mysleli, že sa s Mikulášom tento
rok ani neuvidíme, no napokon nám ohlásil, že určite príde.
Svoje slovo naozaj dodržal a 5. decembra navštívil domácnosti s deťmi vo veku do 12 rokov. Aj napriek ťažkým dňom v spojení
so šírením ochorenia COVID-19, nám Mikuláš priniesol už tradične veselú náladu.
									
Obecný úrad Bošáca

Spomienka ostane
Čas plynie a ubieha deň za dňom. Život prináša
rôzne zážitky, príbehy, stretnutia, zvítania ale i rozlúčenia. Smútok nás zaleje, keď stratíme milovanú osobu
vo svojom živote. Dotkne sa nás, keď stratíme príbuzného vedľa nás. Nenechá nás ľahostajným, keď odíde
mladý človek z nášho okolia. Bohužiaľ i v poslednom
období nás stretli tieto smutné rozlúčenia. Nechceme
veriť, nechceme sa zmieriť, ale život ide ďalej a nám
ostanú navždy spomienky. Zastavte sa a venujte krátku chvíľu spomienke na všetkých ktorí ostanú už len v
nej. Od básnika Rumiho: Niekde za ríšou dobra a zla je
záhrada a tam sa stretneme. Česť ich pamiatke!
Mgr. Daniel Juráček
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Historickým
objektívom
Začiatkom tridsiatych rokov si v Bošáci aj
futbal získal svojich priaznivcov. Problém bol,
že nejestvovala plocha ihriska. Až v sezóne
1939-40 sa podarilo ihrisko vybudovať „na
Močároch“ – hornom konci Bošáce. Bolo to
na pozemkoch bývalého statkára Kraussa
zo Zemianskeho Podhradia. Bol založený
futbalový klub ŠK Bošáca a mužstvo bolo
prihlásené do súťaže. Prvým predsedom bol
Ján Žákovic. Klubovňa bola u Moravčíkov. Po
vojne sa ihrisko presťahovalo za obecný úrad,
na bývalé pozemky Morica Donátha. Ihrisko
však bolo úzke. Preto v roku 1962 dochádza
k rozšíreniu ihriska na susedný pozemok
Ľudevíta Slimáka. Neskôr pribudli k mužom
mužstvá žiakov a dorastencov. Fotografia zo
štyridsiatych rokov 20. storočia z pôvodného
futbalového ihriska, ktoré sa nachádzalo „na
Močároch“. Po druhej svetovej vojne prebehla
v priestoroch pôvodného ihriska výstavba
rodinných domov a ihrisko zaniklo. Fotografia
zachytáva Štefana Ištvánčina.

z histórie
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FIGURA Ján – Čs. legionár v Rusku
Narodil
sa
28.3.1892 v Bošáci,
kde strávil detstvo a
chodil do školy. Pochádzal zo sčítanej
roľníckej rodiny Jána
a Kataríny Figurovej
rod. Bradáčovej, ktorá sa hlásila k Evanjelickej cirkvi a.v. Mal
troch mladších súrodencov, Juraja, ktorý
bol dlhoročným učiteľom a riaditeľom
školy v Zem. Podhradí, Adama – roľníka a sestru Annu, ktorá
zomrela ako 20 -ročná.

Ako rodinná pamiatka
sa zachovala jeho písomná pochvala „za
znak pilnosti žiaka VI.

triedy v čase skúšky
odbývanej dňa 5. júna
1904 „ udelenej Gejzom Ostrolúckyminšpektorom cirkvi
Zemiansko - Podhradskej a majiteľom
kaštieľa v Zemianskom Podhradí.
Bol mobilizovaný
na začiatku 1. sv. vojny a stal sa vojakom
rakúskouhorskej
armády, 15. pešieho
/honvédskeho/ pluku
v Trenčíne. V jeho zostave bojoval na vtedajšom Severnom bojisku

Pochod 1. streleckého pluku Čs. vojska na Rusi

Firma Baťa v medzivojnovom období
bola najväčším výrobcom a vývozcom
obuvi na svete. Baťa mal svoje predajne po
celom Československu. Takáto predajňa
bola vybudovaná aj v Bošáci. Nachádzala sa
na Hrubej Strane – pri križovatke smerom
k pálenici. Okrem predajne tu bola i oprava
topánok. Po znárodnení bola v objekte
naďalej predajňa obuvi až do roku 1990.
Následne tu bola nakrátko zriadená krčma a
potom záhradkárske potreby. V súčasnosti
je predajňa prerobená na rodinný dom. Na
fotografii z obdobia Slovenského štátu pri
vojakovi v uniforme stoja Martin Helík a
Pavel Kusenda.

Oproti kostolu sa nachádzala socha
mučeníka sv. Jána Nepomuckého.
Táto bola neskôr presunutá ku
kostolu. Vľavo je vidieť časť Geléch
domu. V pozadí je starý most ponad
ešte nezregulovaný potok a za ním
Brezovákech dom. Súčasná lávka cez
potok sa nachádza viac vľavo.

Po návrate žil ako roľník v rodnej obci Bošáca

/na Ruskom fronte/, na
dnešnej Ukrajine, kde
sa 9.9.1915, pri Čortkive /Чортків/ na Ternopiľskej Ukrajine dostal
do ruského zajatia. V
zajatí, v táboroch a na
prácach v bani, bol skoro dva roky.
21.7.1917
vstúpil
ako vojak do Československých légii, zoskupenia
nazvaného
„Československé vojsko na Rusi“. Evidencia
Ústredného vojenského
archívu Praha uvádza
ako miesto jeho vstupu do légii „Morina“.
Nastúpil do záložného
práporu, kde prebiehal
výcvik.
V hodnosti vojakalegionára zotrval celý
čas služby v légiách.
Slúžil v legionárskom 1. streleckom
pluku, ktorý niesol
meno „Mistra Jana
Husa“. Tento pluk sa
zapojil do bitiek pri
Ternopile, Bachmači,
na povolžskej fronte (Kazaň, Simbirsk,
Inza, Nikolajevsk) a
od jari 1919 bránil
Sibírsku
magistrálu
na úseku medzi Krasnojarskom, Kanskom
a Irkutskom.
Spolu so svojimi
spolubojovníkmi absolvoval tzv. Sibírsku
anabázu- vynútené obsadenie ruských železníc, počas občianskej
vojny a zahraničnej
intervencie, za účelom
prechodu légii cez ruské územie.
Domov sa vrátil
po absolvovaní cesty
okolo sveta na transportnej lodi. Trasa po
ktorej sa vracali legionári domov viedla cez časť čínskeho
územia /Charbin/ do
Vladivostoku. Odtiaľ
spojeneckými loďami

preplávali oceán cez
Hong-Kong do USA a
odtiaľ do Európy, do
prístavu Terst.
7.6.1920
ukončil
svoju službu československého
legionára.
Bol
demobilizovaný,
teda zo cťou prepustený
zo služby. Započítanú
dobu v légiách má, podľa neskorších právnych
úprav, od 21.7.1917 do
6.2.1920.
Po návrate žil ako
roľník v rodnej obci
Bošáca. Uzavrel manželstvo s Katarínou,
rodenou Štrbovou. Vychovali ako vlastnú svoju neter, Alžbetu Adamaťovú, rod. Figurovú,
dcéru jeho mladšieho
brata Adama. Túto si
zobrali do opatrovania,
nakoľko ich manželstvo
zostalo bezdetné.
Bol verejne činný.
Ako člen Československej obce legionárskej odoberal i časopis
„Legionársky
směr“.
Pôsobil tiež v Cirkevnom zbore Evanjelickej
cirkvi a.v. v Zemianskom Podhradí a ako
dlhoročný člen výboru
Urbárskej obce Bošáca,
kde vykonával funkciu
pokladníka.
Každoročne, až do
vypuknutia 2. sv. vojny,
sa pravidelne zúčastňoval stretnutí , „zletov“ ,
Čsl. legionárov v Prahe.
Následkom práce v
baniach počas ruského
zajatia, dostal pľúcnu
nemoc- silikózu. Jej
následkami trpel až do
svojej smrti.
Zomrel 16. januára
1972 ako 80-ročný. Poslednej rozlúčky s ním
sa zúčastnili aj členovia
Československej obce
legionárskej z Prahy.
Pochovaný je na cintoríne v Bošáci.
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Odhalenie pamätnej
tabule účastníkovi
Kragujevskej vzbury

V nedeľu 16. augusta
2020 v Bošáci sa uskutočnila počas Bošáckych hodov
milá spomienková slávnosť.
Na Obecnom úrade bola s
vojenskými poctami odhalená pamätná tabuľa Danielovi
Bušovi, účastníkovi vzbury
slovenských vojakov v Kragujevci proti nezmyselnosti
vojny. Odhalenia sa zúčastnili starostovia
obcí Bošáca, Moravské Lieskové a Zemianske Podhradie. Taktiež rodina po p.
Bušovi, ktorá sa v takomto zložení stretla
možno po 30-tich rokoch a občania Bošáce. Akcie sa zúčastnili i príslušníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky a členovia klubov vojenskej histórie „Západ“
z Boleráza a „Slovácko“ z Hodonína, v
dobových uniformách Rakúsko-Uhorskej
armády, československých legionárov z
Francúzska a Ruska a dobrovoľníckej Slováckej brigády, teda jednotiek, kde slúžili
naši predkovia.
Počas ceremoniálu odhalenia tabule
vystúpil evanjelický farár Mgr. Juraj Šefčík zo Senice, náležiaci do širšej rodiny p.
Buša. V minulosti zastával funkciu seniora Myjavského seniorátu ECAV. Do roku
1997 pôsobil vo Vojvodine v bývalej Juhoslávii a z vlastných skúseností pozná hrôzu
a krutosti vojny. O to viac jeho príhovor
oslovil prítomných. Na tomto mieste uvádzam časti z jeho posolstva, predneseného
pri tejto príležitosti:
„Budem vychádzať z vlastných skúseností, keďže sme sa spolu s manželkou
Alicou nachádzali a žili na území bývalej
Juhoslávie, počas občianskej vojny, ktorá
tam zúrila v 90-tych rokoch minulého storočia. V tom období som často musel odpovedať na otázku: „Ako toto môže Pán
Boh dovoliť? Bijeme sa, vraždíme, ničíme
hodnoty Jeho stvorenstva. Ako to On vôbec môže dovoliť?“
Očakávalo sa, že na tú otázku ja, ako
duchovný, dám uspokojivú odpoveď a z
pozície náboženstva vojnu buď odsúdim,
alebo ospravedlním. Vojna sa však nikdy
nedá ospravedlniť. Odpoveď som hľadal
v hĺbke svojich pocitov a biblických poznatkov a vďačím Bohu za vnuknutie odpovede:
Vždy som zdôrazňoval, že Stvoriteľ
nastavil isté poriadky pre fungovanie sveta
a vo svete, ktoré zachovávaním a uplatňovaním mali zaručiť poriadok vo svete, vzájomnú toleranciu, vzájomné pomáhanie si
a ak by sa stala krivda, aj vzájomné odpúšťanie si. Pokiaľ sa svet tých poriadkov
držal a ich uplatňoval, vo svete bol pokoj.

V okamihu odmietnutia a porušenia týchto
poriadkov sa narušili vzťahy, človek znenávidel človeka, rozhoreli sa vášne, stratilo sa pekné slovo a prehovorili zbrane.
Teda odpoveď znela: Nie, Pán Boh to
nedovolil, ale ľudstvo, odmietnuc jeho
vôľu si to spôsobilo samé a následky toho,
spravidla, boli a sú strašné. ...
... uvedomujeme si, že aj tých našich
44 popravených mužov, bolo obeťou snahy prinavrátiť na svet pokoj a poriadok.
Preto na nich nemožno zabudnúť ...
...Svedectvo osudu preživšieho Daniela
Buša upevnilo vedomie o udalosti samej,
ako mementa, ktoré nás učí a upozorňuje
na nebezpečenstvo, ktoré hrozí narušením
Božích poriadkov. A to, že sa ľudstvo nedá
poučiť, nám potvrdzujú neustále konflikty
v rôznych kútoch sveta. Preto prosím za
všetkých nás, aby nám Prozreteľnosť dávala dostatok múdrosti a spôsobilosti chrániť pokoj v našich radoch.“...
To, že rodina po p. Bušovi prijala s
dojatím, veľkou hrdosťou, vďakou a zadosťučinením takéto pripomenutie a ocenenie svojho predka, dosvedčuje i skutočnosť, že na mieste osadenia pamätnej
dosky sa už stretli viackrát a vymenili i
veniec pod touto doskou. Svoju vďaku
prejavili i verejne po odhalení dosky. Na
tomto mieste mi nedá nespomenúť i zásluhu p. Jozefa Kollára, rodáka z našej obce,
ktorý i napriek tomu, že celý svoj veľmi
úspešný profesijný život pôsobil mimo
Bošáce, nezabudol na svoj rodný kraj. Tak
ako i v minulosti pomáhal, či už poľnohospodárskemu družstvu, alebo ovocinárom,
angažoval sa i pri tejto akcii. Upozornil na
osobu p. Buša, na jeho nevšedný život a
uhradil náklady spojené s vyhotovením a
osadením pamätnej dosky. Svojim konaním dáva príklad ostatným, čo to znamená,
byť hrdý na svoju rodnú obec a korene.
Jeden z potomkov p. Buša, jeho vnuk
František Pergler, pôsobí ako klavírny
virtuóz a vysokoškolský pedagóg- docent
hry na klavíri na Vysokej škole múzických
umení v Bratislave. Na počesť svojho starého otca skomponoval a nahral dve skladby, ktoré zazneli pri tejto slávnosti. Keď
od predsedu klubu vojenskej histórie „Zá-

pad“, p. Miroslava Hurdu, dostal na pamiatku originál odznaku, ktorý nosili príslušníci
71. pešieho pluku, kde slúžil
jeho starý otec, zaviazal sa, že
tento bude hrdo nosiť pri svojich koncertoch a recitáloch.
Na Obecnom úrade v
Bošáci bola už od soboty
verejnosti prístupná výstava,
venovaná účasti našich občanov a rodákov
z Bošáckej a Lieskovskej doliny na udalostiach 1. svetovej vojny a vzniku Československej republiky. Predstavili sme
osobnosti legionárov z nášho kraja a návštevníkom boli prístupné zoznamy padlých vojakov a čs. legionárov z týchto dolín tak, ako ich eviduje Ústredný vojenský
archív Praha. Predstavitelia Nadácie M. R.
Štefánika dodali veľmi kvalitne spracované výstavné panely, na ktorých predstavili
osobu gen. Štefánika, vznik a boje čs. légii
a p. Ferdinand Vrábel svojim sprievodným slovom a doplňujúcimi informáciami
sprostredkoval návštevníkom množstvo
nových poznatkov.
Prostredníctvom na výstave prezentovaných osobností sme súčasníkom pripomenuli, že pri významných udalostiach,
ktoré ovplyvnili smerovanie Slovenska,
boli i naši občania a rodáci. Nie je veľa
obcí, resp. dolín, čo sa môžu pochváliť
tým, že ich rodák bol aktívnym účastníkom
udalosti, ktorá položila základy spoločného štátu Slovákov a Čechov. Som hrdý na
to, že sme prvý krát práve na tejto akcii
verejne predstavili osobu Štefana Kukuču
z osady Grúň, signatára Clevelandskej dohody.
Nebolo však možné pripomenúť všetkých čo bojovali, trpeli vo vojne. Tiež
tých čo pracovali v prospech budúcnosti
nášho národa. Od udalostí Veľkej vojny
a vzniku ČSR prešlo už viac ako storočie.
Archívy však stále vydávajú nové informácie. Postupná digitalizácia archívnych
dokumentov umožňuje ľahšie vyhľadávať
svedectvo o pohnutých a tragických osudoch našich predkov. Som presvedčený, že
doteraz získané materiály budú doplnené
a o svojich pradedoch sa dozvieme časom
viac.
Ako príklad uvádzam niekoľko osobností, ktorých pamiatka sa vynorila zo storočnej minulosti a ich osudy dokumentujú
vtedajšiu dobu a ťažký život.
• Štefan Kukuča, Bošáca, ClevelandUSA, signatár Clevelandskej dohody
• Ján Petrech, Bošáca, organizátor vojenských dobrovoľníckych jednotiek
pri vzniku ČSR

• Karol Kmeťko, bošácky kaplán,

neskorší nitriansky arcibiskup,
člen Revolučného národného
zhromaždenia
• Juraj Rýdzi, Zemianske Podhradie, zastrelený počas vzbury v
Kragujevci
• Daniel Bušo, Moravské Lieskové, Bošáca, účastník vzbury v
Kragujevci
• Ján Figura, Bošáca, príslušník čs.
légii v Rusku
• Štefan Jurech, Bošáca, počas 1.
sv. vojny vyznamenaný nemeckým Železným krížom II. tr.
• Ján Oprchal, Bošáca, Moravské
Lieskové, počas 1. sv. vojny vyznamenaný Karlovým krížom
• Adam Jaško, Bošáca, vojnový
invalid
So životnými príbehmi týchto
osobností sa mohli návštevníci výstavy zoznámiť počas jej konania.
Po dohode so starostom obce budú
postupne uverejňované i v tomto časopise.
Poďakovanie patrí klubu vojenskej histórie „Západ“. Jeho členovia
sa akcie zúčastnili v dobových uniformách 71. pešieho pluku, ktorého
sídlom bol Trenčín, teda tých, ktoré
nosili naši predkovia. Ako veľmi
vítaný bonus bola, nimi pripravená,
výstava militárii z Veľkej vojny. Nie
každý deň máme možnosť si siahnuť
na zbrane, uniformy a predmety, ktoré počas 1. sv. vojny používali aj naši
pradedovia. Tieto ich sprevádzali počas vojenskej služby a tiež pri vzniku
Československa boli súčasťou výstroje a výzbroje jeho vznikajúcej armády. Každý, kto mal záujem, dostal
množstvo zasvätených informácii k
jednotlivým exponátom.
To, ako videli stav vecí ľudia
vtedy, v čase zlomu, sa od nášho
dnešného poznania môže líšiť. Oni
sa však rozhodovali pod obrovským
tlakom. Riskovali svoje životy za
niečo, čomu verili. Niekto zostal
verný svojej prísahe cisárovi, iný bojoval za nový svet. Nám neprichodí
niekoho odsudzovať, alebo súdiť. Na
ich osobných životných príbehoch
máme dnes možnosť si priblížiť
vtedajšiu dobu. Čas, kedy sa lámal
chlieb a rozhodovalo sa o budúcnosti. Čas utrpenia, strádania a obetí. Ale
i čas nádejí v lepšiu budúcnosť rodín
a národa.
Mitánek Marián
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Odhalenie pamätnej tabule
Jánovi Zámečníkovi
Na rok 75. výročia ukončenia 2. svetovej vojny bolo
pripravovaných
viacero
spomienkových akcií. Aktuálna situácia v súvislosti s
pandémiou neumožnila, aby
prebehli tak ako sme si predstavovali. V nedeľu 20. septembra, snáď počas
posledného víkendu, kedy bolo krásne slnečné počasie,
obce mikroregiónu
Bošáčka usporiadali
spomienkovú akciu, v rámci
ktorej sme si pripomenuli koniec
vojny, obete našich
občanov a vojakov
Červenej armády
a Rumunskej kráľovskej
armády,
padlých na sklonku
vojny v apríli 1945
v našom kraji.
Podujatí sa v
tento deň zúčastnili
nielen starostovia
obcí
Zemianske
Podhradie a Bošáca spolu s predsedom
oblastného
výboru SZPB Nové Mesto
nad Váhom. Pozornosť im
venovali a účasťou ich podporili i predstavitelia cirkví
a občania z obcí našej doliny, ale aj návštevníci z okolia.
Spomienka
začala
stretnutím pri Základnej
škole v Bošáci. Položením
kvetov k pamätníku sme si
uctili obete občanov Bošáce
a Zemianskeho Podhradia.
Ich pamiatku sa snažím pripomínať uverejňovaním ich
tragických osudov. Tak zostane zachovaná i pre mladé
generácie. Je len smutné, že
spomienky a rodinné dokumenty už miznú a zaznamenať ich je stále ťažšie. Sta-

rosta Bošáca, Mgr. Juráček,
v krátkom príhovore vyjadril potrebu pripomínania si
vojnových hrôz a snahu o
to, aby sa neopakovali.
Pri hrobe vojakov Červenej armády na cintoríne v
Novej Bošáci sme sa stretli

s tamojšími občanmi. Ako
každý rok, i teraz sa zúčastnil klub vojnovej histórie
Západ, ktorého členovia
v dobových uniformách
Červenej armády, vykonali čestnú stráž. Po položení
vencov a kvetov sa prítomným prihovoril starosta
obce Zemianske Podhradie.
Prezentoval snahu zo strany
obcí zachovať historickú pamäť a dôstojne si pripomínať obete padlých vojakov.
I ja som mal som česť
prihovoriť sa k občanom.
Odovzdal som pozdrav od
starostu Novej Bošáce, ktorý sa nemohol akcie zúčastniť. Informoval som taktiež o úmysle vedenia obce

Nová Bošáca, vybudovať
pamätník na mieste, kde
boli v minulosti pochovaní
štyria letci USA. Ten doterajší, pre jeho havarijný
stav, musel byť odstránený.
Vznikol hneď po vojne z
miestne dostupných materiálov. Miestny kováč
p. Košnár vytvoril
železnú konštrukciu,
umiestnenú na betónovom základe, na
ktorej bola situovaná
vrtuľa zo zostreleného
bombardéra.
Pôvodná bola neskôr
odcudzená a nahradili ju vrtuľou pochádzajúcou z trenčianskych Leteckých
opravovní. Taktiež
sa hľadá spôsob na
úpravu vstupu k hrobu vojakov Červenej
armády na cintoríne
od Domu smútku tak,
aby bol tento vstup
dôstojný.
Poukázal som tiež
na ideologizáciu výkladu dejín 2. svetovej vojny. Podľa mňa
bola história taká, aká bola.
Pravda o minulosti môže
byť pre niekoho nepríjemná.
Nikto ju však nezmení. My
nie sme povolaní na to, aby
sme našich predkov súdili.
Môžeme históriu len skúmať a pripomínať. A to najdôležitejšie - poučiť sa z nej.
Od začiatku, ako sa venujem memoriálnym aktivitám, je ich súčasťou i účasť
duchovných a Božie slovo.
Už sa dá povedať, že tradične, sa Spomienky v Novej
Bošáci zúčastnil duchovný
Pravoslávnej cirkvi jerej
Marek Kundis, duchovný
správca PCO Brezová pod
Bradlom a Piešťany. Odslúžil Malú panychídu za po-
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koj duší padlých vojakov a vyjadril potrebu angažovanosti
pri boji proti zlu. Od každého kresťana i ateistu. Vo svojom
prejave zdôraznil osobnú zodpovednosť každého občana za
budúcnosť našej vlasti. „Aj nacizmus, ktorého porážku si pripomíname, vzišiel do vedúcej pozície nie vplyvom revolúcie,
alebo prevratu, no ľahostajnosťou voličov, ktorí uverili jednoduchým riešeniam, nechali sa zmanipulovať a tak umožnili, aby sa zlo rozšírilo postupne až za hranice Európy. Každý
kresťan má zodpovednosť za náš svet, ktorý nám dobrotivý
Boh daroval, aby sme ho zveľaďovali. Aj zodpovedným prístupom k voľbám.“
Podujatie pokračovalo v Zemianskom Podhradí, pred vynoveným Kultúrnym domom. Obec si uctila svojho občana,
Jána Zámečníka, odhalením dosky, pripomínajúcej jeho pamiatku. Bol tankistom 1. československého armádneho zboru v ZSSR a padol pri oslobodzovaní Ostravy, v posledných
dňoch vojny. Ako veliteľ tanku a zároveň i strelec z dela, s
neúplnou posádkou tanku, za dva mesiace zničil 7 kusov nemeckej pancierovej techniky. Do tohto sa nezahŕňajú zničené
guľometné hniezda a autá. Jeho osud bol obsahom príspevku
v tomto časopise v jednom z predchádzajúcich vydaní.
Za znenia Husitského chorálu bola starostom obce a p.
Kočickou, sestrou Jána Zámečníka, odhalená doska a zavesený veniec. Občanom sa prihovoril starosta obce Miroslav
Zámečník. Zvýraznil skutočnosť, že z tejto obce pochádzajú
a pôsobili v nej viaceré významné osobnosti. V osobe Jána
Zámečníka sa prejavili vlastnosti získané výchovou a životom v obci.
Vo svojom vystúpení som pripomenul zlomové momenty
v živote Jána Zámečníka. Nielen jeho účasť v bojoch, ale i
tragédiu jeho osobného života. Tento bol obrazom doby a podobal sa mnohým osudom slovenských chlapcov počas vojny. Poďakoval som i členom klubu vojenskej histórie Polom,
ktorí prezentujú na verejnosti jednotky 1. čs. armádneho zboru v ZSSR a povstaleckej 1. čs. armády na Slovensku. Držali
čestnú stráž pri odhalení dosky a bez ich pomoci, by nebolo
možné získať informácie o osude nášho rodáka. Osobitne
som vyjadril vďaku i p. Kopeckému z Prahy, ktorý nezištne
poskytol údaje zo svojho archívu a pomohol tak rodine získať vedomosť o osudoch jej člena.
MUDr. Malay PhD, člen klubu vojenskej histórie protifašistického odboja gen. Goliana, krátko oboznámil prítomných s históriou vzniku čs. jednotky v ZSSR a tankovej brigády, ku ktorej Ján Zámečník patril.
Na záver vystúpila farárka miestneho zboru Evanjelickej cirkvi a.v., Jana Drottnerová, ku ktorému náležal i Ján
Zámečník. Sebe vlastným ľudským a dojemným spôsobom
oslovila prítomných. Predniesla Žalm 23, a následne vysvetlila, že Hospodin neopúšťa svojich verných ani v tých najťažších chvíľach ich života. Svoje vystúpenie a celú oficiálnu
časť Spomienky ukončila modlitbou a požehnaním.
Klub vojenskej histórie Západ pripravil výstavu, na ktorej
ukázali výzbroj a výstroj vojakov z 2. sv. vojny. Občania
sa mohli na vlastné oči a rukolapne zoznámiť s predmetmi,
ktoré sa dnes už nachádzajú iba v múzeách.
Podľa môjho názoru sa nám i v čase rôznych obmedzení
podarilo pripraviť podujatie, ktoré dôstojným spôsobom pripomenulo obete vojnového šialenstva a bojovníkov proti zlu.
Mitánek Marián

KNIHA o Zabudišovej
Fotografie sú z pripravovanej knihy o Zabudišovej.
V knihe bude zachytená história osady a jednotlivých rodín
v 19. a 20. storočí. Kniha je
pred dokončením a v prieVianoce bez snehu v roku 1945
behu budúceho roka by
mohla byť vydaná.
Touto cestou chcem
poďakovať všetkým občanom Zabudišovej, ktorí
mi poskytli údaje o svojich
rodinách a fotografie z rodinných albumov. Zároveň
prosím, ak má ešte niekto
staré fotografie zo Zabudišovej alebo jej občanov,
aby tieto doniesol do knižnice alebo na obecný úrad.
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Celoplošné
testovanie
31. októbra a 1. novembra 2020 v Kultúrnom dome v Bošáci
prebiehalo prvé kolo celoplošného testovania na ochorenie
COVID-19. V tento víkend sa vykonaolo 787 testov, z toho 4
testy ukázali pozitívny výsledok. Nasledujúci víkend, teda 7.
novembra a 8. novembra sa konalo druhé kolo celoplošného
testovania. Na druhom testovaní sa v Bošáci oproti prvému
testovaniu zúčastnilo viac ľudí. Celkovo bolo otestovaných 804
osôb, z ktorých boli 2 pozitívni. Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí
prišli, aby absolvovali test. V momentálnej situácii ide o zdravie
nás všetkých, preto musíme k veciam pristupovať zodpovedne.
Len na nás závisí ako sa bude situácia naďalej vyvíjať. Ďalej zo
srdca ďakujeme všetkým, ktorí na odbernom mieste v Bošáci
pomáhali s vykonávaním testov - Dominik Marták, Pavol Helík,

mieste. Obrovská vďaka patrí aj Danke Profjetovej za bezplatné
poskytnutie stravy pre celé odberné miesto, pani Brázdovičovej,
Struhárovej a Martiškovej, za maškrty, ktoré v tento namáhavý
deň všetkých testujúcich veľmi potešili. Poďakovanie patrí aj

Chlapci hrajú hokej na Otoči

Zuzana Baginová, Lenka Jurkovičová, Barbora Plichtová, Rebeka
Oprchalová, Ján Vido, Nina Zamcová, Erika Kaššovicová, Kristián
Pernica, Michal Maruška, Dušan Kasana, Pavol Martiška. Veľkú
pomoc nám poskytla aj firma Comtec, keď urýchlene zriadili
wifi pripojenie a kamery pred kultúrnym domom, vďaka ktorým
mohli ľudia online sledovať aktuálnu situáciu pri odbernom

Fotografie
zoskenujeme
a vrátime
majiteľovi.

Autobus na Zabudišovej
Pohľad na horný koniec Zabudišovej
Prajem
všetkým čitateľom pekné
a pokojné
sviatky a do
nového roku
hľavne veľa
zdravia, lásku
a spokojnosť.
Ing. Ľudmila Radošová

24. Kvapka krvi
Bošáckej doliny
V Kultúrnom dome v Bošáci sa 28. septembra 2020, konala 24.
Kvapka krvi Bošáckej doliny. Darcovia krvi prišli z Bošáckej
doliny, ale aj z okolia. Dokopy prišlo krv darovať 34 ľudí.
Všetkým darcom srdečne ďakujeme za účasť a pani Anne
Staňákovej, Lenke Pacekovej a Mariane Kucharovicovej z MS
SČK ďakujeme za organizáciu.
Obecný úrad Bošáca

pánovi starostovi Mgr. Danielovi Juráčkovi, ktorí sa počas oboch
víkendov staral o bezproblémový priebeh testovania a komfort
testujúcich.
starosta obce Bošáca Mgr. Daniel Juráček
a starosta obce Zemianske Podhradie Miroslav Zámečník
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Tento rok nie len stromček,
ale aj veniec

Novinky z oblasti projektov obce
Po úspešnom dokončení
modernizácie materskej školy
v Bošáci, sme sa v septembri
pustili do realizácie projektu s
názvom ,,Zlepšenie technického vybavenie základnej školy s
MŠ v Bošáci“.
V prvom rade prebiehali
rozsiahle stavebno- technické
úpravy technickej učebne (dielňa), kde sa vymenila pôvodná
elektroinštalácia a následne sa
vymaľovali steny učebne. V
rámci tejto aktivity bola taktiež odstránená stará podlaha,
ktorú nahradila nová jednoliata s epoxidovou nášľapnou
vrstvou, odolnou proti oteru pri
páde náradia alebo súčiastok.
V ďalšom kroku sa do technickej učebne zaobstarali nové
multifunkčné pracovné stoly
na prácu s drevom, na obrábanie kovov, na vŕtanie pílenie a
brúsenie. Taktiež boli dokúpené stoličky a skrine na odkladanie náradia. Výučba bude
zaujímavejšia aj vďaka novým nástrojom ako: sústruhy,
brúsky, pílky a vŕtačky.
Po dokončenie technickej
učebne sme prešli na stavebno-technické úpravy v počítačovej učebni. Rovnako aj v
tejto učebni bola vymenená
elektroinštalácia, prispôsobená
pre nové pracovné stoly. Aktivita zahŕňala aj maľovanie
stien a výmenu podlahy, pod
ktorou boli nové rozvody elektroinštalácie vedené. Do počítačovej učebne boli zakúpené
nové PC zostavy, notebooky,
nábytok, tlačiareň, 3D tlačiareň a dataprojektor a interaktívnou tabuľou.
V neposlednom rade sa
zakúpil dataprojektor s interaktívnou tabuľou aj do biologicko-chemickej učebne. V rámci
tejto učebne, chceme žiakom
poskytnúť interaktívnejšie a
zaujímavejšie vzdelávanie novými didaktickými pomôckami. Ako sa hovorí ,,lepšie raz
vidieť, ako stokrát počuť“.
V súčasnosti čakáme na
schválenie od ministerstva na
zakúpenie didaktických pomôcok ako napríklad: modely kostra človeka a rôznych častí

tela, vnútornosti ľudského tela,
preparáty z biológie a botaniky, mikroskopy, chemické pomôcky, skúmavky, vzdelávacie ilustratívne závesné tabule
a mnoho iných pomôcok do
biologicko-chemickej učebne.
Nové didaktické pomôcky tiež
plánujeme po schválení zakúpiť aj do technickej učebne
ako napríklad: brúsne papiere,
nové pilníky, kliešte, vrtáky,
ochranné okuliare, kladivá,
skrutkovače, taviace pištole,
teplovzdušné pištole, meradlá,
stavebnice (Voltík 1, Voltík
3) pre elektronické modely a
mnoho iného.
Naše nové učebne ponúkajú atraktívny priestor na výučbu a možno ich zaradiť medzi
popredné moderné odborné
učebne. Veríme, že nové triedy
žiakov záujmu a budú sa tešiť
na prácu a výučbu s novými
modernými pomôckami.
Okrem základnej školy sme
úspešne skolaudovali stavbu z
projektu Rozšírenie zberného
dvora v obci Bošáca, ktorého cieľom bolo dobudovanie
infraštruktúry
odpadového
hospodárstva, a to rozšírením
zberného dvora a obstaraním
veľkoobjemových kontajnerov (veľkoobjemový kontajner 22,5 m³ - zatvorený 2ks a
veľkoobjemový kontajner 7m³
- otvorený 1ks) pre potreby
zvýšenia množstva vytriedeného odpadu a kapacity pre triedenie.
Tieto projekty boli podporené z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho
rozpočtu.
Touto cestou vám chceme
popriať krásne, pokojné Vianočné sviatky a úspešný Nový
rok, v ktorom sa žiaci rozhodne majú na čo tešiť.
S pozdravom projektový
tím obecného úradu
Ing. Lucka Pappová,
Ing. Miška Högyeová
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Ako už v Bošáci býva zvykom, kolegovia z prevádzky sa začiatkom decembra venovali zhotoveniu vianočného stromčeka
na námestí, čím do obce vniesli príjemnú
atmosféru prichádzajúcich Vianoc. Avšak
okrem tradičného stromčeka, sa tento rok
na námestí vyníma aj adventný veniec, ktorý zhotovili členovia kultúrnej komisie. Za
ozdobenie ďakujeme Adelke Bujnovej, Mirke Kozicovej, Táni Gavendovej, Danielovi Bradáčovi, Jankovi Brezovákovi. Ďalej
ďakujeme Jožkovi Mihalovi za čaj a v ne-

poslednom rade pani Čačíkovej za výrobu
nádherných mašlí. Vďaka ich spolupráci,
sme v nedeľu 29. novembra za účasti speváckeho súboru rozsvietili prvú sviečku.
So spevom sme chceli pokračovať ďalej a
každú adventnú nedeľu si pri adventnom
venci zaspievať, avšak kvôli zlej situácii v
súvislosti so šírením COVID-19, sme tieto
milé stretnutia museli zrušiť.
Obecný úrad Bošáca

Menšie práce po obci
V rámci menších prác v obcí sme vykonali viacero činností.
Mimo iné sme museli zrezať vŕbu v parku na námestí, nakoľko sa
viackrát z nej odlomili väčšie konáre a ohrozovali tak životy okoloidúcich. Vrba mala svoj vek a bola v strede kmeňa poškodená.
Z dôvodu poškodzovania základov domu smútku sme zrezali a vyčistili priestor pred domom smútku, ktorý budeme v budúcom roku
rekultivovať. Taktiež sme vyčistili priestor vedľa zvonice a v múzeu.
V kultúrnom dome sme osadili nové okno v kuchynke a v toaletách
vedľa javiska. V budúcom roku plánujeme rekonštrukciu celej veľ-

Rekonštrukcia
lávky
Keďže nám veľmi záleží na pohodlí občanov, rozhodli sme sa zabezpečiť bezpečné
prechádzanie cez most pred kostolom. Kolegovia z prevádzky
spolu s pánom Jankom Brezovákom,
ktorému
veľmi
pekne ďakujeme za
pomoc, sa postarali
o osadenie nových
roštov z oboch
strán lávky. Veríme,
že sa cez most bude
prechádzať skutočne bezpečnejšie.
Obecný úrad
Bošáca

kej kuchyne. V spolupráci
s členmi OŠK sme položili elektrický kábel na
ihrisku od stĺpa po nové
garáže. Na obecnom úrade sme okrem rekonštrukcie ordinácie pani doktorky, zrekonštruovali dve
miestnosti po zubnej ambulancií. Obe budú slúžiť
ako kancelárie pre potreby obecného úradu. Ďalej
sme osadili nové rýny na
obecnom úrade, vyspravili cesty na Zabudišovej, v spolupráci s našimi
seniormi opravili plot na cintoríne, s hasičmi zasahovali pri lokálnych
povodniach a odstraňovali škody a mnohé ďalšie menšie dôležité práce,
v ktorých budeme pokračovať aj budúcom roku.
Mgr. Daniel Juráček
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Zo života záhradkárov Základná škola

Z dôvodu pretrvávajúcej
situácie v súvislosti s COVIDOM 19 sme v auguste 2020
uskutočnili voľby do nového
výboru ZO SZZ v Bošáci na
roky 2020 – 2025 korešpondenčnou formou. Nakoľko sa z
dôvodu prísnych opatrení stále
ako členská základňa nemôžeme stretnúť dovoľte mi, aby som
Vás aspoň touto cestou informovala o výsledkoch hlasovania.
Vydaných bolo 65 hlasovacích lístkov, hlasovalo 57 členov, nehlasovalo 8 členov, čo je
87,69 %- tná účasť na korešpondenčnom hlasovaní.
Do výboru ZO SZZ boli na
roky 2020 - 2025 zvolení títo
členovia:
• Ing. Viera Kozicová, 		
predseda ZO
• Miroslav Poštényi		
tajomník ZO
• Marta Kukučová		
pokladník ZO
• Miloslav Dzurák		
predseda revíznej komisie
• Vladimír Dzurák člen výb. ZO
• Mgr. Ľudmila Matejíková člen
výboru ZO
• Ľudmila Imrichová		
člen výboru ZO
• Antónia Moravčíková		
člen výboru ZO
• Ján Kucharovic člen výb. ZO
Prácu vo výbore ZO SZZ
v tomto roku ukončil pán Ján
Bunda. Pán Ján Kucharovic sa
členstva vo výbore v ďalšom
období, napriek jeho zvoleniu,
zo zdravotných dôvodov dodatočne odstúpil z kandidátky. Touto cestou chcem v mene všetkých členov ZO SZZ v Bošáci
poďakovať obidvom pánom za

zo Zabudišovej

história

dlhoročnú prácu vo výbore ZO
SZZ v Bošáci a pánovi Kucharovicovi aj za prácu predsedu
ZO. Do ďalších rokov života im
želám všetko dobré, hlavne veľa
zdravia. Verím, že v budúcom
roku 2021 budem môcť toto poďakovanie vyjadriť aj osobne na
výročnej členskej schôdzi.
V novembri 2020 sa mal
uskutočniť XI. Zjazd republikového výboru SZZ. Nakoľko to
pandemická situácia stále nedovoľuje, konanie zjazdu bolo odložené do roku 2021 na neurčito.
Blížia sa Vianoce, preto mi
dovoľte, aby som Vám všetkým
čitateľom PRAMEŇA, členom
aj nečlenom záhradkárskej komunity zaželala príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov. Rok 2020 nám ukázal, aké
dôležité je pre človeka zdravie.
Preto Vám toho zdravia želám
čo najviac.
A ešte jeden záhradkársky
recept na zahriatie a na spríjemnenie adventného času:
Vianočný punč: 0,5 l suchého bieleho vína, 0,5 l sladšieho
červeného vína /najlepšie ríbezľové/, 1 liter ovocného čaju, 2
dcl rumu, 1 pomaranč /polovicu
pomaranča nakrájať do punču
a z polovice vytlačiť šťavu/, 1
mandarínka, 1 jablko, 1 hrsť
obľúbeného drobného ovocia
/ maliny, čučoriedky, černice –
sušené, čerstvé, zavárané/. A na
dochutenie : 4 ks celej škorice, 6
ks klinčekov, 2 ks badián, 1 vanilkový cukor a med na osladenie podľa chuti. Na zdravie!
Ing. Viera Kozicová,
predseda ZO SZZ

Vianočné obdobie sa podľa našich predkov začína štyri
týždne pred Štedrým dňom, keď sa štyri nedele postupne rozhoria štyri sviečky na adventnom venci. A to je znamenie, že o pár
dní k nám zavítajú Vianoce - sviatky pokoja, radosti a lásky, ale
i obdobie poďakovania sa za starostlivosť, lásku a obetavosť.
V tejto ťažkej dobe sa chceme poďakovať všetkým zamestnancom školy, žiakom, rodičom a celému OÚ Bošáca. V
uplynulom polroku sme toho stihli naozaj veľa. Pri renováci
našej školy nám výrazne pomohol pán starosta. Vytvorili sme
nové triedy z bývalého učiteľského bytu. Tieto priestory využívame pre potreby školského klubu. Renovovali sa nové učebne:
počítačová učebňa, v ktorej je 20 nových počítačov, interaktívna tabuľa, tlačiareň a 3D tlačiareň. Ďalej sa zmodernizovali pomôcky v fyzikálno - chemickej učebni. Avšak najväčšou
zmenou prešla dielna, v ktorej sa naši žiaci učia manuálnym
zručnostiam. Kapacita dielne sa zväčšila spojením nevyužitých
priestorov a starej učebne. Triedy žiaľ zatiaľ zívajú prázdnotou,
nakoľko žiaci druhého stupňa našej školy sú momentálne na
dištančnom vzdelávaní. Veríme, že po Vianočných prázdninách
sa žiaci opäť vrátia do školy a budú tieto učebne naplno využívať.
Dnešná situácia je pre nás ako učiteľov veľmi náročná. Musíme sa popasovať s viacerými problémami, najmä to bol zastaraný internet, ktorý kapacitne nezvládal online vyučovanie.
Z tohto dôvodu sme museli v spolupráci s obcou pristúpiť k
realizácií nového internetového pripojenia.
Vianoce sú najľudskejšie a najláskavejšie obdobie v roku.
Keď sa o niekoľko dní rozozvučia všetky zvony sveta a oznámia príchod čarokrásnych Vianoc, zabudnime na všetky starosti
a prežime tieto sviatky v láske, šťastí a svornosti. Nech tichá
hudba veselosti nám po-čas celých Vianoc znie, nech rok nastávajúci nám pokoj, zdravie a šťastie prinesie.
Mgr. Katarína Kusendová,
riaditeľka školy

Kuchynský odpad
Určite ste zaznamenali, že od roku 2021 musia obce zabezpečovať triedenie a zber kuchynského odpadu. Obec Bošáca si túto
povinnosť splní preukázaním, že každá domácnosť kompostuje a
že boli rozdané kompostéri. I keď si splníme zákonnú povinnosť,
obec Bošáca bude žiadať o dotáciu na projekt zberu kuchynského odpadu. S prihliadnutím na fakt, že v domácnostiach máme
kompostéri, hnojiská, je v zmesovom odpade (v smetných nádobách) veľa kuchynského odpadu, ktorý môžeme kompostovať.
Radi by sme v priebehu budúceho roka, alebo nasledujúceho zaviedli zber kuchynského odpadu v celej obci. V bytovkách bude
zavedený od budúceho roka. Naše rozhodnutie pramení z ekologického hľadiska, finančného a zákonného. V dohľadnej dobe na
nás dopadne ekonomické, nakoľko sa zvyšujú zákonné poplatky
na skládkach. Je lepšie začať so zberom teraz a byť pripravený.
Prajme si, aby náš projekt podporili. O spôsobe zberu v bytovkách a stave projektu Vás budeme informovať.
Mgr. Daniel Juráček

Prázdninový Zabudišovské
výstup
hody
na Roháčovú
2. augusta 2020 sme sa vybrali opäť
po roku „zdolať“ Roháčovú. Prvou zastávkou pre našu 35 člennú turistickú
skupinku bola tradične stavba „Gonpa“
nad osadou Španie, kde sme si pozreli
krásne výhľady a okolie. Niektorí účastníci navštívili neďaleké spomienkové

V nedeľu 20. septembra 2020 sa opäť
konal ďalší ročník Zabudišovských hodov. V úvode sa spolu s usporiadateľom
Jozefom Horečným prihovoril všetkým
účastníkom starosta Mgr. Daniel Juráček
a neskôr zároveň potešili za prítomnosti rodičov novonarodené detičky zo Zabudišovej malými darčekmi. Počas ho-

miesto, kde bol dočasne pochovaný počas 2. sv. vojny gen. Dibrov. Odtiaľ bolo
už len na skok k nášmu cieľu, Roháčovej. Po absolvovaní 7. ročníka spomínanej minituristiky v „centre“ Zabudišovej, (Otoč) na nás už čakali pripravené
koláče, chlebíky a pivo z nového výčapu.
Ďakujeme všetkým zúčastneným. Tešíme sa na ďalší ročník.

dovej slávnosti sme obdarovali aj našich
jubilujúcich obyvateľov, ešte raz v mene
o.z. Naša Zabudišová blahoželáme. Spomenuli sme si aj na tých, ktorí nás tento
rok navždy opustili. Počas celého podujatia sa mohli účastníci zapojiť do hlasovania v súťaži Moje dary zo záhrady o
najkrajší stôl s plodmi, ktoré sa urodili v
našom kraji. Víťazi získali krásne vázy
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a šálky, za ktoré ďakujeme p. Drahošovi Chalánymu. Tak ako minulý rok, sme
opäť vystavovali historické fotografie
zo života v Zabudišovej a pre mladších
bola k dispozícii jazda na koníkoch, ktorú zabezpečila už tradične rodina Potočná. O zábavu sa postarali Harmonikári z
obcí v rámci Bošáckej doliny a okolia.
Veľká vďaka patrí Jankovi Žabčíkovi,
Jankovi Krajčovicovi, domácim hudobníkom Ludvíkovi Zámečníkovi a Ivke
Oprchalovej, Jarovi Mitanovi a v neposlednom rade Ivanovi Kyselicovi, ktorému zároveň ďakujeme za ozvučenie a
aparatúru. Chceme ešte raz v mene celej
organizácie poďakovať všetkým brigádnikom a našim
pravidelným
pomocníkom z
radov hasičov,
ktorí nám od
soboty pomáhali. S nimi je
príprava
hodov každý rok
o čosi ľahšia.
Vďaka
patrí
všetkým predávajúcim, či pánovi starostovi
z Bošáce. Veľká vďaka patrí
Vám,
účastníkom hodov,
ktorí ste nás prišli podporiť a zabaviť sa
s rodinami a priateľmi aj v období, ktoré
týmto podujatiam veľmi nepraje. Radi sa
so všetkými stretneme opäť o rok v hojnejšom počte a v bezstarostnejšej atmosfére bez pandémie.
Text a fotografie:
o.z. Naša Zabudišová
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zo Zemianskeho Podhradia

zo Zemianskeho Podhradia

Vážení spoluobčania,
máme tu opäť posledný mesiac v roku,
ani sme sa nenazdali a o pár dní budeme
sláviť najkrajšie sviatky v roku, Vianoce a
potom Silvestra a nový rok 2021. Možno sa budem opakovať, ale čím som starší, tak všetko mi to beží akosi rýchlejšie
a rýchlejšie. Akoby to bolo len včera, čo
sme vítali rok 2020. Všetci sme si dávali
nové predsavzatia, ciele, čo všetko chceme
urobiť, zrealizovať, opraviť. Prišiel marec, bola vyhlásená pandémia Covid – 19
a všetko sa akoby zastavilo. Rok 2020 je
pre nás svojím spôsobom zvláštny, ale aj
výnimočný. Zmenil sa štýl života, nastali
rôzne obmedzenia, zákazy, príkazy a životné tempo sa odrazu spomalilo, ba akoby celkom zastavilo. Uvažujem nad tým
všetkým a neustále rozmýšľam, čo sa to
vlastne deje. Kladiem si otázku: Nie je to
trest za ten náš konzumný život, plný zloby, závisti a egoizmu? Môžeme to chápať
rôzne. Podľa mňa je to zdvihnutý varovný
prst, aby sme sa ako ľudstvo zamysleli nad
našou existenciou, našim vykorisťovateľským spôsobom života nielen voči prírode, životnému prostrediu, ale aj voči sebe.
Prioritou života sú dnes peniaze, nekonečné bohatstvo a moc ovládať ľudí na jednej
strane a na strane druhej bezhraničná bieda
, hlad a strach o zajtrajšok. Žiaľ hovoríme
si človek rozumný - Homo sapiens, ale už
som sa mnohokrát presvedčil, že to tak
nie je a skôr by nám patril názov človek
hlúpy, márnotratný a nenásytný (prepáčte
mi tento výrok). Keby som to mal odôvodniť, tak by som sa už neviem koľký krát
opakoval, keď poviem problém odpady.
Ja už ani nenachádzam silu bojovať s tou
hlúposťou, ktorá sa prejavuje pri stanovištiach kontajnerov na separovaný odpad a
zberovom mieste. O tom by Vám vedeli
rozprávať moji pracovníci, ktorí týždeň
čo týždeň chodia a upratujú, triedia odpad,
ktorí tam navozia niektorí nezodpovední
občania. Netvrdím, že sú z našej obce, ale
dajme si ruku na srdce. Nechcem Vám tu
opäť písať a rozoberať túto tému. Je to o
našej zodpovednosti. Poplatky za odpad
sa zvyšujú každý rok a pokiaľ sa budeme

tváriť, že sa nás to netýka, tak sme všetci na omyle. Je to v prvom rade o nás a
o našej zodpovednosti. Uvažujeme nad
zmenou systému, vďaka tým, ktorí sú
nezodpovední a myslia si, že budú nepostihnuteľní. Mýlia sa. Chceme zaviesť kamerový systém na zberné miesto, osadiť
fotopasce na komunikácie, ktoré vedú do
lokalít kde by sa dal vyviesť nelegálne odpad a uvidíme. Je to aspoň čiastočné rieše-

Multifunkčné ihrisko

Zrekonštruovaný kultúrny dom
nie, pokiaľ sa my všetci budeme tváriť, že
nevidíme tých, čo to robia. Zberné miesto
by sme chceli otvárať dvakrát do týždňa
a to v stredu a možno v sobotu. Dôvod
nášho rozhodnutia? Kto chce, nech príde
za mnou a ukážem mu len zopár fotiek a
budete prekvapení, čo dokážeme urobiť
pokiaľ to funguje na vzájomnej dôvere.
Mrzí ma to, ale ešte sme nedospeli. Žiaľ.
Raz som sledoval dokumentárny film o indiánoch z Amazonského pralesa a priznám sa Vám, úprimne som im
závidel. Tá ich bezprostrednosť, radosť z
maličkostí a spolupatričnosť, súžitie s pralesom úprimný vzťah s prírodou ma udivovala. Vážia si to, čo im ponúka a netúžia
po peniazoch, bohatstve a nesnažia sa ho
vykorisťovať. Priority ich života sú prežitie a zabezpečenie bývania a jedla pre svoju rodinu či kmeň. Sú spokojní a šťastní.
A verte, to je to skutočné šťastie - rodina a
deti. Tým nechcem tvrdiť, že chcem žiť na
takej úrovni ako oni, ale poukázať iba na

ich skromnosť, súžitie s prírodou a vďačnosť za to čo majú.
Ale vráťme sa k životu v našej obci.
Ako ste si všimli, tak náš kultúrny dom
dostal novú tvár a to nie len zvonku, ale
aj z vnútra. Zrealizovali sme komplet rekonštrukciu rozvodov elektriny, odpadov,
vodovodu obkladov, podláh v kuchyni, v
sklade, komplet sociálne zariadenia (i keď
tu sme boli obmedzení dispozíciou, ktorú
sme nemohli zmeniť), podlahu javiska,
miestnosť bývalej posilňovne, vymenili
sa všetky svietidlá, vybrúsili a nalakovali
parkety, vymaľoval celý KD. Som hrdý,
aký je teraz krásny, ale zároveň ma mrzí,
že momentálne nemôže slúžiť Vám, milí
spoluobčania. Čo je na škodu veci, lebo z
tohto dôvodu sme sa ho snažili zrekonštruovať. Trvalo to síce päť rokov až sme sa
dočkali, ale výsledok stojí zato. Verím, že
po prekonaní tejto druhej vlny pandemickej situácie Covid-19 budete môcť naplno
využiť jeho potenciál a bude sa Vám páčiť,
aspoň teda väčšine, lebo vždy sa nájdu aj
kritici, ktorí budú hľadať len chyby.
Druhým väčším projektom bola
výstavba multifunkčného ihriska na hasičskom ihrisku. Tu sme asi urobili najväčšiu radosť našim deťom. Lebo ihrisko po
úspešnej kolaudácii je nepretržite obsadené deťmi a vyskúšali si ho aj niektorí
dospeláci. Dúfam, že nám bude slúžiť veľa
rokov a možno vďaka nemu vyrastie v našej dedinke aj budúci športový reprezentant.
Tretí projekt, ktorí sa mal zrealizovať, bola výstavba chodníka s dažďovou kanalizáciou. Žiaľ dotáciu, ktorou sme
mali pokryť len necelú polovicu výstavby
nie je zatiaľ výzva vyhodnotená. Opäť to
stroskotáva na našom prebyrokratizovanom aparáte. Možno sa to podarí v budúcom roku, aj keď vzhľadom na pandemickú situáciu a všetky tie obmedzenia
spojené s ňou nám veľa optimizmu nedávajú.
Ďalším a myslím si dôležitým
bodom pre mňa je sanácia domu smútku,
ktorý je v havarijnom a dovolím si tvrdiť
dokonca v katastrofálnom stave. Tu sme
mali dva problémy. Dom smútku nebol zapísaný v katastri nehnuteľností a pozemok
pod ním nebol vo vlastníctve obce. Trvalo
to síce dlhšie. Boli troška problémy, ale
nakoniec sa to všetko vyriešilo aj vďaka
ústretovosti pani Emílie Bátorovej, majiteľky pozemku. Po dlhšom čase sme sa dohodli na bezplatnom prevedení pozemku
na obec, začo jej vyslovujem úprimné ďakujem. Dnes už je pozemok vo vlastníctve

obce. Samozrejme táto skutočnosť nám
uľahčuje a dáva možnosť čerpať dotácie z
výziev, pokiaľ budú zverejnené.
Ďalšia vec čo ma trápi, sú miestne komunikácie. Isto si nejeden z Vás na mňa
ponadával. Čo ten starosta robí, prečo nerieši stav miestnych komunikácií, míňa
peniaze na úplne niečo iné, nepodstatné a
tak podobne. Žiaľ veľmi rád by som riešil
a aj sa snažím hľadať východisko z tejto
pekelnej situácie, ale veľa možností nemám. Všetky projekty, ktoré sme zrealizovali boli financované z účelovo viazaných
dotácií a preto sa nemohli použiť peniaze
napríklad na opravu ciest. Jednoducho ak
sme aj získali peniaze , tak sú viazané k
projektu, ktorý sme vypracovali a poslali
žiadosť o dotáciu na základe podmienok
zverejnenej výzvy. Preto tie reči : prečo
robíme toto a nie druhé dôležitejšie, sú
nepravdivé. Nie je to až také úplne jednoduché získať dotáciu, ako to prezentujú
médiá - podáme žiadosť a prídu peniaze.
Bolo by to super a každý starosta by o tie
peniaze žiadal. Ale pravda je troška iná.
Väčšinou je postup taký, že obec najskôr
musí zabezpečiť vypracovanie projektovej
dokumentácie, v súlade s podmienkami
zverejnenej výzvy, ktorá väčšinou vyžaduje vydané právoplatné stavebné povolenie,
samozrejme transparentné verejné obstarávanie na všetky práce vrátane projektovej dokumentácie a až po splnení všetkých
týchto podmienok môžme podať žiadosť
na príslušné ministerstvo respektíve kompetentné orgány, ktoré zverejnili výzvu. V
našom prípade to bola PPA (Poľnohospodárska platobná agentúra) a čakať na vyhodnotenie výzvy, či nám bude schválená
dotácia. Ak áno podpíše sa zmluva o poskytnutí dotácie samozrejme s uvedenými
podmienkami čerpania. Ďalší postup je, že
po týchto všetkých administratívnych peripetiách obec môže konečne začať so samotnou realizáciou projektu, pokiaľ sa výzva nezruší, ako to bolo v našom prípade
pri KD. Museli sme opätovne čakať a veriť, že bude vypísaná ďalšia podobná výzva s podobnými podmienkami, aké boli v
prvej. Pokiaľ by sa veľmi zmenili museli
by sme robiť úpravu projektov a podobne.
Samozrejme toto všetko nie je zadarmo
a obec to stojí nemalé peniaze. Ak bola
obec úspešná v schvaľovacom procese
môže po zabezpečení potrebných úkonov
začať s realizáciou projektu. Treba zabezpečiť kompletné prefinancovanie preklenovacím úverom z banky. Po dokončení
diela požiadať o refundáciu príslušné orgány, ktoré výzvu zverejnili. Potom čakať,

kedy sa ohlásia na kontrolu a prevezmú
stavbu. Po tomto úkone a zápise o prevzatí
stavby- diela môžeme čakať, že nám budú
poukázané peniaze na obecný účet. Nikdy však nie je istota, že nám ich pošlú v plnej výške na základe zmluvy o schválenej
dotácii. Vždy sa môže nájsť chybička krásy a dôvod na korekciu schválenej dotácie.
U nás na Slovensku je toto skôr zaužívané
pravidlo, o ktorom by vám vedeli rozprávať mnohí starostovia či primátori, ktorí
majú skúsenosti s čerpaním dotácií. A tento proces netrvá deň ani dva. Ráta sa to na
mesiace, ba niekedy aj roky. Náš KD sme
začali riešiť v roku 2015 a rekonštrukčné
práce začali v decembri v roku 2019 a boli
ukončené auguste 2020. Samozrejme veľa
prác navyše si už finančne zabezpečovala
obec mimo projektu, čo sa týkalo schválenej dotácie. Momentálne čakáme na ohlásenie sa kompetentných orgánov v našom
prípade z PPA , ktorí prídu prevziať dielo
a po tomto úkone sa to všetko ukončí. Verím , že dopadne všetko na výbornú.
Ďalej sú zverejňované výzvy, kde po
jej vyhodnotení a následnom schválení
žiadosti o dotáciu Vám poukážu peniaze
vopred na účet obce ešte pred samotnou
realizáciou projektu. V našom prípade sme
mali takúto situáciu pri výstavbe multifunkčného ihriska. Toto je isto zaujímavejší spôsob prefinancovania projektových
zámerov. Musíme veriť v zmenu k lepšiemu.
Ešte sa vrátim k tým komunikáciám.
Pokiaľ sa nenájde vhodný spôsob prefinancovania, tak tieto projekty samotná
obec nemá šancu zaplatiť v rámci svojich
finančných možností. . Tu sa pohybujú
sumy v státisícoch eur. Máme vypracovaný projekt na rekonštrukciu miestnej komunikácie Vrzalov ( smerom na vodáreň a
na Hliník- tzv. Ypsilon vo Vrzalove, potom lokalitu Suchý potok a dvor obecného
úradu. Na porovnanie. Rozpočet obce 331
056 eur, rozpočet stavby spomenutej rekonštrukcie časti miestnych komunikácii
je zaokrúhlene 413 000 eur. A to je len
niekoľko pár sto metrov komunikácie a
nie kilometrov. Vidíte tu logické riešenie?
Ja zatiaľ nie. Keby sme použili aj celý
náš rozpočet, tak opravíme len dva úseky
cesty v dĺžke možno 450m a dvor obecného úradu a to by sme nepokryli ani všetky
náklady stavby.
Ďalšia veľká investícia je spoločný
projekt odkanalizovanie obcí N. Bošáca, Zemianske Podhradie, Bošáca, Trenčianske Bohuslavice. Spoločne hľadáme
východisko ako vyriešiť tento dôležitý
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problém. A to už nie je zanedbateľná investícia. Tu sa ceny pohybujú rádovo v
miliónoch eur. Tiež pokiaľ nebude možnosť získať grant na prefinancovanie, tak
nevidím svetlo na konci dlhého tunela.
Výzvy na splaškovú kanalizáciu a čističky
odpadových vôd zatiaľ, čo boli zverejnené, vyžadovali doložiť k žiadosti o dotáciu
vypracovanú projektovú dokumentáciu a
vybavené právoplatné územné respektíve
stavebné povolenie. Rozpočet našej obce
na zabezpečenie potrebnej dokumentácie je cca 230 000€. Takže, takto sa veci
majú. Snažíme sa a nie raz to je aj na úkor
svojho voľného času, rodiny. Samozrejme
v rámci možností. Pousmejem sa nad tým,
keď mi niekto povie, už to máš hotové. To
je tiež mylný názor. Nie ja, ale my všetci,
pokiaľ sa nám podarí spoločnými silami
dokončiť projekt, akciu a podobne. Veď
zveľaďujeme majetok obce a nie môj. Ten
názor, že čo ten starosta nič nerobí, nerieši
daný problém je strašne skreslený a zlý.
Človeka to mrzí a trápi, keď sa mu takéto
informácie dostanú do uší. Zamrzia. Taký
sme my, ľudia. Na druhej strane ma tešia
tí,čo vidia tú snahu a pochvália aj za úplnú
maličkosť. Vážia si prácu druhého a vedia
ju aj oceniť.
Záverom by som sa Vám chcel všetkým veľmi pekne poďakovať, či už za
podporu alebo konštruktívnu kritiku a k
nastávajúcim vianočným sviatkom popriať hlavne pevné zdravie. To je v tejto
dnešnej dobe to najdôležitejšie. Želám
Vám , aby ste si všetci našli pod vianočným stromčekom to, po čom túžite, aby ste
mali radosť so svojich detí, vnúčat, pravnúčat, svojich blízkych . Nech máte radosť
zo života, z maličkostí, aby ste už nezažívali strach a neistotu z pandémie zvanej
Covid 19, ktorej už majú všetci plné zuby.
Želám si, aby deti mohli chodiť do škôl
a neobmedzene študovať, aby sa vrátil život do normálnych koľají, bez rôznych
zákazov, obmedzení, príkazov a vyhrážok.
Proste aby ste boli všetci šťastní, spokojní
a v novom roku 2021 nepoznali trápenia,
starosti, stretávali len dobro, lásku, šťastie
a úprimných slušných priateľov i cudzích
ľudí, ochotných podať pomocnú ruku,
keby ste ju potrebovali.
		

starosta obce
Zemianske Podhradie
Miroslav Zámečník
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zo školičky

organizácie v Zemianskom Podhradí

Október
- mesiac
úcty
k starším
Milí spoluobčania, október
mesiac úcty k starším sme si
každoročne pripomínali, ako
prejav vďaky a úcty k Vám
slávnostným programom a
slávnostným pohostením v
Kultúrnom dome, ktorý sa žiaľ
tohto roku kvôli pandémii koronavírusu nemohol uskutočniť.

kej dobe, nielen pre Vás, ale aj
pre celú spoločnosť. Dúfam,
že darček, ktorí ste dostali Vás
potešil a v duchu ste si spolu s
nami zaspomínali na spoločné
priateľské posedenia v našom
kultúrnom dome. Priznám sa
veľmi som sa tešil, na prvé
stretnutia s Vami v už vynovenom kultúrnom dome pri
príležitosti sviatku „Október
mesiac úcty k starším“. Ako sa
spolu so mnou budete tešiť zo
zmien, ktoré sa od posledného
stretnutia s Vami udiali. Deti v
našej materskej škole horlivo
nacvičovali básničky, pesničky, ktoré Vám chceli zarecitovať, zaspievať a zatancovať.
Žiaľ, okolnosti spojené s pandémiou to nedovolili. Nezostáva nám len pevne veriť a dúfať,

… z roku 2019

… z roku 2018

Keďže sme sa nemohli
stretnúť osobne, dovoľte mi,
aby som aspoň touto cestou
Vám vyjadril úctu k Vašej celoživotnej práci a poďakoval
sa za všetko, čo ste pre nás a
v prospech našej obci urobili. Chceli sme si tento sviatok
pripomenúť aspoň malou pozornosťou k Vám v tejto ťaž-

že nový rok so sebou prinesie
lepšie vyhliadky. Dovoľte mi
preto ešte raz touto cestou popriať Vám pevné zdravie, veselú myseľ, veľa radosti zo života. Aby ste roky, ktoré máte
pred sebou prežili obklopení
láskou a v kruhu svojich najbližších. Blíži sa koniec starého roka a za dverami už čaká

nový. Tak si prajme, aby bol
omnoho zdravší, veselší, aby
život, ktorý žijeme mal zmysel
a každý deň, ktorý príde bol
plný stretnutí s tými ktorých
máme radi.
Dobrého zdravia Vám zo
srdca želajú
starosta obce M. Zámečník
a pracovníčky obecného úradu

Elena
Kubíková
vyrastala v skromných pomeroch na Kysuckej dedinke
Radoľa. Dni detstva jej doslova ubehli v pote tváre. Keď sa
nezvŕtala okolo zveri bučiacej
cez dvor, určite pomáhala na
poli a drsno-krásnych lúkach
Kysúc. Jej rodina žila v typickej drevenici, kde som neskôr chodieval tak rád k starej
mame na prázdniny.
Mama bola najmladšia zo
súrodencov. Bola akoby ich
tretí brat. V škole si ju všimol
ctihodný pán farár, ktorý nahovoril jej rodičov aby dali dievčinu na štúdiá. I odviezol ju
vľúdne, ináč veľmi prísny otec
na železničnú stanicu. Z dievčaťa sa stala žena, pedagogička. Umiestnenku dostala ešte
ďalej, ako líšky dávajú dobrú
noc - na Zamagurie, do kraja
pretína Dunajec - jediná rieka
odtekajúca od nás na sever…
Na dedinskej zábave sa
objavil mladý, fešný, učiteľ
(štefánikovec z Brezovej pod
Bradlom) a vznikol vzťah, prišlo na svet dieťa – tiež Ivan
(po otcovi) a mladej rodinke sa
podarilo presídliť do Bošáce,
okres Nové Mesto nad Váhom,
kde žili celý zbytok svojho
aktívneho života. Mama bola
veľmi aktívna, pred spaním
čítala Komenského, cvičila
divadlá podľa Stanislavského,
recitovala na sobášoch… Tato
(otec) sa nám venoval, vodil
do prírody – bolo nám fajn.

Otec pred pár rokmi zomrel a
mama ostala sama – doslova.
Ja som v Bratislave, sestra v
Galante a brat žije v Martine.
Mama si veľmi obľúbila prostredie nášho rodinného domu
v Bošáci, nepripúšťala si možnosť “presídlenia” do domu
seniorov, lenže ako slabla a čoraz slabšie počula, a aj keď sa
o ňu príkladne starala suseda,
ukázalo sa, že mama potrebuje
24 hodinovú starostlivosť. Elena Kubíková je inteligentná,
miestami až prehnane skromná
osoba, ktorá sa v živote často
obetovala pre druhých. Nie je
to žiadna veselá kopa, ale vie
byť nesmierne empatická a
spravodlivá. Za svoj prístup k
žiakom bola ocenená vyznamenaním na Bratislavskom

Rok 2020
v MŠ Zemianske
Podhradie
Rok uplynul ako voda, opäť nám Vianoce klopú na dvere.
Tento rok bol predsa len iný ako tie minulé. Od marca sa nám
začali meniť naše plány, prišlo obdobie Covidu, museli sme mnohí zostať doma, deti nechodili do škôl, škôlok. Táto situácia nás
na chvíľu zastavila, mali sme čas byť so svojimi blízkymi, robiť
veci, na ktoré by sme inokedy čas asi nemali.
Boli sme veľmi radi, keď sme mohli 1. júna nastúpiť do MŠ
a dokončiť školský rok spoločne s deťmi. Po krátkej prestávke
v auguste, sme v septembri opäť otvorili bránu materskej školy, no pribúdajúce prípady pozitívnych osôb na Covid-19, nám
postupne uberal z možností čokoľvek organizovať nad rámec výchovno- vzdelávacej činnosti v MŠ. Je nám veľmi ľúto, že sme
nemohli zrealizovať naplánované akcie v spolupráci s rodičmi,
rôznymi organizáciami, na ktoré sme sa všetci tešili.
Veríme, že toto náročné obdobie čoskoro pominie a budeme
môcť pokračovať a pripravovať zaujímavé akcie pre deti.
Je tu december. Posledný mesiac v roku, ktorý je zázračný.

hrade. Vo chvíľach duševného
nátlaku sa čoraz viac utieka k
Bohu a od detstva sa úprimne
modlí a nedoslýchavosť jej
bráni silnejšiemu duchovnému
zážitku v kostole.
Prajeme jej veľa pohody vo
Vašom zariadení. Zaslúži si to.
V Bratislave, 18.5.2020
Syn Ivan

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 Vianoce, najkrajšie sviatky v roku sa pripravujeme s deťmi aj v našej materskej škole. Rozprávame sa o advente, pripra-

23

vujeme na príchod Mikuláša. Na Luciu vymetáme z kútov zlé
sily a nešťastie, vyrábame rôzne vianočné ozdoby, spievame
vianočné piesne, koledy. Deti svoje tajné priania- darčeky pod
vianočný stromček, píšu do „Listu Ježiškovi“. Veľmi radi zdobíme medovníčky, nezabúdame ani na zvyky a tradície „Štedrej večere“ a rozbaľovanie darčekov. Sme veľmi radi, že naša materská
škola napriek situácii, rôznym opatreniam, dýcha predvianočnou
atmosférou a môžeme spoločne vychutnávať „vôňu a čaro Vianoc.“
Vám, všetkým čitateľom Prameňa prajeme krásne a veselé
Vianoce. Nech sú sviatkami plnými lásky, pokoja a oddychu.
Do nového roka Vám prajeme všetko, čo radosť vzbudí, prajeme Vám veľa lásky, to preto, že spája ľudí. Prajeme zdravie,
šťastie pre každého z Vás, aby bol svet lepší, krajší ako doteraz…
Mgr. Daniela Madilová, riaditeľka MŠ Z. Podhradie

Mikuláš
Sobotňajšie popoludnie 5.12.2020 v našej obci bolo iné ako
zvyčajne. Celou dedinou sa ozývali krásne detské piesne s Mikulášskou a vianočnou tematikou prostredníctvom obecného rozhlasu a skoro pred každým domom stáli nedočkavé deti s rodičmi, ktoré vítali Mikuláša troška inak, ako sme boli zvyknutí po
minulé roky. Stretávali sme sa spoločne pred KD, kde deti, rodičia spoločne s Mikulášom a jeho pomocníkmi -anjelom a čertom
rozsvietili vianočný stromček a potom sa presunuli do KD, kde
boli deti obdarené darčekom. Tento rok sa Mikuláš rozhodol aj
vďaka pandemickej situácií chodiť po celej dedine a rozdávať
darčeky deťom u nich doma. Malo to svoje čaro. Tá iskra v očkách detí plných očakávania, čo im Mikuláš prinesie bol nádherný pocit. Síce niektoré detičky si aj trošku poplakali, keď ich čert

trošku postrašil, ak nebudú poslúchať, ale myslím si, že všetci
majú z Mikuláša krásny zážitok. Malo to svoje čaro a navodzovalo to pocit rozprávkovej slobody v nás všetkých. Všetkým ďakujeme za pomoc, rodičom detí za disciplinovanosť, dodržiavanie
protipandemických opatrení a tešíme sa na stretnutie opäť o rok.
Mikuláš, anjel a čert
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hasiči

DHZ
Zemianske
Podhradie

hasiči
kanalizácie a priepustu vody,
16.október - betónovanie podlahy stanovišťa CAS 15 Iveco Daily, školenie
preventívnych skupín,

Výcvik, zásahová,
preventívna
a brigádnická činnosť
Júl – výroba prekážkovej steny, výcvik
mládeže s novou striekačkou,
4.august - požiar Trenčianske Bohuslavice CAS 32 Tatra 815 - 4 členovia,

28.október - príprava priestorov na plošné testovanie proti Covid -19,
30.10. až 1.11. - Testovanie Covid-19,
koordinácia občanov pred vstupom, dezinfekcia priestorov,
6.11. až 8.11. - Testovanie Covid-19, koordinácia občanov pred vstupom, dezinfekcia priestorov,
13.november - pohreb členky Márie
Ženžlákovej, 23 uniformovaných členov,
26.november - pohreb člena Jána Václava – veliteľ, 20 uniformovaných členov.
.

Činnosť hasičov

Posledný štvrťrok nebol veľmi rozdielny voči predchádzajúcemu letnému.
Zbor ako aj všetci občania bojuje s pan-

29.august - stretnutie členov výboru a
bývalého vedenia zboru,
14.september - účasť 6 členov na pohrebe bývalého člena OV P. Vaváka v Hrachovišti,
8.október - servisná prehliadka zásahového vozidla Iveco Daily,
13.október - úprava terénu a príprava na
betónovanie státia vozidla CAS 15 Iveco
Daily,
14.október - rozkaz prezidenta HaZZ pohotovosť v súvislosti s nepriaznivým
počasím - záplavy
15.október - brigáda pre obec - čistenie

démiou, takže neboli možnosti usporiadať tradičné súťaže, ani stretnutie hasičov. Počas uvoľnenia opatrení sme sa
zúčastnili súťaže Železný hasič Bielych
Karpát v družobnej obci Březová na Morave, no napriek nemožnosti trénovania
sme veľké úspechy nezožali. V posledný
augustový týždeň sme mali usporiadať
súťaž O pohár starostov Bošáckej doliny
spojenú s oslavou 90. výročia založenia
Dobrovoľného hasičského zboru. Pre
bezpečnostné opatrenia súťaž a oslava
nemohli byť zrealizované, tak si výbor
DHZ aspoň pozval bývalých členov
výboru, aby im poďakoval za prácu v
predchádzajúcom vedení organizácie.
Pri spoločnom posedení sme pospomínali na roky minulé a zaslúžilých členov
sme ocenili Pozdravným listom DHZ a
Ďakovným listom od predsedu Územnej
organizácie DPO SR Bc. Smolinskeho. Opatrenia v súvislosti s pandémiou
skomplikovali aj ocenenia Územnou organizáciou, Krajskou organizáciou ako
aj Prezídiom DPO SR. Na žiadosti výboru DHZ bolo oceňovaniu s oneskorením
vyhovené a v najbližšej dobe budeme
môcť oceniť našich členov za vykonanú
prácu v Dobrovoľnej požiarnej ochrane.

Čestné uznanie

Čestné uznanie Územnej organizácie DPO: Kusenda Ľubomír, Kusenda
Tadeáš, Lobíková Jana, Lobík Pavol,
Lobík Vratislav,Martiška Ľubomír, Peráček Ľudovít, Rýdzi Vladimír, Rýdza
Monika, Rýdzi Pavol, Rýdzi Ján, Slezáček Ján st. Tulis Pavol, Václav Jaroslav,
Václavová Anna, Vido Jaroslav, Zámečníková Emília, Zámečníková Jana ml,
Zámečník Patrik, Ženžlák Adrian.
Čestné uznanie Krajskej organizácie
DPO SR: Anna Matejíková, Hupka Maroš, Kochan Peter, Kusendová Michaela,
Kusendová Natália, Lobíková Katarína,
Marták Pavol, Rýdzi Michal, Mgr. Šusterová Silvia, Zámečník Bohumil, Zámečníková Jana st, Ženžláková Mária.
Čestné uznanie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR: ( predchádzajúce
vedenie DHZ) Bujna Pavel, Chrenko
Vladislav, Lobíková Anna, Rýdza Viera,
Václav Branislav, Václav Ján, Zámečník
Vladimír. Dobrovoľný hasičský zbor
Zemianske Podhradie.
Pozdravné listy k 90. výročiu zalo-

ženia DHZ Zemianske Podhradie: Lobíková Anna, Václav Branislav, Chrenko
Vladislav, Bujna Pavel, Zámečník Miroslav – starosta obce, Tulis Pavol, Václav
Ján, Rýdza Viera, Zámečník Vladimír,
Ing. Králik Vladimír, Obec Zemianske
Podhradie, Janušík Miroslav, Bc. Smolinský Jozef, ÚzO DPO SR.
Ďakovný list ÚzO DPO SR: Lobíková Anna, Václav Branislav, Václav Ján,
Bujna Pavel, Tulis Pavol, Rýdza Viera,
Chrenko Vladislav, Zámečník Vladimír, Zámečník Miroslav – starosta obce,
DHZ Zemianske Podhradie.
Stužku za vernosť v DHZ: Kusendová Natália, Kusendová Michaela za 10
rokov, Vido Jaroslav ml. za 20 rokov,
Kusenda Ľubomír, Rýdzí Ján, Rýdzi
Vladimír, Zámečník Bohumil za 30 rokov, Václavová Anna za 50 rokov.
Dobrovoľný hasičský zbor Zemianske Podhradie získal od Dobrovoľnej
požiarnej ochrany SR pri príležitosti 90
rokov od založenia medailu so stužkou
Za mimoriadne zásluhy.

ovzdušia. Máte čisté komíny? Čisté komíny sú základom bezpečia. Každý majiteľ domu by si mal pravidelne nechať
prehliadnuť a vyčistiť komínové teleso.
Uskladňujete správne palivo? V tesnej
blízkosti kotlov, kachieľ a krbov nesmú
byť uložené žiadne horľavé látky. Odletené žeravé častice pri kúrení môžu zapáliť drevo alebo papier uložený v tesnej
blízkosti spotrebičov. Preto nepodceňujte nebezpečenstvo okolo Vás a nebuďte
ľahostajní ku svojmu okoliu!

ochrany za dlhoročnú obetavú prácu v
zbore. Bola človek, ktorý pracoval telom
aj dušou. Medzi svojich kolegov vnášala
stále nový elán a chuť do ďalšej činnosti.
Spolupracovala pri poriadaní spoločenských akcií v dobrovoľnom hasičskom
zbore a bola nám verná celých 62 rokov.

Ján Václav

– bývalý veliteľ DHZ

OPUSTILI
naše rady
Mária Ženžláková

Vykurovacie obdoie

S príchodom chladného počasia sa
začína vykurovacie obdobie a s ním aj
zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k
požiarom rodinných domov, resp. požiarom v bytovom fonde. Najčastejšími príčinami vzniku požiarov tohto typu sú nevyhovujúci technický stav dymovodov a
komínov, nesprávna inštalácia, obsluha
alebo zlý technický stav vykurovacích
telies. Okrem spomenutého asistuje i nedbalosť a neopatrnosť pri manipulácii s
otvoreným ohňom, horľavinami či žeravým popolom. Hasiči za účelom eliminácie požiarov v obytných domoch a iných
objektoch odporúčajú skontrolovať stav
vykurovacích telies ešte pred ich použitím, inštalovať ich podľa návodu výrobcu, dbať na ich kontrolu počas prevádzky, vysypávať popol do nehorľavých
nádob a dodržiavať predpisy pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín,
plynov a pod. Hasiči varujú! Vykurujete
správnym palivom? Do kotlov, kachieľ a
krbov patrí len určené palivo. Spaľovaním domáceho odpadu, plastov a iných
vysoko horľavých látok sa zvyšuje riziko vzniku požiaru a súčasne znečistenia
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Mladší zbormajster Mária Ženžláková vstúpila do nášho Dobrovoľného hasičského zboru v roku 1958, ako 17-ročná aktívna hasička, ktorá sa zúčastnila
veľa súťaži. Je ich už máličko, no bola
jednou z tých šikovných hasičiek, čo
rady športovali, bavili sa a bavili aj svoje okolie. Bola jednou z tých, ktoré sa
prebojovali až na majstrovstvá ČSSR v
Brne. Počas jej pôsobenia v zbore získala viaceré ocenenia. V roku 1980 získala medailu Za príkladnú prácu a zložila
skúšky Odznaku odbornosti III. stupňa.
V roku 1998 bola ocenená medailou Za
vernosť 20, 30, 40 rokov, v roku 2008
za 50 rokov a v roku 2018 za 60 rokov.
Hodnosť mladšieho zbormajstra jej bola
udelená v roku 2016. V auguste t. r. bola
ocenená pri príležitosti 90 rokov od založenia DHZ čestným uznaním Krajskej organizácie Dobrovoľnej požiarnej

Vrchný technik Ján Václav vstúpil do
DHZ v roku 1949 a členom DHZ bol 71
rokov. Posledné povýšenie bolo vykonané v roku 2014. V roku 1960 absolvoval
kurz preventivárov, o dva roky neskôr v
roku 1962 kurz veliteľov v Martine. Získal odznak odbornosti 3 stupňa v roku
1957, ktorý si svojou zručnosťou v roku
1988 zvýšil na druhý stupeň. Bol ocenený množstvom medailí a uznaní. V roku
1979 za ZÁSLUHY, za PRÍKLADNÚ
PRÁCU, ZA MIMORIADNE ZÁSLUHY
(1989), ĎAKOVNÝ LIST za 70 rokov
práce v zbore, stužky za vernosť 20, 30,
40, 50, 60 a naposledy za 70 rokov členstva., ČESTNÉ UZNANIE pri príležitosti
100 rokov vzniku Československej republiky, POZDRAVNÝ a ĎAKOVNÝ LIST
pri príležitosti 90 výročia založenia DHZ
Zemianske Podhradie.
Bol to človek pracovitý, zodpovedný a
ľudský. Vedel podržať, poradiť, no hlavne
pomôcť. Tieto prednosti ho priam predurčovali poslaniu dobrovoľného hasiča. Do
Dobrovoľného hasičského zboru vstúpil
mladý, plný elánu a energie vo veku 20
rokov. O päť rokov v športovom družstve vyhráva hasičskú striekačku PS 8 na
okresnej súťaži v Novom Meste nad Váhom. O deväť rokov od vstupu sa stal v
poradí tretím veliteľom zboru, ktorý žal na
okolí veľké úspechy a to nie len na športovej scéne. Popri práci dokázal so svoji-
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mi kamarátmi nacvičovať divadlá, vystupovať po blízkom i
vzdialenom okolí s divadelnými hrami ako bol Ženský zákon,
Vojnárka, Starý zaľúbenec, Kamenný chodníček či Faraóni,
rekonštruovať hasičskú zbrojnicu, absolvovať schôdze na domácej pôde ako veliteľ okrsku v našej doline alebo v Trenčíne
na vtedajšom okresnom výbore Požiarnej ochrany. Bol jedným z aktérov, ktorý sa zaslúžil v roku 1963 o nadviazanie
družby a medzinárodnej spolupráce s obcou Březová u Uherského Hradiště, ktorá pretrváva aj v týchto rokoch.
No to, čo bolo pre neho najdôležitejšie bola asi rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice, ktorú prerábali zo
stajne Ostrolúckych. Pán Václav nebol iba veliteľ, bol to
človek ktorý okrem hasičských súťaží organizoval divadelný
krúžok – hercov a nadšencov aj mimo členskej základne, organizoval brigády na miestnom Jednotnom roľníckom družstve. Bol veliteľ, ktorý vyžadoval, ale nebol prísny či násilný, no trval na precíznosti. Po odchode z funkcie nevynechal
žiadnu súťaž, akciu alebo schôdzu, ba práve naopak. Vždy
bol aj so svojou manželkou, ktorá ho neustále podporovala a
dodávala energiu medzi prvými účastníkmi. Tešil sa a mal radosť ako rastie nové dielo na hasičskom ihrisku a možno mu
to pripomínalo roky jeho mladosti, keď aj on podobne tvrdo
pracoval na zbrojnici.
Posledné medaile a čestné uznania DPO SR sme našim
zosnulým už nestihli odovzdať.
Ďakujeme za vykonanú prácu, za to že náš hasičský zbor
je taký, aký je aj vďaka nim. Ďakujeme Dobrovoľným hasičským zborom susedných obcí Bošáca, Trenčianske Bohuslavice, Nová Bošáca, Zabudišová a družobná obec Březová za
účasť na poslednej ceste našich členov. Rodinám a najbližším
vyslovujeme hlbokú sústrasť a úprimné spolucítenie.
DHZ Zemianske Podhradie
Po panike, ktorá tu na jar vznikla v
súvislosti s výskytom vírusu COVID-19
a boli všetky futbalové súťaže zrušené,
prišlo leto a obava, či sa nové súťaže začnú, alebo nie sa nakoniec nepotvrdila a s
uvoľňovaním opatrení sa vrátil život i na
naše ihrisko. Mohli sme sa opäť vrátiť k
tréningovému procesu 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

Muži sa vrátili do 6. ligy po dvoch rokoch strávených v 7. lige JUH, keď im v
prvom roku po vypadnutí ušiel postup len
tesne a druhý rok pred zrušenou jarnou
odvetnou časťou boli na prvom mieste a
to im zabezpečilo nakoniec postup, keď si
svoje miesta vymanili s Novou Vsou.
Do súťaže sa vrátili vo veľkom štýle a
hneď v prvom zápase porazili Veľké Bierovce-Opatovce, mužstvo, ktoré ich vypre-

Celoplošné testovanie
V dňoch 31.10. a 1.11.2020 sa uskutočnilo v obci I. kolo celoplošného testovania na COVID-19 na hasičskom ihrisku. Celkovo sa na odbernom mieste otestovala 633 osôb, pozitívnych bolo
5 osôb.

priebežnom 4. mieste s bilanciou 5-1-2, so skóre
18:14 a zápasom k dobru na súperov pred nimi.
Všetci veríme, že sa situácia s pandémiou dá do
normálu a opäť budeme môcť začať trénovať,
lebo po takejto dlhej odmlke bude veľmi ťažké
na jar nadviazať na dobré výkony z jesene, pokiaľ nezačne tvrdá a poctivá príprava cez zimu.

Mladší žiaci a prípravka

Mladší žiaci U13, tak ako minulý rok, majú
vytvorené spoločné družstvo žiakov s FK 1972
Zemianske Podhradie. V súťaži je sedem družstiev a naši chlapci a dievčatá sú po odohratí
5-tich zápasov na treťom mieste so ziskom 6
bodov a skóre 13:8, bilancia je 2-0-3. Viac ako
výsledky teší predvádzaná hra a veľký záujem
zlepšovať sa.

V dňoch 7.11.2020 a 8.11.2020 sa uskutočnilo v obci II. kolo
celoplošného testovania na COVID-19 na hasičskom ihrisku. Celkovo sa na odbernom mieste otestovalo 718 osôb, pozitívne boli 4
osoby. Testovania sa nezúčastnili klienti Domova sociálnych služieb, ktorí boli testovaní priamo vo svojom zariadení.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa testovania zúčastnili, za ich trpezlivosť a ohľaduplnosť. Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa
podieľali na príprave a realizácii celoplošného testovania obyvateľov a tým prispeli k jeho úspešnému zvládnutiu.
Ďakujeme!
Obecný úrad
Zemianske Podhradie

Jesenná časť
súťaže sa
nedohrala,
futbal dostal
opäť stopku
vadilo do 7. ligy.
Hra našich chlapcov sa páčila, hrali
pekný futbal a hlavne bodovali, aj keď ich
už tradične postretli zranenia, vedeli sa s
tým vysporiadať. Z odohratých 10-tich zápasov z plánovaných 15-tich majú bilanciu 6-2-2 a skóre 21:11 a so ziskom 20-

tich bodov sú priebežne na piatom mieste
neúplnej tabuľky, keď majú na mužstvá
pred sebou 1 až 3 zápasy k dobru. Dobre
rozbehnutú súťaž opäť prerušila „Korona“, posledný zápas odohrali naši chlapci
11.10.2020 na Myjave na ihrisku Turanov,
kde jasne vyhrali 3:0. Je to škoda, ale nič s
tým nenarobíme, môžeme len veriť, že sa
situácia opäť dostane do normálu a na jar
opäť vybehneme na trávnik a budeme pokračovať tam, kde sme na jeseň skončili.

Dorast v 4. lige

Dorastenci OŠK Bošáca ako súčasť
združeného družstva so Starou Turou veľmi dobre reprezentuje v 4. najvyššej súťaži. Chlapci z OŠK nesklamali a nemali
problém zapadnúť do zápasového kolotoča
vyššej súťaže. Všetci jedenásti sú platnými
členmi širokého kádra a nemalou mierou
prispeli k výborným výsledkom. Dorastenci predvádzali peknú hru a po odohratí
8. zápasov sú so ziskom 16-tich bodov na

Prípravka U11 odohrala celkovo 9 zápasov
na turnajoch a taktiež je na skvelom treťom
mieste z 11-tich účastníkov, so ziskom 18-tich
bodov, skóre 68:42 a bilanciu 6-0-3. Podrobnejšie sa fungovaniu našich najmladších venuje
p. Miroslav Švehla vo svojom článku na inom
mieste.
Záverom: Všetky výsledky našich mužstiev,
tabuľky, štatistiky a ďalšie podrobnosti nájdete
na internetovej stránke www sportnet.sme.sk/
futbalnet/. Sledujte FB stránku OŠK Bošáca,
kde sú aktuálne informácie o činnosti OŠK a kde
sa dozviete aj ďalšie podrobnosti.
Úplne na záver by som chcel popriať všetkým veľa zdravia, šťastia a spokojnosti. Aby
sme boli všetci naďalej zodpovední, aby sa amatérsky futbal opäť rozbehol a aj dohral! Našim
hráčom prajem veľa síl a chuti do futbalu, my
tréneri a funkcionári sa vynasnažíme, aby ste
mali tie najlepšie podmienky. Fanúšikom prajem
veľa krásnych zápasov s víťazným koncom pre
naše družstvá.
Zároveň v mene OŠK Bošáca prajem príjemné prežitie Vianočných sviatkov a všetko dobré
v novom roku 2021!
Bc. Jozef Mihala
tajomník VV OŠK Bošáca

Mládež
OŠK Bošáca
ide ďalej,
to dáme!
Na konci roka sa patrí trošku
zhodnotiť, čo sa nám podarilo viac,
čo menej, naznačiť kam smerujeme.
V prvom rade, ostali sme verní
našim aktivitám, ktoré sme robili aj
v minulosti – v lete
to bol týždenný denný tábor, tentokrát sa
vykryštalizovali dve
vekové skupiny, ktoré
ho absolvovali. Tým to
bolo trochu náročnejšie na organizáciu, ale
s podporou viacerých
rodičov sme to zvládli,
bez zranení na tele aj
na duši.
Absolvovali sme
turnaj v Stankovanoch,
kde sme si porovnali
sily v dvoch vekových kategóriách s
klubmi, z ktorých viaceré hrajú vyššie súťaže ako my. Trochu nás oslabila neúčasť niektorých hráčov ( deti
z domova ), napriek tomu najmä vo
vyššej vekovej kategórii to bol z našej
strany veľmi dobrý futbal. Skúsenosť
hrať proti klubom z iných oblastí Slovenska sa určite v budúcnosti odrazí
na hre našich detí. Výraznou mierou
sa finančne na účasti podieľal OŠK
Bošáca, za čo sme klubu vďační!
V minulom roku sme vďaka finančnej podpore Nadácie Orange a
aktivite rodičov a trénera vynovili šatňu, tento rok sa vďaka Nadácii SFZ
podarilo zabezpečiť výstroj pre deti z
detského domova, veľká vďaka !
Počas leta sme urobili kroky, ktoré
prospeli aj OŠK Bošáca aj FK 1972
Zemianske Podhradie, spojili sme tréningy, spojili sme deti, spojili trénerov, vytvorili spoločné družstvo mladších žiakov, vyriešili hosťovania, tak
aby obe zložky boli čo najsilnejšie.
Na tréningoch sa objavovalo nevídané množstvo detí, keď v dvoch skupinách nás trénovalo niekedy takmer
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40. Z takého počtu by sme kľudne
mohli vytvoriť aj družstvo U9, ale
stále sme trošku poddimenzovaní v
počte trénerov a „organizátorov“.
Jesenné súťaže sme rozbehli kvalitnou hrou, aj keď v U11 bola ovplyvnená (ne)účasťou na zápasoch, v plnej
sile však má hra v oboch kategóriách
hlavu a pätu, je postavená na rovnakých základoch, keď deti postupne
pripravujeme na hru v plnom formáte
( celé ihrisko, 10+1 ). Do výberov Oblastného futbalového zväzu sa dostalo
5 hráčov spomedzi mladších žiakov
a 1 v kategórii prípravka. Žiaľ, aj jesenné súťaže aj aktivity výberov opäť
prerušili opatrenia proti pandémii...
Ako ďalej? Ťažko predpovedať
ako sa bude situácia vyvíjať... Mám
byť optimista, pesimista,...? Skúsim
dačo medzi...
V zimnom období nás pravdepodobne do vnútorných priestorov
(telocvičňa) nevpustia, takže túto
halovú sezónu vynecháme. Osobne
sa obávam zvýšenej chorobnosti na
konci zimnej sezóny (nie u detí) a s
tým spojenými problémami pri obnovení tréningovej činnosti. Za optimálnych podmienok budeme pripravení na začiatok súťaži v závislosti
na počasí možno už od konca marca
(pri mladších žiakoch), nebojím sa
toho, že by sme deti nedokázali včas
na zápasy pripraviť. Sú odolné aj teraz , v rámci možností, ktoré sú, ich
chcem iba podporiť v tom, aby sa hýbali, chodili von, na bicykle, zakopať
si, na prechádzky, proste aby neostali
sedieť iba vnútri doma. Organizované
tréningy sa momentálne dajú robiť iba
v skupinách do 6 ľudí, ale pokiaľ nevieme, k čomu ich smerovať (termíny začiatku súťaží), nemá zmysel do
konca roka ich organizovať.
Nápad na darček pod stromček
pre deti? Ak nemajú doma švihadlo,
mohli by si tam nájsť práve to. A ak
to nevedia, naučte ich cez neho skákať. Vyžaduje to minimálny priestor
a zlepšuje to veľa parametrov potrebných pri športe ako je futbal.
Prajem všetkým hlavne veľa
zdravia, nech nám už nekomplikuje
život žiadna epidémia. Nech sa darí
všetkým splniť svoje predsavzatia a
nech sa čím skôr môžeme spolu opäť
naplno stretávať na a pri futbalovom
ihrisku!
Miroslav Švehla

NAŠI JUBILANTI
60 rokov
Jaroslav Klinčúch
Oľga Hanáčková
Vladimír Breznický
Mgr. Ľudmila Matejíková
Ján Pisch
Pavol Zbudila
Ľubomír Václav
Emília Smitková
Rudolf Kaššovic
Miroslava Hartlová
Mária Strýčková
65 rokov
Stanislav Popovič
Anna Minárčicová
Daniela Hoferková
Tibor Kubín
Daniela Krivá
Viera Záhorová
Katarína Valentová

Ľubomír Helík
Milan Lieskovský
Pavol Ochodnický
Štefan Švancara
Anna Paliderová
70 rokov
Terézia Zamecová
Jana Zámečníková
Miroslav Mičo
Vladimír Helík
Ján Bero
Jana Kozáčková

Pavel Vavro
Jozef Kosa
Ján Podhradský
Anna Podhradská
Ján Kucharovic
Miroslav Kozáček
Zdena Heráková
Emília Benková

85 rokov
Alena Figurová
Anna Dzuráková
Pavel Zbudila
Eva Kusendová

Mária Malcová
Jana Zámečníková
Stanislav Figura
Miroslav Brdo

90 rokov
Matej Benko

Viera Václavová
Libuše Bujnová
Mária Keňová
Ján Janega
Eva Zamcová
Ján Mitánek

80 rokov
Anna Gavalcová
Anna Surovčíková
Vladimír Dzurák
Irena Mizeráková
Emília Janečková

75 rokov
Ľudovít Zámečník

Emília Figurová

Narodili sa
Vanesa Blažejová
Alex Krivý
Tamara Uková
Matúš Zámečník
Marína Mošková
Lukáš Tinka

Mária Petrušová
Mária Lieskovská

92 rokov
Aurélia Paučinová
Vladimír Ondrášek
93 rokov
Mária Balajová
94 rokov
Ján Kadlec

Manželstvo uzavreli
Michal Kaniak a Petra Koláčková
Mgr. Art Michal Baláž a Mgr. art Terézia Denková
Ing. Dušan Helík a Ing.Tereza Kolesíková
Peter Homola a Miriama Kukučová
Tomáš Guzlej a Ing. Zlatica Morawová
Ing. Tomáš Hanko a Ing. Iveta Marikovičová
Filip Hartl a Mgr. Silvia Vráblová
Tomáš Pavlík a Nikola Miklánková
Bc. Martin Klimeš a Mgr. Andrea Husárová
Ing. Robert Černek a Mgr. Petra Šramčiková
Milan Uličný a Iveta Ukropcová
Ing. Martin Kern a Ing. Iveta Šumajová

Navždy nás opustili
Janka Žemberová
Jaroslav Křenek
Emília Kraiselová
Anna Janegová
Mária Kusendová

Emília Masaryková
Anna Jánošková
Peter Vaktor
Ján Václav
Ing. Zdenko Figura

Mária Dzuráková
Aurélia Oprchalová
Rudolf Krivý
Helena Kubíková

Alžbeta Mitanová
Mária Martáková
Pavel Mitana
Mária Ženžláková
Ján Václav
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