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Milí spoluobčania,
dovoľte mi pozdraviť vás v predvianoč-

nom období a pred koncom roka 2021. Mys-
lím si, že viacerí sme radi, že sme ho prežili. 
Prajme si, aby tie ďalšie už boli lepšie, krajšie 
a hlavne zdravšie. Pozrime sa, čo sme zažili 
od posledného čísla nášho časopisu a pripo-
meňme si hlavné udalosti celého roka.

Naj udalosťou boli naše hody. Opäť v 
menšom komornom prevedení. Nechýbali 
kolotoče, futbal, výstavy, prednášky a v nede-
ľu aj vystúpenia hudobných skupín. Ďakujem 
všetkým organizátorom za skvele odvedenú 
prácu, účinkujúcim za krásne vystúpenia, re-
meselníkom z jarmoku a Vám návštevníkom 
za účasť. Tešíme sa na Čie sú hody, naše hody 
budúci rok. Veríme, že už bez obmedzení a so 
všetkým čo k tomu patrí. Z dôvodu pretrvá-
vajúcej pandémie sme museli zrušiť viacero 
akcií. Jednou z tých, ktorú sme organizovali 
bolo zapojenie sa do projektu „Nezabudnu-
tí susedia“ 9.9.21. v Deň obetí holokaustu a 
rasového násilia, v rámci ktorej sme si pri-
pomenuli a spoločne čítali mená ľudí kto-
rí zahynuli v koncentračnom tábore počas 
druhej svetovej vojny a odvážnych ľudí, 
ktorí pomáhali a schovávali svojich susedov 
židovskej národnosti pred fašistami. Ďakuje-
me všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto akcie, 
za organizáciu PaedDr. Danielovi Bradáčovi 
a Marianovi Mitánkovi a za zhotovenie pri-
pomínajúcej tabule Jánovi Brezovákovi. V 
septembri sa konali skvelé hody na Zabudi-
šovej. Opäť sa zišlo veľa domácich, ale aj 
rodákov. Poďakovanie patrí organizátorom, 
účinkujúcim, remeselníkom a všetkým náv-
števníkom. V októbri „šlapali“ všetci na Za-
budišovú v rámci Zabudišovskej vrchárskej 
časovky. Priamo v mieste cieľa pretekali deti. 
Príjemná úž tradičná akcia. Ďakujeme všet-
kým organizátorom. V októbri sme sa stretli 
ešte raz, tentokrát pod hlavičkou Mikroregió-
nu Bošáčka na Slávnostiach pod rozhľadňou 
Hajnica. Spoločným ekumenickým modle-
ním s pani farárkou Jankou Drottnerovou a 
pánom dekanom Richardom Jankovičom 
sme poďakovali za úrodu, vypočuli si det-
skú harmonikovú akadémiu zo Soblahova, 
folklórny súbor Bosák z Bošáce, deti púšťa-
li šarkanov pod vedením Janky Helíkovej, 
spoločne sme posedeli a užili si jesenného 
slnka. Ďakujeme organizátorom, poslancom 

z obce Štvrtok, rodine Jamborovej s priateľ-
mi, účinkujúcim a Vám návštevníkom. Do 
tretice v októbri vycestovali naši starí páni 
na priateľský zápas do Limbachu. Celý čas 
bola skvelá atmosféra a zápas vyhrali domá-
ci. Pani starostke ďakujeme za starostlivosť a 
spolu s hráčmi za zorganizovanie pohostenia. 
Poďakovanie patrí rodine nášho rodáka Iva-
na Chvílu za pohostinnosť a srdečnosť. Jeho 
schody z pivnice mali opäť prudké stúpanie. 
V novembri sme sa stretli znova pri očkovaní 
v KD Bošáca. „Podávala“ sa tretia, druhá a 
prvá dávka vakcíny Pfizer pre všetkých od 12 

rokov. Celkovo sa zaočkovalo 272 záujem-
cov. Ďakujeme Výjazdovej očkovacej služ-
be z Nemocnice Myjava pod zriaďovateľom 
Trenčianskym samosprávnym krajom. Na-
sledujúce očkovanie bude v pondelok 27.12. 
pre všetkých od 12 rokov nielen z bošáckej 
doliny ale celého Slovenska. Ďakujeme. 
Poslednou akciou mal byť príchod Mikulá-

ša, avšak nakoniec sa veľmi ospravedlňuje 
všetkým deťom že neprišiel. Nechal nám tu 
baličky a požiadal nás o roznesenie. Po tejto 
skúsenosti sme sa s ním dohodli, že budúci 
rok navštívi deti za každých okolností. Veľmi 
sa už teraz tešíme. V parku sme zhotovili ad-
ventný veniec, stromček a jedného soba, kto-
rého ešte nevyhrala Petra Vlhová. Ďakujeme 
Janovi Brezovákovi, Jarmile Zámečnikovej a 
Tani Gavendovej za zhotovenie venca. Rodi-
ne Janegovej z Jazier ďakujeme za vianočný 
stromček. V decembri sme rozniesli balíčky 
v podobe vitamínov, čaju a respirátora našim 
skôr narodeným spoluobčanom na posilnenie 
imunity. Ďakujeme všetkým za balenie a roz-
nesenie. Lekárni Bošáca za pomoc pri zabez-
pečení vitamínov.

Koncom augusta sa uskutočnila netradič-
ná akcia, kedy naši hasiči navštívili spriatele-
nú obec Černovice, aby si prevzali od miest-
neho hasičského zboru starú ručnú striekačku 
na renováciu. Ďakujeme hasičom z Černovic 
za dar a našim chlapcom za odvoz. Veríme, 
že ju čoskoro zrenovujú a predvedú nám his-
torický zásah.

V rámci projektov sa postupne posúvame 
ďalej. Náš najväčší projekt IBV Pod stráňami 
sa dostal do konečnej fázy územného roz-
hodnutia, ktoré bolo vydane dňa 11. októbra 
2021. Tento projekt momentálne zablokovali 
svojou námietkou pani Adamaťová, Fraňová 
a Kulichovci. Oznámenie o námietke je ve-
rejne dostupne na úradnej tabuli obce Bošá-
ca. Namietajúcim sa nepáči, že do ich parcely 
na konci role zasahuje ochranné pásmo káb-
la vysokého napätia, ktorý bude zakopaný v 
obecnom pozemku. Tvrdia, že ich pozemok 
bude znehodnotený. Iróniou je, že práve kvô-
li namietajúcim obec zvolila dlhšiu a drahšiu 
trasu vedenia tak, aby obišla ich pozemky. 
Počas konania ani raz nevzniesli námietku, 
že trasovanie kábla vysokého napätia im 
znehodnotí pozemok. Každopádne územné 
konanie bolo posunuté na odvolací orgán 
a obec žiada o neakceptovanie námietky z 
dôvodu neopodstatnenosti, nakoľko realizá-
ciou projektu naopak dôjde k zhodnoteniu 
ich pozemkov a ochranné pásmo neobmedzí 
užívanie pozemkov v súčasnom stave, ani v 
budúcnosti. Pravda je, že blokovanie a záker-
nosti človeka znechutia, ale podstatné je, že 
ho neodradia. Obec má riešenia, ktoré však 
predĺžia čas začiatku a predražia projekt. V 
rámci tohto projektu sme dokončili archeo-
logický výskum, kde sa pri poslednej etape 
našli prvky Rimanov. Predpokladá sa, že sa 
na naše územie dostali počas obchodovania 
medzi obyvateľmi v tej dobe. Celú lokalitu 
sme zahrnuli a uviedli do pôvodného stavu.

Ďalšie projekty obce sú v administratív-
nom konaní. Pri kompostárni prebieha verej-
né obstarávanie stavby. Do konca roka vyhlá-
sime opäť verejné obstarávanie na didaktické 
pomôcky v rámci projektu nových učební. 

z Bošáce z Bošáce

Hody – Folklórna skupina Kasanka

z Bošáce

Pri projekte Wifi pre teba vyhlasujeme verej-
né obstarávanie na realizátora. Energetický 
audit budov sa začne realizovať po kontrole 
verejného obstarávania zo strany riadiaceho 
orgánu. Ani tento rok sme neuspeli s projek-
tom zabezpečenia techniky pre prácu s odpa-
dom z Environmentálneho fondu. Dané pro-
jekty sme upravili a podali žiadosti o dotáciu 
na Environmentálny fond aj tento rok. Nebo-
la nám schválená dotácia z výzvy Minister-
stva práce na výstavbu nového bezbáriového 
detského ihriska. Bola vyhlásená nová výzva 
a žiadosť sme po aktualizovaní podali znova. 

Dokončili sme verejné obstarávanie na re-
konštrukciu a prístavbu hasičskej zbrojnice. 
Hneď po novom roku sa začne s prácami.

Z menších prác sme opravili najhorší 
úsek cesty na Zabudišovej a tiež časť cesty 
na Rolincovej. Tu ďakujem pánovi Benešo-
vi a obyvateľom Rolincovej za pomoc pri 
realizácii. Po dohode s PD Bošáca a firmou 

Ferno Slovakia sme zrealizovali novú cestu 
do pola okolo granulovačky, tak aby mali ob-
čania voľný prejazd a firma Ferno Slovakia 
sa mohla rozrásť. Rozširovaniu firmy Ferno 
sme veľmi radi, nakoľko vzniknú nové pra-
covné miesta pre našich občanov. Na cintorí-
ne sme zrezali stromovú alej tujok. K tomuto 
kroku sme žiaľ museli pristúpiť z dôvodu 
zlého stavu stromov. Hrozilo spadnutie stro-
mov na pomníky, alebo v horšom prípade 
na návštevníkov cintorína. Pôvodné stromy 
plánujeme nahradiť novými. V spolupráci s 
OŠK Bošáca sme osadili novú nádrž na vodu 
pre potreby závlahy. Dokončili garáže pre 
futbalistov a hasičov na futbalovom ihrisku. 
Zároveň sme osadili novú garáž pre novú 
vretenovú kosačku. Kosačka bude slúžiť len 
pre potreby kosenia trávnika na futbalovom 
ihrisku. Osadili sme nové dvere na dome 
smútku, ktoré budú slúžiť po osadení rampy 
pre bezbariérový vstup. Odvlhčili sme obvo-
dové múry na budove obecného domu. Opra-

vili a vyrovnali sme časť starého chodníka na 
cintoríne v Bošáci. Do ordinácie všeobecnej 
doktorky, miestnosti sestričiek a čakárne sme 
nainštalovali klimatizáciu s možnosťou vy-
kurovania v jesennom, jarnom a pri slabšej 
zime aj v zimnom období. V spolupráci so 
Správou ciest Trenčianskeho samosprávne-
ho kraja sme začali s úpravou krajnice me-

Hody mlatačka

Hody Bučkovanka

Hody Bosak Cintorín bez tujok.

Úprava terénu po archeol. nálezisku

Hody Starí páni. Ihrisko osadzanie nádrže.

Hody trening MMA

Rekonštrukcia cesty do pola

Rekonštrukcia cesty do pola

Cintorín s tujkami.

Hody Zebranka
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Úprava terénu po archeol. nálezisku
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Rekonštrukcia cesty do pola

Cintorín s tujkami.

Hody Zebranka
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dzi Bošácou a Tren. Bohuslavicami. Povedľa 
cesty vznikne spevnené krajnica, ktorú budú 
môcť využívať chodci, alebo cyklisti. V kul-
túrnom dome sme začali s rekonštrukciou ku-
chyne. Po jej dokončení bude kultúrny dom 
plne k dispozícií pre organizovanie všetkých 
druhov osláv. Počas zrovnávania terénu po 
archeologickom výskume sme prehĺbili kraj-
nicu popri ceste smerom k zbernému dvoru.

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 nedokážeme očistiť chodník 
od snehu. Druhou prosbou je orezanie koná-
rov nad chodníkmi a cestou. Je zhoršená prie-
chodnosť po chodníku a v zime vzniká prob-
lém pri odhŕňaní snehu. Zamestnanci správy 
ciest a obce nemajú čas robiť orezy ako ovo-
cinári. Ďakujem za spoluprácu a pochopenie.

Záverom ĎAKUJEM všetkým občanom, 
ktorí sa zapájajú do života v obci v ktorejkoľ-
vek oblasti. Prajem nám všetkým, aby sme 
boli zdraví, šťastní, žili s láskou, úsmevom, 
trpezlivosťou, spolupatričnosťou, vzájomnou 
podporou a v mieri. Prajem všetkým pokojné 
vianočné sviatky a krásny Nový rok 2022.

 
Váš starosta

Mgr. Daniel Juráček

Úprava krajnice na spevnenú.

Rekonštrukcia kuchyne v KD Bošáca

Adventný veniecRekonštrukcia kuchyne v KD Bošáca

Tvorba adventného venca.

Očkovanie treťou dávkou.

Obecný úrad
bude cez sviatky
zatvorený 
od 22.12.2021 do 2.1.2022
a piatok 7.1.2021 

otvorený bude 
3. 01. 2021 – 5. 01.  2021
 

Zberný dvor 
bude cez sviatky
otvorený 
22.12.2021, 29.12.2021,  5.1.2022

zatvorený bude
v sobotu 25.12.2021, 01.01.2022

Zber KO bude 
27.12.2021

Jako
vipráváme
v Bošáci

som rád, 
že Vám 
môžem pred-
staviť novú 
knihu od 
autorky, našej 
pani učiteľky 
Magdaleny 
Kollárovej s 
názvom Jako 
vipráváme 
v Bošáci. 
Knihu ilustroval Jan Karlík a vydala 
ju Obec Bošáca. Obom ďakujem za 
nádhernú prácu. Za finančnú a morál-
nu podporu ďakujem nášmu rodákovi 
RNDr. Jozefovi Kollárovi. Verím, 
že si užijete čítanie knihy pri dlhých 
zimných večeroch. Knihu si môžete 
zakúpiť na obecnom úrade v Bošáci.

Mgr. Daniel Juráček

Balenie baličkov pre seniorov.

Slávnosti pod 
rozhľadňou 
Hajnica

V nedeľu 26.9.2021. sme stretli opäť na 
vrchu Hájnica na tradičných Slávnostiach 
pod rozhľadňou. Tento rok už 8. ročník 
priniesol krásne počasie, avšak bezvetrie. 
Po zahájení a uvítaní predsedom združenia 
mikroregiónu Bošáčka Danielom Juráč-
kom, pani farárka Janka Drottnerová a pán 

dekan Richard Jankovič spoločne poďako-
vali za úrodu a pomodlili sa s nami. Vy-
stúpil náš folklórny súbor Bosák z Bošáce 
a Heligonková akadémia zo Soblahova. 
Janka Helíková pripravila pre deti tvorenie 
a púšťanie šarkanov. Pani Jamborová s tí-
mom pripravila skvelý guláš, Gabika Voj-
toková s poslancami zo Štvrtka zabezpe-

čila pitný režim, poľovníci z Bošáce nám 
venovali srnca a Rado Mago zabezpečil 
hygienu. Ďakujeme všetkým spoluorga-
nizátorom, účinkujúcim, návštevníkom a 
tešíme sa na stretnutie o rok.

Mgr. Daniel Juráček

Činnosť DHZ Bošáca
Milí čitatelia, blíži sa koniec roka a my Vám prinášame krátke 

zhrnutie našej činnosti. Členovia výboru zasadali v tomto roku 5 
krát. Na svojich zasadnutiach sa zaoberali prípravou jednotlivých 
akcií poriadaných v roku 2021 a riadením celkového chodu DHZ.

Proti pandemické opatrenia nám toho veľa nedovolili, ale sme 
vďační aj za to málo. Za svoje nasadenie v prvej vlne si dvaja naši 
členovia, Dušan Kasana a Daniel Popluhár, vyslúžili čestné me-
daile od ÚzO DPO SR. V lete sme sa ukázali na DOD PD Bošáca 
aj s ukážkou techniky. Deň detí sme strávili v MŠ Bošáca a taktiež 
v Zemianskom Podhradí. Na okresnej súťaži družstvo mužov vy-
bojovalo výborné 2.miesto a chlapci priniesli domov aj Putovný 
pohár za najrýchlejší útok. Na konci augusta sme z Černovíc pri-
viezli historickú „koňskú“ striekačku, ktorú čaká renovácia. Tento 
rok sa nám podarilo usporiadať aj výročnú členskú schôdzu.

Na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým aktívnym čle-
nom DHZ Bošáca, sponzorom Ferno Slovakia, Bošácka Pálenica, 
Čaba BAR, PD Bošáca, starostovi obce D. Juráčkovi, prispievate-
ľom 2% z daní, fanúšikom a každému, kto dopomohol k rozvoju 
DHZ Bošáca.

Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov, stráve-
ných v kruhu najbližšej rodiny, v zdraví a dobrej nálade. A do 
nového roka Vám prajeme veľa zdravia, pozitívnej energie, nech 
sme všetci šťastnejší a milší na seba aj v týchto neľahkých časoch.
       

Juraj Kyselica,
predseda DHZ Bošáca 

z Bošáce
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Výročnú členskú schôdzu (VČS) sme 
uskutočnili skôr ako v minulých rokoch. 
Naplánované úlohy sme splnili len čias-
točne, chýbali nám spoločenské posede-
nia, brigády a iné aktivity. Prečo? Dôvod 
je nám všetkým známy. No aj napriek 
tomu sme sa zapojili do života obce.

Na VČS sme vzdali úctu 11 členom 
našej organizácie, ktorí nás v priebe-
hu  tohto roka navždy opustili. Česť ich 
pamiatke. V roku 2019 v novozaloženej 

Folklórnej speváckej skupine (FSSk) Bo-
sák účinkuje aj niekoľko našich seniorov. 
Tento rok tiež nacvičovala piesne pod 
odborným vedením Slavomíra Ježka. S 
nacvičeným programom vystúpila v au-
guste na bošáckych hodoch a v septembri 
na oslavách na Hájnici. Škoda,  že sme 
nemali možnosť spievať na 1. adventnú 
nedeľu pri adventnom venci na námestí, 
ktorý zodpovedne pripravil  Ján Brezovák 
za pomoci Jarky Zámečníkovej, Tatiany 
Gavendovej a starostu obce. Ďakujeme za 
prípravu adventného venca. Počas letnej 
brigády sme natierali lavičky v parku na 
námestí   (že sú pekné?) a v jeseni sme 
upravili trvalky na prezimovanie.  

Veľká radosť z výletu 
Po svedomitej príprave výboru, no 

predovšetkým A.Juráčkovej a predsedu 
J.Wittkaya, sme sa  zúčastnili 22.9.2021 
autobusového zájazdu  do Dolnej Krupej.  
Má sedem pamätihodností: kaštieľ, park, 
divadlo, ružová záhrada, umelý kopec, 
kostol a mauzóleum Chotekovcov. Tvoria 
súčasť kultúrneho dedičstva, z ktorých sa 
do dnešného dňa nezachovalo kaštieľne 
divadielko a ružová záhrada. Navštívi-
li sme areál MEDOLANDIA- to je svet 
medu, medoviny, histórie a predovšetr-
kým ruží s ich omamnou vôňou. Ružiar-
ska tradícia má v Dolnej Krupej silné ko-
rene. V najväčšej miere sa o ňu zaslúžila 
grófka MÁRIA HENRIETA CHOTEKO-
VÁ, ktorú prezývali RUŹOVÁ GRÓFKA 
alebo DUŚENKA pre jej lásku k ružiam 
a k ľuďom. V roku 1910  sprístrupnila na 

svojom pozemku veľkolepú ružovú zá-
hradu. Dobové dokumenty hovoria až o 
6000 kultivaroch. Nová ružová záhrada 
ROZÁRIUM bola založená v roku 2019 a 
v súčasnosti sa v ňom nachádza viac ako 
tisíc ruží, z ktorých najjväčšie zastúpenie 
má práve odroda °Ružová grófka Mária 
Henrieta°. Lupene ruží nazbierané za sl-
nečného rána, keď sú pokropené sviežou 
rosou, rozvíjajú vôňu v každom dúšku 
medoviny. V areáli MEDOLANDIA  je 
reštaurácia, obchod s medom,  medovými  
výrobkami a medovými nápojmi, kde sme 
boli pozvaní na malú ochutnávku.Tieto 
výrobky ponúka firma APIMED od roku 
1998. V jeho blízkosti sa nachádza roz-
siahly kaštieľ, ktorý je teraz v rekonštruk-
cii. Je tu tiež zaujímavý dom-Múzeum 
Ludwiga van Beethovena, ktorý tam učil 
na klavír dievčiny z rodiny Chotekovcov. 
Ďalšími zaujímavosťami je PARK,  KOS-
TOL SV. ONDREJA, MAUZÓLEUM 
CHOTEKOVCOV, kde je pochovaná aj 
Mária Henrieta v r. 1964 (nar. 1863). Naj-
lepšie je to všetko osobne vidieť a zažiť, 
predovšetkým v máji a júni, keď kvitnú 
všetky ruže. A preto sa tam v lete niektorí 
ešte vyberieme. Po celodennej prehliad-
ke krásy a histórie areálu (aj s medovým 
nákupom) sme sa vrátili spokojní domov. 
Ďakujeme za príjemne prežitý deň.

Ostatné  aktivity plánované do konca 
tohto roka z uvedeného dôvodu  sú odlo-
žené na budúci rok. Dúfajme, že sa nám 
podarí zrealizovať nové priestory pre náš 
KLUB.

Pokojné prežitie vianočných sviatkov 
a Nový rok plný šťastia, zdravia a lásky 
Vám praje

Mgr. A. Rýdza a výbor ZO JDS Bošáca

Zo života seniorov
ZO JDS Bošáca

Medzi hlavnou cestou a potokom 
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 potok, ktorý bol oproti 
súčasnej lávke o pár metrov severnejšie. 
Za mostom vidieť Brezovákech dom, 
ktorý tiež už dnes nestojí.

Fotografia z 24. augusta 1934 
spred Sokolovne zachytáva príchod 
evanjelického farára Ľudovíta Pavla 
Domku do Bošáckej doliny. Sokolovňa 
slúžila ako telocvičňa i divadelná sála. 
Využívala sa taktiež ako kultúrny dom 
a bývali tu povestné zábavy, na ktoré 
s nostalgiou spomínajú naši najstarší 
občania. Samozrejme, konávali sa tu aj 
svadby a rôzne posedenia. V Sokolovni 
sa veľkej obľube tešilo i kino.

PaedDr. Daniel Bradáč

Pohľad na Bošácu zo Strání v 60-
tych rokoch 20. storočia. V popredí 
vidieť vtedy „nové“ futbalové ihrisko, 
ktoré bolo vybudované začiatkom 60-
tych rokov 20. storočia. Za ním sa pri 
ceste nachádza Slimákéch stodola, na 
jej mieste bola postavená bytovka, ku 
ktorej pred dvadsiatimi rokmi pribudli 
ďalšie bytovky. Dominantnou budovou v 
strednej časti  je miestny národný výbor 
– dnešný obecný úrad. Vedľa obecného 
úradu napravo ešte nestála pošta, ale 
dom Ľudovíta Slimáka, ktorý nazývali aj 
„Drábovec“, pretože v období Rakúsko-
Uhorska bola v budove žandárska 
stanica. 

Zaujímavý je pohľad na políčka 
na Malej Strane, ktoré ešte nescelilo 
združstevňovanie. Taktiež stoja za 
zmienku upravené lúky v oblasti 
Baby, ktoré sú dnes zanedbané a 
zarastené krovinami. Naopak popri ešte 
nezregulovanom potoku rástli topole, 
vŕby, či iná vegetácia.

Historickým 
objektívom

z Bošáce
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Ďakujeme za príjemne prežitý deň.

Ostatné  aktivity plánované do konca 
tohto roka z uvedeného dôvodu  sú odlo-
žené na budúci rok. Dúfajme, že sa nám 
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Vám praje

Mgr. A. Rýdza a výbor ZO JDS Bošáca

Zo života seniorov
ZO JDS Bošáca
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s nostalgiou spomínajú naši najstarší 
občania. Samozrejme, konávali sa tu aj 
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stanica. 

Zaujímavý je pohľad na políčka 
na Malej Strane, ktoré ešte nescelilo 
združstevňovanie. Taktiež stoja za 
zmienku upravené lúky v oblasti 
Baby, ktoré sú dnes zanedbané a 
zarastené krovinami. Naopak popri ešte 
nezregulovanom potoku rástli topole, 
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Historickým 
objektívom

z histórie



8 9

Kniha 
o Zabudišovej
Milí čitatelia,  

v poslednej dobe často dostávam 
otázku, kedy bude hotová kniha o Za-
budišovej. Chcem Vás preto poinfor-
movať v akom štádiu sa dnes kniha 
nachádza. Kniha je napísaná, prebehla 
už jazyková úprava a momentálne sa na 
knihe robí grafická úprava. Kniha ob-
sahuje okolo 800 fotografií a viac ako 
50 % sú staré, poškodené fotografie (čo 
je veľmi náročné na ich úpravu), preto  
bude grafická úprava trvať cca 2 mesia-
ce. V prvých mesiacoch budúceho roka 
by mohla ísť kniha do tlače. Nakoľko v 
súčasnej situácii majú aj tlačiarne prob-
lém s dodávkami papiera predpokladá-
me, že aj vytlačenie knihy bude trvať 
cca 1 mesiac. Dúfame, že v prvej polo-
vici budúceho roka bude kniha na svete.

Kniha je rozdelená do troch častí. V 
prvej časti je opísaná história Zabudišo-
vej, jej jednotlivých častí (kaplnka, ob-
chod, škola, kríž, Barina, Mičkóvka...), 
opísané sú jednotlivé role, kde sa nachá-
dzali (mapa) a ako vznikli ich názvy. 
Opísané sú všetky spoločenské organi-
zácie, ktoré na Zabudišovej fungovali, 
povesti o Zabudišovej atď.

V druhej časti sú opisované jednotli-
vé domy a rodiny, ktoré v nich žili kon-
com 19. a v 20. storočí. Sú tu aj domy, 
ktoré už dnes neexistujú. Samozrejme 
pri každej rodine sú fotografie jej členov 
a u viacerých aj fotografie pôvodných 
domov. (Všetky údaje a fotografie som 
získala od členov jednotlivých rodín).

V tretej časti sú opisované domy a 
rodiny, ktoré na Zabudišovej žili v 18. 
a 19. storočí. Opisy sú doložené mapa-
mi, z ktorých vidieť kde boli postavené 
domy vtedy a kde sa nachádzajú dnes. 
Túto časť som nepísala ja. Spracoval ju 
Ing. Jaroslav Kukuča, autor knihy Osíd-
lenie Bošáckych kopaníc.

Prajem všetkým čitateľom príjemné 
prežitie sviatkov a veľa zdravia a šťastia 
v novom roku.

     
 Ing. Radošová Ľudmila

Pripájam pár fotografií 
z kultúrneho života na Zabudišovej, 

ktoré sa budú v knihe nachádzať.

z Bošáce z histórie

BOŠÁCA. Dlhoročná folkloristka, speváčka, členka folklór-
nych skupín a propagátorka ľudovej kultúry a zvykov našich 
predkov Martina Žabčíková zomrela 29. novembra vo veku 
37 rokov. Nielen náš región, ale aj priaznivci folklóru, spevu, 
tanca a dobrej ľudovej hudby v iných častiach Slovenska i za 
jeho hranicami strácajú jej odchodom zanieteného a vždy dob-
re naladeného príjemného človeka, ktorý miloval a zachovával 
dávne tradície našich dedov a starých mám. Posledná rozlúčka 
s mladou folkloristkou vždy rozdávajúcou pozitívnu energiu a 
úsmev sa uskutočnila 3. decembra v Dome smútku na cintoríne 
v Bošáci.

Predstavovala folklór nášho regiónu
Martina Žabčíková sa zamilovala do čara folklóru, ľudovej 

hudby, spevu a tanca, bošáckych krojov a dávnych zvykov náš-
ho regiónu už vo svojich študentských časoch. Svet folklórnych 
tradícií ju opantal a navždy sprevádzal jej životom vyše dvadsať 
rokov. Vždy usmiata speváčka plná elánu postupne pôsobila vo 
folklórnych skupinách v našom regióne, ktoré prezentujú ľudo-
vé zvyky z okolitej oblasti. Svoju výraznú stopu zanechala už 
počas približne jednoročného pôsobenia vo Folklórnej skupine 
Novobošáčan, v skupine mladých ľudí, ktorá sa snažila o obno-
venie folklórnych tradícií v obci Nová Bošáca. Folklórna sku-
pina sa venovala vo svojej činnosti výlučne tvorbe pochádzajú-
cej z Bošáckej doliny a prezentovala ju najmä na podujatiach v 
Bošáci a v Novej Bošáci.

Svoj spevácky talent a nadšenie pre folklór naplno využí-
vala a rozvíjala v ženskej Speváckej skupine Frkulice, ktorej 
bola stálicou. V posledných rokoch sme ju mohli vidieť aj v na-
šom regióne počas vystúpení a programov Večer s folklórom i 

Stretnutie s folklórom 
v Novom Meste nad 
Váhom, Predhodo-
vých zabudišovských 
slávnostiach, Hodoch 
v Zabudišovej, Lubin-
skej kose v Lubine, 
Slováckej jaternici v 
Trenčianskych Bo-
huslaviciach či počas 
čepčenia v sídle gróf-
ky Bátoriovej v Čach-
ticiach a na viacerých 
iných miestach.

Obdivovala kroje z Bošáckej doliny
Martina Žabčíková mala veľmi blízky vzťah aj ku krojom 

z Bošáckej doliny. Niektoré z nich uchovala v rámci rodinnej 
tradície po svojej babičke a prababičke. V Trenčíne u známej 
autorky ľudových krojov a ľudových výšiviek Viery Černovej 
si nechávala šiť aj verné a dokonalé repliky krojov z bošáckeho 
regiónu, v ktorých rada vystupovala na folklórnych podujatiach. 
Ako oko v hlave opatrovala rodinné pamiatky v podobe bošác-
kych krojov a ich súčastí. Tie, ktoré chýbali, si nechala podľa 
dobových predstáv došiť.

Stala sa aj spoluzakladateľkou, správkyňou a znamenitou 
hovorkyňou slovensko - poľského priateľstva  v rámci komu-
nity Forum Karpackie. Cieľom tejto komunity s niekoľkotisíco-
vou podporou jej priaznicov je vzájomné vzdelávanie a  výmena 
informácií v oblastiach kognitívnej vedy, etnológie, etnografie 
a kultúrnej antropológie Karpát a jej obyvateľstva. Tento cieľ sa 
komunita, ktorej výraznou postavou bola aj Martina Žabčíkova, 
snaží zabezpečiť publikovaním fotografií, filmového materiálu 
a zaujímavých odkazov.

Česť jej pamiatke!
Text: Martin Šimovec

(Prevzaté z MY – Trenčianske noviny)                                                                                                                                    
FOTOGRAFIE: MARTINA ŽABČÍKOVÁ.....Folkloristka 
Martina Žabčíková zomrela vo veku 37 rokov    (Foto: FB)

Folkloristka a speváčka Martina Žabčíková

z histórie
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Folkloristka a speváčka Martina Žabčíková

spomienka
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Náš rodák Peter Dzurák zbieral 
a zaznamenával príbehy, zvyk-
losti a historické udalosti Bošác-
kej doliny a okolia. Rozhodli sme 
sa aj prostredníctvom časopisu 
Prameň priblížiť Vám jeho prá-
cu. Nasledujúce riadky popisujú 
život, zvyky a skutočné príbehy 
cigáňov z Dolného Kamenia tak, 
ako mu ich vyrozprávali ich su-
sedia. Dolné Kamenie sa nachá-
dzalo na pozemku, kde dnes stojí 
Bošácka Pálenica. Rukopis je 
upravovaný nakoľko je písaný v 
Bošáckom nárečí a to formou píš 
ako počuješ. Pre zachovanie au-
tentickosti boli ponechané nie-
ktoré bošácke a cigánske výrazy. 

Objekt č. 1 – evanjelická 
zvonica

Objekt č. 2 – tu býval Ján 
Herák, tiež mu hovorili Jano 
Beznohí alebo Čukan.

 Bol to vojnový invalid. Hrá-
val v cigánskej kapele druhé 
husle, alebo ako on hovorieval 
– terčuval. Jano mal viac detí. 
Všetky veľmi šikovné. Niektorí 
chlapci chodili aj do hudobnej 
školy. Janová žena robila štetky. 
Štetinu zbierala po domoch, kde 
zabíjali. Stačilo jej už potom len 
kúsok ostružlikaného dreva na 
rúčku a smola. Keď robila veľké štetky, také 
na líčenie, to jej už niekto urobil okrúhlu do-
štičku do ktorej nebožiecom navŕtali dierky, 
do tých dierok vopchala štetiny, zaliala smo-
lou, nastokla na palicu a mohlo sa líčiť.

Objekt č. 3 – tu býval Gábor.
 Najstarší cigáň ( spomína jeden zo su-

sedov) ja som si ho pamätal, stále bol starý 
a večne bosí. V zime, v lete. Cez najväčšie 
mrazy chodil po dedine bosý a mňa ozia-
balo v čižmách. Čo to mal za kožu, tuším z 
hrocha. Za mlada bol muzikant a až do kon-
ca života dobrým kováčom. Latové klince, 
malé nebozjéce, to mu málokto dal fleka a 
tiež bol dlhé roky vajdom. Keď zomrel, tak 
mu na pohreb prišlo tých cigáňov z pekla-ja-
zera. No parádny pohreb. Tiež plechy (dy-
chovku) Keď sa prichádzalo na cintorín dal 
Zadný Janega befel bubeníkovi Kochanovi 
od potôčka: „ Adam daj anšlák“! Ako buchol 
na bubon bum-bum-bum, to bol signál aby 
cigánky začali omdlievať. Jedna sa zvalila 
na náš plot, čo sme mali záhradku pred okna-
mi a jak ju kriesili aj ho zvalili. A to si inšie 
nepočul len: „chaj hi dijana!, chaj hi diana!“ 
A Ičo Čert sa išiel ubehať, čo lietal od jednej 
odpadnutej k druhej s flaštičkou alpy. A to 
nie, že by si upili, to stačilo dať  niektorej len 
pod nos, nemusel ani odštuplovať a už bolo 

dobre. Ten moment už bola prebraná, ruky 
nad hlavu a rumázgala po ceste až dokým 
ju nechytili nové mdloby. Tak veru „chaj hi 
dijana!“.

Cigáni sa zo všetkého najviac báli mŕt-
vych. Že prídu za nimi po smrti. A keď nie-
ktorí z nich zomrel, bolo pre nás, ktorí sme 
bývali blízko sa načo pozerať. Mŕtveho dali 
do truhly a vystreli ho v búde. Všetci domá-
ci, aj tí čo boli poprichádzaní, si posadali 
okolo vatry, vonku bol taký plac medzi búdu 
čo bol starý Gábor a z dolného boku Hluchá 
Anna a tam pri tom ohni presedeli celú noc. 
Fľaška išla z ruky do ruky a každý pripíjal na 
zdravie tým ktorí žijú a na tichý odpočinok 
tomu čo bol vystretý. Ináč pohreb bez hud-
by si ani nepamätám. Aká – taká, ale musela 
byť. A kar, ako malé veselie. Všetci aj do-
majší aj poprichádzaní (Čertov Ičo povedal 
Karáskech Paľovi, keď sa ho pýtal či bolo 
moc ľudí na pohrebe jeho otca „ Ujček Ka-
ráškech, tatovi bolo na pohrebe ludží z čelé-
ho šveta a ešče aj odinakal). Tak aj títo boli 
poprichádzaní z Kostolného, Teplíc,  Pobe-
díma, Nového mesta n/V,  a neumyslí odkiaľ. 
Každý prispel na pohreb, ako kto mohol. 
Raz, nepamätám si na ktorom pohrebe mali 
hudbu „bošácke plechy“, teda dychovku. 
A už na kare, lebo pohrebovanie mali len 

sedláci „gádžovia“, cigáni mali 
kar, tak si Čičko-Fantas rozká-
zal zahrať pesničku, ktorú mal 
zomretý najradšej.: „Prší, prší, 
len sa leje…“, ale kapelník ho 
odhováral. Keď toto Čičko opa-
koval viac razy, tak mu rovno 
povedal: „Ičánko, toto ti nemô-
žeme splniť, lebo hentá nota na 
plechy nejde“. Na to Čivo sa za-
myslel a po chvíli povedal: „Keď 
nejde, nejde. Nedá ša ništ robiť, 
ale miešto toho zahrajte mu tú 
“Hore víš bože môj..“ (Mala to 
byť známa nábožná pieseň „Blíž 
k tebe Bože môj…)

Objekt č. 4 – tu býval Gim-
lavý Šandor – Herák Alexander.

 Mal synov Čiva, Šandorka 
a Karola. Karol umrel mladý. 
Starí Gimloš aj Čivo skupúvali 
sliepky, vajcia, králičie kožky a 
chytávali pri potoku rakov. Tých 
starý nosil pánom do Trenčína. 
Cez leto všetci tĺkli kamene. Gi-
mlavý Šandor bol raz vykupovať 
vajcia na osade Zasbudišová. 
Po zdarilej obchodnej transak-
cii čo dosvedčovala až po okraj 
naplnená „krošňa“ v „sečke“ 
naukladaných slepačích vajec, 
s ktorou, zavesenou na trakoch 
opatrne zdolával prudkým po-
klesom vyznačujúci sa úsek 

cesty v úbočí Budišovej. Práve prechádzal 
eróziou rozbrázdenou časťou povedľa „Ma-
chalech pitvora“, keď zbadal prebehnúť 
cez cestu „kompána“ – škrečka. Vidinou 
neočakávaného ľahkého zárobku, ktorý 
predstavovala koža tohto poľnohospodármi 
prenasledovaného škodcu, zabudol Šandor 
na svoj krehkosťou sa vyznačovaný náklad 
a pri väčšom predklone, snažiac sa palicou 
vyduriť škrečka z domnelej skrýše, vysypali 
sa z krošne vajcia po klonenom teréne. Ak si 
pred susedmi Šandor spomenul na túto prí-
hodu nezabudol pri opise poznamenať, že“ 
šetky, od jedného do druhého, šetky vajčá 
ša mi roškotúlali hore Budišovú. Šlak traf 
toho kompána“. Ako vojnový invalid dostá-
val štátnu podporu, ale to bolo psovi mucha.  
Kto vie či mu to stačilo na „Zorky“ (názov 
cigariet). Pravú ruku mal takú, akosi od zá-
pästia podkosenú pod seba. Nemohol natiah-
nuť dlaň. Preto tú ruku nosieval strčenú vo 
vačku. A ráz stál s mojím otcom pri záhradke 
čo sme mali pred oknami do cesty a práve 
vtedy si to namierili dve Olašky do nášho 
domu. Ale pred samú bránu, ako keby si to 
rozmysleli a jedna išla naproti susedovom a 
druhá namierila rovno k nám. A ako otvára-
la bránu Gimlavý na ňu:“Chajdžaš ti jašna 
šviečka, poveč tuto mójmu šušedovi, kerú 

ruku mám gimlavú“? „Kahá! Šak to aj šlepí 
vidzí, hentú čho máš štrčenú ve vhačku, hi 
khúro!“ A nečakala ani na to čo jej Gimlavý 
povie a už bola za bránu. Istotne už ponú-
kala mame, že jej bude vykladať 
karty alebo hádať z ruky. Šandor 
ostal na chvíľu zarazený. Lebo 
ozaj len slepá by nebola uhádla, 
ktorá ruka môže byť poškodená, 
teda zmrzačená a potom dal otco-
vi znat svoje prekvapenie: „Šu-
šetko, oni veďá. Šám šiš to vidzel 
na švoje oči – oni veďá. Na prvý 
šup uhálla a to ši ból švetkom, 
kerú ruku mám gimlavú“.

„Gimblavý Šandor“ bol i na-
priek obmedzenej pohyblivosti 
hornej končatiny rúči remeselník 
– kováč. Z pod jeho rúk vzchá-
dzali žiadané výrobky v širokom 
sortimente, od „osmičék“ po 
„kravské“, „pásové a Klamové“ 
retiazky a „hamovníky.  Kované 
klince (laťáky), kramle, haspri“ 
prípadne „nebožiece – špulíre“ 

Mladý Šandor, stredný syn 
„Gimlavého Šandora“ bol už v 
rokoch kedy mal myslieť na žene-
nie. Ak mu to však starostlivé (a 
všetečné) ženy, občianky cigán-
skeho pôvodu pripomenuli, buď 
im priamo alebo v inotaji odvetil 
„Šahi? Já mám ešče more času!“ 
Avšak jeho častá niekoľkodňová 
absencia v „rákoši“ neušla po-
zornosti príslušníčkam cigánskej osady a 
tak pri najbližšej príležitosti obrátila sa na 
neho Anna Heráková, manželka cigánskeho 
vajdu. Oslovila ho priamo otázkou: Šandor 
akejav! Ti nás neobalamúčiš, že ša neoženi-
del. To móžeš vyprávat Hluchej Anne. Čuč! 
Ti ša budeš oženidel! Tak nám ju doneš na 
próbu! Nech vidžím jakí má krok!“

Ešte sa vrátime k tým Olaškám. Obec 
Bošácu sporadicky navštevovali „olašský 
cigáni“ (Olasi). Zvyčajne sa utáborili poni-
že dediny (Brezovákech stav) a v krátkom 
čase, súc na tento kočovný spôsob života 
navyknutí, rozdelili si úlohy. Ženy po dvo-
jiciach navštevovali domácnosti, v ktorých 
okrem pýtania poživatín, ponúkali služby 
vo forme čítania z ruky, vykladania kariet, 
prípadne poskytovania pomoci pri úrekoch, 
porobeniach a podobných bosoráctvach. 
Muži núkali výrobky v sortimente svojej 
profesie, v ktorej vynikali, ba v rámci od-
bornosti boli nedostižní (napr. meditepci na 
zákazku vyrobili z guče medi medené kotle, 
alebo korytári z prineseného východzie-
ho materiálu (čierny topoľ, jahnaď, breza, 
lipa) na počkanie vyhotovili chlebové alebo 
obáracie koryto, alebo vahan. Starousadlíci 
príbuznej etniky – domáci cigáni – neboli 

týmito návštevami nadšení a to i napriek 
tomu, že v podnikateľskej činnosti nešlo o 
konkurenciu. Dôvody separácie pramenili 
z toho, že Olasi sa pri návštevách domác-

ností príležitostne uchyľovali k nezákon-
nému prisvojovaniu všetkého, čo stálo za 
pozornosť. Od náradia po časti odevu, ale 
najbežnejším artiklom bola hydina. A práve 
táto činnosť bola zdrojom obvinení a podo-
zrievania, ktoré šlo na vrub domácej (len 
ojedinele sa uchyľujúcej k takémuto dru-
hu získavania obživy) etniky. Pri priamom 
kontakte domácich cigáňov s Olašmi ne-
hrozili bezprostredne spory, alebo fyzické 
napádanie, avšak domáci cigáni pri každej 
príležitosti dali najavo svoju nadradenosť a 
v nemalej miere i povýšenosť.

Objekt č. 5 – tu býval so svojou rodi-
nou Štefan Herák, zvaný Ičo Čert

Mal dvoch synov: Paľa – Bonza a Štefa-
na (Iča), tomu hovorili Čičko-Fantasta a dve 
dcéry Emíliu a Helenu. Ráz nastal u nich 
veľký poplach. Rozchýrilo sa že Paľo  um-
rel na vojenčine. To bolo doma čosi strašné. 
Prehovárali ich, že to nemusí byt pravda, že 
je moc Herákov, že to môže byt niekto iný, 
že mohlo dôjsť  k omylu, tak jak sa to pri 
takých príležitostiach stáva. Ale starý Ičo sa 
nedal presvedčiť, trval si na svojom.“ Pa-
dél, padél, mňa nichto neprehovorí. Šak on 
nám o tom píšal. Došél list z Hronova nad 
Hronom“.

Pala-Bonza. Som raz stretol v Meste. 
Zbadal som ho ako vyšiel spoza rohu, ako 
je železiarstvo, aj zo ženou, bielou. A reku, 

ako starého známeho, opýtam 
sa ho ako sa má. Zavolám He-
rák a nič, čo ohluchol? Zas He-
rák. Zastavil, ale hneď ako na 
mňa pozrel som vedel, že niečo 
nie je v poriadku. Príde ku mne 
a ako ma počuješ: „Čo som ti ja 
jakí Herák? To ši zapamataj, že 
ja som Rehák, Rehák a choč ši 
po svích“! No ja som zastal ako 
obarený a až po dlhšej chvíli mi 
došlo, že by som si mal zavrieť 
hubu. Tak veru Rehák. - V období 
po 2. sv. vojne využijúc možnosti 
zmeny priezvisk, zmenil si z pô-
vodného Herák na Rehák.

Ešte opíšem ako zomrela 
Čertova žena. Keď ovdovela, deti 
sa roztratili, tak si chodila zará-
bať tak, že chodila oberať  šípky. 
A raz sa domov nevrátila. A tak 
ráno, všetko čo malo ruky a nohy 
ju išlo hľadať.  Prešli Babu, Pe-
terkové, Seničanovú, baby nikde. 
Ani stopy. A tak za tri – štyri dni 
prišla oznámiť na Národný výbor 
jedna žena, že ako išla s dediny 
domov, do Jazier, že tam v takem 
jarku našla hentú cigánku mŕtvu. 
Hlava vo vode, čo ide z Jazier ten 
potôčik. Neviem či jej prišlo zle 
alebo sa tak nešťastne pošmykla 

a tak tam pošla
Ičo Čert bol dlhé roky cigánskym vaj-

dom. Rozhodnutia a príkazy vajdu boli 
pre ostatných príslušníkov cigánskej obce 
zákonom, ktorý rešpektovali bezo zbytku 
všetci členovia bez rozdielu veku a pohla-
via. Spory a priestupky, ktorých riešenie 
prináležalo do kompetencie richtára obce 
v prípade, že sa týchto prehreškov dopus-
til občan cigánskeho pôvodu, postúpili bez 
zdĺhavého konania vajdovi, o čom svedčí aj 
nasledujúci príbeh. 

Pre podielnikov urbárskej obce nastalo 
obdobie zvozu pridelenej dreviny spraco-
vanej na siahovice. Hlukom spôsobeným 
vozmi bol od skorých ranných hodín rušený 
spánok ostatných občanov a nebolo zvlášt-
nosťou stretnúť niektorého povozníka o jed-
nej, prípadne pol druhej v noci, ako poháňa 
svoje kravičky smerom do zalesnených ob-
lastí. Prečo práve „kravičkári“ sa vydávali 
na cestu ako prví povozníci? Využívajúc ča-
sové rozpätie dňa robili to z dôvodu ochrany 
„božích tvorov“ pred dotieravosťou múch a 
ovadov- „strečkárov“, ktorí v pokročilejšej 
dobe spôsobovali dobytku doslova útrapy. 
Koniari „Koňáré“, najmä jedinci pre kto-
rých zvoz dreva predstavoval možnosť nie 

z histórie z histórie

„Dolné Kamenie“
LEGENDA k mape – DOLNÉ KAMENIE
1. Objekt zvonice
2. Objekt (Búda) občan cigánskeho pôvodu J. Heráka – „Čukana“
3. Objekt (Búda) občan cigánskeho pôvodu „Gábora“
4. Obj. (Búda) občan cigánskeho pôvodu „Gimlavého Šándora“
5. Objekt (Búda) občan cigánskeho pôvodu „Iča Čerta“
6. Objekt (Obýv. dom) občan cigánskeho pôvodu Karola – Primáša
7. Objekt (Búda) občan cigánskeho pôvodu „Rózi“
8. Obj. (Búda) občan cig. pôvodu Alexandra (Beckovanky); Hluchej 
Anny
9. Objekt (Búda) občan cigánskeho pôvodu Iča Heráka
10. Objekt (Búda) občan cigánskeho pôvodu „Švatého Jana“
11. Objekt (Búda) občan cigánskeho pôvodu „Ondriša – Hupka“
12. Objekt (Búda) občan cigánskeho pôvodu „Pišara“ („Rašply“)
13. Objekt, obytný dom vlastníka Štefana Jašku
14. Objekt, obytný dom vlastníka Mitánka
15. Objekt, obytný dom vlastníka Kaššovica „Šupeláka“
16. Objekt, obytný dom vlastníka J.Adamovice – „Adamičku“
17. Objekt, obytný dom vlastníka Štefana Adámaťa – „Homolovského“
18. Objekt, obytný dom vlastníka Štefana Figuru
19. Objekt, obytný dom vlastníka J.Kochana – „Jadu“
A. Komunikácia vedená Malou stranou
B. Spojnica pre chodcov –„Chodník“ („cigánsky chodník“)
I. Mostek
II. Obecná lávka („Cigánska lávka“)
III. „Homolovských“ záhradka
IV. „Jadová“ záhradka
V. Ohrátka „Malého Jana“
VI. Areál „Dolného Kameňá“
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Náš rodák Peter Dzurák zbieral 
a zaznamenával príbehy, zvyk-
losti a historické udalosti Bošác-
kej doliny a okolia. Rozhodli sme 
sa aj prostredníctvom časopisu 
Prameň priblížiť Vám jeho prá-
cu. Nasledujúce riadky popisujú 
život, zvyky a skutočné príbehy 
cigáňov z Dolného Kamenia tak, 
ako mu ich vyrozprávali ich su-
sedia. Dolné Kamenie sa nachá-
dzalo na pozemku, kde dnes stojí 
Bošácka Pálenica. Rukopis je 
upravovaný nakoľko je písaný v 
Bošáckom nárečí a to formou píš 
ako počuješ. Pre zachovanie au-
tentickosti boli ponechané nie-
ktoré bošácke a cigánske výrazy. 

Objekt č. 1 – evanjelická 
zvonica

Objekt č. 2 – tu býval Ján 
Herák, tiež mu hovorili Jano 
Beznohí alebo Čukan.

 Bol to vojnový invalid. Hrá-
val v cigánskej kapele druhé 
husle, alebo ako on hovorieval 
– terčuval. Jano mal viac detí. 
Všetky veľmi šikovné. Niektorí 
chlapci chodili aj do hudobnej 
školy. Janová žena robila štetky. 
Štetinu zbierala po domoch, kde 
zabíjali. Stačilo jej už potom len 
kúsok ostružlikaného dreva na 
rúčku a smola. Keď robila veľké štetky, také 
na líčenie, to jej už niekto urobil okrúhlu do-
štičku do ktorej nebožiecom navŕtali dierky, 
do tých dierok vopchala štetiny, zaliala smo-
lou, nastokla na palicu a mohlo sa líčiť.

Objekt č. 3 – tu býval Gábor.
 Najstarší cigáň ( spomína jeden zo su-

sedov) ja som si ho pamätal, stále bol starý 
a večne bosí. V zime, v lete. Cez najväčšie 
mrazy chodil po dedine bosý a mňa ozia-
balo v čižmách. Čo to mal za kožu, tuším z 
hrocha. Za mlada bol muzikant a až do kon-
ca života dobrým kováčom. Latové klince, 
malé nebozjéce, to mu málokto dal fleka a 
tiež bol dlhé roky vajdom. Keď zomrel, tak 
mu na pohreb prišlo tých cigáňov z pekla-ja-
zera. No parádny pohreb. Tiež plechy (dy-
chovku) Keď sa prichádzalo na cintorín dal 
Zadný Janega befel bubeníkovi Kochanovi 
od potôčka: „ Adam daj anšlák“! Ako buchol 
na bubon bum-bum-bum, to bol signál aby 
cigánky začali omdlievať. Jedna sa zvalila 
na náš plot, čo sme mali záhradku pred okna-
mi a jak ju kriesili aj ho zvalili. A to si inšie 
nepočul len: „chaj hi dijana!, chaj hi diana!“ 
A Ičo Čert sa išiel ubehať, čo lietal od jednej 
odpadnutej k druhej s flaštičkou alpy. A to 
nie, že by si upili, to stačilo dať  niektorej len 
pod nos, nemusel ani odštuplovať a už bolo 

dobre. Ten moment už bola prebraná, ruky 
nad hlavu a rumázgala po ceste až dokým 
ju nechytili nové mdloby. Tak veru „chaj hi 
dijana!“.

Cigáni sa zo všetkého najviac báli mŕt-
vych. Že prídu za nimi po smrti. A keď nie-
ktorí z nich zomrel, bolo pre nás, ktorí sme 
bývali blízko sa načo pozerať. Mŕtveho dali 
do truhly a vystreli ho v búde. Všetci domá-
ci, aj tí čo boli poprichádzaní, si posadali 
okolo vatry, vonku bol taký plac medzi búdu 
čo bol starý Gábor a z dolného boku Hluchá 
Anna a tam pri tom ohni presedeli celú noc. 
Fľaška išla z ruky do ruky a každý pripíjal na 
zdravie tým ktorí žijú a na tichý odpočinok 
tomu čo bol vystretý. Ináč pohreb bez hud-
by si ani nepamätám. Aká – taká, ale musela 
byť. A kar, ako malé veselie. Všetci aj do-
majší aj poprichádzaní (Čertov Ičo povedal 
Karáskech Paľovi, keď sa ho pýtal či bolo 
moc ľudí na pohrebe jeho otca „ Ujček Ka-
ráškech, tatovi bolo na pohrebe ludží z čelé-
ho šveta a ešče aj odinakal). Tak aj títo boli 
poprichádzaní z Kostolného, Teplíc,  Pobe-
díma, Nového mesta n/V,  a neumyslí odkiaľ. 
Každý prispel na pohreb, ako kto mohol. 
Raz, nepamätám si na ktorom pohrebe mali 
hudbu „bošácke plechy“, teda dychovku. 
A už na kare, lebo pohrebovanie mali len 

sedláci „gádžovia“, cigáni mali 
kar, tak si Čičko-Fantas rozká-
zal zahrať pesničku, ktorú mal 
zomretý najradšej.: „Prší, prší, 
len sa leje…“, ale kapelník ho 
odhováral. Keď toto Čičko opa-
koval viac razy, tak mu rovno 
povedal: „Ičánko, toto ti nemô-
žeme splniť, lebo hentá nota na 
plechy nejde“. Na to Čivo sa za-
myslel a po chvíli povedal: „Keď 
nejde, nejde. Nedá ša ništ robiť, 
ale miešto toho zahrajte mu tú 
“Hore víš bože môj..“ (Mala to 
byť známa nábožná pieseň „Blíž 
k tebe Bože môj…)

Objekt č. 4 – tu býval Gim-
lavý Šandor – Herák Alexander.

 Mal synov Čiva, Šandorka 
a Karola. Karol umrel mladý. 
Starí Gimloš aj Čivo skupúvali 
sliepky, vajcia, králičie kožky a 
chytávali pri potoku rakov. Tých 
starý nosil pánom do Trenčína. 
Cez leto všetci tĺkli kamene. Gi-
mlavý Šandor bol raz vykupovať 
vajcia na osade Zasbudišová. 
Po zdarilej obchodnej transak-
cii čo dosvedčovala až po okraj 
naplnená „krošňa“ v „sečke“ 
naukladaných slepačích vajec, 
s ktorou, zavesenou na trakoch 
opatrne zdolával prudkým po-
klesom vyznačujúci sa úsek 

cesty v úbočí Budišovej. Práve prechádzal 
eróziou rozbrázdenou časťou povedľa „Ma-
chalech pitvora“, keď zbadal prebehnúť 
cez cestu „kompána“ – škrečka. Vidinou 
neočakávaného ľahkého zárobku, ktorý 
predstavovala koža tohto poľnohospodármi 
prenasledovaného škodcu, zabudol Šandor 
na svoj krehkosťou sa vyznačovaný náklad 
a pri väčšom predklone, snažiac sa palicou 
vyduriť škrečka z domnelej skrýše, vysypali 
sa z krošne vajcia po klonenom teréne. Ak si 
pred susedmi Šandor spomenul na túto prí-
hodu nezabudol pri opise poznamenať, že“ 
šetky, od jedného do druhého, šetky vajčá 
ša mi roškotúlali hore Budišovú. Šlak traf 
toho kompána“. Ako vojnový invalid dostá-
val štátnu podporu, ale to bolo psovi mucha.  
Kto vie či mu to stačilo na „Zorky“ (názov 
cigariet). Pravú ruku mal takú, akosi od zá-
pästia podkosenú pod seba. Nemohol natiah-
nuť dlaň. Preto tú ruku nosieval strčenú vo 
vačku. A ráz stál s mojím otcom pri záhradke 
čo sme mali pred oknami do cesty a práve 
vtedy si to namierili dve Olašky do nášho 
domu. Ale pred samú bránu, ako keby si to 
rozmysleli a jedna išla naproti susedovom a 
druhá namierila rovno k nám. A ako otvára-
la bránu Gimlavý na ňu:“Chajdžaš ti jašna 
šviečka, poveč tuto mójmu šušedovi, kerú 

ruku mám gimlavú“? „Kahá! Šak to aj šlepí 
vidzí, hentú čho máš štrčenú ve vhačku, hi 
khúro!“ A nečakala ani na to čo jej Gimlavý 
povie a už bola za bránu. Istotne už ponú-
kala mame, že jej bude vykladať 
karty alebo hádať z ruky. Šandor 
ostal na chvíľu zarazený. Lebo 
ozaj len slepá by nebola uhádla, 
ktorá ruka môže byť poškodená, 
teda zmrzačená a potom dal otco-
vi znat svoje prekvapenie: „Šu-
šetko, oni veďá. Šám šiš to vidzel 
na švoje oči – oni veďá. Na prvý 
šup uhálla a to ši ból švetkom, 
kerú ruku mám gimlavú“.

„Gimblavý Šandor“ bol i na-
priek obmedzenej pohyblivosti 
hornej končatiny rúči remeselník 
– kováč. Z pod jeho rúk vzchá-
dzali žiadané výrobky v širokom 
sortimente, od „osmičék“ po 
„kravské“, „pásové a Klamové“ 
retiazky a „hamovníky.  Kované 
klince (laťáky), kramle, haspri“ 
prípadne „nebožiece – špulíre“ 

Mladý Šandor, stredný syn 
„Gimlavého Šandora“ bol už v 
rokoch kedy mal myslieť na žene-
nie. Ak mu to však starostlivé (a 
všetečné) ženy, občianky cigán-
skeho pôvodu pripomenuli, buď 
im priamo alebo v inotaji odvetil 
„Šahi? Já mám ešče more času!“ 
Avšak jeho častá niekoľkodňová 
absencia v „rákoši“ neušla po-
zornosti príslušníčkam cigánskej osady a 
tak pri najbližšej príležitosti obrátila sa na 
neho Anna Heráková, manželka cigánskeho 
vajdu. Oslovila ho priamo otázkou: Šandor 
akejav! Ti nás neobalamúčiš, že ša neoženi-
del. To móžeš vyprávat Hluchej Anne. Čuč! 
Ti ša budeš oženidel! Tak nám ju doneš na 
próbu! Nech vidžím jakí má krok!“

Ešte sa vrátime k tým Olaškám. Obec 
Bošácu sporadicky navštevovali „olašský 
cigáni“ (Olasi). Zvyčajne sa utáborili poni-
že dediny (Brezovákech stav) a v krátkom 
čase, súc na tento kočovný spôsob života 
navyknutí, rozdelili si úlohy. Ženy po dvo-
jiciach navštevovali domácnosti, v ktorých 
okrem pýtania poživatín, ponúkali služby 
vo forme čítania z ruky, vykladania kariet, 
prípadne poskytovania pomoci pri úrekoch, 
porobeniach a podobných bosoráctvach. 
Muži núkali výrobky v sortimente svojej 
profesie, v ktorej vynikali, ba v rámci od-
bornosti boli nedostižní (napr. meditepci na 
zákazku vyrobili z guče medi medené kotle, 
alebo korytári z prineseného východzie-
ho materiálu (čierny topoľ, jahnaď, breza, 
lipa) na počkanie vyhotovili chlebové alebo 
obáracie koryto, alebo vahan. Starousadlíci 
príbuznej etniky – domáci cigáni – neboli 

týmito návštevami nadšení a to i napriek 
tomu, že v podnikateľskej činnosti nešlo o 
konkurenciu. Dôvody separácie pramenili 
z toho, že Olasi sa pri návštevách domác-

ností príležitostne uchyľovali k nezákon-
nému prisvojovaniu všetkého, čo stálo za 
pozornosť. Od náradia po časti odevu, ale 
najbežnejším artiklom bola hydina. A práve 
táto činnosť bola zdrojom obvinení a podo-
zrievania, ktoré šlo na vrub domácej (len 
ojedinele sa uchyľujúcej k takémuto dru-
hu získavania obživy) etniky. Pri priamom 
kontakte domácich cigáňov s Olašmi ne-
hrozili bezprostredne spory, alebo fyzické 
napádanie, avšak domáci cigáni pri každej 
príležitosti dali najavo svoju nadradenosť a 
v nemalej miere i povýšenosť.

Objekt č. 5 – tu býval so svojou rodi-
nou Štefan Herák, zvaný Ičo Čert

Mal dvoch synov: Paľa – Bonza a Štefa-
na (Iča), tomu hovorili Čičko-Fantasta a dve 
dcéry Emíliu a Helenu. Ráz nastal u nich 
veľký poplach. Rozchýrilo sa že Paľo  um-
rel na vojenčine. To bolo doma čosi strašné. 
Prehovárali ich, že to nemusí byt pravda, že 
je moc Herákov, že to môže byt niekto iný, 
že mohlo dôjsť  k omylu, tak jak sa to pri 
takých príležitostiach stáva. Ale starý Ičo sa 
nedal presvedčiť, trval si na svojom.“ Pa-
dél, padél, mňa nichto neprehovorí. Šak on 
nám o tom píšal. Došél list z Hronova nad 
Hronom“.

Pala-Bonza. Som raz stretol v Meste. 
Zbadal som ho ako vyšiel spoza rohu, ako 
je železiarstvo, aj zo ženou, bielou. A reku, 

ako starého známeho, opýtam 
sa ho ako sa má. Zavolám He-
rák a nič, čo ohluchol? Zas He-
rák. Zastavil, ale hneď ako na 
mňa pozrel som vedel, že niečo 
nie je v poriadku. Príde ku mne 
a ako ma počuješ: „Čo som ti ja 
jakí Herák? To ši zapamataj, že 
ja som Rehák, Rehák a choč ši 
po svích“! No ja som zastal ako 
obarený a až po dlhšej chvíli mi 
došlo, že by som si mal zavrieť 
hubu. Tak veru Rehák. - V období 
po 2. sv. vojne využijúc možnosti 
zmeny priezvisk, zmenil si z pô-
vodného Herák na Rehák.

Ešte opíšem ako zomrela 
Čertova žena. Keď ovdovela, deti 
sa roztratili, tak si chodila zará-
bať tak, že chodila oberať  šípky. 
A raz sa domov nevrátila. A tak 
ráno, všetko čo malo ruky a nohy 
ju išlo hľadať.  Prešli Babu, Pe-
terkové, Seničanovú, baby nikde. 
Ani stopy. A tak za tri – štyri dni 
prišla oznámiť na Národný výbor 
jedna žena, že ako išla s dediny 
domov, do Jazier, že tam v takem 
jarku našla hentú cigánku mŕtvu. 
Hlava vo vode, čo ide z Jazier ten 
potôčik. Neviem či jej prišlo zle 
alebo sa tak nešťastne pošmykla 

a tak tam pošla
Ičo Čert bol dlhé roky cigánskym vaj-

dom. Rozhodnutia a príkazy vajdu boli 
pre ostatných príslušníkov cigánskej obce 
zákonom, ktorý rešpektovali bezo zbytku 
všetci členovia bez rozdielu veku a pohla-
via. Spory a priestupky, ktorých riešenie 
prináležalo do kompetencie richtára obce 
v prípade, že sa týchto prehreškov dopus-
til občan cigánskeho pôvodu, postúpili bez 
zdĺhavého konania vajdovi, o čom svedčí aj 
nasledujúci príbeh. 

Pre podielnikov urbárskej obce nastalo 
obdobie zvozu pridelenej dreviny spraco-
vanej na siahovice. Hlukom spôsobeným 
vozmi bol od skorých ranných hodín rušený 
spánok ostatných občanov a nebolo zvlášt-
nosťou stretnúť niektorého povozníka o jed-
nej, prípadne pol druhej v noci, ako poháňa 
svoje kravičky smerom do zalesnených ob-
lastí. Prečo práve „kravičkári“ sa vydávali 
na cestu ako prví povozníci? Využívajúc ča-
sové rozpätie dňa robili to z dôvodu ochrany 
„božích tvorov“ pred dotieravosťou múch a 
ovadov- „strečkárov“, ktorí v pokročilejšej 
dobe spôsobovali dobytku doslova útrapy. 
Koniari „Koňáré“, najmä jedinci pre kto-
rých zvoz dreva predstavoval možnosť nie 
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„Dolné Kamenie“
LEGENDA k mape – DOLNÉ KAMENIE
1. Objekt zvonice
2. Objekt (Búda) občan cigánskeho pôvodu J. Heráka – „Čukana“
3. Objekt (Búda) občan cigánskeho pôvodu „Gábora“
4. Obj. (Búda) občan cigánskeho pôvodu „Gimlavého Šándora“
5. Objekt (Búda) občan cigánskeho pôvodu „Iča Čerta“
6. Objekt (Obýv. dom) občan cigánskeho pôvodu Karola – Primáša
7. Objekt (Búda) občan cigánskeho pôvodu „Rózi“
8. Obj. (Búda) občan cig. pôvodu Alexandra (Beckovanky); Hluchej 
Anny
9. Objekt (Búda) občan cigánskeho pôvodu Iča Heráka
10. Objekt (Búda) občan cigánskeho pôvodu „Švatého Jana“
11. Objekt (Búda) občan cigánskeho pôvodu „Ondriša – Hupka“
12. Objekt (Búda) občan cigánskeho pôvodu „Pišara“ („Rašply“)
13. Objekt, obytný dom vlastníka Štefana Jašku
14. Objekt, obytný dom vlastníka Mitánka
15. Objekt, obytný dom vlastníka Kaššovica „Šupeláka“
16. Objekt, obytný dom vlastníka J.Adamovice – „Adamičku“
17. Objekt, obytný dom vlastníka Štefana Adámaťa – „Homolovského“
18. Objekt, obytný dom vlastníka Štefana Figuru
19. Objekt, obytný dom vlastníka J.Kochana – „Jadu“
A. Komunikácia vedená Malou stranou
B. Spojnica pre chodcov –„Chodník“ („cigánsky chodník“)
I. Mostek
II. Obecná lávka („Cigánska lávka“)
III. „Homolovských“ záhradka
IV. „Jadová“ záhradka
V. Ohrátka „Malého Jana“
VI. Areál „Dolného Kameňá“
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Prvú októbrovú nedeľu na pravé 
poludnie skrátka neprší! Inak tomu ne-
bolo ani na 9. ročníku obľúbeného cyk-
lopodujatia. Presne po 2 rokoch sa na 
štarte 9. ročníka predstavilo 50 účastní-
kov (8. roč., poznamenaný protipande-
mickými opatreniami, bol neoficiálny). 
Krásne slnečné počasie a výborná at-
mosféra prilákali aj 25 pretekárov z ra-
dov najmladších. 

Súťažilo sa v osvedčenom formáte 
s kvalifikáciou a finále. Nechýbala ani 
čoraz populárnejšia Bošácka cyklopa-
ráda – spanilá jazda obcou. Kvalifiká-
cia, ako zvyčajne v duchu: “nevyplut 
dušu, pošánuvat a taktizuvat”. Veľké 
sympatie davu si získali najmä odváž-
ne deti či miestni borci v kostýmoch. 
Finálová jazda do poslednej rovinky 
nesľubovala žiadnu drámu. O tú sa 
v dychberúcom finiši postaral výborne 
špurtujúci Matej Burian z Chocholnej, 

ktorý tesne pred páskou zaskočil inak 
skvelo pripraveného Kulicha. Po tretie 
miesto si prišiel kvalitný tempár Re-
hora. V kategórii žien zvíťazila Stan-
číková časom 10:27 pred Epperson 
a Svetlákovou. Po siedmych rokoch 
sme sa dočkali prelomenie hranice 7 
min. Nový absolútny rekord trate utvo-
ril Burian časom 6:57 (2. Kulich 6:59, 
3. Rehora 7:08) Veľká gratulácia! Naj-
rýchlejšou ženou z Bošáckej doliny sa 
stala ešte len 10 r. Martina Madilová., 
mužom dominoval Merek Kulich. V 
Kategórii muži nad 50 r. obhájil prven-
stvo Peter Ondris pred Chlubnom a 

tretím Vatrtom. O tom, že vek je len 
číslo z kalendára nás “hore Budišo-
vou” presvedčili ocenení Alexander 
Bezový (r. n. 1959) a Ondrej Potočný 
(r. n. 2012).

Bojovného ducha a slzy&smiech 
priniesli naši najmenší. Nasadenie 
a zdravú súperivosť zas predviedli ško-
láci. Vavríny tu brali Marko Mackanič 
a Rozália Šestáková.

Všetkým zúčastneným, organizáto-
rom a podporovateľom úprimne ďaku-
jeme. Tešíme sa na jubilejný 10. r., kto-
rý bude v štýle RETRO. Veríme, že už 
bez obmedzení s občerstvením, veselou 
tombolou a kľudne aj klezmer bandom 
v cieli.

Na záver prosba o vzájomný rešpekt 
všetkých účastníkov cestnej premávky 
nielen na našich cestách.

Juro Moško

z histórie

zanedbateľného zárobku (formanka – dováž-
ka drevnej hmoty pre podielnikov – vlastní-
kov „horského práva“, ktorí nechovali ťažné 
zvieratá) včasným vyrážaním mali možnosť 
absolvovať cestu do hôr niekoľko krát „be-
hom dňa“. Z takých pohnútok sa vybral do 
„Urbárskej hory“ aj občan Bošáce. Aby 
mohol v čase prekonania cesty pohodlnej-
šie sedieť, poslúžil si vystlaním časti voza, 
ktorá mu slúžila ako sedlo „konskú huňu“, 
t.j. deku, ktorú používal v nepriaznivom po-
časí ako prikrývku na kone. V priebehu cesty 
podriemkaval a príduc na miesto uloženia 
dreviny s rozhorčením zistil, že postráda 
deku. Prvá a verejnosti oznámená domnien-
ka bola, že deku si privlastnili cigáni. Strata 
deky a domnelé vytypovanie eventuálneho 
zlodeja z radov príslušníkov cigánskej obce 
bolo príčinou úradného jednania medzi rich-
tárom obce a vajdom, v osobe Štefana Herá-
ka – „Iča Čerta“. Adam Mičkovic v polohe 
richtára vyslovil požiadavku, že ak by vajda 
vedel kto je aktérom uvádzaného priestupku, 
aby ho donútil „po dobrém“ bezodkladne 

odovzdať doličny  predmet poškodenému 
vlastníkovi. Ičo Čert nijakým činom nechcel 
pripustiť čo i len myšlienku, že by sa bol krá-
deže dopustil niektorý príslušník cigánskej 
obce a proti verdiktu richtára obce sa ohra-
dil  týmto argumentom: „Pán richtárko, ža ti 
roky čo ša požnáme, ukradél šom vám já nie-
čo, alebo vy mne? Ale povečte proším čistú 
pravdu. Ešče ráš ša váš pýtam, ukradel šom 
ja vám čoši, alebo vi mne?“ Jeho výhrady 
boli opodstatnené. Deku o niekoľko dní na-
šli v bahnitom úseku horskej cesty už značne 
znehodnotenú prechádzajúcimi povozmi.

Bolo to už za novších časov. Na zástavke 
autobusu situovanej v strede obce Bošáca, 
oproti Kačíčky, netrpezlivo čakal vajda – Ičo 
Čert. Na sebe mal okrem obleku až po krk 
pozapínaný impregnovaný plášť – gumák, čo 
budilo pozornosť okolostojacich užívateľov 
tohto hromadného dopravného prostriedku, 
ktorým sa dostávali do práce a späť. Pre-
čo pozornosť? No u prostred leta, keď pre 
každého normálneho cestujúceho sa stávala 
príťažou aj košeľa s krátkym rukávom, zdala 

sa nezvyklá výstroj vajdu viac ako podivná. 
Jeho zdôvodnenie po dotaze okruhu čaka-
júcich si zasluhuje zaznamenanie:“Khá! Čo 
je na tom dživné? Kolko ráži očujete rádi-
ji: Bude pekne. A prší. Alebo, bude pršat a 
máš ho vidžet, čelý deň sunko, jak Liptáčkin 
širáčisko! To neni jak keď žil nebohý moj 
tatko. Ráno jak zešel z lehna, višel sa viščat 
za búdu a jak ša vracal tak pozrel hore dolu 
po nebi a hovori - Džeči moje, alebo bude 
pršat, alebo bude pekne. Z toho už šiš mohel 
vybrat. A nije jak z hentoho rádia. Tak, tak. 
A keť nemám na vybranú, tak sa obliekam 
takto jak ma vidžíte. Ja veru takého múdre-
ho šom mal očča. A ešče aj to vám o ňom 
prezradžím jaké boli jeho pošlenné švaté 
šlová. Jak už bol na šmrtelnej poštely a my 
šetci nad nim, tak popožieral z boka na bok 
po náš a tichúčko takým andelským hlašom 
še náš opýtal: “Džeci moje nemáte pre mňa 
trochu  močky?“ Dobre ma očujete toto boli 
jeho pošledné šlová: Nemáte pre mňa trochu 
močky“?

Spracovala Ing. Radošová Ľudmila

Rekord trate 
prekonaný! 

Uzamykanie 
rozhľadne 
na Veľkom 
Lopeníku

V sobotu 20.11.2021 sa konalo na 
Veľkom Lopeníku tradičné symbolické 
uzamykanie rozhľadne, kde sme sa  po vyše 
roku a štyroch mesiacoch opäť stretli turisti 
z oboch strán  hranice. Zabudišová mala 

zastúpenie v počte 6 turistov, na Veľkom 
Lopeníku nás privítalo pravé novembrové 
hmlisté počasie, no chvalabohu nepršalo. 
Do nálady hrali chlapci zo skupiny 
Pajtáš, vypočuli sme si aj veľa nových 
zábavných ľudových pesničiek z ich 
repertoára, ktoré sme ešte  dovtedy 
nepočuli. Ako obvykle výborne sa zhostili  
podávania občerstvenia novobošáčania 
a lopeničiari na čele so starostami týchto 
obcí, samozrejme nechýbala ani  „ohnivá 
voda“ v podaní samotných turistov. Je na 
škodu, že sa tejto peknej akcie nezúčastnil 
pravdepodobne nikto z Bošáce či zo 
Zemianskeho Podhradia.

Turistike zdar, Jaro Struhár
Jaroslav Struhár.

Srdečné
blahoželanie!

Obecný športový klub Bošáca blahoželá svojmu 
bývalému skvelému hráčovi, dlhoročnému členovi OŠK 
a vernému fanúšikovi p. Pavlovi Kaššovicovi k jeho 
významnému  životnému jubileu 80. rokov. Prajeme 
hlavne veľa zdravia, šťastia, úspechov a rodinnej pohody 
a aby mu naši futbalisti všetkých vekových kategórií 
robili ešte dlhé roky radosť! 

Všetko najlepšie pán Kaššovic!!!                                                                                               

Výkonný výbor OŠK Bošáca

z histórie
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Krásne slnečné počasie a výborná at-
mosféra prilákali aj 25 pretekárov z ra-
dov najmladších. 

Súťažilo sa v osvedčenom formáte 
s kvalifikáciou a finále. Nechýbala ani 
čoraz populárnejšia Bošácka cyklopa-
ráda – spanilá jazda obcou. Kvalifiká-
cia, ako zvyčajne v duchu: “nevyplut 
dušu, pošánuvat a taktizuvat”. Veľké 
sympatie davu si získali najmä odváž-
ne deti či miestni borci v kostýmoch. 
Finálová jazda do poslednej rovinky 
nesľubovala žiadnu drámu. O tú sa 
v dychberúcom finiši postaral výborne 
špurtujúci Matej Burian z Chocholnej, 

ktorý tesne pred páskou zaskočil inak 
skvelo pripraveného Kulicha. Po tretie 
miesto si prišiel kvalitný tempár Re-
hora. V kategórii žien zvíťazila Stan-
číková časom 10:27 pred Epperson 
a Svetlákovou. Po siedmych rokoch 
sme sa dočkali prelomenie hranice 7 
min. Nový absolútny rekord trate utvo-
ril Burian časom 6:57 (2. Kulich 6:59, 
3. Rehora 7:08) Veľká gratulácia! Naj-
rýchlejšou ženou z Bošáckej doliny sa 
stala ešte len 10 r. Martina Madilová., 
mužom dominoval Merek Kulich. V 
Kategórii muži nad 50 r. obhájil prven-
stvo Peter Ondris pred Chlubnom a 

tretím Vatrtom. O tom, že vek je len 
číslo z kalendára nás “hore Budišo-
vou” presvedčili ocenení Alexander 
Bezový (r. n. 1959) a Ondrej Potočný 
(r. n. 2012).

Bojovného ducha a slzy&smiech 
priniesli naši najmenší. Nasadenie 
a zdravú súperivosť zas predviedli ško-
láci. Vavríny tu brali Marko Mackanič 
a Rozália Šestáková.

Všetkým zúčastneným, organizáto-
rom a podporovateľom úprimne ďaku-
jeme. Tešíme sa na jubilejný 10. r., kto-
rý bude v štýle RETRO. Veríme, že už 
bez obmedzení s občerstvením, veselou 
tombolou a kľudne aj klezmer bandom 
v cieli.

Na záver prosba o vzájomný rešpekt 
všetkých účastníkov cestnej premávky 
nielen na našich cestách.

Juro Moško
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zanedbateľného zárobku (formanka – dováž-
ka drevnej hmoty pre podielnikov – vlastní-
kov „horského práva“, ktorí nechovali ťažné 
zvieratá) včasným vyrážaním mali možnosť 
absolvovať cestu do hôr niekoľko krát „be-
hom dňa“. Z takých pohnútok sa vybral do 
„Urbárskej hory“ aj občan Bošáce. Aby 
mohol v čase prekonania cesty pohodlnej-
šie sedieť, poslúžil si vystlaním časti voza, 
ktorá mu slúžila ako sedlo „konskú huňu“, 
t.j. deku, ktorú používal v nepriaznivom po-
časí ako prikrývku na kone. V priebehu cesty 
podriemkaval a príduc na miesto uloženia 
dreviny s rozhorčením zistil, že postráda 
deku. Prvá a verejnosti oznámená domnien-
ka bola, že deku si privlastnili cigáni. Strata 
deky a domnelé vytypovanie eventuálneho 
zlodeja z radov príslušníkov cigánskej obce 
bolo príčinou úradného jednania medzi rich-
tárom obce a vajdom, v osobe Štefana Herá-
ka – „Iča Čerta“. Adam Mičkovic v polohe 
richtára vyslovil požiadavku, že ak by vajda 
vedel kto je aktérom uvádzaného priestupku, 
aby ho donútil „po dobrém“ bezodkladne 

odovzdať doličny  predmet poškodenému 
vlastníkovi. Ičo Čert nijakým činom nechcel 
pripustiť čo i len myšlienku, že by sa bol krá-
deže dopustil niektorý príslušník cigánskej 
obce a proti verdiktu richtára obce sa ohra-
dil  týmto argumentom: „Pán richtárko, ža ti 
roky čo ša požnáme, ukradél šom vám já nie-
čo, alebo vy mne? Ale povečte proším čistú 
pravdu. Ešče ráš ša váš pýtam, ukradel šom 
ja vám čoši, alebo vi mne?“ Jeho výhrady 
boli opodstatnené. Deku o niekoľko dní na-
šli v bahnitom úseku horskej cesty už značne 
znehodnotenú prechádzajúcimi povozmi.

Bolo to už za novších časov. Na zástavke 
autobusu situovanej v strede obce Bošáca, 
oproti Kačíčky, netrpezlivo čakal vajda – Ičo 
Čert. Na sebe mal okrem obleku až po krk 
pozapínaný impregnovaný plášť – gumák, čo 
budilo pozornosť okolostojacich užívateľov 
tohto hromadného dopravného prostriedku, 
ktorým sa dostávali do práce a späť. Pre-
čo pozornosť? No u prostred leta, keď pre 
každého normálneho cestujúceho sa stávala 
príťažou aj košeľa s krátkym rukávom, zdala 

sa nezvyklá výstroj vajdu viac ako podivná. 
Jeho zdôvodnenie po dotaze okruhu čaka-
júcich si zasluhuje zaznamenanie:“Khá! Čo 
je na tom dživné? Kolko ráži očujete rádi-
ji: Bude pekne. A prší. Alebo, bude pršat a 
máš ho vidžet, čelý deň sunko, jak Liptáčkin 
širáčisko! To neni jak keď žil nebohý moj 
tatko. Ráno jak zešel z lehna, višel sa viščat 
za búdu a jak ša vracal tak pozrel hore dolu 
po nebi a hovori - Džeči moje, alebo bude 
pršat, alebo bude pekne. Z toho už šiš mohel 
vybrat. A nije jak z hentoho rádia. Tak, tak. 
A keť nemám na vybranú, tak sa obliekam 
takto jak ma vidžíte. Ja veru takého múdre-
ho šom mal očča. A ešče aj to vám o ňom 
prezradžím jaké boli jeho pošlenné švaté 
šlová. Jak už bol na šmrtelnej poštely a my 
šetci nad nim, tak popožieral z boka na bok 
po náš a tichúčko takým andelským hlašom 
še náš opýtal: “Džeci moje nemáte pre mňa 
trochu  močky?“ Dobre ma očujete toto boli 
jeho pošledné šlová: Nemáte pre mňa trochu 
močky“?

Spracovala Ing. Radošová Ľudmila

Rekord trate 
prekonaný! 

Uzamykanie 
rozhľadne 
na Veľkom 
Lopeníku

V sobotu 20.11.2021 sa konalo na 
Veľkom Lopeníku tradičné symbolické 
uzamykanie rozhľadne, kde sme sa  po vyše 
roku a štyroch mesiacoch opäť stretli turisti 
z oboch strán  hranice. Zabudišová mala 

zastúpenie v počte 6 turistov, na Veľkom 
Lopeníku nás privítalo pravé novembrové 
hmlisté počasie, no chvalabohu nepršalo. 
Do nálady hrali chlapci zo skupiny 
Pajtáš, vypočuli sme si aj veľa nových 
zábavných ľudových pesničiek z ich 
repertoára, ktoré sme ešte  dovtedy 
nepočuli. Ako obvykle výborne sa zhostili  
podávania občerstvenia novobošáčania 
a lopeničiari na čele so starostami týchto 
obcí, samozrejme nechýbala ani  „ohnivá 
voda“ v podaní samotných turistov. Je na 
škodu, že sa tejto peknej akcie nezúčastnil 
pravdepodobne nikto z Bošáce či zo 
Zemianskeho Podhradia.

Turistike zdar, Jaro Struhár
Jaroslav Struhár.

Srdečné
blahoželanie!

Obecný športový klub Bošáca blahoželá svojmu 
bývalému skvelému hráčovi, dlhoročnému členovi OŠK 
a vernému fanúšikovi p. Pavlovi Kaššovicovi k jeho 
významnému  životnému jubileu 80. rokov. Prajeme 
hlavne veľa zdravia, šťastia, úspechov a rodinnej pohody 
a aby mu naši futbalisti všetkých vekových kategórií 
robili ešte dlhé roky radosť! 

Všetko najlepšie pán Kaššovic!!!                                                                                               

Výkonný výbor OŠK Bošáca

zo športu
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Výstup na Roháčovú
V nedeľu 5. septembra sme sa v počte takmer 50 turis-

tov po dlhšom čase vybrali na túru. Tentokrát sme tradične 
absolvovali nenáročný pochod na neďalekú Roháčovú. Ob-
vyklou trasou sme sa vybrali ku Gonpe nad Španím, kde 
sme sa občerstvili. Pri „dočasnom hrobe“ gen. Dibrova, kto-
rý je neďaleko sme umiestnili nový venček. Po očakávanom 
strmšom úseku, kde sme videli viacero nádherných „bedlí“ 
sme sa ocitli na Roháčovej. Tu sme sa i tento rok podpísali 
na turistický balónik. Napriek tomu, že výhľady z Rohá-

čovej už nie sú také dostupné, na nálade nám to neubralo. 
Doprevádzaní slnečným počasím sme v družnej debate po-
budli na tomto vrcholovom bode a vybrali sa dolu na Otoč, 
tzv. námestie Zabudišovej. Tu nás už čakal výčap s parádne 
vychladeným pivom a chutné chlebíky, či chrumky. Ešte raz 
ďakujeme všetkým turistom, ktorí sa k nám pripojili. Teší-
me sa opäť o rok, alebo na niektorej z ďalších turistík.

Zabudišovské hody
V nedeľu 19. septembra sa po roku opäť uskutočnili Za-

budišovské hody. Program začal vystúpením talentovaných 
detí z Harmonikovej akadémie zo Soblahova, ktorú vedie 
pán Jozef Opatovský. Už tradične mali v programe svoje 

zastúpenie aj harmonikári z „Bošáckej doliny“. Tento rok 
nám prišiel zahrať Janko Žabčík s Jankom Krajčovicom a 
s hrou na ozembuch sa pridala aj naša Ivanka Oprchalová. 
Na záver sme si vypočuli a veruže aj zatancovali pri meló-
diách Dychovej hudby Bučkovanka. Okrem hudobného zá-
žitku sme mali aj zážitok gurmánsky. Po ročnej pauze si tak 
mohli účastníci pochutiť na tradičných slivkových guliach 
a šúľancoch, klobáskach a nechýbal ani výčap a pre deti 
cukrová vata a pukance, ktoré zabezpečil P. Adamať. Tento 
rok sme ako malý bonus zaobstarali na predaj aj chutné ob-
látky s „hodovým“ obrázkom na pamiatku, takže o sladké 
nebola núdza. Svoju originálnu remeselnú výrobu nám pri-
šli ukázať D. Chalány s manželkou a dcérkou, ktorí ponú-
kali keramiku a šperky. Kúpiť ste si mohli ručne vyrobené 
náušnice od pani Žabčíkovej, či krásne medové výrobky od 
rodiny Radošovej a A. Kubu ml. Na koníkoch ochotne vozil 
detičky V. Potočný, za čo mu ďakujeme. Chceme poďako-
vať obci Bošáca na čele s pánom starostom Juráčkom za 
materiálnu a inú výpomoc, taktiež všetkých dobrovoľníkom 
a kamarátom zo Zabudišovej, ktorí pomáhali pri varení, vo 
výčape a ostatnej organizácií. V neposlednom rade ďakuje-
me všetkých predajcom, účinkujúcim, ktorí vytvorili výbor-
nú náladu a samozrejme všetkým účastníkom, ktorí napriek 
pomerne veľkej zime podporili naše podujatie a zabavili sa. 
Veríme, že sa vidíme opäť o rok v ešte hojnejšom počte a za 
krajšieho počasia.

Brigáda
v KD Zabudišová

Ráno 16. októbra sa stretli členovia DHZ a ostatní dob-
rovoľníci na brigáde pri kultúrnom dome, kde spoločne 
spracovali a uskladnili drevo, ktoré sem bolo privezené z 
čistenia lokality pri „Kozom vŕšku“. Nechýbalo ani menšie 
občerstvenie a guláš, ktorý navaril Ján Šamák. 

z Bošáce

Stretnutie
na Dúžniku

Po ročnej prestávke sme sa opäť stretli na Dúžniku a to 
už po siedmy raz. Tak ako vždy, aj tento rok bolo všetko 
pripravené na viac ako dobrej úrovni. Navarený guláš, ka-
pustnica, domáce koláče a výčap. Poďakovanie patrí obci 

Melčice - Lieskové, samozrejme všetkým gazdinkám, ktoré 
napiekli spomínané dobroty, poľovníckemu združeniu Žda-
nová, chlapcom z Doliny a organizátorovi Jožkovi Jaškovi. 
Občianske združenie Naša Zabudišová taktiež zorganizova-
la do oblasti Dúžnik už tradične turistický pochod so za-
čiatkom na Barine. V cieli sa tak spolu stretlo približne 100 
turistov. Najstaršou rodáčkou, ktorá vyrastala na Dúžniku 
do svojich 18 rokov bola pani Emília Hodulíková r. Ma-
tejíková. O dobrú náladu sa postaral p. Milan Kyselica z 
Pobedíma, ktorý svojou harmonikou rozospieval viacerých 
účastníkov. Tešíme sa na stretnutie opäť o rok. 

Po stopách
Jožka Malca

Jubilejný 10. ročník turistiky „Po stopách Jožka Malca“ 
sme zorganizovali za krásneho počasia v nedeľu 17. ok-
tóbra. Jožko Malec bol náš rodák, ktorý každú voľnú chvíľu 
trávil v prírode. Jeho najdlhšia trasa merala úctihodných 
takmer 80 kilometrov, keď po turistických „značkách“ pre-
šiel zo Zabudišovej do Luhačovíc a späť. My sme si na jeho 
počesť vybrali kratšiu trasu a to zo Zabudišovej do Haluzíc 
a späť. Čo bolo asi 12 kilometrov. Takmer 50 turistov si 
mohlo v nedeľu spoločne pozrieť krásnu jesennú prírodu 
s ďalekými výhľadmi z „Vŕškov“, či rozhľadňu Hájnica 
alebo románsky kostolík s tiesňavou v Haluziciach. Cestou 
sme sa zastavili v Bošáci na cintoríne, kde sme si zapálením 

sviečky uctili pamiatku nášho kamaráta Jožka. Teší náš, 
že sa podujatia zúčastnila aj jeho sestra Majka so svojou 
rodinou. V Haluziciach sme sa okrem prezretia si pamia-
tok taktiež občerstvili miestnymi dobrotami v bufete, ktoré 
patrí PD Bošáca pod vedením predsedu V. Králika. Ochotne 
nás obslúžili Tatiana Helíková s Evkou Macejkovou, za čo 
im ďakujeme. Rovnako ďakujeme všetkým turistom, ktorí 
prišli na náš jubilejný ročník. Veríme, že sa v hojnom počte 
stretneme budúci rok na 11. ročníku. 

Prvý krát máme na Zabudišovej 
adventný veniec

zo Zabudišovej
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16 17z Bošáce z Bošáce

Materská škola
Bošáca

V septembri sa brány našej škôlky otvorili aj pre nové detič-
ky. Ich adaptácia prebehla výborne, za čo vďačím pani učiteľ-
kám, ktoré sa ich ujali s láskou a trpezlivosťou. Deti za uplynulé 
4 mesiace zažili mnoho aktivít, zážitkov, našli si nových kama-
rátov.

Aj napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii, kedy sme 
museli niektoré aktivity zrušiť, sa im to pani učiteľky snažili vy-
nahradiť iným spôsobom. Počas vychádzok obdivovali a spozná-
vali okolie materskej školy a prírodu obce Bošáca. Deti navštívil 
v decembri Mikuláš, pani učiteľky pre nich pripravili štedrove-
černý stôl, pri ktorom nesmeli chýbať ani tradičné oblátky.

V mene celého kolektívu materskej školy Bošáca chcem tou-
to cestou popriať nielen rodičom, ale aj čitateľom časopisu Pra-
meň a obyvateľom obce Príjemné prežitie Vianočných sviatkov. 
Prežite ich v kruhu najbližších v zdraví a šťastí.

Ela Masárová, zástupkyňa MŠ Bošáca.

Starý rok sa lúči a nový sa rodí.
Takto to rok čo rok, tu na svete chodí.
Je to pekným zvykom v tejto vzácnej chvíli,
želať si navzájom mnoho zdravia, sily.
Nech pokoj, dôvera a láska vládne svetom,
želám Vám dospelým i deťom.

Predvianočný čas 
v našej škole

Čas adventu, príchod 
svätého Mikuláša a Via-
noc sú veľmi významným 
obdobím a majú tradíciu 
nielen vo svete, v rodi-
nách, ale aj na našej ško-
le. Tešíme sa, že Miku-
láš neobišiel našu školu. 
Poslušných a snaživých 
žiakov obdaroval sladkou 
odmenou. A pretože zlé 
a neposlušné deti na našu 
školu nechodia, čert nemal 

veľa práce. Na Vianociach sú krásne už samotné prípravy na ne. 
Rok čo rok k nám prichádzajú pomaly a nebadane. Zdobíme a 
krášlime nielen svoje príbytky, ale aj našu školu. O krásnu via-
nočnú výzdobu sa postarali pani učiteľky, pani vychovávateľky 
a šikovní žiaci. Za krásny stromček ďakujeme p. I. Kozáčkovi a 
za osadenie do stojanu p. D. Harangózovi. Prípravy na Vianoce 
prebiehali aj v jednotlivých triedach. Žiaci si ich pekne vyzdo-
bovali. Chystali si rôzne besiedky a divadielka napríklad: Žiaci 
3. ročníka sa posledný deň pred prázdninami zahrali s p. uč. Ho-
ličkovou na hodine slovenského jazyka na malých divadelníkov. 
Naučili sa báseň od Ľ. Podjavorinskej Divadlo a spoločne si ju 
zahrali. Na chvíľu sme mali v triede nie žiakov, ale kráľa, Gaš-
parka, dokonca i zlého draka. Tretiaci boli naozaj šikovní a kto-
vie – možno medzi nimi bude aj nejaký budúci herec. Mali z toho 
veľkú radosť a to je dôležité. V iných triedach si žiaci spravili 
vianočné posedenie, rozdávali si darčeky ktoré si pripravili pre 
svojich spolužiakov. Pochutili si na rôznych dobrotách. Na vý-
tvarnej výchove žiaci pripravovali vianočné pozdravy pre našich 
spoluobčanov. Všetkých nás mrzelo, že žiaci druhého stupňa mu-
seli odísť na dištančné vzdelávanie o týždeň skôr. A čo chceme 
všetkým zaželať v tomto čase? V prvom rade chceme určite po-
ďakovať všetkým, ktorí sa podieľajú na úspešnom chode školy 
– zriaďovateľovi, na ktorého sa vieme s dôverou obrátiť nielen 
v časoch dobrých, ale aj v prípade ťažkostí, ďalej rade rodičov, 
najmä Ing. J. Kusendovej, ktorá je vždy ochotná a nápomocná pri 
školských akciách, ktoré realizujeme, rade školy, všetkým peda-
gogickým aj nepedagogickým pracovníkom za ich každodennú 
prácu, ktorú svedomito vykonávajú pre našich žiakov v nepo-
slednom rade aj všetkým rodičom a priateľom školy. Prianie za 
školu najlepšie povedia naši žiaci.

Viem iba vinš krátky,
vinšujem vám cez tieto sviatky,
nech vás Pán Boh požehnáva,
šťastie zdravie nech vám dáva,
aby ste sa radi mali,
v spokojnosti nažívali.
Prajú žiaci ZŠ s MŠ Ľ. V. Riznera Bošáca.

Mgr. Katarína Kusendová, 
riaditeľka ZŠ s MŠ Ľ. V. Riznera Bošáca.

Drapačky

Ježiško

Pred Mikulášom

Snehuliak

Varenie a pečenie

zo školičky
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Milí spoluobčania,
Rok s rokom sa stretáva a ja opäť pí-

šem  zopár riadkov pre Vás do nášho ča-
sopisu. 

Ťažko sa  mi nachádzajú slová v tej-
to pohnutej a ťažkej dobe. Opäť tu máme 
Lockdown a nik nevie , ako to všetko 
skončí. Dennodenne počúvame negatív-
ne informácie z každej strany, či z  medií, 
televízie, sociálnych sietí atď. Zo všetké-
ho tohto negativizmu nadobúdam pocit, 
že dnes sú už skoro všetci odborníkmi na 
všetko a slová študovaných odborníkov sú 
pre nich len táraniny a klamstvá. Hrozné 
pomyslieť, čo sa to vlastne deje. Asi sme 
sa už stali až moc demokratickými? Veď 
to čo bolo kedysi normálne sa v dnešnej 
dobe stáva nenormálnym,  a to čo bolo 
nenormálne sa stáva normálnym. Kde 
to smerujeme? Nechcem rozoberať túto 
moju úvahu, aby som sa niekoho nedotkol, 
a nechám to už na  Vás, ako si ju vysvet-
líte.  Spomenul som si na jedno krásne  
slovenské príslovie:  „Kura ide poúčať 
sliepku“, je krátke, ale výstižné zvlášť v 
dnešnej dobe. Prepáčte mi ten výraz, ale 
takýto záver mi z toho všetkého vychádza. 
Nebudem to komentovať. Toto boli moje 
postrehy k pandémii, ale teraz už poďme 
k životu v obci, čo sme zrealizovali, čo 
máme rozpracované a a aké máme vízie 
do budúcnosti.

Začnem domom smútku respektíve ná-
deje. Možno ste sa spýtali, ako to myslím? 
Táto budova slúži  ako miesto poslednej 
rozlúčky zo svojimi blízkymi, priateľmi a 
známymi na poslednej ceste  života, od-
kiaľ už niet návratu. Vzápätí aspoň teda 
väčšina z nás si v tomto momente vyslo-
vuje v duchu jediné želanie  a to, aby sme 
sa raz  stretli zo zosnulým na tom druhom 
, krajšom a lepšom svete. Preto som použil 
to slovo nádeje.

Začali sme s jeho rekonštrukciou. Bola 
vykonaná penetračná sonda a na  zákla-
de jej výsledku bol vypracovaný projekt, 
ktorý navrhuje zabezpečenie značne na-
rušenej statiky stavby pomocou 11 kusov 

pilotov, ktoré sa majú  navŕtať cez  základy 
až do nepohyblivého podložia, ktoré sa na-
chádza v sedem metrovej hĺbke.  Túto pi-
lotáž sa nám podarilo zrealizovať v mesia-
ci september 2021. Po tomto úkone bolo 
možné začať pracovať  na rekonštrukcii 
vnútorných priestorov. Opravila sa stre-
cha, osekali poškodené omietky, urobila 
zmena elektrickej prípojky, natiahli kom-
plet nové rozvody, elektriny, vysekali vý-

plne otvorov a domurovali na  požadovanú 
veľkosť a čakalo  sa na dodanie okien a 
vchodových dverí.  Dnes už je toto všetko 
zrealizované a momentálne plánujeme, ak 
nám to počasie dovolí omietnuť obradnú 
miestnosť a urobiť sadrokartónový strop.  
Verím, že  tieto práce zvládneme v čo naj-
kratšom čase. Ďalej sme opravili prívod 
vody, nakoľko nám zhorela ponorka, kto-

rá bola v studni. Touto  cestou Vás chcem  
poprosiť  o trpezlivosť a  pochopenie.  Pri 
niektorých službách a dodávkach tovaru sa 
bavíme aj o mesačných dodacích lehotách. 
Žiaľ, taká je dnešná doba.

Ďalej sme sa snažili svojpomocne do-
časne opraviť väčšie výtlky na našich ko-
munikáciách. Je to len taká malá náplasť. 
Čiastočne sme opravili komunikáciu okolo 
evanjelického kostola. Tu chcem poďako-

vať nášmu poslancovi OcZ Štefanovi Ku-
sendovi, ktorý si to vzal na svoje plecia a 
zorganizoval všetky práce. Momentálne 

iné riešenie nemáme, nakoľko všetko sa 
odvíja od financií a tých je málo.    Len 
pre zaujímavosť, do dnešného dňa ešte stá-
le nemáme zúčtovaný KD. Stále čakáme 
na refundáciu projektu. Už je to viac ako 
rok od podania. Áno takto fungujú dotá-
cie. Všetko si zrealizujeme zaplatíme a po-
tom nekonečne dlho čakáme na refundá-
ciu. Momentálne sú od mája pozastavené 
všetky žiadosti o platby NFP (nenávratný 

finančný príspevok), ale mi úver z banky 
splácať musíme a to sú peniaze, ktoré nám 
nik nevráti. 

Možno za spomenutie stojí, že v bu-
dove všetkým viac známej pod menom 
Regentíkovec sme zrekonštruovali za po-
moci majstra peciara až z rumunskej obce 
Nadlak piecku. Piecku, v ktorej kúrila pani 
Ľ. Regentíková vnučka Ľ. V. Riznera. Tí 
starší si ju ešte pamätajú ako učiteľku. Z 
jej úst povedaná rozprávka sa stávala sku-
točnosťou. 

Výstavba bytového domu. Konečne 
sme urobili krok vpred. Ukončil sa ar-
cheologický prieskum, ktorý bol na nález 
pozitívny. Na mieste kde budú stáť byto-
vé domy sa našli fragmenty z konca  9. a 
začiatku 10. storočia Veľkomoravskej ríše. 
Po úspešnom  ukončený archeologického 
prieskumu sme, vypísali súťaž cez úradný 
vestník verejného obstarávania Slovenskej 
republiky na dodávateľa stavebných prác, 
ktoré bolo úspešné. Víťazom sa stala firma 
DIKRA s.r.o., Nové Mesto nad Váhom . 
Plán odovzdania staveniska  a  začatia vý-
stavby je jún 2022.

Zberný dvor: Kompostovisko -z dôvo-
du odkúpenia parcely súkromnou osobou, 
bolo zrušené.  Taktiež  skládka haluzovi-
ny.  Tu Vás prosím o trpezlivosť. Chceme 
vybudovať centrálny zberný dvor, ktorý 
sa bude nachádzať na obecných pozem-
koch. Momentálne teraz riešime zámeny 
pozemkov. Pokiaľ sa dohodneme s vede-
ním  PD Bošáca, vidím to dosť reálne a v 

jarných mesiacoch by sa po oplotení mo-
hol zatiaľ otvoriť len ako zberné miesto.  
Isto už nebude nič fungovať, ako doteraz. 
Viac menej to  fungovalo na báze dôvery.   
Dôvod prečo to tak nebude pokračovať je 
jednoduchý- nemá to zmysel. Vždy sa náj-
de niekto, kto to zneužije a žiaľ potom trpí 
väčšina. Totiž ešte stále nie sme, ako spo-
ločnosť až tak vyzretí, aby to na tejto báze 
mohlo fungovať.  Mali ste vidieť čo všetko 
bolo v skládke kompostu.  Je to vizitka na-
šej spoločnosti. Žiaľ. To isté je aj v skládke 

haluzia.  Preto, ak bude  zberný dvor res-
pektíve zberné miesto otvorené, tak len  v 
určitý deň a hodinu v týždni. Samozrejme 
nie bez dozoru. 

     V mesiaci októbri sa na hasičskom 
ihrisku vysadilo 300 kusov sadeníc brestu,  
ktorý vytvorí živý plot od hlavnej cesty. 
Nakoľko pôda bola veľmi tvrdá a suchá, 
práca bola ťažká a namáhavá. Dúfajme, že 
výsledok bude stáť zato. .  Myslím , že toto 
boli asi tie najdôležitejšie informácie pre 
Vás, aby ste vedeli, čo sa zrealizovalo v 
našej obci za posledné štyri mesiace.

 Vízie do budúcnosti: Tak tých 
máme veľa. Zrealizovať výstavbu BD v 

Borisove, pripraviť a vybudovať potreb-
nú infraštruktúru na pozemku v lokalite 
Gralinská, aby sa mohlo začať s výstavbou 
ďalších BD,  vyriešiť záchyt prívalových 
vôd nad cintorínom, vybudovať splaško-

Archeológia – výstavba BD

Dom smútku – pilotáž

Pec s majstrom peciarom

Archeológia – výstavba BD

Dom smútku – oprava vodovodu ˇUprava cesty pri MŠ

Dom smútku – okná

Dom smútku – oprava vodovodu

Dom smútku 

Členovia ZO SZCH priprava výstavy 
zvierat

Dom smútku 

Pec
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ktorý navrhuje zabezpečenie značne na-
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pilotov, ktoré sa majú  navŕtať cez  základy 
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zmena elektrickej prípojky, natiahli kom-
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veľkosť a čakalo  sa na dodanie okien a 
vchodových dverí.  Dnes už je toto všetko 
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rá bola v studni. Touto  cestou Vás chcem  
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Ďalej sme sa snažili svojpomocne do-
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vať nášmu poslancovi OcZ Štefanovi Ku-
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iné riešenie nemáme, nakoľko všetko sa 
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finančný príspevok), ale mi úver z banky 
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Možno za spomenutie stojí, že v bu-
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vú kanalizáciu, konečne zrealizo-
vať výstavbu chodníka s dažďovou 
kanalizáciou - momentálne to stojí 
na našej nekonečnej byrokracii, všet-
ko pripravené od roku 2019 a všetko 
ostalo stáť na hĺbkových kontrolách, 
auditoch,  ktoré sa vykonávajú  na 
PPA (Poľnohospodárskej platobnej 
agentúre), samozrejme ak to bude 
možné, zrekonštruovať miestne ko-
munikácie, chodníky, vybudovanie 
centrálneho zberného dvora atď.

Záver môjho príhovoru,  ukon-
čím úvahou a želaním.  Viac menej 
udalosti tohto a predošlého roka nás 
väčšinu priviedli k zamysleniu sa a 
prehodnoteniu hodnôt nášho života, 
čo je dôležité  a čo nie.  Veľa bež-
ných vecí sa prenieslo do online živo-
ta, samozrejmé veci sa stali niekedy 
nedostupnými, neistými. Zažívame 
dobu plnú neistoty, obáv čo bude 
zajtra? Mnohí z nás sa museli popa-
sovať s ochorením – COVID 19, žiaľ 
niektorých to stálo to najcennejšie čo 
mali, ich život. Na základe opatrení 
sme sa čiastočne museli vzdať toho 
najprirodzenejšieho a to  ľudského 
kontaktu, úsmevu, spoločných roz-
hovorov a stretnutí.  Isto sme všetci 
už unavení  z neustálych usmernení, 
odporúčaní, zákazov a príkazov.  Vý-
sledkom toho všetkého je mnohokrát 
až naša zúfalosť a zlosť na všetko a 
všetkých.  Preto si želám, aby sme sa 
vrátili k tým všedným a možno nie-
kedy aj nudným stereotypom života 
pred pandémiou. Aby utíchli všelija-
ké tie hlasy, ktoré spochybňujú všet-
ko a  všetkých. 

 Želám si, aby sme všetci prežili 
krásne Vianoce v kruhu svojich naj-
bližších, aby ste si všetci našli pod 
stromčekom svoje šťastie, radosť z 
maličkostí, oceán zdravia a v novom 
roku 2022 splnenie všetkých snov  
a prianí  a aby tí, čo veria venovali 
tichú modlitbu celému svetu a naj-
me nášmu malému, ale krásnemu 
Slovensku a ľudom žijúcim v ňom.  
A úplne na záver  môjho príhovoru 
chcem napísať, vysloviť jedno krásne 
slovo,  milí spoluobčania, všetkým 
Vám ÚPRIMNE ĎAKUJEM!

Miroslav Zámečník
starosta obce Zemianske Podhradie

Detičky, 
pripravte si 
čižmičky…

Nedeľa 5. december nebola len taká 
„obyčajná nedeľa“. Bol to deň, kedy sa na 
adventnom venci zapálila druhá adventná 
sviečka a do našej obce zavítal Mikuláš, 
ktorý je od nepamäti symbolom obetavos-
ti a dobrosrdečnosti. Je to deň na 
ktorý sme sa všetci tešili malí aj 
veľkí. Malí majú radosť z dar-
čekov a stretnutia s Mikulášom a 
jeho pomocníkmi a veľkí sa tešia 
z radosti v očkách svojich detí. 
Pranostika hovorí, že Martin 
príde na bielom koni – neprišiel, 
ale Mikulášska nádielka nespo-
čívala len v darčekoch, ale uro-
bil radosť deťom aj prvou sne-
hovou nádielkou v tomto roku. 
V popoludňajších hodinách sme 
zachytili správu, že hranice obce 
Zemianske Podhradie prekročil 
Mikuláš aj so svojimi pomoc-
níkmi anjelom, škriatkom a čertom. Hneď 
sme to dali na vedomie deťom vyhláse-
ním v obecnom rozhlase. Aby sa Mikulá-
šovi darčeky dobre roznášali a detičkám 

spríjemnili čakanie, obecný rozhlas vy-
hrával krásne vianočné koledy.  Mikuláš 
so svojim sprievodom prebrázdil všetky 
ulice našej obce a navštívil každé dieťa, 
ktoré v tento deň bolo v našej dedinke. 
Deti netrpezlivo vyčkávali príchod Miku-
láša a jeho pomocníkov, či už vonku pred 
domom alebo za oknom domu. Mikuláša 
milo prekvapilo, koľko dobrých a šikov-
ných detí máme. Vítali ho s básničkami, 
pesničkami a poniektorí aj s plačom. Ale 
čertova misia bola neúspešná, vrece na zlé 
deti zostalo prázdne.  Mikuláš veľmi rád 
chodí do našej obce lebo ho všetky deti 

vítajú s radosťou.  Jeho slová pri rozlúčke 
patrili všetkým deťom  „O rok sa vrátime 
poslúchajte, pomáhajte  rodičom, dobre sa 
učte, buďte zdravé a stále veselé.“ 

Mikuláš a jeho pomocníci

Kamoši 
až po uši…

     
Tretí septembrový týž-

deň bol “týždeň nepočujú-
cich”. Nás práve v tomto čase 
navštívila v MŠ  Mgr. Janka 
Helíková, maminka nášho 
nepočujúceho kamaráta Ma-
tejka. Porozprávala nám o 
našich zmysloch, ako sa dá 
dorozumievať, ak nemáme 
zdravé očká alebo ušká. Spo-
ločne sme si vyskúšali, ako 
sa cíti nevidiaci, nepočujúci 
alebo ten, kto nemôže rozprá-
vať. Deti sa naučili posunko-
vať pesničku “Medveďku daj 
labku” a osvojili si zopár ďal-
ších posunkov. Väčším kama-
rátom tiež vysvetlila ako sa 
zvuk dostane do nášho uška- 
do mozgu a my vieme, čo 
máme v danej chvíli urobiť, 
čo v prípade, že nám kúsok 

tejto cesty chýba - vtedy musí 
pomôcť pomocník – načúva-
cí prístroj. Cestu zvuku si deti 
aj vyskúšali na pripravenej 
trase. Boli veľmi šikovné a 
vnímavé, pochopili, že nie-

ktorí kamaráti jednoducho 
potrebujú okuliare, iní zase 
načúvací prístroj. Táto akti-
vita bola veľmi poučná, deti 
pochopili, že sú medzi nami 
kamaráti, ktorí sú zdravotne 

znevýhodnení a napriek tomu 
chcú byť súčasťou našej spo-
ločnosti a my im môžeme po-
máhať. 

Mgr. Daniela Madilová,
riaditeľka MŠ Z. P.

Vždy nás veľmi poteší, keď sa nám vydarí akcia v spolu-
práci s rodičmi našich detí. Jednou z nich bola Šarkaniáda kon-
com septembra. Zišli sme sa  v hojnom počte na futbalovom 
ihrisku, a to aj napriek pretrvávajúcim rôznym ochoreniam. 
Vietor bol veľmi priaznivý, počasie nám prialo, a tak sme mali 

možnosť vidieť na oblohe mnoho krásnych šarkanov. Samo-
zrejme, že opäť nechýbali medaile či maličké občerstvenie. 

Celú akciu si užili malí i veľkí, so šarkanom sa popreháňal ne-
jeden otecko či mamička. Dúfame, že sa v budúcnosti podarí 
zorganizovať viac  našich spoločných aktivít.

Mgr. Daniela Madilová, riaditeľka MŠ Z. PodhradieKoník Nevat
     Koncom septembra našu MŠ 

navštívila mamina našej Melánie, kto-
rá má netradičné povolanie. Pracuje ako 
kaskadérka pre film a tréner koní pre film 
a živé vystúpenie. Ich kôň Nevat pred-

vádzal prácu vo voľnosti. Pri tejto práci 
je dôležitá spojitosť medzi človekom a 
koňom, kôň nám musí dôverovať, aby 
bol ochotný s nami spolupracovať. Sedlo 
v ktorom sa deti vozili sa volalo trikové 
sedlo, a mamina Melánie nám na ňom 
ukázala základné triky, ktoré mali kedysi 
veľké opodstatnenie, vedeli dokonca aj 

jazdcovi zachrániť život. Svo-
ju šikovnosť na Nevatovi nám 
predviedla aj naša kamarátka 
Melánia. Na záver Nevat pono-
sil všetky odvážne deti na svo-
jom chrbte.

Toto povolanie je naozaj 
netradičné, zaujímavé a vyža-
duje si veľa fyzických i psy-
chických síl. Deti spoznali aj ta-
kýto druh povolania, možno raz 
bude niekto z nich kaskadér...

Mgr. Daniela Madilová,
riaditeľka MŠ Z. Podhradie

Naša „Šarkaniáda“
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čo v prípade, že nám kúsok 

tejto cesty chýba - vtedy musí 
pomôcť pomocník – načúva-
cí prístroj. Cestu zvuku si deti 
aj vyskúšali na pripravenej 
trase. Boli veľmi šikovné a 
vnímavé, pochopili, že nie-

ktorí kamaráti jednoducho 
potrebujú okuliare, iní zase 
načúvací prístroj. Táto akti-
vita bola veľmi poučná, deti 
pochopili, že sú medzi nami 
kamaráti, ktorí sú zdravotne 

znevýhodnení a napriek tomu 
chcú byť súčasťou našej spo-
ločnosti a my im môžeme po-
máhať. 

Mgr. Daniela Madilová,
riaditeľka MŠ Z. P.

Vždy nás veľmi poteší, keď sa nám vydarí akcia v spolu-
práci s rodičmi našich detí. Jednou z nich bola Šarkaniáda kon-
com septembra. Zišli sme sa  v hojnom počte na futbalovom 
ihrisku, a to aj napriek pretrvávajúcim rôznym ochoreniam. 
Vietor bol veľmi priaznivý, počasie nám prialo, a tak sme mali 

možnosť vidieť na oblohe mnoho krásnych šarkanov. Samo-
zrejme, že opäť nechýbali medaile či maličké občerstvenie. 

Celú akciu si užili malí i veľkí, so šarkanom sa popreháňal ne-
jeden otecko či mamička. Dúfame, že sa v budúcnosti podarí 
zorganizovať viac  našich spoločných aktivít.

Mgr. Daniela Madilová, riaditeľka MŠ Z. PodhradieKoník Nevat
     Koncom septembra našu MŠ 

navštívila mamina našej Melánie, kto-
rá má netradičné povolanie. Pracuje ako 
kaskadérka pre film a tréner koní pre film 
a živé vystúpenie. Ich kôň Nevat pred-

vádzal prácu vo voľnosti. Pri tejto práci 
je dôležitá spojitosť medzi človekom a 
koňom, kôň nám musí dôverovať, aby 
bol ochotný s nami spolupracovať. Sedlo 
v ktorom sa deti vozili sa volalo trikové 
sedlo, a mamina Melánie nám na ňom 
ukázala základné triky, ktoré mali kedysi 
veľké opodstatnenie, vedeli dokonca aj 

jazdcovi zachrániť život. Svo-
ju šikovnosť na Nevatovi nám 
predviedla aj naša kamarátka 
Melánia. Na záver Nevat pono-
sil všetky odvážne deti na svo-
jom chrbte.

Toto povolanie je naozaj 
netradičné, zaujímavé a vyža-
duje si veľa fyzických i psy-
chických síl. Deti spoznali aj ta-
kýto druh povolania, možno raz 
bude niekto z nich kaskadér...

Mgr. Daniela Madilová,
riaditeľka MŠ Z. Podhradie

Naša „Šarkaniáda“



zo Zemianskeho Podhradia

Porucha 
vodovodu
 v MŠ

V novembri sme riešili odstrá-
nenie poruchy na rozvode vodovo-
du v interiéri MŠ. Na základe upo-
zornenia pani riaditeľky, že začal 
vlhnúť múr v chodbe  sme  pláno-
vali vhodný čas na práce, aby sme 
neobmedzili chod MŠ a zistili čo sa vlastne deje. Vyšlo nám to na jesenné 
prázdniny.  Po rozšramovaní podlahy sme zistili dôvod navlhnutia múru 
a tým bolo prasknuté potrubie v podlahe. Podarilo sa nám závadu odstrá-
niť a v pondelok  keď mali škôlkari nastúpiť do MŠ ani nepostrehli, že sa  
v interiéri škôlky niečo robilo. Tiež sa chcem poďakovať všetkým , ktorí 
nám pomohli túto závadu odstrániť, aby sme mohli mať zabezpečený 
chod MŠ.  

M. Zámečník

Uvítanie 
detí rok  
2021, 2020

Dieťa je naplnením života, 
jediná skutočná hodnota, čo po 
nás zostane. Narodenie dieťaťa 
je v každej rodine veľkou uda-
losťou, na ktorú všetci s láskou 
čakajú.  Takéto chvíle nás nútia 
nadchnúť sa nad tým, ako je to 
všetko zázračne usporiadané. 
Počuť prvýkrát zaplakať svoje 
dieťa, ako si rodič všimne, že 
sa naň usmialo, prvé krôčiky 
.... pri týchto okamihoch človek 
pociťuje neskutočnú radosť zo 
života. A to je absolútne nena-
hraditeľné.

Už  druhý rok nás život núti 
žiť v obmedzeniach. 
Preto obecný úrad je v 
situácii, kedy musí me-
niť, dokonca rušiť nie-
ktoré doterajšie zvyky 
a spôsoby nášho žitia. 
Niektoré sme museli 
úplne zrušiť, niektoré 
obmedziť .  Aj milý zvyk 
uvítanie detí do života , 
ktorý sme organizovali 
v kultúrnom dome sme 
museli odložiť na „lep-
šie časy“.

Časy sa nelepšia a 
novonarodeným deťom 
pomaly pribúdajú me-
siace i rôčky . Situácia si 
vyžiadala zmenu a pre-
to starosta obce spolu s 
kultúrnou komisiou OcZ 
priniesli do rodín našim 
najmenším  darčeky  

osobne za dodržania platných 
pandemických opatrení. 

Našim najmenším spoluob-
čanom prajeme šťastný a úspeš-
ný život plný radosti a zdravia 
a ich rodičom veľa trpezlivosti, 
lásky ale aj zodpovednosti pri 
výchove svojich ratolestí.
Nech vám v zdraví, láske rastie,
nech vám dáva iba šťastie.
Vo dne, v noci, skrátka stále
nech Vás teší dieťa malé

Obecný úrad
 Zem. Podhradie

Po výdatnom daždi 
Takéto prekvapenie nás čakalo po výdatnom daždi dňa 18.09.2021 

na miestnej komunikácii smerom na evanjelický cintorín, materskú 
školu a kostol. Nedeľné popoludnie sme strávili pri čistení a umýva-
ní miestnej komunikácie od nánosu blata, kamenia a rôznych nečis-
tôt. Tento problém budeme musieť vyriešiť vybudovaním záchytnej 
nádrže, ak to bude reálne. Iné východisko z tejto situácie nevidím, 
nakoľko je to obrovské množstvo vody, ktorá nám sem pri výdatných 
dažďoch steká z cesty a odvodňovacieho kanála zo Zabudišovej.  Teší 
ma , že sa k čisteniu komunikácie pridali občania, ktorí v tejto ulici 
bývajú a snažili sa priložiť ruku k dielu.  Najmladším pomocníkom 
bol Richard Revaj.  Je to krásny pocit, keď sa deti pripoja  a snažia 
sa pomôcť. Rodičia môžu byť hrdí. Všetkým vyslovujem úprimné 
ďakujem a dúfam, že takýchto problémov budeme riešiť v našej obci 
čo najmenej. 

Obecný úrad Zemianske Podhradie
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V dňoch 2. – 3. októbra 
2021 sa na hasičskom ihrisku 
v Zemianskom Podhradí stretli  
chovatelia z okolitých obcí. 
Priniesli so sebou svoje  najlep-

šie chovateľské „kúsky“., aby 
ich mohli prezentovať na tejto 
oblastnej výstave chovateľov.  
Organizátorom výstavy boli 
členovia ZO SZCH Zemianske 
Podhradie, ktorá v našej obci 
bola založená dňa 20.03.2016 
deviatimi zakladajúcimi člen-
mi. 

Pripraviť chovateľskú vý-
stavu nie je jednoduché... už od 
štvrtka chovatelia pripravovali 
na hasičskom ihrisku klietky 

pre zvieratá, podstielky, krmi-
vo a všetko potrebné. Postup-
ne sa klietky napĺňali rôznymi 
zvieratami: králikmi, holubmi 
a hrabavou a vodnou hydinou.

Návštevníci mali možnosť  
vidieť 46 ks výstavných klie-
tok králika, 13 ks voliér z hra-
bavou  hydinou zdrobnelou,  6 
ks  voliér s hydinou hrabavou 
veľkou, 10 ks voliér  vodnej 
hydiny a 7 ks voliér  holubov. 
Celkovo bolo pripravených 82 
kolekcií zvierat.

Chovateľstvo ako také, už 
nie je len spôsob, ako si zabez-
pečiť kvalitné mäso pre domá-
cu spotrebu. Stalo sa koníčkom 
pre  mnohých ľudí. Starost-
livosť o zvieratá rozvíja v ľu-
ďoch záujem o prírodu. Sme 
radi, že chov  zvierat sa stal 
aj koníčkom mladých chova-
teľov, u ktorých tento koníček 
formuje potrebné stránky osob-
nosti, ako je zodpovednosť a 
vytrvalosť. Teší nás, že záujem 
mladých chovateľov sa začal v 
miestnej organizácií zvyšovať 
oproti predchádzajúcim rokom. 
V súčasnosti má organizácia 2 
mladých chovateľova a 13 do-
spelých. 

Chovatelia, ale aj bežní náv-
števníci si mohli zvieratá nielen 
pozrieť, ale aj kúpiť. Šťastie 
mohli skúsiť aj v tombole a vy-
hrať tak zvieratko alebo vecnú 
cenu. Výstavu si prišlo pozrieť 
cca 300 návštevníkov, ktorí tak 
podporili našich chovateľov v 
chove domácich zvierat. Ďaku-
jeme všetkým. 

Chovatelia však neprišli 
len ukázať svoje chovateľské 
unikáty, ale aj súťažiť.  Roz-
hodcovský zbor  posudzoval 
každého jedinca a hodnotili  
napríklad tvar tela, kondíciu, 
perie a ďalšie atribúty. Vysta-
vovalo celkovo 23 chovateľov 
z  obcí Zem. Podhradie, Bošá-
ca, Kálnica, Moravské Liesko-
vé, Chocholná-Velčice, Stará 
Turá, Nové Mesto nad Váhom 
a Trenčianske Stankovce. Naši 
chovatelia sa ešte zúčastnili vý-

stav organizovaných v ďalších 
dňoch  Chocholnej-Velčice v 
počte 5 chovateľov a Trenčian-
skych Stankovciach v počte 
traja chovatelia, kde tiež urobili 
dobré meno svojimi chovateľ-
skými úspechmi nie len našej 
ZO, ale aj samotnej obci Ze-
mianske Podhradie.

V nedeľu 3. októbra 2021 o 
14:00 hod. nasledovalo vyhod-
notenie tých najlepších tak, ako 
sa patrí... pri zvieratách. V úvo-
de sa prihovoril k chovateľom 
predseda ZO SZCH Vladimír 
Ochodnický,  ktorý poďako-
val všetkým chovateľom za ich 
účasť. Ku všetkým, ktorí vysta-
vovali svoje zvieratá sa priho-
voril aj starosta obce Miroslav 
Zámečník. Vyzdvihol prácu na-
šich chovateľov, poďakoval im 
za zorganizovanie úspešnej vý-
stavy, aj keď museli dodržiavať 
predpísané opatrenia súvisiace 
s ochranou pred ochorením Co-
vid-19. Všetkým poprial hlavne 
pevné zdravie a do budúcnosti 
veľa  chovateľských úspechov. 

Nasledovalo odovzdávanie 
cien jednotlivým chovateľom 
pod vedením predsedu miest-
nej organizácie a starostu obce.  
Spolu bolo odovzdaných 17 
čestných cien: 7 -králik, 5- hra-
bavá hydina, 3- vodná hydina a 
2- holuby.

Veľká vďaka patrí Vám 
naši chovatelia zo ZO SZCH 
Zemianske Podhradie, Vašim 
rodinným príslušníkom a pria-
teľom. Ďakujeme Vám za Vašu 
obetavú prácu, priateľskú at-
mosféru a v neposlednom rade 
aj za Vaše zvieratá, ktorými ste 
reprezentovali našu obec. Všet-
kým oceneným, ale aj neoce-
neným patrí naše blahoželanie. 
Byť chovateľ nie je jednodu-
ché, preto Vám milí chovatelia 
prajeme veľa síl a trpezlivosti 
pri chovoch vašich obľúbených 
zvierat.

ZO SZCH Zemianske 
Podhradie

Usporiadali už druhú oblastnú výstavu zvierat

zo Zemianskeho Podhradia
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asistovali zriaďovateľovi pri 
betónovaní podkladu cesty 
dovozom vody, či čistením 
priepustov vody. Prípravu  a 
odbornosť na získanie velite-
ľa družstva a veliteľa jednotky 
potvrdili skúškou dvaja členo-
via. Výdatné zrážky spôsobili 

zaplavenie cesty pod cintorí-
nom, kde bolo potrebné cesty 
od Kultúrneho domu po škôl-
ku očistiť. Na čistení okrem 
6. členov boli nápomocní aj 
dotknutí občania ulice, ktorým 
ďakujeme za pomoc. Územná 
organizácia DPO SR v No-

vom Meste nad Váhom orga-
nizovala  25.9. okresnú súťaž 
mladých hasičov. Pri účasti 6. 
družstiev, obsadil náš omlade-
ný tím dievčat krásne 3. miesto, 
za čo im srdečne gratulujeme ! 
1miesto obsadili mladí hasiči 
z Čachtíc, druhé miesto deti z 
Novej Bošáce, 3. miesto Ze-
mianske podhradie, 4. miesto 
Topolecká, 5. miesto Papraď a 
6. skončili malí drobci zo Sta-
rej Turej. Tu by sme radi vy-
zdvihli aktivitu našich členov, 
no hlavne členiek pri organizo-
vaní a pomoci  počas súťaže. 
Príchodom jesene končí aj  fy-

zická príprava na športovisku. 
Vedúci družstiev, súťažiaci a 
hospodár v októbri previezli 
časť športovej výstroje na ha-
sičskú zbrojnicu, zbytok zazi-
movali a odložili na ihrisku. Po 
dva víkendy sme mali dvoch 
nových členov na Základnej 
príprave členov DHZO, ktorú 
ukončili záverečnou skúškou. 
Pred výjazdom už nemusíme 
obchádzať tlakové hadice na 
prívod vzduchu do vzducho-
vého  systému zásahového 
vozidla. Dvaja naši členovia 
sa postarali o nový tlakový 
rozvod v potrubí, ukotveného 
na stenu garáže. Začiatkom 
novembra sme mali špecifický 
zásah, kedy boli dvaja členovia 
nápomocní Zdravotnej službe 
a hasičom pri znášaní pacienta 
z nedostupného terénu v časti 
Melčekovice. V novembri sme 

mali z Okresného riaditeľstva 
Hasičského a záchranného  
zboru kontrolu majetku KR 
HaZZ, kde bolo sledované na-
rábanie a výbava vozidla Iveco 
Daily a protipovodňový vozík. 
Koncom mesiaca november 
bolo nahlásené silné zadyme-
nie v časti pri hasičskom ih-
risku ktoré bolo preverené, 
jednalo sa o nenahlásené spa-
ľovanie a náš spoluobčan bol 
upozornený. V decembri bol 
zazimovaný hasičský domček 
na ihrisku, bola urobená od-
stávka vody  a vypustenie sys-
tému.  Stihli sme ešte vybaviť 

podklady na získanie 2% z 
daní z príjmu. Týmto by sme sa 
obrátili na Vás všetkých, ktorí 
ste ešte nikomu 2% nesľúbili, 
ak je možné – darujte ich nám. 
Momentálne je to jediný zdroj 
príjmu pre organizáciu. Daro-
vané peniaze sú účelovo viaza-
né a slúžia na nákup vecných 
prostriedkov v zbore.

Čo na záver?  Určite veľa 
zdravia, šťastia vo vašich rodi-
nách. Krásne a veselé prežitie 
Vianočných sviatkov, šťastlivo 
vykročte do Nového roku 2022 
s prianím aby ste nás nepotre-
bovali. A keď pominú všetky 
opatrenia budeme veľmi radi 
ak Vás budeme môcť privítať 
na našom ihrisku pri guláši, či 
pive.

Vaši hasiči  

zo Zemianskeho Podhradia zo Zemianskeho  Podhradia

Už sú tu 
Vianoce...

Tak ako každý rok s blížiacim sa 
koncom kalendárneho roka prichádzajú 
k nám tie najčarovnejšie sviatky – Via-
noce. Kto viac sa teší vianočným sviat-
kom ak nie deti? A ruku na srdce aj nám 
starším sa vynorí množstvo pekných 
spomienok na tieto sviatky. 

Čas Vianoc je aj čas bilancovania. 
Treba sa obzrieť späť, čo sme v uply-
nulom roku dokázali, čo sme nestihli, 
čo nás ešte čaká. Nie je tomu inak ani v 
našej materskej škole. 

Vo výchovno -  vzdelávacej činnosti  
sa od septembra venujeme každý týždeň 
inej téme. Postupne to boli témy veno-
vané adaptácii detí na prostredie MŠ, 
spoznávaniu sa navzájom v triede, s p. 
učiteľkami, školníčkou, navštívili nás 
niektorí rodičia našich detí a predstavi-
li nám, čomu sa venujú. Neskôr sme sa 
venovali jeseni, zberu úrody, usporiadali 
sme si výstavu ovocia a zeleniny, šarka-
niádu, nacvičili krátky pozdrav našim 
starkým, ktorý sme poslali prostredníc-
tvom sociálnej siete. Pozornosť sme ve-
novali aj nášmu zdraviu, ľudskému telu. 
Prišla medzi nás aj študentka lekárskej 
fakulty Veronika R., ktorá nám poroz-
právala o našich zúbkoch, ako ich správ-
ne umývať, ako zúbky chrániť pred zub-
ným kazom. Mali sme v pláne aj viacero 
zážitkových - doplnkových aktivít, no 
súčasná epidemiologická situácia nám 
nedovolila uskutočniť ich.

     Ani sme sa nenazdali, a je tu ad-

ventný čas. S deťmi prežívame všetky 
tradície spojené s adventom. Rozprá-
vame sa, čo sa voľakedy tradovalo na 
Katarínu – prvý stridží deň, postupne 
na Ondreja, Barboru, Luciu...atď. Asi 
najočakávanejší pre deti je príchod Mi-
kuláša, ktorý nás ani tento rok neobišiel 
a navštívil nás 6. decembra aj so svojimi 
pomocníkmi. Deti ich privítali básnič-
kami, pesničkami a keďže všetci tvrdili, 
že po celý rok poslúchali, dostali od Mi-
kuláša sladké balíčky, ale s prísľubom, 
že budú poslúchať aj naďalej.. Čaká nás 
ešte veľa príprav do Štedrého dňa – pe-
čenie, zdobenie medovníkov, vianočné 
vinše, opäť si sadneme v MŠ k „štedro-
večernému stolu“ a pripomenieme si, čo 
všetko bolo súčasťou tohto dňa. 

Veríme, že naša materská škola bude 
aj naďalej miestom, kde sa nám zverené 
deti cítia dobre a ktorá okrem výchovy 
a vzdelávania s ohľadom na  individuál-

ne potreby detí, bude zabezpečovať ich 
všestranný rozvoj.

Rodičom detí, priateľom našej MŠ, 
Obci Zemianske Podhradie, DHZ Ze-
mianske Podhradie, sponzorom, chceme 
veľmi pekne poďakovať za spoluprácu 
počas celého kalendárneho roka, ďaku-
jeme za sponzorské dary – finančné i 
materiálne. Veľmi si vážime, že nás pod-
porujete a pomáhate nám skvalitňovať 
výchovu a vzdelávanie detí. 

     Všetkým Vám, ako aj čitateľom 
Prameňa prajeme pokojné a ničím ne-
rušené vianočné sviatky, veľa zdravia, 
šťastia a lásky v novom roku 2022. Na 
chvíľu zabudnime na starosti, nech je už 
pokoj, čas vianočný, keď stromček sa 
ligoce, prajeme vám zo srdca prekrásne 
Vianoce.

Za kolektív MŠ Z. Podhradie
Mgr. Daniela Madilová, riaditeľka MŠ

Vážení spoluobčania, do-
voľte aby sme Vás informovali  
o našej činnosti za posledný 
štvrťrok. Doba je ťažká a or-
ganizovanie akcií je na úpad-
ku. Čo je horšie že pandémia 
nám okrem strachu o príbuz-
ných priniesla pokles členov v 
rámci Dobrovoľnej požiarnej 
ochrany SR. Tí ktorí zotrvali 
cítia neistotu a nástup obdo-
bia, kedy nevieme čo  od koho 
čakať. Veľa ľudí zistilo, ako je 

dobre  žiť bez zodpovednosti a 
čo je horšie, prechádza to aj  na 
našu mládež. Veríme, že táto 
doba čoskoro pominie a všetko 
sa vráti  do svojich koľají, kedy 
sa budeme  môcť slobodne 
stretávať nie len  na hasičských  
akciách. 

V auguste sme sa zúčastnili 
na Súťaži o železného hasiča 
v družobnej obci Březová so 
4 súťažiacimi. Počas opravy 
cesty na Novú Bošácu sme 

Plamen predlekárska pomoc Súťaž Plameň, nástup

Plameň-viazanie uzlov

Bronzove družsto

DHZ Zemianske Podhradie

zo Zemianskeho Podhradia
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asistovali zriaďovateľovi pri 
betónovaní podkladu cesty 
dovozom vody, či čistením 
priepustov vody. Prípravu  a 
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ľa družstva a veliteľa jednotky 
potvrdili skúškou dvaja členo-
via. Výdatné zrážky spôsobili 

zaplavenie cesty pod cintorí-
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od Kultúrneho domu po škôl-
ku očistiť. Na čistení okrem 
6. členov boli nápomocní aj 
dotknutí občania ulice, ktorým 
ďakujeme za pomoc. Územná 
organizácia DPO SR v No-

vom Meste nad Váhom orga-
nizovala  25.9. okresnú súťaž 
mladých hasičov. Pri účasti 6. 
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ný tím dievčat krásne 3. miesto, 
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Príchodom jesene končí aj  fy-

zická príprava na športovisku. 
Vedúci družstiev, súťažiaci a 
hospodár v októbri previezli 
časť športovej výstroje na ha-
sičskú zbrojnicu, zbytok zazi-
movali a odložili na ihrisku. Po 
dva víkendy sme mali dvoch 
nových členov na Základnej 
príprave členov DHZO, ktorú 
ukončili záverečnou skúškou. 
Pred výjazdom už nemusíme 
obchádzať tlakové hadice na 
prívod vzduchu do vzducho-
vého  systému zásahového 
vozidla. Dvaja naši členovia 
sa postarali o nový tlakový 
rozvod v potrubí, ukotveného 
na stenu garáže. Začiatkom 
novembra sme mali špecifický 
zásah, kedy boli dvaja členovia 
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a hasičom pri znášaní pacienta 
z nedostupného terénu v časti 
Melčekovice. V novembri sme 

mali z Okresného riaditeľstva 
Hasičského a záchranného  
zboru kontrolu majetku KR 
HaZZ, kde bolo sledované na-
rábanie a výbava vozidla Iveco 
Daily a protipovodňový vozík. 
Koncom mesiaca november 
bolo nahlásené silné zadyme-
nie v časti pri hasičskom ih-
risku ktoré bolo preverené, 
jednalo sa o nenahlásené spa-
ľovanie a náš spoluobčan bol 
upozornený. V decembri bol 
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na ihrisku, bola urobená od-
stávka vody  a vypustenie sys-
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podklady na získanie 2% z 
daní z príjmu. Týmto by sme sa 
obrátili na Vás všetkých, ktorí 
ste ešte nikomu 2% nesľúbili, 
ak je možné – darujte ich nám. 
Momentálne je to jediný zdroj 
príjmu pre organizáciu. Daro-
vané peniaze sú účelovo viaza-
né a slúžia na nákup vecných 
prostriedkov v zbore.

Čo na záver?  Určite veľa 
zdravia, šťastia vo vašich rodi-
nách. Krásne a veselé prežitie 
Vianočných sviatkov, šťastlivo 
vykročte do Nového roku 2022 
s prianím aby ste nás nepotre-
bovali. A keď pominú všetky 
opatrenia budeme veľmi radi 
ak Vás budeme môcť privítať 
na našom ihrisku pri guláši, či 
pive.

Vaši hasiči  

zo Zemianskeho Podhradia zo Zemianskeho  Podhradia

Už sú tu 
Vianoce...

Tak ako každý rok s blížiacim sa 
koncom kalendárneho roka prichádzajú 
k nám tie najčarovnejšie sviatky – Via-
noce. Kto viac sa teší vianočným sviat-
kom ak nie deti? A ruku na srdce aj nám 
starším sa vynorí množstvo pekných 
spomienok na tieto sviatky. 

Čas Vianoc je aj čas bilancovania. 
Treba sa obzrieť späť, čo sme v uply-
nulom roku dokázali, čo sme nestihli, 
čo nás ešte čaká. Nie je tomu inak ani v 
našej materskej škole. 

Vo výchovno -  vzdelávacej činnosti  
sa od septembra venujeme každý týždeň 
inej téme. Postupne to boli témy veno-
vané adaptácii detí na prostredie MŠ, 
spoznávaniu sa navzájom v triede, s p. 
učiteľkami, školníčkou, navštívili nás 
niektorí rodičia našich detí a predstavi-
li nám, čomu sa venujú. Neskôr sme sa 
venovali jeseni, zberu úrody, usporiadali 
sme si výstavu ovocia a zeleniny, šarka-
niádu, nacvičili krátky pozdrav našim 
starkým, ktorý sme poslali prostredníc-
tvom sociálnej siete. Pozornosť sme ve-
novali aj nášmu zdraviu, ľudskému telu. 
Prišla medzi nás aj študentka lekárskej 
fakulty Veronika R., ktorá nám poroz-
právala o našich zúbkoch, ako ich správ-
ne umývať, ako zúbky chrániť pred zub-
ným kazom. Mali sme v pláne aj viacero 
zážitkových - doplnkových aktivít, no 
súčasná epidemiologická situácia nám 
nedovolila uskutočniť ich.
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ventný čas. S deťmi prežívame všetky 
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ne potreby detí, bude zabezpečovať ich 
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Za kolektív MŠ Z. Podhradie
Mgr. Daniela Madilová, riaditeľka MŠ

Vážení spoluobčania, do-
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cítia neistotu a nástup obdo-
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akciách. 

V auguste sme sa zúčastnili 
na Súťaži o železného hasiča 
v družobnej obci Březová so 
4 súťažiacimi. Počas opravy 
cesty na Novú Bošácu sme 
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VYKUROVACIA
SEZÓNA

a jej nástrahy  
• Počas vykurovacieho obdobia vzniká 
zvýšené nebezpečenstvo požiarov. Preto je 
v tomto období potrebné venovať zvýšenú 
pozornosť vykurovacím zariadeniam.

• Hasiči za prvých 9 mesiacov tohto roka 
evidujú z dôvodu nevyhovujúceho tech-
nického stavu alebo poruchy vykurova-
cích telies, dymovodov a komínov až 459 
požiarov, pri ktorých sa zranili 2 osoby. 
Celková škoda spôsobená požiarmi sa vy-
šplhala na sumu 813 220 eur.

Príčiny požiarov:

• Okrem zlého technického stavu dymovo-
dov a komínov bola najčastejšími príčina-
mi vzniku požiarov nesprávna inštalácia, 
obsluha ale i nedbalosť a neopatrnosť pri 
manipulácii s otvoreným ohňom, horľavi-
nami či žeravým popolom.

KR HaZZ informuje občanov ako v tej-
to súvslosti predchádzať vzniku požia-
rov:

• Vykurovať správnym palivom: do kot-
lov, kachlí a krbov patrí len určené palivo. 
Spaľovaním domáceho odpadu, plastov 
a iných vysoko horľavých látok sa zvyšuje 
riziko vzniku požiaru a súčasne dochádza 
k znečisteniu ovzdušia.

• Zabezpečovať pravidelné čistenie a kon-
trolu komínov: zabezpečiť odborné pre-
skúšanie komínov osobami s odbornou 
spôsobilosťou. Za celkový technický stav 
a údržbu komínov zodpovedajú majitelia 
sami, a preto sú povinní zabezpečovať 
pravidelné čistenia a kontroly. Pri kontro-
le vykurovacích telies je vhodné v prvom 
rade zamerať svoju pozornosť na stavebné 

prevedenie, funkčnosť, či nedošlo k preho-
reniu materiálu a jeho následnému poško-
deniu.

• Pri plynových spotrebičoch je vhodné 
orientovať svoju pozornosť na čistotu ko-
mínových prieduchov, na zabezpečenie 
dobrého ťahu komína a dodržiavať revíz-
ne prehliadky, aby nedošlo k úniku plynu 
do okolia.

• Správne uskladňovať palivo: v tesnej 
blízkosti kotlov, kachlí a krbov nesmú byť 
uložené žiadne horľavé látky. Odletené 
žeravé častice pri kúrení môžu spôsobiť 
požiar.

• V prípade hroziaceho nebezpečenstva ne-
podliehajte panike. V prvom rade chráňte 
život a zdravie, až potom majetok. V prí-
pade, že nemôžete požiar uhasiť sami, 
ohláste požiar čo najskôr Hasičskému 
a záchrannému zboru na  č. 150 alebo na 
linku tiesňového volania č. 112. 

Čistenie cesty

Železný hasič

Železný hasič

Plameň určovanie dopr. značiekPlameň -kužele

Činnosť za posledný štvrťrok:

15.8. železný hasič Brezová 
6.9. Dovoz vody pri oprave št. 
cesty 
7.9. Dovoz vody pri oprave št. 
cesty
13.9 Skúšky na veliteľov DHZO 
18.9. Čistenie cesty po búrke – 
cintorín 
19.9. Zasadnutie výboru
25.9. Jesenné kolo hry Plameň 
3 miesto 
11.10. Prevoz a uloženie 
súťažného náradia
9 až 10. a potom 16 .a 17.10.  
základná príprava členov DHZO 
24.10 Rozvod tlakového 
vzduchového potrubia na zbrojnici 
4.11 Asistencia HaZZ a ZZS 
prevoz postihnutého z Melčekovíc 
5.11 Údržba ,pretáčanie a 
umývanie Iveco  Daily a PPV
15.11 Vykonaná kontrola majetku 
KR HaZZ-  Iveco Daily a  PPV
24.11 Preverenie silného 
zadymenia za zberným dvorom 
5.12 Odvodnenie a zazimovanie 
hasičského domčeka  
7.12 Vybavenie podkladov 
k prímom 2 % z daní

Denný futbalový 
kemp OŠK Bošáca

Prípravkári si užili prázdninové dni na ihrisku OŠK 

V letných dňoch 19.7.-23.7.2021 zorganizoval pre najmen-
ších hráčov a hráčky OŠK Bošáca Miroslav Švehla s manželkou 
Stankou Zamcovou Denný futbalový kemp na ihrisku OŠK Bošá-
ca, ktorý bol zameraný na futbal, na vybudovanie kondičnej zá-
kladne a tiež na individuálnu prácu s loptou, pohybové aktivity, 
súťaže. Na záver mali deti spoločnú opekačku. Pre deti to bol 
výborne strávený týždeň, ktorý prežili aktívne, strávili spolu viac 
času, lepšie sa spoznali a vytvorili ešte lepší kolektív. 

Bolo o nich skvele postarané, mali každý deň pripravené vý-
datné jedlo od raňajok, desiaty, obedu po olovrant, kopec ovocia, 
zeleniny, pitný režim. O super obedík sa im staral šéfkuchár Mi-
loš Profjéta v Bare Tornádo. S organizáciou dňa pomáhali niekto-
rí rodičia, v jeden deň aj tréner prípravky, ale celková organizácia 
bola na ich pleciach.

Na záver len dodám, že Denného kempu sa zúčastnilo 20 detí, 
bol to skvelý nápad, ktorý mnohí rodičia privítali a nakoniec aj 
ocenili pochvalnými a ďakovnými správami pre hlavného orga-
nizátora, k čomu sa samozrejme pripájame.

Bc. Jozef Mihala
tajomník VV OŠK Bošáca 

Zhrnutie jesennej 
časti súťaží sezóny 
2021/2022

Dospelí:

Naši muži sú po jesennej časti súťaže na ôsmom mieste tabuľ-
ky, tri body od piateho miesta a päť od tretieho. 

Po minulej sezóne, ktorá skončila predčasne už na jeseň zo 
známych dôvodov, sa všetci tešili na tú novú a hlavne plní očaká-
vania, ako budú na tom jednotlivé mužstvá. Súťaž začala skôr  o 
dva týždne ako obyčajne, aby sa v prípade očakávanej tretej vlny 
pandémie stihla odohrať táto časť súťaže. 

Hneď v prvom zápase prišla prehra 1:2 na domácom ihris-
ku, keď sme privítali zdaného súpera z Veľkých Bieroviec-Opa-
toviec, ale odvtedy sa naše ihrisko stalo nedobytnou pevnosťou 
a súperi od nás odchádzali s peknými nádielkami. Vyhrali sme 
6 zápasov so skóre 28:5, čo je priemer 4 strelené góly na zá-
pas!!! Naši chlapci doma predvádzali moderný, rýchly futbal a 
góly strieľali po krásnych akciách a ich výkony tešili náročného 
bošáckeho diváka. 

Horšie to už bola na súperových ihriskách, kde sme nepre-
svedčili a odkiaľ sme si priviezli len dva body za dve remízy. Bod 
v poslednom zápase jesene od lídra súťaže z Trenčianskej Turnej 

Muži
Starší žiaci (na fotke dole)

Denný futbalový kemp

hasiči
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času, lepšie sa spoznali a vytvorili ešte lepší kolektív. 

Bolo o nich skvele postarané, mali každý deň pripravené vý-
datné jedlo od raňajok, desiaty, obedu po olovrant, kopec ovocia, 
zeleniny, pitný režim. O super obedík sa im staral šéfkuchár Mi-
loš Profjéta v Bare Tornádo. S organizáciou dňa pomáhali niekto-
rí rodičia, v jeden deň aj tréner prípravky, ale celková organizácia 
bola na ich pleciach.

Na záver len dodám, že Denného kempu sa zúčastnilo 20 detí, 
bol to skvelý nápad, ktorý mnohí rodičia privítali a nakoniec aj 
ocenili pochvalnými a ďakovnými správami pre hlavného orga-
nizátora, k čomu sa samozrejme pripájame.

Bc. Jozef Mihala
tajomník VV OŠK Bošáca 

Zhrnutie jesennej 
časti súťaží sezóny 
2021/2022

Dospelí:

Naši muži sú po jesennej časti súťaže na ôsmom mieste tabuľ-
ky, tri body od piateho miesta a päť od tretieho. 

Po minulej sezóne, ktorá skončila predčasne už na jeseň zo 
známych dôvodov, sa všetci tešili na tú novú a hlavne plní očaká-
vania, ako budú na tom jednotlivé mužstvá. Súťaž začala skôr  o 
dva týždne ako obyčajne, aby sa v prípade očakávanej tretej vlny 
pandémie stihla odohrať táto časť súťaže. 

Hneď v prvom zápase prišla prehra 1:2 na domácom ihris-
ku, keď sme privítali zdaného súpera z Veľkých Bieroviec-Opa-
toviec, ale odvtedy sa naše ihrisko stalo nedobytnou pevnosťou 
a súperi od nás odchádzali s peknými nádielkami. Vyhrali sme 
6 zápasov so skóre 28:5, čo je priemer 4 strelené góly na zá-
pas!!! Naši chlapci doma predvádzali moderný, rýchly futbal a 
góly strieľali po krásnych akciách a ich výkony tešili náročného 
bošáckeho diváka. 

Horšie to už bola na súperových ihriskách, kde sme nepre-
svedčili a odkiaľ sme si priviezli len dva body za dve remízy. Bod 
v poslednom zápase jesene od lídra súťaže z Trenčianskej Turnej 

Muži
Starší žiaci (na fotke dole)

Denný futbalový kemp

zo športu
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síce potešil, ale body sme čakali v iných zápasoch, ale výkony na 
súperových ihriskách neboli také, ako doma a preto ôsme miesto 
je spravodlivé.   

Do odvetnej časti nastúpime s jasným cieľom, pokračovať vo 
výborných výkonoch doma a zlepšiť výkony na súperových ihris-
kách. V takom prípade posun v tabuľke na medailové priečky nie 
je nereálny. Tréneri p. Peter Ševčík a p. Martin Kochan veria, že 
zimná príprava bude prebiehať bez problémov a jarná časť súťaže 
sa začne podľa plánu.  

Starší žiaci:
Po dlhšej dobe, kedy sme nevedeli v Bošáci zložiť družstvo 

starších žiakov, sme v tejto sezóne konečne mohli starších žiakov 
prihlásiť do súťaže. Generácia hráčov, ktorí sú spolu od prípravky 
a ktorých vedú p. Ivan Markech a p. Miroslav Švehla sa na veľ-
kom ihrisku zatiaľ trošku hľadali, ale tak to býva, že prechod z 
menšieho ihriska na veľké chvíľku trvá. Chlapci potrebujú hrať 
čo najviac zápasov a výsledky ich práce sa dostavia, lebo trénujú 
poctivo a to sa musí prejaviť. Aj v tejto sezóne sme vyšli v ústrety 
kamarátom zo Zemianskeho Podhradia a toto družstvo sme zdru-
žili s FK 1972 Zemianske Podhradie. Na jar očakávame posun v 
tabuľke na vyššie priečky, lebo ich hra a tréningové nasadenie ich 
k tomu predurčuje! 

Veríme, že v zime sa budú môcť zúčastniť halových turnajov, 
bude sa dať trénovať v telocvični či vonku a na jar budú opäť 
robiť radosť svojou hrou trénerom, ale hlavne ich verným fanúši-
kom a celému OŠK a FK 1972!

Prípravka:
Naši najmenší futbalisti a futbalistky vo veku od 6 do 11 ro-

kov začali svoju prípravu pod novými trénermi hneď začiatkom 
leta. Deťom sa venujú p. Jozef Mihala a p. Šimon Katrinec. 

Deti sa vracali po uvoľnení opatrení na ihrisko postupne, ale 
ich záujem a počet sa neustále zvyšoval. Momentálne máme v 
tejto vekovej kategórii registrovaných 22 hráčov (z toho 5 diev-
čat) a ďalší pribúdajú, dokonca sa sem tam pridávajú aj „škôl-
kári“ Sebinko a Dominik, čo nás nesmierne teší, že budúcnosť 
futbalu v Bošáci má svetlú budúcnosť! Trénovali sme dva krát 
do týždňa a cez víkend boli zápasy. S trénovaním sme neprestali  

ani po skončení súťaže a 
na konci októbra sme sa 
presunuli do telocvične, 
v pláne sme mali pokra-
čovať až do Vianočných 
prázdnin. Opäť nám do 
toho vstúpila pandémia 
a momentálne sme tré-
ningový proces museli 
prerušiť. Dúfajme, že sa 
situácia po Novom roku 
zlepší a opäť sa vrátime 
k pravidelnému športo-
vaniu, ktoré najmä de-
ťom veľmi chýba, lebo 
máme naplánované or-
ganizovať halové turnaje 
a zápasy a samozrejme 
pravidelné tréningy. 

Prípavkári odohrali 
v súťaži 10 zápasov a 
zlepšovali sa od zápasu 
k zápasu. Boli sme na 
turnajoch  v Starej Turej, 
vo Vrbovciach, v Čachti-
ciach, v Dolnom Srní či 
v Očkove. Postupne si zvykali na organizovaný futbal, učili sa 
pravidlá, zvykali si na disciplínu, ale najmä mali radosť z hry! A 
hlavne, majú veľkú chuť sa učiť a byť stále lepší!

Zároveň by som chcel poďakovať rodičom detí za pomoc pri 
tréningoch a zápasoch a hlavne za  podporu detí či už na trénin-
goch, alebo zápasoch!

Pár viet na záver:
Na záver by som chcel poďakovať všetkým trénerom, ich 

asistentom, vedúcim mužstiev, lekárom, hráčom, funkcionárom 
a dobrovoľníkom, ktorí pomáhajú napríklad pri príprave ihriska, 
alebo pri zápasoch za odvedenú prácu v prospech nášho OŠK, 
keď na úkor svojho voľného času a nezištne pripravujú pre na-
šich spoluobčanov a aj cezpoľných víkend, čo víkend kvalitné 
športové podujatia, venujú sa vašim deťom, pripravujú pre nich 
zmysluplný program, rozvíjajú ich telesnú kondíciu, formujú ich 
osobnosť.

V neposlednom rade patrí vďaka všetkým fanúšikom, ktorí 
nás po celú sezónu povzbudzovali a fandili našim hráčom a ostali 
im verní, aj keď sa im nedarilo, tak ako by si predstavovali!

V mene Výkonného výboru OŠK Bošáca patrí veľká vďaka za 
neustálu podporu obci Bošáca na čele so starostom Mgr. Danie-
lom Juráčkom a poslancom OÚ, PD Bošáca na čele s predsedom 
Vladimírom Králikom, firme HIMKO s.r.o., ktorej konateľom je 
p. Michali Kozic, ďalej všetkým tým, ktorí nám poskytujú akú-
koľvek pomoc pri realizácii našich cieľov v prospech nášho OŠK, 
či už na poli športovom, pri realizácii zveľaďovania športového 
areálu, alebo organizácii zápasov, či turnajov. Veľkou pomocou je 
pre nás príjem z 2% daní, ktoré nám venujete a vieme ich zmys-
luplne využiť v prospech nášho OŠK.

Na záver by som chcel popriať všetkým našim fanúšikom 
a podporovateľom šťastné a veselé prežitie Vianočných sviatkov 
a všetko dobré v novom roku 2022!

Bc. Jozef Mihala
tajomník VV OŠK Bošáca

Prípravka

Kosačka na ihrisko 
a nová garáž, 

za kúpu ďakujem fy HIMKO

Spomienka 
na Stanislava Černého

Obzrieš sa a dobrého človeka náhle niet…

„Odišiel z tohto sveta,
ktorý ho obdaroval šťastím, ale i bolesťou. 
Prešiel bránou smrti, 
keď sa noc chystala pozdraviť s ránom. 
Pre neho nový deň už nenastal 
- dal zbohom životu,
aby žil v našich spomienkach…“

Prišiel čas v roku, keď aj lístie smutno padá zo stromov – chysta-
júcich sa k odpočinku. Je jeseň. A nielen nebo plače, roniac svoje slzy 
kropí vychladnutú zem. Prišiel čas, keď si viac ako inokedy počas roka 
uvedomujeme vlastnú pominuteľnosť.  A práve v tomto období nás za-
siahla smutná správa o úmrtí Stanislava Černého - manžela, otca, sta-
rého otca, brata - občana obce Nová Bošáca, rodáka z Bošáce. Mal rád 
život, ľudí, prírodu a turistiku. Ešte veľa si toho plánoval, veľa chcel. 
No osud bol k nemu krutý : Kniha jeho života sa zatvorila 1. novembra 
2021 na 68 strane...

   Časť jeho života vo svojom smútočnom príhovore pri poslednej 
rozlúčke vyzdvihol Ing. Peter Nemšák: „Lúčime sa s človekom, ktorý v 
mojich očiach bol viac ako priateľom...Stano bol pracovitý, obetavý a 

hlavne nekonfliktný typ človeka s nezameniteľným zmyslom pre humor.  
V r. 1968 sa vyučil v závode Hydrostav - Trenčianske Bohuslavice. Ako 
zámočník robil na stredisku stavebno - zámočnickej výroby, neskôr ako 
opravár autobatérií v autodielni  a v príprave výroby NOE - ktorá skon-
čila v r. 2009. Našiel si novú prácu na povodí Váhu, bližšie k prírode. 
Jeho najmilšou láskou boli hory a príroda. S tým boli spojené aktivity 
- výlety s deťmi alebo turistické aktivity - Holubyho chodník, predsil-
vestrovský výstup na Veľký Lopeník a Mikulčin Vrch, Okolo Bošáckej 
doliny a ďalšie turistické akcie. Na Slovensku snáď nie je pohorie, ktoré 
by neprešiel. Najobľúbenejšie však boli predsa len Vysoké Tatry, najmä 
Rysy, na ktoré vystúpil viac ako 40 krát! Nemáme zaznamenané všetky 
jeho túry, ale začiatkom 80-tych rokov sa z kruhu nadšencov „Hydro-
stavákov“ vytvorila skupina turistov s názvom po r. 1985 - VYHOTÚR, 
ktorej bol „vodcom“.Turisti prešli spolu Slovensko od severu po juh, od 
západu na východ. Stano bol vždy v popredí, avšak jeho ciele boli vyš-
šie. Ako jediný zdolal Grossglockner /3.798 m. n. m/- najvyšší vrchol 
Rakúska, ktorý je nádhernou dominantou rakúskych Álp. Jeho turistické 
kroky viedli aj na Ortler /3.905 m. n. m. /- najvyššiu horu pohoria Ort-
lerské Alpy, ležiaceho v Taliansku. Taktiež zdolal Mont Blanc /4.809 m. 
n. m. /- najvyšší vrch Álp a celej  Európy. Uskutočnil i výstup na Elbrus 
/5.642 m. n. m. / - najvyšší vrch Veľkého Kaukazu v Rusku. Túžil zdo-
lať ešte Matterhorn /4.478 m. n. m. / - najznámejšiu skalnú pyramídu 
sveta, jeden z najkrajších vrchov Álp. Ale sen ostal snom, zdolá ho už z 
neba… Kroniku, ktorú sme začali písať, už Stano nedoplní, ale ostane 
navždy jej súčasťou... Lúčim sa s tebou v mene svojom a v mene členov 
- turistov VYHOTÚRU. Za tvoj život s nami ti vzdávame obdiv, hold a 
poklonu - odpočívaj v pokoji!“

Posledná rozlúčka so zosnulým Stanislavom Černým sa uskutočnila 
4.11.2021 v jeho rodnej obci na cintoríne v Bošáci, kde boli uložené aj 
jeho telesné pozostatky. 

„Niekedy musíš pozrieť do výšin, aby si ich našiel i vo svojom srdci.
A potom vystúpiť na vrchol a objaviť jeho i svoju dokonalosť...“

Česť Tvojej pamiatke!

Mária Kosová
Foto: rodinný archív, tur. sk. VYHOTÚR

„Zahučali hory a smútočný cho-
rál znie bošáckym krajom. 
Vy, moji blízki, prišli ste dnes za 
mnou, 
no ja už pri vás nie som.
Nádherný pohľad je však na vás 
a na môj rodný kraj - odtiaľto 
z hora.
Neopúšťam toto všetko, 
no teraz ma večná láska k sebe 
volá... 
Vraciam sa domov...
Už privinula si ma matka zem k 
svojej hrudi. 

Tešte sa však so mnou! 
Som tam, odkiaľ aj pre vás 
radosť prúdi. 
Nebudete viac počuť môj hlas, 
cítiť dotyk rúk a vidieť môjho 
tela kroky... 
Ďakujem vám všetkým 
- za vašu lásku, radosť a pre-
krásne roky. 
Utrite slzy a tešte sa! 
Verím, aj keď neviem kedy, 
raz určite sa stretneme v nebi...„

zo športu
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síce potešil, ale body sme čakali v iných zápasoch, ale výkony na 
súperových ihriskách neboli také, ako doma a preto ôsme miesto 
je spravodlivé.   

Do odvetnej časti nastúpime s jasným cieľom, pokračovať vo 
výborných výkonoch doma a zlepšiť výkony na súperových ihris-
kách. V takom prípade posun v tabuľke na medailové priečky nie 
je nereálny. Tréneri p. Peter Ševčík a p. Martin Kochan veria, že 
zimná príprava bude prebiehať bez problémov a jarná časť súťaže 
sa začne podľa plánu.  

Starší žiaci:
Po dlhšej dobe, kedy sme nevedeli v Bošáci zložiť družstvo 

starších žiakov, sme v tejto sezóne konečne mohli starších žiakov 
prihlásiť do súťaže. Generácia hráčov, ktorí sú spolu od prípravky 
a ktorých vedú p. Ivan Markech a p. Miroslav Švehla sa na veľ-
kom ihrisku zatiaľ trošku hľadali, ale tak to býva, že prechod z 
menšieho ihriska na veľké chvíľku trvá. Chlapci potrebujú hrať 
čo najviac zápasov a výsledky ich práce sa dostavia, lebo trénujú 
poctivo a to sa musí prejaviť. Aj v tejto sezóne sme vyšli v ústrety 
kamarátom zo Zemianskeho Podhradia a toto družstvo sme zdru-
žili s FK 1972 Zemianske Podhradie. Na jar očakávame posun v 
tabuľke na vyššie priečky, lebo ich hra a tréningové nasadenie ich 
k tomu predurčuje! 

Veríme, že v zime sa budú môcť zúčastniť halových turnajov, 
bude sa dať trénovať v telocvični či vonku a na jar budú opäť 
robiť radosť svojou hrou trénerom, ale hlavne ich verným fanúši-
kom a celému OŠK a FK 1972!

Prípravka:
Naši najmenší futbalisti a futbalistky vo veku od 6 do 11 ro-

kov začali svoju prípravu pod novými trénermi hneď začiatkom 
leta. Deťom sa venujú p. Jozef Mihala a p. Šimon Katrinec. 

Deti sa vracali po uvoľnení opatrení na ihrisko postupne, ale 
ich záujem a počet sa neustále zvyšoval. Momentálne máme v 
tejto vekovej kategórii registrovaných 22 hráčov (z toho 5 diev-
čat) a ďalší pribúdajú, dokonca sa sem tam pridávajú aj „škôl-
kári“ Sebinko a Dominik, čo nás nesmierne teší, že budúcnosť 
futbalu v Bošáci má svetlú budúcnosť! Trénovali sme dva krát 
do týždňa a cez víkend boli zápasy. S trénovaním sme neprestali  

ani po skončení súťaže a 
na konci októbra sme sa 
presunuli do telocvične, 
v pláne sme mali pokra-
čovať až do Vianočných 
prázdnin. Opäť nám do 
toho vstúpila pandémia 
a momentálne sme tré-
ningový proces museli 
prerušiť. Dúfajme, že sa 
situácia po Novom roku 
zlepší a opäť sa vrátime 
k pravidelnému športo-
vaniu, ktoré najmä de-
ťom veľmi chýba, lebo 
máme naplánované or-
ganizovať halové turnaje 
a zápasy a samozrejme 
pravidelné tréningy. 

Prípavkári odohrali 
v súťaži 10 zápasov a 
zlepšovali sa od zápasu 
k zápasu. Boli sme na 
turnajoch  v Starej Turej, 
vo Vrbovciach, v Čachti-
ciach, v Dolnom Srní či 
v Očkove. Postupne si zvykali na organizovaný futbal, učili sa 
pravidlá, zvykali si na disciplínu, ale najmä mali radosť z hry! A 
hlavne, majú veľkú chuť sa učiť a byť stále lepší!

Zároveň by som chcel poďakovať rodičom detí za pomoc pri 
tréningoch a zápasoch a hlavne za  podporu detí či už na trénin-
goch, alebo zápasoch!

Pár viet na záver:
Na záver by som chcel poďakovať všetkým trénerom, ich 

asistentom, vedúcim mužstiev, lekárom, hráčom, funkcionárom 
a dobrovoľníkom, ktorí pomáhajú napríklad pri príprave ihriska, 
alebo pri zápasoch za odvedenú prácu v prospech nášho OŠK, 
keď na úkor svojho voľného času a nezištne pripravujú pre na-
šich spoluobčanov a aj cezpoľných víkend, čo víkend kvalitné 
športové podujatia, venujú sa vašim deťom, pripravujú pre nich 
zmysluplný program, rozvíjajú ich telesnú kondíciu, formujú ich 
osobnosť.

V neposlednom rade patrí vďaka všetkým fanúšikom, ktorí 
nás po celú sezónu povzbudzovali a fandili našim hráčom a ostali 
im verní, aj keď sa im nedarilo, tak ako by si predstavovali!

V mene Výkonného výboru OŠK Bošáca patrí veľká vďaka za 
neustálu podporu obci Bošáca na čele so starostom Mgr. Danie-
lom Juráčkom a poslancom OÚ, PD Bošáca na čele s predsedom 
Vladimírom Králikom, firme HIMKO s.r.o., ktorej konateľom je 
p. Michali Kozic, ďalej všetkým tým, ktorí nám poskytujú akú-
koľvek pomoc pri realizácii našich cieľov v prospech nášho OŠK, 
či už na poli športovom, pri realizácii zveľaďovania športového 
areálu, alebo organizácii zápasov, či turnajov. Veľkou pomocou je 
pre nás príjem z 2% daní, ktoré nám venujete a vieme ich zmys-
luplne využiť v prospech nášho OŠK.

Na záver by som chcel popriať všetkým našim fanúšikom 
a podporovateľom šťastné a veselé prežitie Vianočných sviatkov 
a všetko dobré v novom roku 2022!

Bc. Jozef Mihala
tajomník VV OŠK Bošáca

Prípravka

Kosačka na ihrisko 
a nová garáž, 

za kúpu ďakujem fy HIMKO

Spomienka 
na Stanislava Černého

Obzrieš sa a dobrého človeka náhle niet…

„Odišiel z tohto sveta,
ktorý ho obdaroval šťastím, ale i bolesťou. 
Prešiel bránou smrti, 
keď sa noc chystala pozdraviť s ránom. 
Pre neho nový deň už nenastal 
- dal zbohom životu,
aby žil v našich spomienkach…“

Prišiel čas v roku, keď aj lístie smutno padá zo stromov – chysta-
júcich sa k odpočinku. Je jeseň. A nielen nebo plače, roniac svoje slzy 
kropí vychladnutú zem. Prišiel čas, keď si viac ako inokedy počas roka 
uvedomujeme vlastnú pominuteľnosť.  A práve v tomto období nás za-
siahla smutná správa o úmrtí Stanislava Černého - manžela, otca, sta-
rého otca, brata - občana obce Nová Bošáca, rodáka z Bošáce. Mal rád 
život, ľudí, prírodu a turistiku. Ešte veľa si toho plánoval, veľa chcel. 
No osud bol k nemu krutý : Kniha jeho života sa zatvorila 1. novembra 
2021 na 68 strane...

   Časť jeho života vo svojom smútočnom príhovore pri poslednej 
rozlúčke vyzdvihol Ing. Peter Nemšák: „Lúčime sa s človekom, ktorý v 
mojich očiach bol viac ako priateľom...Stano bol pracovitý, obetavý a 

hlavne nekonfliktný typ človeka s nezameniteľným zmyslom pre humor.  
V r. 1968 sa vyučil v závode Hydrostav - Trenčianske Bohuslavice. Ako 
zámočník robil na stredisku stavebno - zámočnickej výroby, neskôr ako 
opravár autobatérií v autodielni  a v príprave výroby NOE - ktorá skon-
čila v r. 2009. Našiel si novú prácu na povodí Váhu, bližšie k prírode. 
Jeho najmilšou láskou boli hory a príroda. S tým boli spojené aktivity 
- výlety s deťmi alebo turistické aktivity - Holubyho chodník, predsil-
vestrovský výstup na Veľký Lopeník a Mikulčin Vrch, Okolo Bošáckej 
doliny a ďalšie turistické akcie. Na Slovensku snáď nie je pohorie, ktoré 
by neprešiel. Najobľúbenejšie však boli predsa len Vysoké Tatry, najmä 
Rysy, na ktoré vystúpil viac ako 40 krát! Nemáme zaznamenané všetky 
jeho túry, ale začiatkom 80-tych rokov sa z kruhu nadšencov „Hydro-
stavákov“ vytvorila skupina turistov s názvom po r. 1985 - VYHOTÚR, 
ktorej bol „vodcom“.Turisti prešli spolu Slovensko od severu po juh, od 
západu na východ. Stano bol vždy v popredí, avšak jeho ciele boli vyš-
šie. Ako jediný zdolal Grossglockner /3.798 m. n. m/- najvyšší vrchol 
Rakúska, ktorý je nádhernou dominantou rakúskych Álp. Jeho turistické 
kroky viedli aj na Ortler /3.905 m. n. m. /- najvyššiu horu pohoria Ort-
lerské Alpy, ležiaceho v Taliansku. Taktiež zdolal Mont Blanc /4.809 m. 
n. m. /- najvyšší vrch Álp a celej  Európy. Uskutočnil i výstup na Elbrus 
/5.642 m. n. m. / - najvyšší vrch Veľkého Kaukazu v Rusku. Túžil zdo-
lať ešte Matterhorn /4.478 m. n. m. / - najznámejšiu skalnú pyramídu 
sveta, jeden z najkrajších vrchov Álp. Ale sen ostal snom, zdolá ho už z 
neba… Kroniku, ktorú sme začali písať, už Stano nedoplní, ale ostane 
navždy jej súčasťou... Lúčim sa s tebou v mene svojom a v mene členov 
- turistov VYHOTÚRU. Za tvoj život s nami ti vzdávame obdiv, hold a 
poklonu - odpočívaj v pokoji!“

Posledná rozlúčka so zosnulým Stanislavom Černým sa uskutočnila 
4.11.2021 v jeho rodnej obci na cintoríne v Bošáci, kde boli uložené aj 
jeho telesné pozostatky. 

„Niekedy musíš pozrieť do výšin, aby si ich našiel i vo svojom srdci.
A potom vystúpiť na vrchol a objaviť jeho i svoju dokonalosť...“

Česť Tvojej pamiatke!

Mária Kosová
Foto: rodinný archív, tur. sk. VYHOTÚR

„Zahučali hory a smútočný cho-
rál znie bošáckym krajom. 
Vy, moji blízki, prišli ste dnes za 
mnou, 
no ja už pri vás nie som.
Nádherný pohľad je však na vás 
a na môj rodný kraj - odtiaľto 
z hora.
Neopúšťam toto všetko, 
no teraz ma večná láska k sebe 
volá... 
Vraciam sa domov...
Už privinula si ma matka zem k 
svojej hrudi. 

Tešte sa však so mnou! 
Som tam, odkiaľ aj pre vás 
radosť prúdi. 
Nebudete viac počuť môj hlas, 
cítiť dotyk rúk a vidieť môjho 
tela kroky... 
Ďakujem vám všetkým 
- za vašu lásku, radosť a pre-
krásne roky. 
Utrite slzy a tešte sa! 
Verím, aj keď neviem kedy, 
raz určite sa stretneme v nebi...„

spomienka



Andrea Anna Krivá
Ema Vladová

Agáta Katrincová
Kristína Záhorová
Izabela Pilišová
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JUBIL ANTI

Vladimír Benko
Aurélia Paučinová

Mária Helíková
Stanislav Martiška

 
Milan Pospíšil

Ján Hrabina
Ján Václav

Navždy nás opustili

Narodili sa

60 rokov
Fraňo Pavol 
Dolník Juraj

Hodulík Miloš
Staňák Jaroslav

Haviernik Jaroslav
Dzurák Vladimír
Svoboda Rudolf
Dzuráková Iveta
Macková Tatiana

Havierniková Janka
Donková Viera

Pastrorková Emília
Bulejková Veronika
Koukalová Marta
Ondrášková Eva 
Kochanová Eva

Ivan Brezovák

65 rokov
Bero Adam
Kosa Pavol

Morong Jozef
Bc. Helík Vladimír

Jurčák Ján
Gažo Pavol

Mgr. Kozic Miroslav
Kochan Dušan
Adamať Peter

Malíková Mária
Minariková Jarmila
Kusendová Zuzana

Juráčková Eva
RNDr. Berová Jarmila

Tinková Ľudmila
Juráčková Eva

Kusendová Jaroslava
Ing. Kozicová Viera

Ján Václav
Stanislav Dedík

Karel Smítka

70 rokov
Popovič Jozef

Mgr. Paučin Stanislav
Wittkay Ján

Hoferka Miloš
Janega Peter
Černý Pavol

Pöštenyi Miroslav
Marták Dominik

Vaškovič Ladislav

Naďo Alojz
Ilčík Jozef

Ondrášková Darina
Prasličková Valéria

Helíková Elena
Křenková Mária

Ján Strýček
Pavol Kusenda

Daniela Vajdová
Pavol Kopunec

75 rokov
Benko Štefan

Benko František
Brezovák Eduard

Čačík Marián
Oravcová Elena
Benková Marta

Bagínová Daniela
Benková Viera

Dzuráková Anna
Juráčková Alica

Anna Matejíková 

80 rokov
Mitánek Vladimír
Kaššovic Pavol
Petrušová Mária
Kozicová Jarmila
Uríková Ľudmila
Staňáková Anna

Adamovicová Elena

85 rokov
Masaryk Jozef

Hečková Anastázia
Dzuráková Emília

Anna Václavová 
Irena Dýmová

91  ročný 
Benko Matej

93 ročný 
Ondrášek Vladimír

94 ročná
Balajová Mária

Tichá spomienka
Prichádzajú Vianoce, čas kedy by 

nikto nemal byť sám, čas kedy sa stre-
távame a spoločne tešíme zo života. Je 
to i čas, kedy si uvedomíme ako veľmi 
nám chýbajú tí, ktorí nás navždy opus-
tili. Nebolo tomu inak ani v tomto ob-
dobí. Opustili nás najbližší či už z dô-
vodu veku, choroby, alebo súčasnej 
pandémie. Opustili nás starší a s nimi 
odišiel aj kus našej histórie, naše pa-
mäti. Opustili nás zdatný a čestný 
a s nimi odišiel kus našej vytrvalosti 
a slušnosti. Opustili nás mladí a s nimi 
odišiel kus nášho elánu a nádeje. Člo-
vek stratil reč a na jazyk sa tisnú len 
slova neuveriteľné, nepochopiteľné. 
No my sme tu, my žijeme. Pozastavme 
sa na chvíľu a venujme tichú spomien-
ku všetkým, ktorí nás opustili a ktorí 
nám chýbajú.

Česť ich pamiatke!
S úctou Mgr. Daniel Juráček

Manželstvo uzavreli
Ing. Jozef Savara – Mgr. Katarína Mihalová

Jakub Ochodnický – Michaela Mihalová


