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Milí spoluobčania,
dovoľte mi pozdraviť vás prostredníc-

tvom nášho časopisu tento rok prvý krát. 
Keďže sme od začiatku roka neorganizovali 
žiadne akcie, pristúpili sme k vydaniu až pred 
hodami. Na základe vašich pripomienok, ale 
aj našich poznatkov, sme sa zhodli, že bude-
me časopis vydávať pravidelne, i keď men-
šom rozsahu.

Nový rok sme začali testovaním na Co-
vid 19. Za týmto účelom sme prispôsobili 
kultúrny dom. Napriek všetkej administra-
tívnej náročnosti, sme zariadili, že aj naša 
obec mala Mobilné odberné miesto, takzvanú 
MOM-ku. Neskôr sme zabezpečili online ka-
meru na sledovanie poradia pred testovaním, 
rezervačný systém a evidenčný systém. Za 
evidenčný systém ďakujeme starostovi Petr-
žalky Jánovi Hrčkovi a jeho tímu technikou. 
Softvér, inštaláciu, zaškolenie nám poskytli 
zdarma. My sme zakúpili len techniku, ktorá 
nám zostane a ktorá sa zaplatila z nákladov 
dvoch administratívnych pracovníkov, kto-
rých sme už nemuseli zapájať do organizá-
cie. To najdôležitejšie bolo, že sa celý proces 
urýchlil a občania nemuseli čakať. Všetky 
náklady na testovanie nám boli preplatené a 
tak obec na testovanie nič nedoplácala. Aj na 
základe našich praktických skúsenosti, môže-
me povedať, že testovanie malo zmysel. Veľ-
ké poďakovanie patrí, všetkým ktorí chodili 
do testovacieho tímu. ĎAKUJEME! Ďakuje-
me Daniele a Milošovi Profjetovým za občer-
stvenie ako aj ďalším občanom za rôzne dob-
roty, čím ste spríjemnili prácu testovacieho 
tímu a zároveň dali chuť, odhodlanie a vie-
ru, že to má zmysel. Na podporu prekonania 
pandémie sme zakúpili a rozniesli všetkým 
občanom respirátory a našim skôr narode-
ným aj vitamíny. Poďakovanie za spoluprácu 
patrí dobrovoľníkom a poslancom obecného 
zastupiteľstva.

Od začiatku som bol názoru, že testova-
nie nie je dlhodobé riešenie a ďalším krokom 
je očkovanie a samozrejme účinný liek. Som 
rád, že sa nám v spolupráci s Fakultnou ne-
mocnicou Trenčín podarilo zorganizovať 
očkovanie starších občanov priamo u nás v 
kultúrnom dome a neskôr aj druhé očkovanie 
občanov bez limitu veku. Ďakujem všetkým 
ktorí sa prišli k nám zaočkovať a aj tým, ktorí 
sa dali zaočkovať inde. Je to cesta k bežné-

mu životu ako bol pred koronou. I keď každá 
cesta je aj tŕnitá. Obec Bošáca patrí medzi 
obce s najvyššou zaočkovanosťou, načo som 
hrdý. Bošáca bola vždy v minulosti ťahúňom 
v dôležitých momentoch. Vďaka patrí Vám 
občanom. K 5. augustu.2021. máme prvou 
dávkou zaočkovaných 48% obyvateľov a 
druhou dávkou 45%. Prosím všetkých, ktorí 
váhajú, nevedia sa rozhodnúť, aby nečakali 

a zaočkovali sa. Nie je to o povinnosti, ale o 
zodpovednosti a ohľaduplnosti.

Aj tento rok sa k nám vrátili naše bocia-
ny a už dnes pripravujú na lietanie a odlet 
svoje tri mláďatá. Prajeme im šťastnú cestu 
a tešíme sa na nich budúci rok. Veríme, že 
sa nám podarí cez zimu pripraviť im druhé 
nové hniezdo.

Popri testovaní a očkovaní sme pracovali 
na projektoch a zlepšovaní života v obci. Pre 
pohodlnejšiu komunikáciu s obecným úra-
dom, ale aj ďalšími úradmi sme zabezpečili 
službu, kde nájdete všetky tlačivá, žiadosti na 
jednom mieste. Všetko  je dostupné na našom 
webe: www.bosaca.sk v sekcií Tlačivá pre 
občanov. Úspešne sme absolvovali sčítanie 
obyvateľstva. Za spoluprácu pri sčítaní Vám 
ďakujeme a poďakovanie patrí koordinátor-
ke, našej matrikárke pani Zuzane Polákovej. 
Od začiatku roka sme všetky sviatky slávili 
len virtuálne. Fašiangy, MDŽ, Deň učiteľov, 
Deň matiek a aj MDD. Po uvoľnení opatrení 
sme začali organizovať reálne akcie. Uctili 
sme si padlých vojakov vo vojne, pripome-
nuli ukončenie druhej svetovej vojny a ví-
ťazstvo nad fašizmom, položením vencov 
k pamätníkom v bošáckej doline. S kultúr-
nou komisiou sme bez muziky vyzdobili a 
postavili 1. máj. S bratmi Struhárovcami a 
dobrovoľníkmi sme zorganizovali 4. ročník 
turistiky Okolo bošáckej doliny. Jaro, Jozef 
ďakujeme! Veľkú radosť mám, že sme mohli 
zorganizovať v priebehu júla MDD. Spoloč-
ne s našimi susedmi zo Zemianskeho Podhra-
dia na hasičskom ihrisku v Zemianskom Pod-
hradí. Ďakujeme poslancom, členom komisií, 
všetkým dobrovoľníkom, hasičom za organi-
záciu. Poslednou akciou bolo uvítanie deti-
čiek v našej obci. Vzhľadom k počtu 27 detí 
sme uvítanie s kultúrnou komisiou pripravili 
v kultúrnom dome. Veríme, že detí nám bude 
pribúdať a s rodičmi sme sa lúčili už tradične 
pozdravom: Vidíme sa o rok.

Život prináša aj smutné situácie a jednou 
z nich bolo tornádo u našich susedou v Čes-
kej republike na Morave. Obec Bošáca zorga-
nizovala humanitárnu zbierku a vďaka Vám 
občanom sme pomohli ľuďom postihnutým 
katastrofou. Všetkým prispievateľom ďaku-
jeme. Nešťastie neobišlo ani našu obec a v 
máji zasiahol požiar obydlie mladej rodiny. 
Zasahovali hasiči z Nového Mesta nad Vá-
hom, Trenčína a dobrovoľné zbory z bošác-
kej doliny. Za ich nasadenie im patrí všetkým 
veľké poďakovanie. Poďakovanie patrí hasi-
čom zo Zabudišovej, susedom, kamarátom a 
dobrovoľníkom, ktorí pomáhali pri čistení, 
odpratávaní a oprave po požiari.  

Vrátim sa na ešte na začiatok roka a chví-
le keď nasnežilo. Prvý krát sme odskúšali 
snehovú radlicu za traktor a tiež využili na 
čistenie chodníkov kartáč na zametacie vo-
zidlo Hako. Veríme, že oboje nám bude slúžiť 
k vašej spokojnosti.

z Bošáce z Bošáce

Kartač na Hako na čistenie chodníkov od 
snehu

Očkovanie druhou dávkou

z Bošáce

Stále pracujeme na investičných projek-
toch. Absolvovali sme kontrolu na rozšírení 
zberného dvora. Kontrola prebehla dobre a 
môžeme ho plnohodnotne používať. V pro-
jekte nových tried základnej školy nás tiež 
navštívila kontrola, ktorá rovnako prebehla 
dobre a boli nám preplatené stavebné práce 
a nákup techniky. V aktivite dodania didak-
tických pomôcok opakujeme verejné obsta-

rávanie. Veríme, že do konca roka pomôcky 
obstaráme a žiaci ich budú môcť používať. 
Naďalej robíme na projektoch Wifi pre teba a 
energetické audity. Veľmi dobrou správou je, 
že nám bol schválený projekt kompostárne. 
Celkové náklady projektu predstavujú 988 
081,27- eur, nenávratná dotácia 938 677,21- 
eur a spoluúčasť obce 49 404,06- eur. V rámci 
tohto projektu sme dokončili verejné obstará-
vanie na techniku a bude zaslané na riadiaci 
orgán na kontrolu. Verejné obstarávanie na 
stavebné práce budeme opakovať a násled-
ne bude zaslané na kontrolu. Nepotešujúcou 
správou je, že nám neschválili projekty na 
environmentálnom fonde, konkrétne: techni-
ku na zberný dvor, nádoby a techniku na zber 
kuchynského odpadu, zateplenie kultúrneho 
domu na Zabudišovej. Útechou nám môže 
byť získanie dotácie vo výške 8 000,- eur na 
opravu strechy múzea. Získali sme dotáciu 
na prvú etapu územno plánovacej dokumen-
tácie, na ktorej ďalej pracujeme. Dotáciu vo 
výške 700,- eur nám schválil TSK na zakúpe-
nie hracieho prvku na detské ihrisko, ktoré by 
sme radi vybudovali úplne nové z vlastných 
prostriedkov, pokiaľ nám nebude schválená 
dotácia z výzvy Ministerstva práce, na ktorej 
žiadosti pracujeme.

Z menších prác som rád že sme osadili 
spomaľovače na malej strane a pri ihrisku, 
nové dopravné značenia pri telocvični, kde 
sme zároveň začali s búraním plotového mú-
rika. Opravili sme hlavný komín na obecnom 
úrade a odstránili staršie. Opravili sme komí-
ny na bytovom dome 255. Na cintoríne sme 
orezali stromy a zrezali jeden starý, prehnitý 

smrek. Na cintoríne sme vybudovali nový 
chodník k hrobovým miestam a osadili novú 
bránu a lavičky pred domom smútku. Ďaku-
jeme PD Bošáca a Ing. Vladimírovi Králiko-
vi za spoluprácu a vybudovanie novej plochy 
pred domom smútku.

Aj naďalej robíme na projekte IBV Pod 
stráňami. Pozitívnou správou je, že nám bolo 
doručené vyjadrenie zo Slovenského pozem-

Nová strecha na garážach

Starosta s poslancami pred roznosom 
respiratorov a vitamínov

Testovanie ako ples Spomaľovač malá strana Spomaľovač pri ihrisku Odstránenie nebezpečného stromu na 
cintoríne.

Výstavba chodníka na cintoríne s Jánom 
Brezovákom

Označenie začiatok a koniec obce nad 
cintorínom.

Dom smutku nova plocha a brána Oprava cesty na Zabudišovej

Rekonštrukcia komína na budové OU.Realizácia odstavnej plochy pri telocvični.



4 5z Bošáce z Bošáce

V  Bošáci sa našlo 
významné keltské 
osídlenie

Archeologický výskum očami predsedu výboru SAHI, archeo-
lóga – historika PhD. Mgr. Drahoslava Hulínka.

Bošácka dolina je dlhodobo známa ako výnimočný mikro-
región z pohľadu archeologického bádania. Ide o územie, kde 
sa na okolitých kopcoch nachádzalo osídlenie od obdobia lov-
cov mamutov, cez neskorú dobu kamennú, dobu bronzovú, dobu 
laténsku – čas Keltov, rímsku, cez slovanský včasný stredovek, 
cez uhorský stredovek až po novovek. Pokiaľ však ide o nížinnú, 
terajšiu sídliskovú časť obce Bošáca, dlhodobo vyformovanej 
povodím potoka, tak na nej sa osídlenie nepredpokladalo.  Bá-
datelia uvažovali, že v praveku a vo včasnej dobe dejinnej to 
bolo záplavové územie Bošáčky a jej ramien i prítokov. Aktuálne 
skončený archeologický výskum na ploche IBV „Pod Stráňami“ 
- 1. časť, zistil pravý opak. 

Všetko začal Krajský pamiatkový úrad Trenčín, ktorý v sú-
vislosti s plánovanou výstavbou podľa pamiatkového zákona na-
riadil predstihový záchranný výskum. Predpoklad pracovníkov 
KPÚ Trenčín sa naplnil nad očakávanie. Na ploche sme našli tri 
obydlia s dvormi,  datované do 1. storočia pred Kristom. Jeden 
dom bol niekedy v 7. až 9. storočí rozrušený Slovanmi, ktorí na 
jeho mieste postavili opäť obydlie, v súčasnosti nazývané po-
lozemnica. Okrem toho sme našli niekoľko črepov a bronzový 
krúžok z neskorej doby bronzovej. Nálezy patrili tzv. lužickej 
kultúre, ktorej nositelia vybudovali v doline známe hradisko na 
polohe Hradiská v Zemianskom Podhradí, neďaleko Bošáckej 
osady Rolincová. Počas prebiehajúceho výskumu sme objavili 
výnimočné nálezy z keltského obdobia. Išlo najmä o keramiku, 
kamenné brúsky, zvyšok šperku zo vzácneho jantáru, dva zvyšky 
šperku z modrého honosného skla, strieborný prsteň, neúplný 
strieborný náramok, železný hrot kópie, železnú strelku zo šípu, 
železný kosák, zvyšky železnej spony a zápinky, množstvo kera-
mických praslenov a závaží, keramické sito, striebornú keltskú 
mincu a iné. 

Miestne keltské osídlenie jednoznačne súvisí s významným 
keltským hradiskom na polohách Malovecko – Hájnica v katastri 
obcí Trenčianske Bohuslavice a Haluzice. Už pred aktuálnymi 
keltskými objavmi v Bošáci sa predpokladalo, že toto hradisko 
bolo centrom veľkolepého keltského mesta tzv. oppida. Chýba-
li len okolité otvorené sídliská, ktoré by to potvrdzovali. Teraz 
sme prvé obydlia takýchto sídlisk našli a nie zanedbateľné. Pat-
rili relatívne bohatým ľudom. Keltské osídlenie pokračuje aj na 
teraz aktuálnom, druhom archeologickom výskume v Bošáci:  
IBV „Pod Stráňami“, 2. časť.  Na základe terajších zistení už asi 
môžeme smelo hovoriť o keltskom oppide v Bošáckej doline. 
Doteraz sme mali na Slovensku zistené a jednoznačne potvrdené 
iba dve oppidá: v Bratislave a v Plaveckom Podhradí. V  povodí 
potoka Bošácka máme tretie. Oppidum ako veľké sídlisko stre-
doeurópskeho významu bolo centrom obchodu, mocenskej sprá-
vy, remesiel a vojenstva. Tieto objavy výrazne podporujú a opod-
statňujú myšlienku vybudovania archeoparku v našej doline.

Drahoslav Hulínek

kového fondu k projek-
tu, ktoré bude slúžiť aj 
k stavebnému povole-
niu. V dohľadnej dobe 
bude vydane územné 
rozhodnutie a po jeho 
právoplatnosti podáme 
žiadosť na stavebné 
povolenie. Z časového 
hľadiska je predpoklad, 
pokiaľ nič nepredví-
dané nenastane, že do 
konca roka by sme 
mohli mať stavebné po-
volenie na inžinierske 
siete. Pokračujeme na 
projekte nových byto-
vých domov v lokalite 
Pod stráňami. Momen-
tálne riešime prístu-
povú cestu k bytovým 
domom. V rámci tohto 
projektu sme boli po-
vinný zrealizovať ar-
cheologický výskum 
v danej lokalite. I keď 
nás povinnosť výsku-
mu neteší z hľadiska 
časového a finančného, jeho vý-
sledky sú fascinujúce. Danú lokalitu 
opäť zastaviame po 2000 rokoch. 
Už v tej dobe tu žili vyspelí a bohatí 
ľudia. S odľahčením a prihliadnutím 
na to čím je dnes Bošáca známa, 
môžeme s úsmevom povedať: „Už 
aj Kelti pálili“. Som rád, že nálezy 
z výskumu budú súčasťou budúceho 
archeoparku v Bošáci. Srdečne Vás 
pozývam na prednášku archeológov 
zo SAHI na čele s naším rodákom, 
svetovo uznávaným archeológom, 
prednášajúcim na zahraničných uni-
verzitách, Mgr. Drahošom Hulin-
kom PhD. počas hodov v sobotu aj nedeľu o 14:00 hod v kultúrnom 
dome v Bošáci. Samozrejme Vás pozývam na všetky podujatia v 
rámci našich hodov a verím, že sa opäť po roku stretnete so všetký-
mi, ktorých ste celý rok nevideli.

Pred koncom by som mal dve prosby. Prosím neparkujte autá 
na chodníkoch po obci. Vzniká nebezpečenstvo pri obchádzaní auta 
po ceste pre mamičky s deťmi a tiež v zimnom období nedokáže-
me očistiť chodník od snehu. Druhou prosbou je orezanie konárov 
nad chodníkmi a cestou. Je zhoršená priechodnosť po chodníku a v 
zime vzniká problém pri odhŕňaní snehu. Zamestnanci správy ciest 
a obce nemajú čas robiť orezy ako ovocinári. Ďakujem za spolu-
prácu a pochopenie. 

Záverom ĎAKUJEM všetkým občanom, ktorí sa zapájajú do 
života v obci v ktorejkoľvek oblasti. Prajem nám všetkým, aby sme 
boli zdraví, šťastní, žili s láskou, úsmevom, trpezlivosťou, spo-
lupatričnosťou, vzájomnou podporou a v mieri. Prajem všetkým 
krásne hody, dovolenku, koniec leta a nádherné babie leto.

   
Váš starosta

Mgr. Daniel Juráček
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Bohatá história v obci: 
archeologický výskum 

Dňa 16.07.2021 
prebehla komisia s 
obhliadkou v teréne 
za účasti krajského 
pamiatkového úradu 
a archeológov, ktorí 
skúmali sondy vy-
konané v lokalite k 
plánovanej výstavbe: 
IBV Pod Stráňami. 
Niektoré sondy ar-
cheológovia vyhod-
notili ako negatívne, 

avšak pozitívne sondy ukázali, že typické pre tento priestor je 
keltské osídlenie. V niektorých sondách bolo identifikované vý-
razne deštruovanie keltského osídlenia slovanským osídlením 
pôvodom približne zo 7. – 9. storočia.

V lokalite sa našli 
nálezy ako: pozostat-
ky keltských domov, 
pozostatky z kera-
mických predmetov, 
kosti, laténske kovy, 
črepy a prsteň. Za je-
den z najvzácnejších 
nálezov sa považuje 
pozostatok z kelt-
ského domu, ktorý 
bude aj presunutý do 
plánovaného Archeo-
parku v obci Bošáca 
a kolová jama s kera-
mikou.

Dňa 04.08.2021 
prebehla druhá ko-
misia s obhliadkou v 
teréne za účasti kraj-
ského pamiatkového 
úradu a archeológov, 
ktorí skúmali sondy 
vykonané na ďalších 
severnejších parce-
lách v lokalite plá-
novanej výstavby: 
IBV Pod Stráňami. 
Opätovne sa ukázali 
negatívne aj pozitív-
ne sondy. Pozitívne 
sondy potvrdili bo-
hatú históriu obce 
Bošáca, pričom ty-
pické pre tieto parce-
ly je okrem keltského 
osídlenia aj osídlenie 
z doby bronzovej. V 
niektorých sondách 
boli identifikované 
náznaky neskorej 

(mladej) doby bronzo-
vej. Na základe hustej-
ších rezov v miestach, 
kde sa ukázali pozitívne 
objekty, už teraz možno 
zhodnotiť, že v predmet-
nom území bola zastúpe-
ná lužická kultúra.

V lokalite sa našli 
nálezy ako: pozostatky 
osídlenia, pozostatky z 
keramických predmetov, 
kosti, črepy,… Na zákla-
de rozhodnutia KPÚ je 
nevyhnutné pokračovať 
v rozšírení archeologic-
kého prieskumu a rozší-
rení pozitívnych sond.

Ďakujeme veľmi 
pekne za spoluprácu 
krajského pamiatkového 
úradu a prácu archeoló-
gom zo SAHI.

Obec Bošáca, Ing. Lucia Pappová, Ing. Michaela Högyeová

z Bošáce

kúsky keramiky

pozitívna sondáž - keltská kultúra s lužickou kultúrou

pozostatky kostí

kolová jama s keramikou

Telocvičňa už má 40 rokov. 

Výstavba telocvične sa začala v septembri 1976. Nová športová hala 
bola dôležitá jednak pre potreby školy, aby sa mohlo cvičiť v prípade 
nepriaznivého počasia, či v zime. Potrebu telocvične si vyžadoval v 
tom čase ešte populárny volejbal, kde muži hrávali súťaž západného 
Slovenska – krajské majstrovstvá a dokonca vzniklo aj družstvo žien.

Dňa 27. júna 1981 bola slávnostne odovzdaná do prevádzky stavba 
športovej haly v Bošáci – jednej z najväčších v okrese. Telocvičňa pri 
ZŠ v Bošáci bola vybudovaná svojpomocne v „akcii Zet“. Žiaľ, čas 
odhalil nedostatky tejto budovy, akými sú nedostatočná izolácia strechy 
a okien, v zimných mesiacoch býva v telocvični chladno. Napriek tomu 
patrí medzi najväčšie športové haly v okrese.

Starší obyvatelia Podhradia si tento 
dom veľmi dobre pamätajú. Dom stál 
v Zemianskom Podhradí vedľa ihriska 
ešte začiatkom 21. storočia. Posledným 
obyvateľom bol Ján Petruš.

Obyvatelia Bošáckej doliny v minulosti 
prechádzali cez Trenčianske Bohuslavice 
okolo majera, ktorý zachytáva fotografia z 
roku 1966. Majer bol súčasťou pôvodného 
panstva šľachtickej rodiny Erdödy, neskôr 
grófa Breunera a napokon grófa Springera. Po 
vzniku ČSR roku 1918 bol majer vyvlastnený 
a získali ho Štefan a Ján Hurtoň. Po druhej 
svetovej vojne vo februári 1948 im bol 
vládnym nariadením majer skonfiškovaný a 
krátky čas tu malo sídlo roľnícke družstvo. To 
neskôr zaniklo a pôdu zabrali štátne majetky 
v Novom Meste nad Váhom. Nakoniec musel 
majer ustúpiť v roku 1984 výstavbe bytoviek 
a obchodného strediska. S výstavbou bytoviek 
sa začalo v roku 1985 a obchodného strediska 
v roku 1988. V období komunizmu sa v budove 
majera nachádzalo aj MNV Trenčianske 
Bohuslavice a sála. 

PaedDr. Daniel Bradáč

Historickým 
objektívom

z histórie



8 9

Počas Bošáckych hodov sme na 
výstave venovanej účasti našich obča-
nov na udalostiach 1. svetovej vojny 
a pri vzniku Československej repub-
liky pripomenuli viaceré významné 
osobnosti. Medzi nimi bola i osobnosť 
arcibiskupa nitrianskeho, Dr. Karola 
Kmeťka, ktorý svoje kňazské pôsobe-
nie započal v našej obci.

Narodil sa 12. decembra 1875 v 
Dolných Držkovciach neďaleko Bá-
noviec nad Bebravou. Tam vychodil 
Ľudovú školu. Študoval na gymnáziu 
v Nitre. Ako nadaný študent absolvo-
val bohoslovecké štúdiá na univerzite 
v Budapešti. Na univerzite bol v styku 
so slovanskými bohoslovcami,  toto 
prostredie ho ovplyvnilo a z hlavného 
mesta Uhorska sa vrátil už ako uvedo-
melý Slovák- vlastenec. 

Na kňaza bol vysvätený v Nitre 
2. júla 1899. Jeho prvým kaplán-
skym pôsobiskom bola Bošáca. Po 
niekoľkomesačnom kaplánovaní v 
Bošáci bol preložený do Bolešova 
a neskôr pôsobil v Divine, Riečnici, 
Novej Bystrici a Kysuckom Novom 
Meste. 

Pokračoval v teologických štú-
diách. Zložil dve rigoróziá, napísal 
doktorskú dizertačnú prácu a v roku 
1906 dosiahol hodnosť doktora na 
budapeštianskej univerzite.

V roku 1910 dostal faru v Tep-
ličke nad Váhom, kde bol farárom 
až do roku 1921. Venoval sa cirkev-
nému školstvu a misijnej činnosti. 
Hoci svoje poslanie videl predovšet-
kým na poli nábožensko-duchov-
nom, záležalo mu na postavení 
Slovákov, ako národa, v dobe naj-

väčšieho národnostného útlaku. Bol signatárom mar-
tinskej Deklarácie slovenského národa z 30. októbra 
1918, ktorou sa Slováci prihlásili k Českosloven-
skej republike. Bol jedným z dvadsiatich poslancov 
Slovenskej národnej rady a v rokoch 1918 – 1922 
poslancom Národného zhromaždenia. 

V decembri 1920 pápež Benedikt XV. vymeno-
val troch slovenských biskupov a medzi nimi Dr. 
Karola Kmeťku za nitrianskeho biskupa. 

Ešte počas 1. ČSR sa názorovo rozišiel s HSĽS 
a sympatizoval s Československou ľudovou stranou 
na Slovensku. V roku 1942 vystúpil proti rasovému 
zákonodarstvu a neľudskému zaobchádzaniu so Žid-
mi. 

V máji 1944 ho pápež Pius XII. vymenoval za 
titulárneho arcibiskupa nitrianskeho. Po II. svetovej 
vojne vystupoval proti poštátneniu cirkevných škôl. 

Podľa dochovaných správ bol medzi veriacimi 
veľmi obľúbený a bol osobnosťou s obrovskou pri-
rodzenou autoritou. Počas vojny vystupoval v pro-
spech prenasledovaných a väznených. V ich záujme 
vykonal niekoľko sto intervencií, nikdy nehľadel na 
ich náboženskú príslušnosť, alebo pôvod.

Zomrel 22. decembra 1948 v Nitre. 

Mitánek Marián

O našom rodákovi Štefanovi Jure-
chovi sa už popísalo veľa článkov a mali 
sme sa možnosť dozvedieť o jeho živote 
veľa informácii. Hlavné ťažisko záujmu 
je o  obdobie 2. sv. vojny, kedy dosiahol 
vrchol svojej vojenskej kariéry a naplnil 
sa i jeho osud.

Počas augustovej akcie, kedy sme ob-
čanom pripomínali obdobie 1. svetovej 
vojny, označovanej tiež ako Veľká vojna, 
bola na výstave prezentovaná i jeho vo-
jenská cesta v tomto období.

Základné údaje o osobe Štefana Jure-
cha 

Narodil sa 9. júna 1898 v Bošáci, ot-
covi, roľníkovi Jánovi Jurechovi (1861-
1933) a matke Anne, rodenej Adámaťová, 

(1861-1910). Rodina mala sedem detí, z 
ktorých prežili tri. 

Študoval na Katolíckom vyššom gym-
náziu v Nitre (1910-1915) a Kráľovskom 
katolíckom vyššom gymnáziu v Trenčíne. 
Pôvodne mal vyštudovať za rímskokato-
líckeho kňaza. O to sa zasadzoval hlavne 
miestny katolícky farár Augustín Feit-
scher , ktorý tiež finančne prispel na jeho 
štúdium. 

O jeho osude, o tom, že sa bude 
orientovať smerom k vojenskej kariére, 
rozhodlo vypuknutie Veľkej vojny. Ešte 
pred dovŕšením 18. roku ho povolali do 
armády. 24. mája 1916 ako regrút nastúpil 
do Trenčína k Cisárskemu a kráľovskému 
pešiemu pluku „Galgótzy“ č. 71. Teda 
jednotky, v ktorej slúžila väčšina našich 

predkov.
Jeho vojenská cesta viedla cez Szá-

szváros (dnes Orastia, Rum.), Školu pre 
výchovu dôstojníkov v zálohe v Medgye-
si (Medias, Rum.) a Debrecín.

Štefan Jurech už ako jednoročný dob-
rovoľník  zložil prísahu cisárovi  Karolovi 
I. v náhradnom prápore 71. pešieho pluku 
v srbskom Kragujevci. Toto mesto a útvar 
sa o rok neskôr zapísalo do histórie vzbu-
rou našich predkov proti nezmyselnosti 
vojny. Do bojov sa zapojil na začiatku 
decembra 1916 na rumunskom fronte. 
Za práporčíka ho vymenovali v novembri 
1917 a poručíkom pechoty sa stal 1. feb-
ruára 1918. 

V januári 1918 odišiel na taliansky 
front. Odtiaľ bol s kombinovaným Peším 
plukom č. 112, sformovaného z častí pe-
ších plukov č. 71 a 72. presunutý 16. júna 
na západný front do Francúzska. Slovákov 
bolo v tejto jednotke viac ako 85 %. Pluk 
bol súčasťou rakúsko-uhorskej výpomoci 
nemeckej ofenzíve vo Francúzsku, kde sa 

stal súčasťou nemeckej Skupiny armád 
Gallwitz. Prvú pešiu divíziu, kde patril 
i Jurechov pluk, nasadili do bojov juho-
východne, neskôr severne od Verdunu a 
počas nich bol por. Jurech vyznamenaný 
nemeckým Železným krížom II. tr.

Pri tejto príležitosti ďakujem p. gen. 
v.v. Svetozárovi Naďovičovi, za upozor-
nenie, že Štefan Jurech v tom čase pôsobil 
v Úderných jednotkách Rakúsko- Uhor-
skej armády a že toto vyznamenanie do-
stal za službu a výkony, ktoré  podával v 
tejto zložke.

Po podpísaní prímeria na západe jeho 
pluk odsunuli do Linca a Taty. Po preko-
naní choroby sa vrátil 23. decembra do-
mov. Na Vianoce 1918 sa prihlásil v Tren-
číne do formujúcej sa československej 
armády. Zatajil však udelenie Železného 
kríža, tento začal opäť nosiť až po vzniku 
Slovenského štátu. 

Vojenskú prísahu vernosti Českoslo-
venskej republike zložil záložný poručík 
Štefan Jurech 29. decembra 1918 a opä-
tovne 21. januára 1919 v čs. Pešom pluku 
č. 71 v Trenčíne.

Existencia zvláštnych jednotiek počas 
Veľkej vojny je pre mnohých neznáma. 
Keďže v nich pôsobil náš rodák, požiadal 
som o pomoc a informácie p. Miroslava 
Hurdu, predsedu klubu vojenskej histó-
rie “Západ“. Nasledujúcimi riadkami a 
fotografiami nám tento približuje vznik, 
výzbroj a nasadenie týchto špeciálnych 
jednotiek, nasadzovaných na najťažších 
úsekoch frontu v prvom útočnom slede. 
Dnes sú známe jednotky Specnaz, DEL-
TA-FORCE, SEAL,  SAS a im podobné 
elitné zoskupenia. To, že pri každom vo-
jenskom konflikte si vytvárajú armády 
útočnú elitu, je pochopiteľné. Služba v 
takýchto jednotkách bola nielen fyzicky 
náročná, vyžadovala si i psychickú odol-
nosť, osobnú statočnosť a odvahu.

Marián Mitánek

Sturmtruppen – Útočné jednotky Ra-
kúsko-Uhorskej armády

Bojujúce strany Veľkej vojny hľada-
li dlho východisko zo situácie pozičnej 
vojny. Účinným prostriedkom sa ukázalo 
to že malé úderné jednotky, ktoré slúžili 
ako prielomové. Jednalo sa o špeciálne 
vycvičené oddiely, ktoré zvyčajne útočili 
za tmy, hmly alebo hustého dymu. Tieto 
jednotky dokázali prelamovať nepriateľ-
ské pozície a efektívne ničiť jeho obranné 
postavenia. 

Arcibiskup nitriansky Dr. Karol Kmeťko
Štefan Jurech 

v časoch 
Veľkej vojny

CK por Jurech so spolužiakmi z gymnázia v Trenčíne

z histórie z histórie
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Výcvikom týchto jednotiek sa začalo 
podľa vzoru nemeckých Stosstruppen a 
Sturmtruppen  priamo v Nemecku. Výcvik 
týchto jednotiek pre Rakúsko Uhorsko 
prebiehal u Dolnosaského Sturm-Bataillon 
Nr. 5 (Rohr). Okrem Rakúsko-Uhorských 
vojakov boli školený aj v Bulharsku a v 
Osmanskej ríše [Turecko].   Odtiaľ vy-
cvičený vojaci a dôstojníci školili ďalšie 
jednotky už na domácej pôde Monarchie. 
V roku 1916 vyšla príručka a predpis pre 
tieto jednotky, kde bola stanovená doba 
výcviku 12 dní a zvyšok si museli vojaci 
„doštudovať“ priamo vo frontovom nasa-
dení.  

V Rakúsko-Uhorskej armáde vznikli 
pôvodne Prápory: Sturm-Bataillonen Nr. 
8, 10, 11, 12 a 13. Vývoj týchto jednotiek 
nabral v armáde Monarchie také rozme-
ry, že divízie a brigády začali disponovať 
vlastnými prápormi a kompániami. Tieto 
telesá sa utvárali okrem Spoločnej armá-
dy (Gemeinsame Armee), ale aj na strane 
„druhosledových jednotiek“ ako Honvéd-
seg, Landsturm a Landwehr. 

Vojaci týchto jednotiek boli dosť často 
dekorovaný vyznamenaniami, čo pre nich 
znamenalo vyšší žold a častejšiu dovolen-
ku- odpočinok za frontovou líniou. Tieto 
elitné oddiely vznikali, na úrovni plukov 
a brigád. Vznik týchto jednotiek podmie-
nili patové situácie na Talianskej fronte. 
Tam vlastne aj drvivá väčšina „úderníkov“ 
vznikla.  Boli natoľko vážený, že si ich 
niektorý divízny velitelia doslova vyžado-
vali ako „zápožičku“ na prelomenie nie-
ktorých dobre bránených úsekov frontu, 
kde sa konkrétne nachádzali. Ostrieľaných 
úderníkov používali niekedy aj ako stráže 
pre „nespoľahlivých vojakov“, najmä prís-
lušníkov Maďarskej vlastibrany [Honvéd-

ség], dezertérov „ktorým sa ušla“ miesto 
popravy práca ako nositeľov munície do 
predných línii.

Jednotky „úderníkov“ môžeme rozde-
liť do štyroch skupín [počty sú orientačné]: 

1. Sturmpatroullie - jednotka tvorená 
poddôstojníkom a s cca. 10 vojakmi. 

2. Sturmkompagnie - pod velením ka-
pitána a cca. 90 vojakov

3.  Sturmbatallion - pod velením pod-
plukovníka a cca. 300-500 vojakov.

4. Jagdkommando - Predchodca troch 
uvedených telies, kde počty boli variabil-
né. 

Z výzbroje boli primárne dodávané 
„ ú d e r n í k o m “ 
opakovacie pria-
moťažné pušky 
systému Mannli-
cher vzor 1895 v 
prevedení Stutzen 
(Karabína), sa-
monabíjacie piš-
tole Roth-Steyr 
vz. 1907 a Steyr-
Hahn vzor 1912. 
Úderníci dispo-
novali na úrovni 
práporu aj tromi 
čatami strojných 
pušiek (guľome-
tov) Schwarzlos-
se vzor 1907/12 
a čatou plame-

ňometov. Ďalej mali bohaté prídely gra-
nátov a výbušnín na prelomenie línii. V 
roku 1918 začali vo veľkej miere dispo-
novať aj prvými koristnými samopalmi 
talianskej armády Villar-Perosa, alebo Ra-
kúsko-Uhorským derivátom nemeckého 
samopalu Sturmpistole vzor 1918. 

Vojaci Sturmtruppen, boli vystrojení 
podľa jednotného vzoru 1916, ktorý bol 
zavedený z dôvodu zjednodušenia záso-
bovania jednotiek. U „úderníkov“ vznikali 
úpravy uniforiem a výrobe vlastných po-
trieb, tak aby dokázali vyhovieť im potre-
bám napr. 

Zosilnenie kolien kožou, látkou alebo 
filcom aby sa nepredrali, zosilnenie lak-
ťov, zosilnenie nohavíc v oblasti stehien, 
kožou alebo látkou ako bolo možné vidieť 
u jazdectva

Výroba vakov na granáty, ktoré sa no-
sili zavesené okolo krku, čim sa zvyšoval 
počet výbušnin pre vojaka 

Výroba útočnych nožov zo zlomených 
bajonetov, domácich nožov, ženijných a 
delostreleckých tesákov, alebo úprava za-
vedeného vzoru útočného nožu.doplnením 

kovovu časťou tzv. Boxerom. 
Výroba zákopových kyjakov z rôzných 

materialov ako napr. Ocelové lano doplne-
né drevennou záštitou a oceľovou guľou 
na je konci alebo z inertných granátov  
Zeitzuenderhandgranate vzor 1915.

Úprava heliem vzor 1916, vzor 1917 a 
helmy vzor 1917 „Berndorfer“ o čelné ští-
ty alebo celotvárové štíty proti črepínam. 

 Svoju príslušnosť k zvláštnym jednot-
kám pre-
ukazoval i 
odznakmi 
na čiap-
kach.

Miroslav Hurda

z histórie

UČITEĽ   
VOHRADNÍK   
A   RELATIVITA    
V UČITEĽSKOM   
ZBORE 

Prvého septembra 1950 bola už 
dolná škola obsadená novou várkou 
učiteľskej rodiny. Bol to pán učiteľ An-
ton Vohradník, jeho manželka rovnako 
učiteľka s dcérou Juditou. Aj ten naj-
menej súci pozorovateľ, bez daru aj tej 
najmenšej schopnosti troška hodnotiť 
vonkajší vzhľad ľudí musel poľahúčky 
zaraz vidieť nemalý rozdiel tejto učiteľ-
skej rodiny oproti oproti všetkým dote-
raz v Bošáci vyučujúcim učiteľstvom. 
Osobitne ma ale zaujal predovšetkým 
on, pán učiteľ Anton. 

Bol to chlapisko urastený, vysoký a 
plecnatý. Jeho chôdza sa mi zdala úplne 
iná a výrazne rozdielna, oproti chlapom, 
čo som vídaval a poznal. Chodil vzpria-
mene, zdalo sa mi, že o voľačo viac, 
ako je bežné. Ba mne sa videlo akoby 
strmšie a dôraznejšie si držal telo, ale 
aj kráčal a znova zopakujem, čosi nad 
normál, teda o voľačo dôraznejšie, ale 
nie toporne.  Zásadne nie meravejúco, 
naopak, akoby na strunkách a ani čo by 
takmer naznačoval tanečno. Určite sa 
netreba brániť výrazu, že jeho chôdza 
bola harmonická.

A vôbec pôsobil robustnejšie a aj 
jeho sýty a mocný hlas bol tak isto sý-
tejší aj silnejší, ako učitelia predtým. 
Veď napríklad taký pán riaditeľ Mocko 
priam vynikal doslova chlapčenským, 
skoro až škrekľavým hlasom, pritom to 
bol nepochybne preborník v bitke sme-
rom k žiačikom a jeho „trstenica“ typu 
lieska, či červenučký svíb vždy vedeli v 
čích sú rukách. A tŕstie, či dajaké palmo-
vé exóty na Lysici nerástli. Hlas učiteľa 
Adama Mitanu, výškou aj váhou obra 
proti Mockovi,( tento „sa ale nebil“) bol 
vari ešte vyšší, ba až dievčenský. Treba 
ale spätne pridať, on ten Mocko dobre 
vedel a to načo je otvorená ruka, takú 

mi raz vylepil, cítil som, že mi tam na-
skakujú pupienky. Nebolo tam ale nič!  

Vrátil som sa k facke preto, lebo pán 
učko Vohradník opovrhoval exekučnými 
pomôckami umelého rázu. Samozrejme 
exekúciou sa rozumelo výkon trestu a 
pomôcky tie trsteničky. Tonko si vysta-
čil len prirodzenou pomôckou - svojou 
rúčkou. Že rúčka …? Tá Antonínova 
bola vari o tretinu väčšia ako Mockova, 
ale energia, ktorou bola doprevádzaná - 
Chráň Bože! Okrem toho spomenutého, 
pán učiteľ Anton Vohradník mal, zdalo 
sa mi pomerne veľkú, čo je ale dôležité, 
skoro úplne holú a lesklú hlavu. Zlomy-
selnejší chlapci vraveli s vážnou tvárou, 
že si ju leští, samozrejme hovorili, po 
našom „glancuje“. Netreba zabudnúť, 
že vlasov neveľa a akoby na vzorku mal 
niečo málo, iba úzky oblúčik len kúštik, 
ba tesne nad golierom saka.

K ohovárajúcim chlapcom zlomy-
selníkom treba povedať, že na také reči 
si dávali veľký pozor. Fyzické tresty, 
rukolapnejšie povedané úplne obyčajná 
bitka, a to akoukoľvek formou, vôbec 
nebolo nič v tom čase nezvyklé. Skôr 
patrí povedať, že, denne praktikovaná 
exekutíva, multilaterálneho razenia. -= 
bitka čímkoľvek a ako sa dá, to bola 
organická súčasť, či najprirodzenejší 
prvok pedagogickej praxe. Vohradník, 
ak ho treba označiť za výnimku, tak 
bol výnimočný : Teda fackou, ktorá iste 
mohla takého chlapčiska snáď aj zmr-
začiť. Nik si preto v jeho blízkosti o 
niečo také nekoledoval, naopak chlapci 
sa držali „skrátka“ a „ďaleko“ od faciek 
Vohradníka.

Do školy chodil na bicykli a dnes 
si vôbec neviem predstaviť, ako sa do 
školy dostavil počas dažďa. To mi úpl-
ne ušlo a dnes po toľkých rokoch sa s 
tým vôbec neviem vyrovnať. Marí sa mi 
niečo vo väzbe na dáždnik ale neviem, 
či to nie je už „folklór“ obyčajnej pred-
stavivosti.

Zdalo sa mi, že nikdy predtým som 
nevidel taký kabát, ako nosil on. Pravda 
je ale taká, hubertusovým oblečením 
lebo o tento typ kabáta išlo,  bol náš 
odevný trh zaplavený. Ba možno pove-
dať, že išlo o módu viac ako európsku. 
Tu sa zrejme ale  žiada doplniť, že si ani 
nespomínam na voľaktorého člena ta-
mojšieho učiteľského zboru, ktorý by sa 
bol nejak módne „vynášal“ ako sa vtedy 
zvyklo hovoriť, čiže exponoval. Oblie-

kali sa vic celkom skromne. Napokon, 
doba ešte neveľké rôčky od vojny, to 
bola nespochybnitelne doba skromnos-
ti, skôr chudoby, ktorú si je sotva možno 
predstaviť očami človeka dneška.

Ale inak neslobodno zásadne opo-
menú aj to, že toto obdobie z hľadiska 
odievania bolo charakteristické uni-
formitou. Či bola táto rovnakosť v 
obliekaní daná len krátkou dobou po 
ukončení vojny, alebo naopak zvykom 
na uniformy, prípadne slabou hospo-
dárskou stabilitou je zrejme polemické 
a diskutabilné. Tie tri dôvody sa však 
s najväčšou pravdepodobnosťou budú 
najviac približovať pravde. Môže tu ale 
jestvovať aj názor, že náš odevný prie-
mysel „nemal“ na oveľa väčšiu variabi-
litu. Nemožno ale poprieť, vyslovený 
prejav chudoby to nebol. Hubertusovou 
látkou bola totiž látka vlnená, teda látka 
z vlny ovčej, čo by nemalo prezentovať 
chudobu. Pravda, treba priznať, že oná 
hubertusová látka mala prednostne far-
bu khaki, vojenskej zelenej, či skôr šedo 
zelenej, alebo zeleno šedej ?

Len malé rozvírenie tejto témy, 
ako vidno by možno prinieslo celkom 
slušnú polemiku. Pravda k jednej veci 
sa však žiada zaujať stanovisko a to je 
variabilita nášho vtedajšieho odevného 
sortimentu a vyspelosti priemyslu tohto 
razenia u nás. Už vtedy sme mali nema-
lú úroveň z oboch pohľadov, lenže ... 
Naše povinnosti smerom k takzvanému 
veľkému bratovi znamenali, že drvivá 
časť nového sortimentu prednostne - 
odchádzala práve tam a aj tak saturova-
la požiadavky ani nie celej „verchušky“. 
Ten termín reprezentoval špičku straníc-
kej nadstavby, prípadne štátneho apará-
tu (čo v princípe znamenalo to isté, lebo 
tam sa nestraník prakticky nedostal).

Aby sme ale „nezahovorili“ a nevy-
nechali, to čo bolo o pánovi učiteľovi 
známe a vlastne sa nedalo nevšimnúť, 
Naopak, tislo sa skôr do oka už pri pr-
vom mihnutí ním tým smerom. Teda 
bolo do očí bijúce !

Nosil nohavice ako široko-ďaleko 
nik iný. A to nielen v Bošáckej doline. 
Takých nohavíc vtedy sotvakde bolo 
možné vidieť. Jednoducho neboli u 
nás nosené na celom Slovensku. Dalo 
sa jednoducho povedať, iste bol to vte-
dy prejav osobitnej extravagantnosti. 
V tom čase ale bol frekventovaný, ba 
najpoužívanejší výraz = chuligánstvo. 

z histórie

Príslušníci CaK útočných jednotiek „Sturmtruppen“

Čapicový 
odznak 
Sturmba-
taillonu 31

Zeitzuen-
derhand-
granate 
vzor 1915  

Helma 
vzor 1917 
„Bern-
dorfer“ 
s Čelným 
štitom

Kópia sa-
mopalu Vil-
lar-Perosa 
-- Sturmpi-
stole vzor 
1918 v ráži 
9x23mm 
Steyr

Poškodená 
pevnosť 
Vaux na 
verdun-
skom bojis-
ku- 1918
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Zo života 
záhradkárov 

 

Pre členov ZO Slovenského 
zväzu záhradkárov v Bošáci máme 
krátky oznam o konaní výročnej-
členskej schôdze v roku 2021.

Výbor základnej organizácie 
Slovenského zväzu záhradkárov v 
Bošáci pripravuje výročnú členskú 
schôdzu na 29.8.2021., za pred-
pokladu, že sa epidemiologická 
situácia nezhorší natoľko, že by 
sa schôdza nemohla uskutočniť. 
Naša základná organizácia v roku 
2020 zrealizovala voľby nového 
výboru, revíznej komisie, delegáta 
na Okresnú konferenciu a kandi-
dáta do OV SZZ korešpodenčnou 
formou. Organizácia je povinná 
tieto voľby prerokovať na výroč-
nej členskej schôdzi v roku 2021. 
Schôdza sa bude konať v skrátenej 
forme., prerokújú sa len najdôleži-
tejšie dokumenty.

Výbor ZO zašle členom ZO 
pozvánky v dostatočnom časovom 
predstihu ako obvykle.  V prípade 
zhoršenia epidemiologickej situ-
ácie sa výročná členská schôdza 
konať  nebude. 

Prosíme všetkých členov, aby 
si na výročnú schôdzu pripravili 
námety na ďaľšiu činnosť základ-
nej organizácie. 

  Ing. Viera Kozicová
Predseda ZO SZZ v Bošáci

Činnosť Obecnej 
knižnice Bošáca 

za rok 2020

Činnosť knižnice v roku 2020 ovplyvnila pandé-
mia Covid 19. Knihy boli požičiavané pri dodržiavaní 
nariadených bezpečnostných opatrení a  knižnica bola 
od 18. marca do 24. júna pre verejnosť zatvorená, ná-
sledkom čoho klesol počet vypožičaných kníh oproti 
predchádzajúcim rokom a nebolo možné uskutočniť 
niektoré plánované akcie. Do 18. marca sa podarili 
zorganizovať 3 akcie:

- Stretnutie hubárov
- Literárne pásmo k MDŽ za prítomnosti spisova-

teliek Márie Pomajbovej a Jozefíny Hrkotovej-Hlad-
kej

- Návšteva škôlkarov z MŠ Zemianske Podhradie.
V roku 2020 pribudlo do knižnice 29 kníh, ktoré 

sme dostali darom. Všetkým darcom touto cestou ďa-
kujem.

Bohužiaľ, museli sme sa v tomto roku rozlú-
čiť s dlhoročnou čitateľkou Máriou Kusendovou,  
ktorá nás aj napriek vysokému veku nečakane opus-
tila. Pani Kusendová, pokiaľ vládala chodiť po 
schodoch, pravidelne každý piatok prichádzala do 
knižnice vymeniť prečítané knihy alebo len tak, po-
rozprávať sa. Zúčastňovala sa všetkých akcií poriada-
ných knižnicou, jednotou dôchodcov a obcou. Často 
nám mladším vravievala ako sa žilo v minulosti, ako 
sa robili niektoré práce v domácnosti, diktovala nám 
staré recepty. 

Keď už jej zdravotný stav nedovoľoval prísť do 
knižnice, čakávala ma na lavičke pred domom.

Dala mi prečítané knihy, ktoré som jej vymenila 
a buď ja alebo niektoré dôchodkyne jej ich odniesli, 
alebo pre knihy prišli pravnučky. Čítala do samého 
konca a aj v čase svojej smrti mala vypožičané knihy. 
Naša čitateľská obec prišla o veľmi dobrú čitateľku, z 
ktorej by si mala zobrať vzor aj naša mládež.

Ing. Radošová Ľudmila

Netradičný rok 
v našej škole a škôlke

Každý môže s istotou povedať, že uplynulý školský rok 
bol náročný, pestrý a nezvyčajný. Či už z pohľadu detí, uči-
teľov ale aj rodičov. Čas neúprosne letí a za nami je ďalší rok 
naplnený prácou, novými poznatkami, zážitkami, starosťami 
i radosťami. Rok, ktorý do kroniky nášho školského života 
zapísal aj príbeh nečakaný, príbeh o dištančnom vzdelávaní, 
počas ktorého sme si na online hodinách uvedomili aj to, akí 
sme si vzácni a čo pre nás škola skutočne znamená. V neľah-
kom období v nás silnel pocit spolupatričnosti. Zvládli sme 
čas štúdia, úloh i skúšania a dnes sme bohatší o novú životnú 
skúsenosť, vedomosti, ale aj úspechy.

Počas školského roka sme sa zapojili do rôznych projek-
tov. Niektoré projekty boli úspešné a získali sme financie 
pre našu školu, škôlku, školskú jedáleň. Získali sme financie 
na zakúpenie kníh do školskej knižnice z projektu ČÍTAME 
RADI. Potešila nás nemalá čiastka z projektu ŠKOLSKÁ JE-
DÁLEŇ, kde sme mohli zakúpiť nové spotrebiče pre ŠJ v ZŠ 
a MŠ. V septembri nás navštívi chodec Matej Tóth z projek-
tu ŠPORTOVÁ AKADÉMIA MATEJA TÓTHA, kde spolu 
strávime celý týždeň. Aj MŠ sa zapojila do rôznych projek-
tov, z ktorých niektoré nevyšli a niektoré áno. Z projektu, po-
mocou ktorého sme získali finančné prostriedky na obnovu, 
sa objednal nový nábytok do jednej triedy, rôzne pomôcky a 
komplet nábytok do šatne v 1. triede. 

V súčasnosti pracujeme na ďalšom projekte v MŠ, kto-
rý ak nám vyjde, zrekonštruuje sa oplotenie okolo materskej 
školy. Rozbehnuté máme aj projekty pre ZŠ a veríme, že ich 
dotiahneme do úspešného konca.

Touto cestou by sme chceli poďakovať rodičom za ich tr-
pezlivosť, ústretovosť a pochopenie, ktoré v tejto neľahkej 
situácii s nami mali. 

Poďakovanie patrí aj pani učiteľkám. Ich práca bola veľmi 
náročná, patrím im veľké ĎAKUJEM.

 
   
    Riaditeľka školy, 

zástupkyňa pre MŠ

z histórie

Pravda ten mal v móde, či tej frekven-
tovanosti - častosti použitia iné „di-
menzie“.

Jednoducho: do očí bijúce. Neboli 
to klasické hladké, dlhé tzv. pantalóny, 
ale golfky. To boli športové nohavice, 
ktoré zakrývali len koleno a pod kole-
nom boli tuho upevnené zapínadlom, 
teda z pásika rovnakej látky, alebo 
tiež aj z kože farebne zosúladenej. 
Nespomínam si, že by som čosi také 
niekedy videl v inom type nohavíc. 
Ale jeho odlišnosť, čo tak isto ne-
šlo skryť, nosil aj perfektné topánky. 
Zásadne hnedé polovičky z kvalitnej 
kože v zime - v lete. Bol to vlastne typ 
oných neskôr zvaných „peštianky“, 
no nie vyslovene chuligánskeho rázu, 
dobrým dojmom pôsobili skôr kvali-
tou a masívnosťou, než akoukoľvek 
výstrednosťou.

Úhrnom tejto časti možno konšta-
tovať pokojne a celkom jednoducho, 
že pán učiteľ Vohradník bol vlastne 
elegán a v skupine učiteľov u nás sa 
vynímal. Dnes by som neváhal pove-
dať, že mal extravagantné sklony, ako 
už bolo použité vyššie. Nuž prirodze-
ne toto sa akoby dalo vycítiť, ale ne-
vedeli sme to definovať v tých časoch. 
Z povedaného ale vyznieva dosť zjav-
ne, že sme si ho zakrátko aj obľúbili. 
Bol jednoducho iný, a hádam, ba skôr 
naisto – pre mladého človeka obdivu 
hoden. Nemožno ale vynechať sku-
točnosť, ktorá predchádzajúcu strohú 
vetu vcelku dosť dôkladne priklincu-
je. Od čias, čo som hltal, čo prinášalo 
čítanie, napred sprostredkované, po-
tom sebestačné, som v popredí záuj-
mu držal hlavne zbojníkov, prirodzene 
ich najpozitívnejšie črty a činy. Vedel 
som o Jánošíkovi, slovenskom dobro 
prinášajúcom hrdinovi, Rinaldovi Ri-
naldíni o ktorom vraj celé Taliansko 
spieva, za jeho dobrotu voči chudob-
nému. Vedel som čosi a mal predstavu 
o podobnom a to Robinovi Hoodovi, 
zo Sherwoodskeho lesa, ktorý som vo 
svojej neskonalej fantázii videl ako 
celý svet a zrazu toto ! Nový pán uči-
teľ mal ambície učiteľa Jána Kozáčka, 
ale nemal to čo práve ten Kozáček ! 
Vtedy ma aj tak strhol na svoju stra-
nu rozprávaním o hrdinovi pre mňa 
celkom novom lúpežníkovi Nikolkovi 
Šuhajovi. Vlastne už ten sám názov 
lúpežník bol pre mňa nový a v mojej, 

svojim spôsobom sfanatizovanej hláv-
ke (sotva jedenásťročnej) vznikali za 
určitých okolností aj, nie celkom zdra-
vé snahy vytvárať si vlastné predstavy. 
To mohlo skončiť aj zle. Ten lúpežník 
mi aj tak poriadne tú hlavu domotal.

Dovetok: V tom čase, začiatkov 
II. stupňa základnej školy ako už bolo 
spomenuté, som bol vytrvalo priam 
posadnutý čítaním. V školskej kapse  
som mal skoro vždy knižku, vlastne 
boli to zošitky Rodokaps, Modrom, 
Nový román, Kliftónky a väčšinou to 
bola tzv. braková literatúra. Pán uči-
teľ Vohradník bol dejepisár a mal vo 
zvyku prednášať učivo voľne z hlavy, 
prechádzajúc pomedzi lavice. Stačilo 
aby išiel popri mne odzadu a poľahky, 
najmä pod ostrým uhlom, si všimol 
knižku v rukách tesne pod lavicou. 
Ľahko si mohol všimnúť aj moje mier-
ne nahnuté plecia a sústredený pohľad 
pod lavicu, ak išiel spredu. Bol som 
teda ľahko polapiteľný. Ak ma pri-
chytil, spontánne vyslovil zosilneným 
hlasom, síce spisovný, ale nie celkom 
primeraný výraz. Nebol dosť vhodný 
v danom priestore, ani pre toto „pub-
likum“, predsa ho nemožno vynechať 
! Po, akoby spontánnom, skoro skrík-
nutí „hnusoba“, (doplním hádam : 
bolo to jeho často užívané slovo) ono 
triedne publikum zvyčajne spontánne 
vybuchlo v ťažko utíchajúci chichot, 
ktorý musel pán učiteľ krotiť. Kniž-
ka, samozrejme podľahla odobratiu a 
delikvent si postojačky vypočul, čo 
sa patrí a čo sa trpieť nebude! Aj keď 
som o takejto hrozbe vedel zopakoval 
som to viackrát. Čo som vlastne oča-
kával? Veď nič iné sa nedalo čakať ! 
Svoje opakované konanie dnes vy-
svetliť neviem. Zrejme výklad bol pre 
mňa známy, alebo nezaujímavý, čo ale 
už pred piatimi rokmi vyslovil pán fa-
rár Domko.

Vo víre života som zabudol na 
pána učiteľa  Antona Vohradníka, 
Podkarpatskú Rus, lebo tak sa volalo 
toto územie, ktoré sa stalo súčasťou I. 
ČSR, po rozpade monarchie, ale i čo 
na to nadväzovalo. Po rokoch, po dl-
hých rokoch, keď mi bolo dopriate v 
pohode a bezstarostnosti som rád, ba 
až s nadšením zaspomínal.

Ing. Dušan Ochodnický,CSc.

z Bošáce
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Ľahostajnosť naša 
každodenná

Všetci obyvatelia Bošáckej doliny vedia a radi sa 
pýšia tým, v akom krásnom kraji žijú. Nespočetne veľa 
krát bola či už naša obec ako aj celá dolina v rôznych 
TV reportážach, krátkych dokumentoch ako aj denných 
správach, čo samozrejme musí chytiť za srdce každého 
obyvateľa Bošáckej doliny. V doline máme veľa chatá-
rov, turisti si radi prídu pozrieť naše momentálne veľmi 
populárne Haluzice ale nie len to, pohľady návštevníkov 
si často nachádza Bošácka pálenica, evanjelický kostol 
a.v., kaštieľ Ostrolúckych v Zemianskom Podhradí, ako 
aj mnohé iné pekné miesta v našej doline na konci kto-
rej na nás z výšky 911 m.n.m. pozerá majestátny Veľký 
Lopeník s jeho 22 m vysokou rozhľadňou. Áno, Bošác-
ka dolina nie je iba Bošáca, je to všetkých 5 dedín spolu 
so všetkými miestnymi časťami od železničného tunela 
v Trenčianskych Bohuslaviciach až po hranicu s našim 
českým bratom a v týchto súvislostiach by sme mali roz-
mýšľať aj my všetci, čo v tejto doline bývame, bývali sme 
alebo sem iba radi prichádzame. 

Žiaľ, jedna z vlastností Slovákov je nezaujímať sa o 
verejný priestor, pod heslom „čo je za mojím plotom ma 
nezaujíma“. Potom sa niet čomu diviť, že keď sa prej-
deme po našej dedine alebo doline vidíme nie len popri 
hlavných cestách ale aj po turistických cestičkách, poľ-
ných cestách ale aj na lúkach a v lesoch rôzne druhy od-
padkov, menšie ale aj väčšie čierne skládky s odpadom od 
výmyslu sveta. Viacerí obyvatelia našej doliny si potom 
na nedeľnej prechádzke iba nahlas povzdychnú „kto to tu 
zase vyhodil“, najhoršie je však na tom to, že väčšina z 
nás prejde okolo tej „pet fľaše“ alebo iného odpadku síce 
s povšimnutím ale bez toho aby ho zodvihli a s dobrým 
pocitom aspoň trochu pomohli našej prírode. Mnohí argu-
mentujú tým, že „ja som to sem nevyhodil“ ale tento alibi-
zmus by časom mohol zapríčiniť aj to, že už nebude kam 
ísť na nedeľnú prechádzku, keďže budú cestičky plné od-
padkov. Preto nebuďme ľahostajní a nevšímaví, takých je 
medzi nami  už viac ako dosť. Zamýšľať sa nad tým, kto 
a prečo vyhadzuje odpad do voľnej prírody, v čase keď v 
každej dedine funguje zberný dvor so systémom triede-
nia, snáď ani nemá význam, pretože argument, že „ne-
mám to kde vyhodiť“ alebo „však to tu nikomu zavadzať 
nebude“, už v dnešnej zelenej dobe neobstojí. Najhoršie 
však na tom je, že si týmto škodíme nielen sami sebe, ešte 
horší je fakt, že my ten odpad vlastne ani nevieme dať na 
jedno miesto, nie to ešte ho vytriediť alebo ekologicky v 
spaľovni spáliť. Tam veru ešte nie sme a bohvie či raz bu-
deme. Tak si teda držme palce aby sme to stihli skôr ako 
bude neskoro, preto skúsme zmeniť myslenie a návyky a 
raz sa nám za to niekto poďakuje, snáď ešte bude mať kto. 

Lukáš Kozic
Upratovanie Nová Bošáca a Grúň

Upratovanie v Bošáci a okolí

Okolo 
Bošáckej 
doliny

V sobotu dňa 10.07.2021 sa za 
ideálneho slnečného a nie príliš horúceho 
počasia uskutočnil už 4. ročník diaľkového 
turistického pochodu Okolo Bošáckej 
doliny.  Organizátormi bolo zaevidovaných  
spolu 120 nadšencov pohybu v prírode, z 
čoho 20 z nich absolvovalo  50 km trasu, 
dvaja 47 km trasu, štyria 44 km trasu, až 
46 prešlo 30 km dlhú trasu, 38 zdolalo 
20 km trasu a 10 turistov sa prešlo po 10 
km trase.  Po dlhšie trvajúcom období 
horúceho počasia, prešiel v piatok cez naše 
územie studený front a v sobotu sme sa 

zobudili do sviežeho slnečného rána,  a tak 
bola radosť  vyraziť do prírody. Turistov 
čakali na všetkých trasách  pri vynikajúcej 
dohľadnosti    nádherné výhľady  do 
vzdialených končín Slovenska a Moravy, 
a tak nebanovali, že ráno skôr vstávali, aby 
sa mohli tohto podujatia zúčastniť. Už od 
6:00 hod.  bola zabezpečená prezentácia 
turistov, ktorú zabezpečovali Slávka 
Havierniková, pani Alica Juráčková, 
Jaroslav a Jozef Struhárovci. Samozrejme 

nesmel chýbať  ani štartovací štamperlík  
bošáckej slivovice či hruškovice a 
turisti mohli vyraziť na nimi vybrané 
trasy,  Medzitým pripravovali  guláš 
manželia Profjétovi, ktorý bol  ako 
vlani opäť výborný, za čo im patrí 
poďakovanie. Poďakovanie patrí aj ďalším 
zainteresovaným do prípravy tejto akcie, 
ako sú predseda  ZO Mikroregión Bošáčka 
Daniel Juráček, ďalej Jan Karlík, ktorý 
zabezpečoval doobjednávku krásnych 
tričiek a účastníckych listov, Dušan 

Harangozó, ktorý zabezpečil aktualizáciu  
novovyznačených turistických trás za 
posledné dva roky na webovej stránke 
hiking.sk a Jarka Horečná ml., ktorá 
aktualizovala plagát. Ešte by som chcel 
poďakovať  pracovníčkam OÚ v Bošáci 
p. Zuzane Polákovej a p. Gabriele   
Trchalovej za spoluprácu pri vybavovaní   
nového turistického chodníka Zabudišová 
- Kykula, čo bol naozaj dlhotrvajúci  a 
náročný proces. Nedá mi nespomenúť, 
že mesiac po osadení nových turistických 
smerovníkov a smeroviek  na tejto trase sa 
našiel tzv. turista, ktorý už stihol poškodiť 
ostrým predmetom  dve smerovky  na 
miestach Pod Tlstým vrchom a na 
Kykuli. Neviem, kde sa berie toľko 
zloby u niektorých osôb, ktoré znevažujú 
dobrovoľnícku prácu iných.  Verím, že sa 
opäť stretneme v roku 2022 už koncom 
apríla na 5. ročníku  tejto zaujímavej 
turistickej akcie.

Turistike zdar!
Jaroslav Struhár.

z Bošáce z Bošáce
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Stavanie mája
v Zabudišovej
Po ročnej prestávke sa 30. mája v 
Zabudišovej uskutočnilo tradičné 
stavanie mája. Veľká vďaka patrí 
hasičom a dobrovoľníkom, ktorí 
zabezpečili a osadili novú „oporu“ 
na máj. Ten naše žienky s deťmi 
najskôr ozdobili pestrofarebnými 
stužkami a následne bol máj 
slávnostne osadený. Po zapálení 
vatry si v družnej nálade všetci pri 
občerstvení a výčape užili zvyšok 
tohto pekného jarného dňa. 

Beh Zabudišovou 2021
V nedeľu 20. júna sa konal od rána už 14. ročník Behu 

Zabudišovou. Za podpory obce Bošáca a Trenčianskeho samo-
správneho kraja ho opäť zorganizovali nadšenci zo Zabudišo-
vej. Víťazom sa stal Vladimír Petrov s časom 20:26. V ženskej 
kategórii bola najrýchlejšia Eva Mareková s časom 26:42. 
Najrýchlejším bežcom zo Zabudišovej bol tento rok Miroslav 
Kavický a za ženy zo Zabudišovej statočne zabojovala Hanka 
Potočná. Nechýbala ani detská kategória, kde dominovali ši-
kovní mladí športovci zo Zabudišovej a podujatie bolo oboha-
tené o štedrú tombolu a chutný guláš. 

Výstup na Machnáč
5. júla sa zúčastnilo 25 turistov Hviezdicového výstupu na Machnáč. K výstupu sme sa pripojili zo Zabudi-

šovej a prešli spolu cca 24 kilometrov. Podujatie pri príležitosti sviatku vierozvestcov sv. Cyrila a sv. Metoda 
organizovala Matica Slovenská spoločne s obcami Chocholná - Velčice, Drietoma a Kostolná - Záriečie. Na 
tradičnom stretnutí pri kríži na Machnáči nechýbal ani kultúrno - hudobný program a pohostenie.

Jarná brigáda na kyselke

POZVÁNKA:
Občianske združenie Naša Za-
budišová Vás Srdečne pozýva 
na ZABUDIŠOVSKÉ HODY. 
15. 9. 2021 sa uskutoční sv. 
omša pri kaplnke v Zabudišo-
vej
a 19. 9. 2021 pozývame na ho-
dové popoludnie
 od 14:00 na Barine – Otoč

Pripravujeme:
Turistický pochod – Stretnutie 
rodákov a turistov na Dúžniku
Turistický pochod „Po stopách 
Jožka Malca“ (termíny upres-
níme)
Pre cyklonadšencov sa pripra-
vuje aj Zabudišovská vrchár-
ska časovka 3.10. 2021

Text a fotografie: 
o.z. Naša Zabudišová

Milí spoluobčania,
Po dlhšej odmlke sa k Vám opäť priho-

váram v prvom tohtoročnom čísle časopi-
su Prameň. Dúfal som, že rok 2021 bude 
začínať slnečným dňom, ale žiaľ začal 
pochmúrnou a dlhou nocou, plnej strachu, 
bolesti a žiaľu.  Chod v našej obci i v  ce-
lom svete  ovplyvnila pandémia  všetkým 
dobre známa pod názvom COVID 19. V 
poslednom čísle  som písal, ako si želám, 
aby táto neznesiteľná situácia skončila a 
všetko sa vrátilo do normálnych koľají, ale 
opak bol pravdou. Pandémia ešte len zača-
la ukazovať svoju obrovskú silu. Mnohí z 
nás si prešli ťažkými chvíľami ochorenia, 
strachu a mysleli si, že je to ich koniec. 
Žiaľ vo veľa  prípadoch sa tak aj stalo, 
že toto ochorenie nám zobralo tých naj-
bližších. Vzniknutá pandemická situácia 
ovplyvnila životy nás všetkých. Viac me-
nej sa každého z nás dotkla nejakým spô-
sobom.  Už ma unavuje neustále počúvať 
len  negatívne informácie. Ešte sme sa po-
riadne nezotavili z druhej vlny pandémie  
a už nás pripravujú na tretiu. Je to hrozná 
predstava.  Sám neviem čo si mám o tom  
všetkom myslieť. To čo nám celý svet zá-
videl, aký sme pospolitý , súdržný národ 
je už len minulosť. Spoločnosť sa začala 
deliť na prekonaných, neprekonaných, oč-
kovaných, neočkovaných.  Hrôza kam to 
všetko dospelo. 

Neverím tomu, že by sa chcel niekto 
dobrovoľne nakaziť Covid 19. Tí, čo sa 
nakazili, väčšinou chodili len do práce a 
domov, dodržiavali opatrenia  a aj tak sa  
neochránili a museli bojovať v strachu o 
svoj život.  Mám pocit, akoby  boli vinní 
za to, že boli pozitívni.  Pýtam sa, čo sa 
to s nami deje, s celou našou spoločnos-
ťou?  Nemôžem nájsť odpoveď. Čo sa to 
už nikdy neskončí? Stále budeme žiť len 
v strachu, obmedzeniach a príkazoch? 
Hrozná predstava. Takto si  nik z nás ne-
predstavuje slobodu. Verím, že raz sa  to 
predsa len skončí a tie moje želania sa z 
predchádzajúceho čísla  splnia do bodky.  
Touto cestou by som sa chcel poďakovať 
všetkým, ktorí mi pomáhali zabezpečiť 15 

kôl testovania v našej obci. Týmto sme sa 
snažili  zabezpečiť možnosť dať sa otes-
tovať  našim spoluobčanom a nielen im 
priamo v obci bez toho, aby museli niekde 
cestovať a vyhľadávať MOM.

 A čo myslíte? Aj tu sa našli poniektorí, 
ktorí sa snažili dehonestovať prácu testo-
vacích tímov.

Asi im vadilo, že dobrovoľne riskovali 
svoje zdravie pre nás všetkých, aby sme 

mali túto službu zabezpečenú u nás v obci  
na základe pandemických opatrení.  Člo-
veka to zamrzí, ale takí sme my ľudia. 

A teraz zopár informácií zo života 
obce. Vo februári sme orezali stromy, kto-
ré zasahovali do miestnej komunikácie 
smerom na evanjelický cintorín. Všetkým, 
ktorí sa brigády zúčastnili patrí úprimné 
Ďakujem.

  
Náruživí miestni ovocinári vykona-

li jarný výchovný  rez  novovysadených 
ovocných stromčekov na bývalej skládke  
Pavlíkovec. S potešením môžem konštato-
vať, že všetkým stromčekom sa darí na vý-
bornú a zatiaľ neuhynul ani jeden. Možno 
za dva   tri rôčky už budeme zbierať prvú 
úrodu. Chlapci ďakujem za spoluprácu a 
odborne vykonaný výchovný rez.

Upravili sme miestne kompostovisko. 
Svojpomocne sme zašalovali a zabetóno-
vali schody do kotolne KD. Vybudova-
li hromozvod na budove Regentíkovec. 
Úspešne skolaudovali Regentíkovec, KD 
, pódium na hasičskom ihrisku, ktoré ešte 
bolo treba dorobiť. V máji sme Zorganizo-
vali  spoločné kosenie celej obce vrátane 
cintorína.

Vďaka uvoľneným pandemickým 
opatreniam sme spoločne s obcou Bošáca 
usporiadali dňa 10.7. 2021 Popoludnie pre 
deti. Akcia to bola krásna a myslím si, že 
vydarená. Bolo sa načo pozerať. Pre deti 
boli pripravené rôzne súťažné disciplíny a 
aj sladké odmeny. 

Tu by som sa chcel všetkým účastní-
kom na dobrovoľných brigádach a orga-
nizácii spoločenskej akcie pre deti taktiež 
úprimne poďakovať.

Čiastočne sa v rámci možností zrekon-
štruovala miestna komunikácia od s.č. 184 
po s.č. 187 v lokalite Vrzalov. V týchto 
prácach mienime ešte pokračovať aj od 
s.č. 180 po s.č. 190. Tieto práce chceme 
výkonať aj v lokalite Suchý potok od s.č. 
133 po s.č. 136.  

Momentálne teraz sa vykonáva arche-
ologický prieskum pod budúcu výstavbu 
bytových domov pri kaštieli a hľadá sa  
riešenie na rekonštrukciu domu smútku, 
ktorý je v havarijnom stave. Hneď ako 
nám budú dodané okná a dvere sa začne 
s rekonštrukciou obradnej miestnosti. 
Druhá miestnosť sa bude musieť rozo-
brať, zafixovať základy a nanovo postaviť. 
Čiastočne sme orezali lipy pred domom 

Betonáž schodov do kotolne KD

Brigáda kosenie obce

Členovia ZO SZCH priprava výstavy 
zvierat

Detské popoludnie
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smútku nakoľko hrozilo ulomenie a pád 
niektorých konárov na túto nehnuteľnosť 
pri dnešných extrémnych vetroch a búr-
kach. 

Odkanalizovanie obce: Vznikla dohoda 
medzi obcami Zem. Podhradie, N. Bošáca, 
Bošáca a Tr. Bohuslavice o založení  spo-
ločného Združenia obcí ČOV Bošáčka. 
Predmetom združenia bude vybudovanie 
a prevádzkovanie kanalizácie a čističky 
odpadových vôd na základe vypracova-
ného projektu Kanalizácia a čistenie od-
padových vôd v 
Bošáckej doline., 
ktorý by sme mali 
zabezpečiť pod 
hlavičkou tohto 
združenia.  Verím 
a dúfam, že sa nám 
tento mega zámer, 
tak dôležitý pre 
bošácku dolinu po-
darí   aj reálne zre-
alizovať.

Záverom sa asi 
budem opakovať, 
ale všetkým Vám 
želám hlavne pev-
né zdravie, veľa síl 
do ďalších dní Vášho života, mnoho úspe-
chov a rodinnej pohody .

    
starosta obce Zemianske Podhradie

Miroslav Zámečník

Ovocný sad PavlíkovecOrez stromov cesta cintrorin

Pódium

Ovocinár v sade

Práce hromozvod Regentikovec

Upravené kompostovisko

HASIČI
upozorňujú 

na zvýšené nebezpečenstvo 
požiarov v období žatvy. Požia-
re vznikajú najmä z neopatrnos-
ti pri fajčení,  pri manipulácii s 
otvoreným ohňom, pri hre detí 
so zápalkami a od poškodenej 
žatevnej techniky.  Medzi časté 
príčiny vzniku požiarov patrí aj 
úmyselné zapálenie neznámou 
osobou.

Za účelom zníženia škôd spô-
sobených požiarmi v prírode  je 
potrebné dodržiavať hlavné  zá-
sady:

•  dodržiavanie  zákazu  faj-
čenia,

• zákaz vypaľovania porastov 
bylín, kríkov a stromov,

• zákaz zakladať oheň v 
priestoroch alebo na miestach, 
kde môže dôjsť k jeho rozšíre-
niu,

• prednostný zber dozretých 
obilnín najmä pri železničných 
tratiach, pozemných komuniká-
ciách a skládkach odpadov,

• vybavenie techniky na zber 
a stohovanie lapačmi iskier a 
prenosnými hasiacimi prístroj-
mi,

• v prípade zistenia požiaru, 
ktorý nemôžete sami uhasiť, 
okamžite privolajte najbližšiu 
hasičskú jednotku alebo ohláste 
požiar na koordinačné stredisko 
integrovaného záchranného sys-
tému, linka tiesňového volania 
150 alebo 112.

Porušenie týchto zásad je po-
važované za priestupok na úseku 
ochrany pred požiarmi, pri kto-
rom môže byť občanovi uložená 
pokuta do výšky 331 €.

Od Nového roku prešlo viac ako sedem 
mesiacov, mesiacov ktoré po minulé roky 
boli v znamení  aktivít, schôdzí, súťaží či 
brigád. Tento rok je to iné, lebo kde sme 
sa väčšinou stretávali bolo iba testova-
nie obyvateľstva kde bolo zapojených od 
23.1. do 15.6. 2021 34 členov DHZ pri 17 
asistenciách. V januári sme sa rozlúčili s 
našim členom p. Ľudovítom Peráčkom, 
kde pre pandemiologické opatrenia bol aj 
obmedzený počet prítomných členov. Z 
našej organizácie bolo pri poslednej ceste 
14 členov, zo susedných obcí , či z dru-
žobnej obce sa nemohli  hasiči zúčastniť. 
Vo februári (14.2.) sme mali nahlásený 
požiar v rodinnom dome, no vykonaným 
prieskumom bolo zistené, že sa jednalo o 
psychicky postihnutú osobu, ktorá požiar 
nahlásila. 22. februára sme boli nápomoc-
ní obci, kde sme sa podieľali prácami v 
obci pri prerezávke stromov vedľa ciest , 
ktoré bránili prejazdu vozidlám a technike. 
V apríli vykonaná oprava  kompresora k 
výjazdovému vozidlu na hasičskej zbrojni-
ci . Začiatkom mája (9.5.) bola preškolená 
skupina strojníkov a hasičov s obsluhou 
čerpadla na vozidle Iveco Daily a protipo-
vodňového vozíka. Po uvoľnení opatrení 
sa začali stretávať aj mladí hasiči, ktorí sa 
krásne rozrástli,  stále trénujú  a dúfajme, 
že aj noví členovia Vám čoskoro ukážu 
svoje zručnosti. Koniec mája sme uzavre-
li výjazdom k požiaru rodinného domu na 
Zabudišovej, kde boli 4 členovia. V júni 
sme mali nahlásený požiar auta na hornom 
konci smer Nová Bošáca. Výjazd vykonali 
dvaja členovia s CAS 32 T 815. O dva dni   
(10.6.) sme spoločne s Materskou školou a 
obcou vykonali taktické cvičenie spojené s 
evakuáciou detí z objektu školy. 31 detí a 
5 dospelých bolo takticky a bezpečne pre-
sunutých na stanovené miesto, po ukon-
čení cvičenia bola deťom urobená ukážka 
techniky s možnosťou použitia hasiaceho 
zariadenia. Od 20.júna bolo vykonané 
školenie veliteľov DHZobcí  na Okresnom 
riaditeľstve HaZZ v Novom Meste nad 
Váhom. Z nášho DHZO bol prítomný je-
den člen, Bohumil Zámečník. V júni nasta-

li problémy s hasičskou striekačkou, kde 
bola potreba  opravy štartéra na PS12. Na 
deň otvorených dverí na Poľnohospodár-
skom družstve  boli naši hasiči a dorastenci 
v počte 6 prítomný pri ukážke techniky de-
ťom a zabezpečovali aj zdravotnú službu.  
3. júla sa jedno družstvo zúčastnilo na sú-
ťaži poriadanej ÚzO DPO v Novom Meste 

nad Váhom v obci Bzince pod Javorinou. 
Z 19 zúčastnených sa naši hasiči umiestni-
li na 13. mieste. 4.7 sme s polročným one-
skorením vykonali na hasičskom ihrisku 
Výročnú členskú schôdzu a zároveň člen-
skú schôdzu medzi dvoma výročnými, kde 
boli odovzdané ocenenia a diplomy schvá-
lené už v predošlom roku. Prezídiom DPO 

Orez stromov zasahujúcich do cesty Požiar auta Zem. Podhradie

Súťaž hasičských družstiev Bzince pod 
Javorinou

Deň deťom - mini RETRO výstava

Požiar auta Zem. Podhradie Čerpanie vody hydrant Zabudišová

Požiar auta Zem. PodhradieTestovanie Covid

DHZ 
Zemianske 
Podhradie

zo Zemianskeho Podhradia zo Zemianskeho  Podhradia



20 21zo Zemianskeho Podhradia zo Zemianskeho  Podhradia

SR bolo schválené vykonanie  VČS a vo-
lieb na  nasledujúce obdobie rokov 2022 až 
2027. Verejným hlasovaním boli schválení 
terajší členovia výboru na ďalšie volebné 
obdobie. Zároveň boli odovzdané ocenenia 
a čestné uznania či darčekové koše našim 
okrúhlim oslávencom.  10. júla bolo na na-
šom ihrisku poriadané popoludnie deťom, 

kde sme boli nápomocní starostom obcí 
Zemianske Podhradie a Bošáca pri poria-
daní akcie spojenou s malou ukážkou retro 
techniky, či občerstvenia. V polovici me-
siaca -15.júla sme začali prípravou Š 1203 
na technickú prehliadku, ktorú úspešne ab-
solvovala 30.júla.

NAŠI JUBILANTI v uplynulom obdo-
bí medzi výročnými schôdzami

Anna Lobíková    70 rokov
Radoslav Švacho  50 rokov 
Ľubomír Kusenda 50 rokov

Srdečne gratulujeme!

Stránku pripravil:
Ing. Kusenda Štefan predseda

Školenie členov DHZO

Ocenenie za prácu v zbore

Školenie členov DHZO

Ocenenie za prácu v zbore

Ocenenie za prácu v zbore

Ocenenie pri okrúhlom výročí

Súťažné družstvo Zem. Podhradie

Skríningové 
testovanie

Počas druhej vlny ochorenia 
COVID-19 Obec Zemianske 
Podhradie vytvorila odberové 
miesto, ktoré zastrešovala firma Ako 
zachrániť život so sídlom v Novom 
Meste nad Váhom. Odberné miesto, 
bolo vytvorené v Kultúrnom dome. 
Od 23. januára do 16. mája 2021 sa 
v obci uskutočnilo 15 skríningových 
testovaní na COVID-19. Vykonalo 
sa 4 914 antigénových testov, z toho 
bolo 32 pozitívnych.
Poďakovanie patrí všetkým 
členom odberových tímov, a aj 
Vám  všetkým občanom, ktorí ste 
sa  správali zodpovedne  a zúčastnili 
sa  na antigénovom testovaní.  Veľké 
ďakujem takisto patrí pani Anne 
Martákovej, Anne Tulisovej a Táni 
Helíkovej za výborné zákusky a 
koláče, ktoré dobrovoľne napiekli  pre 
našich členov odberových tímov. 

Končíme 
školský rok 
2020/21

Len prednedávnom sme v septembri 
vítali deti v materskej škole a už opäť 
uzatvárame ďalší školský rok, ktorý bol 
zas iný, ako tie predošlé. Iný z dôvodu 
opatrení v súvislosti s Covid- 19. Naše že-
lanie, aby chod MŠ prebiehal bez preká-
žok, sa nenaplnilo. Už v októbri pribúdali 
rôzne epidemiologické opatrenia, situácia 
sa zhoršovala. Rok 2020 sme zatvárali bez 
posedenia s rodičmi na vianočnej besied-

ke. S výraznými obmedzeniami sme sa 
snažili po Novom roku udržať materskú 
školu v prevádzke. Deti mali radosť z na-
padnutého snehu – sánkovali sa, stavali 
iglu, snehuliaka. Vo februári sme uspo-
riadali pre deti karneval, ktorý síce nebol 
taký veľkolepý, ako sme zvykli organizo-
vať v spolupráci s rodičmi v KD, no deti si 
ho užili naplno. Tešili sa z masiek, súťaží, 
diskotéky a samozrejme z odmien. Za-
čiatkom marca, na základe pribúdajúcich 
pozitívnych prípadov a hygienických opat-
rení,  boli školy, materské školy uzavreté 

až do apríla. Naša materská škola obnovila 
prevádzku 7.apríla – po Veľkej noci. 

Počas roka, aj keď sa neorganizovali 
spoločenské udalosti v obci, nezabúdali 
sme na naše babičky, dedkov, mamičky či 
ockov. Snažili sme sa prihovárať a potešiť 
všetkých  aspoň prostredníctvom sociálnej 
siete- facebooku rôznymi básňami, piesňa-
mi.

Cielené vzdelávacie aktivity, ktoré boli 
na rozličné témy, sme v rámci opatrení a 
našich možností spestrovali rôznymi ak-
ciami, ktorých bolo v tomto školskom 
roku menej ako inokedy. Ku koncu škol-
ského roka sme pre deti usporiadali „Týž-
deň plný zábavy“. Deti maľovali svoje 
hrnčeky, hľadali poklad, zmerali si sily v 
športovom dopoludní, ukázali svoj talent v 
recitačno- speváckej súťaži „Naša škôlka 
má talent“. V tomto týždni nás navštívila 
aj  Simsalala, ktorá potešila piesňami všet-
ky deti. Týždeň zábavy sme uzavreli krás-
nym indiánskym vystúpením. V júni nás v 
MŠ navštívila aj skupina judistov. Ukázali 
nám rôzne prvky juda, prípravné cvičenia 
pre deti, porozprávali nám o správnom 
stravovaní, pití nesladených nápojov. Celé 
vystúpenie bolo zamerané na boj proti 
obezite v rannom detstve a tiež sociálno- 
patologickým javom( protidrogová výcho-
va). Deti si zacvičili, bližšie prezreli odev 
- kimono a na záver splnili športové úlohy. 
Každé dieťa dostalo certifikát o absolvo-
vaní vystúpenia. Do konca roka sme stihli 
aj evakuačné cvičenie v spolupráci s DHZ 
Zemianske Podhradie a  rozlúčku s pred-
školákmi. Počas letných prázdnin bola 
prevádzka do 23.júla.

    Školský rok je v svojom závere. V 
mene celého kolektívu MŠ Zemianske 
Podhradie chcem poďakovať všetkým, 
ktorí nám pomáhali pri realizáciách našich 
aktivít – rodičom našich detí, pánovi sta-
rostovi M. Zámečníkovi a obci Zemianske 
Podhradie, DHZ Zemianske Podhradie, 
všetkým podporovateľom a priaznivcom 
našej MŠ za finančnú či materiálnu pomoc. 

Sme veľmi radí, že máme stále okolo 
seba dobrých ľudí, ktorí nám s ochotou 
pomáhajú vylepšovať a materiálne zabez-
pečovať materskú školu. Veď nie je nič 
krajšie, ako vidieť šťastné a spokojné deti 
v našej MŠ. Veľmi nás teší, že sa nám to 
spoločnými silami darí... 

Prajeme všetkým krásne letné dni, plné 
oddychu a už teraz sa tešíme sa na malých 
škôlkarov v septembri.

  

Evakuácia 
z objektu MŠ
  

Ochrana ľudských životov, ich zdravia, 
majetku i osobného vlastníctva pred 
požiarmi v objektoch nesporne vyžaduje 
príslušné preventívne opatrenia. V 
spolupráci s DZH Zemianske Podhradie 
sme usporiadali preventívne evakuačné 
cvičenie v MŠ. Fiktívny „požiar“ vznikol 
v sklade a  my sme museli evakuovať 

budovu za pomoci operátora tiesňového 
volania 112. Okamžite prišli hasiči, ktorí 
začali zasahovať. Našou úlohou bolo, aby 
všetky osoby urýchlene opustili budovu. 
Po príchode do bezpečia, preverenia 
prítomnosti osôb sme zistili, že naša 
praktikantka Alžbetka zostala v budove. 
Hasiči ju našli a po vynesení do bezpečia 
poskytli jej prvú pomoc. Po zásahu a 
ošetrení  si deti prezreli interiér hasičských 
vozidiel, skúsili si hasenie. Bol to pre 
všetky deti veľký zážitok. V ten deň sa 
chcel stať hasičom nie jeden škôlkar.
     Za profesionálny prístup, ukážku zásahu 
v prípade požiaru, ošetrenie zranenej osoby 
ako aj ukážky hasičských vozidiel, výbavy 
ďakujeme DHZ Zemianske Podhradie - 
veliteľ zásahu Ing. Štefan Kusenda a hasiči 
- Bohumil Zámečník, Michal Zámečník, 
Michal Rydzí, záchranárka Rebeka 
Oprchalová. Sme veľmi radi, že si našli 
čas a ochotne prišli medzi nás do materskej 
školy. Mali sme možnosť zážitkovo vidieť, 
že práca, ktorej sa venujú profesionálni 
alebo dobrovoľní hasiči je veľmi náročná  
a samozrejme potrebná. Dúfame, že nikdy 
nebudeme musieť  materskú školu takto 
opúšťať, no prevencia je veľmi dôležitá, 
musíme byť pripravení na každú situáciu.

Mgr. Daniela Madilová, 
riaditeľka MŠ Zemianske Podhradie
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Detské popoludnie 
v Zemianskom 
Podhradí

V sobotu 10.júla usporiadala obec Zemianske Podhradie a obec 
Bošáca krásne detské popoludnie pre všetky detičky. Tí, ktorí prišli, 
mali možnosť vidieť parádnu retro výstavu nielen poľnohospodár-

skych strojov našich občanov ale mohli si pozrieť výstavu 
zvierat ZO ZSCH Zemianske Podhradie. Pre deti boli pri-
pravené športové disciplíny na multifunkčnom ihrisku, ve-
domostný kvíz, do ktorého sa zapojili i dospelí. Po splnení 
úloh boli deti samozrejme odmenené sladkými balíčkami, 
diplomom a malým občerstvením. DHZ Zemianske Pod-
hradie a DHZ Bošáca pripravili pre všetkých osvieženie 
v podobe džberovky, deti si vyskúšali  striekanie vody na 
cieľ. Ďalšou zábavou bol pre deti obľúbený skákací hrad, 
jazdecké ukážky koníka Shejty. Počas popoludnia deti za-
bával maskot mimoň a o dobrú náladu sa postaral DJ Šte-
vo Lacko. Samozrejme nechýbala cukrová vata, popcorn, 
nanuky či občerstvenie v bufete pre deti aj dospelých. Na 
tejto milej akcii sa celkovo zúčastnilo približne 500 osôb, 
z toho 76 detí zo Zemianskeho Podhradia, 56 detí z Bošáce 
a 26 detí z iných obcí. Je to síce nižší počet, ako bolo v mi-
nulosti ale veríme, že postupne sa celková situácia vylepší 
a budeme sa môcť stretávať v hojnom počte.

     Naše poďakovanie patrí nielen všetkým návštev-
níkom, ktorí prišli, ale aj tým, ktorí ochotne pomohli pri 

realizácii tohto vydareného dňa pre deti:  starostom oboch obcí – p. 
M. Zámečníkovi a p. D. Juráčkovi, kultúrnym komisiám  oboch obcí, 
DHZ Zemianske Podhradie a DHZ Bošáca, ZO SZCH Zemianske 
Podhradie a tiež všetkým zúčastneným na stanovištiach na hasičskom 
ihrisku, ako aj tým, ktorí dbali na bezpečnosť a pomáhali pri občer-
stvení. 

Veríme, že sa akcia páčila nielen deťom ale i dospelým. Tešíme sa 
o rok na MDD v Bošáci

Pracovníčky OcÚ ZP

Lúčime sa
s predškolákmi

     

Keď končí školský rok, znamená to, že sa musíme roz-
lúčiť s kamarátmi - predškolákmi. Inak tomu nebolo ani v 
závere tohto školského roka. 30. júna sme sa za prítomnosti 
rodičov, p. starostu a p. učiteliek rozlúčili so siedmimi pred-
školákmi, ktorí nám odchádzajú do „veľkej“ školy. Strávili 
sme spolu veľa pekných chvíľ, prežili sme spolu krásne, 
bezstarostné obdobie, plné hier, zábav, radosti a pohody. 
Spoločným úsilím p. učiteliek sme ich deň čo deň, krok za 
krokom pripravovali na zvládanie a prekonávanie prvých 
životných prekážok, učili ich osamostatňovať sa a nájsť si 
svoje miesto medzi rovesníkmi, aby sa vedeli popasovať s  
prvými hádankami, rozriešiť jednoduchú úlohu, aby dostali 
vždy odpoveď na každú otázku prečo? Po celý čas pobytu 
v materskej škole  sme sa snažili vštepovať im lásku a úctu 
ku všetkému dobrému, pestovať ich vôľové a charakterové 
vlastnosti, formovať ich zručnosti a vedomosti.

Predškoláci prítomným na rozlúčke ukázali, že sa veľa 
naučili a sú na školu pripravení -recitovali, zahrali divadiel-
ko, spievali a na záver aj s rodičmi poďakovali p. učiteľ-
kám, p. školníčke, ktoré ich viedli celou škôlkarskou cestou 
až k bráne školy.

Po prázdninách vkročia po prvýkrát do „veľkej“ školy, 
stanú sa z nich žiaci, ktorí si budú musieť plniť svoje škol-
ské povinnosti.

     Veríme, že všetko, čo sa v materskej škole naučili, 
im pomôže nielen k úspešnému vstupu do základnej školy, 
ale i v ďalšom živote. Prajeme veľa síl a chuti do učenia, 
nech ich nadšenie, úsmev a radosť z 1. ročníka neopúšťa a 
rodičom taktiež prajeme veľa síl a trpezlivosti.

Mgr. Daniela Madilová
riaditeľka MŠ Zemianske Podhradie

zo Zemianskeho Podhradia zo Zemianskeho  Podhradia
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Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
Na Slovensku sa po 10 rokoch uskutočnilo  prvýkrát integrované  a plne elektronické sčítanie obyvateľov, domov a bytov.
 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je jedno z najvýznamnejších štatistických zisťovaní nielen u nás, ale i vo svete. SOBD je 

jediným štatistickým zisťovaním, ktorého obsah a spôsob vykonania v Slovenskej republike ustanovuje zákon č. 223/2019 Z.z. o 
sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021.

Sčítaniu obyvateľov predchádzalo sčítanie domov a bytov, ktoré sa konalo od 1. júna 2020 do 12. februára 2021 bez adminis-
tratívnej záťaže občanov. Sčítanie domov a bytov vykonávali obce SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR.  Sčítanie domov a 
bytov sa uskutočnilo elektronickou formou. Predmetom sčítania boli všetky byty v domoch bez ohľadu na to, či sú obývané alebo 
neobývané .

V obci Zemianske Podhradie bolo sčítaných 299 bytov .
Elektronické sčítanie obyvateľov SR sa uskutočnilo v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 .
Rozhodujúcim okamihom sčítania, na ktorý sa vzťahovali všetky údaje, ktoré obyvateľ vypĺňal bola polnoc zo štvrtka 31. decem-

bra 2020 na piatok 1. januára 2021.  
V prvej fáze sčítania sa prostredníctvom online dotazníka sčítalo 94,73 % občanov s trvalým pobytom v Zemianskom Podhradí. 

Veľká vďaka za tento výsledok patrí všetkým zodpovedným občanom, ktorí sa zúčastnili online fázy.
Druhou fázou rozhodnutím predsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky bolo stanovené dosčítanie na zabezpečenie asis-

tovaného sčítania pre celé územie Slovenskej republiky na obdobie od 3.5.2021 do 13.6.2021. Služby asistovaného sčítania boli 
poskytované osobám, ktoré sa v 1. fáze nesčítali. Na kontaktnom mieste s pomocou stacionárneho asistenta sa  takto  dosčítalo 4,74 
%  obyvateľov  obce Zemianske Podhradie. Veľká vďaka patrí aj Vám.

V obci Zemianske Podhradie sa sčítalo 99,47  % obyvateľov s trvalým pobytom, čo predstavuje 756 obyvateľov, z celkového 
počtu 760 obyvateľov  k 31.12.2020.

Ďakujeme! 

Športovo futbalový 
deň pre deti

V sobotu predpoludním sme my chlapi z OŠK Bošáca, ktorí 
sa venujeme výchove futbalistov a futbalistiek, zorganizovali pre 
našich najmenších Športový deň detí k ich sviatku, ktorý osla-
vovali 1. júna. Pripravili sme pre detičky 6 športových disciplín, 
v ktorých si vyskúšali svoje schopnosti. Mali sme Rýchlobeh 

(šprint zo 16-tky po 
polovičku), Gólostroj 
(streľba na presnosť), 
Loptohoď (aut na diaľ-
ku), Mnohoskok (skok 
z miesta 5 krát po sebe), 
Piškvorkáč (hra zamera-
ná na rýchlosť, obratnosť 
a šikovnosť), Tresnokop 
(tri penalty na bránu 

5x2). Všetky detičky boli skvelé, dokonca niektoré výkony boli 
excelentné. Veľmi nás potešila účasť detí a ich záujem o športo-
vanie. Po absolvovaní všetkých disciplín bolo pre deti pripravené 
sladké prekvapenie v Bare Tornádo. Studený nápoj, nanuk a hlav-
ne chutné palacinky boli pre nich sladkou odmenou za výkony, 
ktoré predviedli na jednotlivých stanovištiach. Za tieto dobroty 
ďakujeme Pizzeria Bošáca - ihrisko a OŠK Bošáca. Veríme že 
sa deťom páčilo a budú naďalej pokračovať v tréningoch, lebo 
dnešný deň potvrdil, že sú veľmi šikovní a talentovaní. Na záver 
si disciplíny vyskúšali aj tréneri a zistili, že tiež musia pridať v 
tréningoch, aby ich deti o chvíľu nezahanbili. Ďakujeme Šimon 
Džúsik Katrinec, Michaela Katrincová, Miroslav Švehla, Ivan 
Markech za spoluprácu pri organizácii tohto krásneho športové-
ho dopoludnia.

    Bc. Jozef Mihala

Bošáca bez dorastu, 
ale s prípravkou

Možno to bude neuveriteľné, ale po dlhých rokoch Bošáca 
nebude mať dorast. Situácia nastala z dôvodu nízkeho počtu mla-
dých chlapcov. Minulú sezónu sme hrali spoločne s klubom zo 
Starej Turej. Žiaľ, tento rok nám to ani spoločne nevydalo a ne-
našli sme žiadny klub s ktorým by sme mohli vytvoriť spoločné 
mužstvo. Pevne verím, že dorast sa čoskoro vráti, keďže sa tréne-
ri venujú mladším ročníkom a vychovávajú nových futbalistov a 
futbalistky. V súťaží budeme mať prípravku U11, starších žiakov 
U15 (tých máme spoločne so Zem. Podhradím). Mimo súťaže 
bude prípravka U9. No a vzorne nás budú reprezentovať naši 
muži. Všetkým prajeme pevne zdravie a veľa strelených gólov. 
Som rád a hrdý na to, že sa v Bošáci aktívne venujeme deťom. 
Všetkým, ktorí sa na tom podieľajú patrí velikánske poďakova-
nie, úcta a rešpekt. ĎAKUJEME!

 Mgr. Daniel Juráček

Šimon Katrinec, Jozef Mihala na treningu

Miro Švehla s nádejami
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Humanitárna pomoc 
pre Moravu

V júni sme zostali šokovaní zábermi z katastrofy, ktorá po-
stihla našich susedov na Morave. Tornádo, ktoré sa tadiaľ prehna-
lo, zničilo všetko čo mu prišlo do cesty. Reportáž v televízii vy-
padala ako z katastrofického filmu, alebo z vojnou zasiahnutého 
územia, alebo ako reportáž tornáda v USA, ktoré sme však vní-
mali ako niečo ďaleko od nás. Zrazu to bolo tak blízko. Bezradné 
a beznádejné výrazy tváre ľudí zasiahli každého. Pocítili sme po-

trebu pomôcť a preto sme sa rozhodli zorganizovať humanitárnu 
zbierku. Ako starosta som telefonicky oslovil svojich kolegov v 
najviac postihnutých obciach a zistil čo potrebujú. Po dohode sme 
urobili zoznam a vyhlásili zbierku. Oslovili sme aj firmy v našej 
obci ako aj v okolí, ktoré prispeli materiálne alebo finančne. Ob-
čania prispeli materiálne aj finančne. Po zhromaždení veci som 
sa ako starosta a dobrovoľník Livio Durigon vydali na cestu. Do-
dávku nám poskytlo PD Bošáca. Pochodili sme všetky postihnuté 
obce a v každej odovzdali čo potrebovali. Nakoniec sme ostatné 
veci vyložili v centrálnom sklade v Hodoníne. Ďalšia cesta je po 
dohode so starostami naplánovaná na koniec augusta, preto zbier-
ka stále prebieha. Reálny kontakt na mieste bol šokujúcejší ako 
zábery v televízii. Som rád, že sme sa ako obec, občania zapojili 
do pomoci a prejavili tak empatiu, spolupatričnosť a ľudskosť. 

Nižšie uverejňujeme 
občanov a firmy, ktorí 
sa zapojili do zbierky.

Občania:
Kaššovic Vladi-

mír, Jarmila Gerlic-
zyová, Sedláčková 
Viera, rodina Mar-
tišková, rodina Mate-
jíková, rodina Kyse-
licová, rodina Uková, 
rodina Antona Krivé-
ho, Zuzana Poláková, 
Matej Krajčovic, Má-
ria Petrušová, Livio 
Durigon, Anna Berko-
vá, Milo Dzurák, pani 
babička Rizeková, Mi-
loš Bariny, Peter Jáno-
šík, Marta Benková, 
Martin Benko, Martin 

Adámať, rodina Turánková, Profjetová Daniela, Křenková Má-
ria, Mária Švorčíková, Jozef Kukuča a Erika Kukučová, rodina 
Jašková, Ľubica Masaryková, rodina Kusendová, Eva Zamcová, 
Ján Masár, Viera Kuchtová, Anna Hulínková, Eva Kaššovicová, 
Stanislav Janošík, rodina Vladimíra Mitánka, Mária Kaššovico-
vá, Martin Socha, Peter Socha, Miroslav Poštenyi, Jaroslav Mar-
ták, rodina Jána Juráčka, Dominik Petráš, rodina Chumchalová, 
rodina Oravcová, Šenkarčinová, Ján Benko, Daniel Juráček s ro-
dinou a ďalší ktorí nechceli byť menovaní.

Firmy: 
FERNO Slovakia Bošáca, Poľnohospodárske družstvo Bošá-

ca, Marián Turánek - TM izol, s.r.o. Bošáca, Tulala Tomáš Tren-
čín, Tofas Nová Bošáca, Tilia Nové Mesto nad Váhom, AGI 
Trenčín, Kusenda okna Zemianske Podhradie, Penzión Žákovic 
Trenčianske Bohuslavice.

Verím, že sme na nikoho nezabudli, ak náhodou áno, vopred 
sa ospravedlňujeme a prosíme dotyčného aby sa nám pripome-
nul. V ďalšom čísle Prameňa bude pokračovanie. Vážime si vašej 
ochoty pomôcť.

Mgr. Daniel Juráček
starosta obce Bošáca

Uvítanie do života 
2021, 2020, 2019



Narodili sa
Martin Hruda
Patrik Capák

Eliška Šimová
Šimon Ferianec
Adam Kochan
Michal Ševca

Manželstvo uzavreli
Marek Kukuča a Dominika Gajdová

Ján Benko a Mgr. Jana Kukučová
Tomáš Kozic a Kristína Hudáková

Jozef Václav a Ľudmila Škanderová
Róbert Kusenda a Ing. Zuzana Kusendová
František Tibenský a Katarína Kováčová

Rastislav Blažek a Mgr. Alžbeta Soliarová
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V časopise uverejňujeme aj autorské články s názormi, ktoré nemusia byť totožné s názorom redakcie.

Anna Ondrášková
Mária Jakubíková
Ľudmila Kapuncová
Ján Zverbík
Slavi Borisavljevič

Tatiana Borisavlje-
vičová
Jozef Janega
Mária Figurová
Vladimír Setvák

Miroslav Staňo
Ľudovít Brezovák
Mária Benková
Stanislav Hanáček
Gabriela Kukučová

Dušan Lobík
Peter Kochan

Navždy nás opustili

Opustil nás Ľudovít  Peráček
Do Dobrovoľného hasičského zboru vstúpil ako 30 ročný v roku 

1965. V dobe ťažkej na prácu, no veselšej, radostnejšej  a jedno-
duchšej pre spokojný život spoluobčanov. Jeho zásluhou sa poriada-
li brigády pri čistení lúk a pasienkov, 
kosenie lúk v nedostupnom teréne či 
zber kameňa a iné. Toto bol jeden z 
možných  zdrojov  príjmu hasičov. Aj 
keď toho nebolo veľa, no partia drža-
la spolu a bavili sa prácou pri speve 
a na konci pri bohatom občerstvení v 
miestnej jedálni. Pán Peráček bol ná-
pomocný aj po odchode na zaslúžený 
odpočinok. Pravidelne sa zúčastňo-
val schôdzí, ako aj všetkých akcií po-
riadaných našim hasičským zborom. 

Zbojmajster  Ľudovít  Peráček 
bol členom DHZ 55 rokov. Posled-
né povýšenie bolo vykonané v roku 
2015.  Získal medaile za vernosť od 10 po 50 rokov, bol ocenený 
Za spoluprácu, čestným uznaním OV DPO v Novom Meste n.V.,  
Čestným uznaním Územnej organizácie DPO SR ako aj ďakovným 
listom DHZ. Svojim prístupom k hasičstvu získal a obhájil III. stu-
peň vzorného požiarnika. 

Česť Vašej pamiatke!
DHZ ZP

Prázdno medzi 
nami

Ubehol čas a znova sa vytratili tváre, úsme-
vy a pohľady ľudí, ktorých sme mali radi, milo-
vali, boli nám blízky, alebo len žili vedľa nás a 
až keď nie sú medzi nami, sme zistili ako veľmi 
nám chýbajú. Nepomôže pýtať sa prečo, hľadať 
vinníka kto za to môže. Múdrosť hovorí: „Smrť 
dáva životu zmysel“. Zrejme to je pravda, no 
nikto si to nechce pripustiť, prijať ju. To čo 
nám môže prekonať bolesť v budúcnosti, je 
naše správanie dnes. Buďme k sebe milí, vší-
majme si ľudí okolo seba, prejavujme si úctu, 
rešpekt navzájom. Pozdravme sa, usmejme sa. 
Nerobme druhým, čo sami nechceme aby ro-
bili nám. Keď príde ten čas, už bude neskoro 
robiť čokoľvek. Venujme teraz spomienku na 
všetkých, ktorí nás opustili. Česť ich pamiatke!

      
  Mgr. Daniel Juráček


