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 Dňa 11. decembra 2010 bola 
vo vestibule nášho kultúrneho 
stánku slávnostne otvorená 
a sprístupnená expozícia dvoch 
umeleckých drevorezieb. 
 J edno u  j e  d re vo re zb a 
„medveďa― – symbolu našej obce 
Bošany, ktorú vytvoril majster 
Branislav Petráš. Druhá je drevo-
rezba „betlehema―, ktorú vytvoril 
majster Jozef Halmo. „Sme hrdí, 
ţe v našej obci pôsobia ľudia, 
ktorí si za svoju prácu zaslúţia 
obdiv a uznanie― povedal na sláv-
nosti starosta obce. Svojimi diela-
mi sa prezentujú dvaja ľudoví 
rezbári – samoukovia, ktorí nema-
jú ţiadne umelecké školy, ale 
v istom okamihu svojho ţivota 
objavili v sebe talent a navonok to 
prejavili. Táto záľuba ich tak opan-
tala a stala sa ich neodmysliteľnou 
aktivitou a náplňou ţivota.  
 Na tvorbe Branislava Petráša 
sa podpísal jeho blízky vzťah 
k prírode a umeniu, ktorý sa začal 
formovať uţ v útlom veku. Najskôr 
to boli drobné samorasty, 
v ktorých hľadal rôzne podoby 
zvierat, figúr a tvárí. Neskôr začal 
s výrobou misiek, stojanov a váz 
točených na drevoobrábacom 
sústruhu. Moţno by dodnes zostal 
pri sústruţení dreva, keby sa mu 
do rúk nedostala kniha od rezbára 
a reštaurátora Hermana Kotrbu. 
Tá má na svedomí to, ţe sa pustil 
do novej etapy aktivít a kontaktu 
s drevom ako takým. Dnes uţ 
skoro 10 rokov dáva drevu za 
pom oc i  rezbársk yc h  d lá t 
a nástrojov iný rozmer. Jeho diela 
robia radosť mnohým ľuďom 
z radov poľovníkov či iných obdi-

vovateľov jeho umenia na Sloven-
sku i v zahraničí. Nachádzajú sa 
v areáloch detských ihrísk, 
v parkoch, aj v súkromných zbier-
kach. 
 Jozef Halmo je v súčasnosti uţ 
na dôchodku. Ako väčšina chlap-
cov v detstve a neskôr i v mladosti 
našiel záľubu vo futbale. Okrem 
futbalu sa venoval kynológii 
a neskôr chovateľstvu. Ale osud 
ho zavial k rezbárstvu. V polovici 
70. rokov  vtedajší bošiansky pán 
kaplán Vladimír Paulíni zoznámil 
Jozefa Halmu so známym rezbá-
rom Štefanom Bačom z Rajca, 
ktorý vyrezal kríţovú cestu pre 
náš kostol a je v ňom aj umiestne-
ná. Odvtedy sa rezbárstvu venuje, 
hlavne tvorbe betlehemov. Jeho  
betlehemy vytvárajú krásnu via-
nočnú atmosféru v mnohých prí-

našich sŕdc. 
Na vianočné trhy prijali pozvanie 
remeselníci so svojimi výrobkami, 
trhovci s rôznym sortimentom 
tovaru, návštevníci si mohli po-
chutnať na výbornej kapustnici, 
chutných opekaných špecialitách 
a zohriať  sa vareným vínkom 
a vianočným punčom. 
     Dúfame, ţe naši občania strá-
vili na vianočných trhoch príjemné 
popoludnie a našli pod stánkami 
vhodné darčeky, ktorými potešia 
svojich najbliţších. 

Všetkým ľuďom  

dobrej vôle  

nech je svätá  

rodina, ktorej 

centrom je 

dieťa Ježiš, 

inšpiráciou  

pri budovaní  

našich 

 vzájomných  

vzťahov. 

To Vám zo srdca žičia  

kňazi našej farnosti 

     Na  adventných vencoch 
v našich čistotou ţiariacich, vy-
zdobených a škoricou a vanilkou 
voňajúcich príbytkoch uţ svietia 
všetky štyri sviečky. 

Je to neklamný znak toho, ţe 
Vianoce, sviatky pokoja a radosti, 
sú uţ doslova predo dvermi. 
K predvianočnej atmosfére, napl-
nenej zhonom a nákupmi darče-
kov, prispeli aj vianočné trhy, 
ktoré dňa 18. decembra 2010 
pripravili členovia kultúrnej 
a sociálnej komisie Obecného 
zastupiteľstva v Bošanoch. Na 
poludnie o 12,00 hod. starosta 
obc e  p r i v í t a l  úč as tn ík o v 
a návštevníkov vianočných trhov 
pred Domom kultúry a poprial im 
pr í j em n ý  po b y t ,  s po j en ý 
s úspešným nákupom a relaxom. 
K peknej  predvianočnej atmosfé-
re prispeli svojím vystúpením deti 
z  m a t e r s k e j ,  z á k l a d n e j 
a umeleckej školy,  detský taneč-
ný súbor Fialka z Partizánskeho, 
miestna dychovka, nádejná mladá 
speváčka Diana Minarovičová 
a spevokol Krédo. Zneli krásne 
vianočné koledy, ktoré sa dotýkali 

 

pokračovanie na strane 3 

Želáme všetkým občanom 
milostiplné a požehnané via-
nočné sviatky, nech čaro 
Vianoc spríjemní chvíle po-
hody v kruhu rodiny  
a nastávajúci rok nech prine-
sie všetkým veľa zdravia 
a šťastia. 

Redakcia občasníka Bošanec 
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Deviate zasadnutie 
 

 Októbrová schôdza obecného 
zastupiteľstva sa konala na zákla-
de pozvánky starostu obce 
a zúčastnilo sa na nej 10 poslan-
cov. Rokovanie prebiehalo podľa 
schváleného programu. Poslanci 
sa oboznámili s obsahom schô-
dzok jednotlivých komisií OcZ. 
Predseda komisie výstavby, 
územného rozvoja, ţivotného 
prostredia a verejného poriadku 
Ervín Hronkovič informoval, ţe 
Emília Szabová, bytom Bošany, 
poţiadala o pridelenie plateného 
parkovacieho miesta. Je majiteľ-
kou auta a drţiteľkou preukazu 
ZŤP. Na základe doporučenia 
komisie poslanci schválili ţiadosť 
menovanej. Ročný poplatok za 
parkovacie miesto je 35 €. 
 Poslanci tieţ schválili ţiadosť 
Tatiany Pajdovej o predĺţenie 
nájomnej zmluvy na skladové 
priestory  na Ulici M. R. Štefánika 
o ďalších 5 rokov a zrušili uznese-
nie, ktorým schválili vyhradenie 
parkovacieho miesta pre Petra 
Hodála, bytom Bošany. Dôvodom 
bola skutočnosť, ţe písomne zru-
šil svoju ţiadosť o pridelenie par-
kovacieho miesta. 
 Predseda komisie oznámil, ţe 
obyvatelia Záhradnej ulice v časti 
obce Malé Bošany sa sťaţujú na 
vytváranie divokej skládky odpadu 
n a  n e o h r a d e n ý c h 
a nevyuţívaných parcelách. Po-
ţiadal, aby obec postupovala 
v zmysle zákona a upozornila 
majiteľov dotknutých parciel na ich 
povinnosti. 
 Dôleţitým bodom programu 
bolo schválenie prenájmu časti 
Domu kultúry Ing. Miroslavovi 
Málišovi na 1 rok za podmienok,  
uvedených  v návrhu zmluvy 
o nájme nebytových priestorov, 
ktorý spracoval právny poradca 
obce. 
 Poslanci vzali na vedomie 
zúčtovanie Bošianskeho jarmoku. 
Príjmy z poplatku za uţívanie 
verejného priestranstva činili 
2 280 €, celkové výdavky boli 2 
093,38 €. Výsledný zisk z tejto 
akcie bol 186,62 €. Treba zdôraz-
niť, ţe obec neporiada  kaţdoroč-
ný jarmok pre zisk, ale pre svojich 
občanov, aby si mohli nakúpiť 
tovar, o ktorý majú záujem 
a zabaviť sa so svojimi rodinami 
v príjemnej atmosfére. 
 Obecné zastupiteľstvo schváli-
lo  Správu o  výs ledkoch 
a podmienkach výchovno -
vzdelávacej činnosti Základnej 
školy v Bošanoch za školský rok 
2009/2010, ktorú predniesla riadi-
teľka ZŠ RNDr. Jana Kontúrová. 
 Ďalej sa poslanci zaoberali 
prípravou inventarizácie obecného 
majetku a schválili inventarizačné 
komisie a ich členov. Schválili tieţ 

Z rokovaní obecného zastupiteľstva 
ţiadosti 2 občanov o odpredaj 
pozemkov o výmere 58 m2 a 204 
m2 v kat. ú. Veľké Bošany. Pos-
lanci doporučili pri predaji parciel 
postupovať podľa novely zákona 
č. 138/91 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov. 
 V rámci interpelácií poukázal 
poslanec Ďurkovič na potrebu 
rozšíriť pouličné osvetlenie 
v miestnej časti Baštín, opäť pri-
pomenul nevyhovujúci stav Pribi-
novej a Štefánikovej ulice pre 
výtlky, poslanca Holuba zaujíma-
lo, prečo nedoplatky za vodu na 
Nábr. Ľ. Štúra narastajú, poukázal 
na uţ dlho neriešenú rozkopávku 
Komenského ulice, na skládku 
odpadu za garáţami na Ulici Jan-
ka Kráľa a ţiadal upraviť zelený 
pás medzi Ulicou ČSA a novým 
chodníkom pred vstupom na 
miestny cintorín. Tlmočil tieţ po-
ţiadavku pána dekana na dorieše-
nie prístupu  do priestoru novej 
fary. V súvislosti s incidentom na 
Bošianskom jarmoku (preseknutý 
elektrický kábel sekerou) vyslovil 
otázku, či by na poskytovanie 
občerstvenia nemal byť vypísaný 
konkurz. Poslanec Aladár Korec 
vzniesol viac pripomienok, ktoré 
sa týkali voľného chovu ošípaných 
na Fándlyho ulici, narušenia po-
vrchu vozovky Fándlyho ulice, 
ţiada opraviť cestný zvršok Hviez-
doslavovej ulice, vyslovil nespo-
kojnosť s pomalým postupom prác 
pri  výstavbe nájomných obecných 
bytov a poţadoval informáciu, či 
bolo vydané stavebné povolenie 
na oplotenie rekonštruovaného 
renesančného kaštieľa a či je jeho 
výstavba v súlade s projektovou 
dokumentáciou. 
Poslanec Mgr. Šišmič upozornil, 
ţe z koruny stromu pred poštou 
na Ul. M. R. Štefánika padajú 
konáre a mohlo by dôjsť k úrazu. 
Poslanec Jozef  Rybár sa spýtal, 
či obec nemôţe odstrániť pne po 
spílených stromoch na  cintoríne. 
Odpoveď znela, ţe finančná situá-
cia obce to teraz nedovoľuje. 
 V zmysle Rokovacieho poriad-
ku Obecného zastupiteľstva 
v Bošanoch poslanci svoje pripo-
mienky  a interpelácie  písomne 
doruč ia na obecný úrad 
a odpoveď dostanú na najbliţšom 
zasadnutí OcZ. 
 

Desiate zasadnutie 
 

 Posledné zasadnutie poslan-
cov obecného zastupiteľstva 
v tomto volebnom období (2006 – 
2 0 1 0 )  b o l o  z v o l a n é  n a 
16.11.2010. Hlavným bodom 
programu bol návrh Programové-
ho rozpočtu Obce Bošany na roky 
2011-2013. Poslanci obdrţali 
písomné stanovisko hlavnej kon-
trolórky k predloţenému návrhu 
viacročného programového roz-

počtu obce. V ňom boli posúdené 
východiská  spracovania odborné-
ho stanoviska, súlad predloţené-
ho návrhu  rozpočtu so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, 
metodická správnosť návrhu roz-
počtu, tvorba návrhu rozpočtu, 
dodrţanie informačnej  povinnosti 
zo strany obce.  Hlavná kontrolór-
ka poukázala na predpokladaný 
pokles, resp. výpadok výnosu 
dane z príjmov fyzických osôb 
v roku 2011 a konštatovala, ţe 
príjem z podielových daní je na-
plánovaný príliš optimisticky, čo 
znamená, ţe vzhľadom na dote-
rajšie skutočné príjmy z týchto 
daní nebude rozpočet naplnený. 
Upozornila tieţ na nepriaznivý 
rozdiel medzi plánovanými príjma-
mi a výdavkami za odvoz 
a likvidáciu odpadu, kde sa pred-
pokladá doplácanie obce na túto 
sluţbu na úkor iných sluţieb obča-
nom. 
 Tento stav trvá uţ viac rokov 
a je treba ho riešiť vyrovnaním 
ro z d i e l u  m ed z i  p r í jm am i 
a výdavkami za odvoz  odpadu 
zvýšením poplatku. 
 Návrh rozpočtu na roky 2011 – 
2013 spĺňa zákonom predpísané  
náleţitosti, t.j. bol zostavený ako 
vyrovnaný a spĺňa predpísanú 
štruktúru. 
 Poslanci sa návrhom Progra-
mového rozpočtu Obce Bošany 
na roky 2011 – 2013 zaoberali 
v komisiách. O predloţenom návr-
hu  rozpočtu hlasovali a hlasmi 
všetkých prítomných poslancov ho 
schválili. 
 Rovnako schválili aj návrh na 
úpravu rozpočtu obce na rok 2010 
v príjmovej a výdavkovej časti. 
Úpravou rozpočtu sa zníţil pláno-
vaný prebytok rozpočtu na sumu 
75 471 €. 
 Vzhľadom na tiesnivú situáciu 
vo financiách obce poslanci 
schválili v prípade potreby pouţiť 
f i n a n č n é  p r o s t r i e d k y 
z mimorozpočtového rezervného 
fondu na úhradu beţných 
a kapitálových výdavkov na konci 
roka 2010 do výšky nutných vý-
davkov. 
 Starosta informoval poslancov, 
ţe rokoval so VÚB o moţnosti 
poskytnutia revolvingového úveru 
pre prípad potreby preklenutia 
nepriaznivého rozdielu medzi 
príjmami a výdavkami obce. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo 
čerpanie revolvingového úveru vo 
výške 50 tisíc eur na obdobie od 
1.12.2010 do 31.1.2011. 
Ďalej poslanci schválili Všeobecne 
záväzné nariadenie Obce Bošany 
č. 1/2010 o určení dotácie na 
prevádzku a mzdy na ţiaka zá-
kladnej umeleckej školy, dieťa 
materskej školy a školského zaria-
denia so sídlom na území obce 
Bošany. 

 Poslanci si vypočuli Správu 
o výsledkoch a podmienkach 
výchovno-vzdelávacej činnosti 
Základnej umeleckej školy 
v Bošanoch za školský rok 
2009/2010, ktorú na zasadnutí 
prezentovala riaditeľka školy Mgr. 
Eva Rybanová a zástupkyňa riadi-
teľky Mgr. Soňa Korcová. Správu 
jednomyseľne schválili. 
 Poslanci vyhoveli ţiadosti Zá-
kladnej školy v Bošanoch nekrátiť 
rozpočet finančných prostriedkov 
pre školskú jedáleň a školský klub 
detí pre rok 2010. 
Poslanci ďalej rokovali o ţiadosti 
firmy DANER na zimnú údrţbu 
ciest v obci a schválili ju. 
Doporučili zaoberať sa ţiadosťou 
Marty Minarovičovej, bytom Boša-
ny,  o vysporiadanie majetku me-
dzi ňou a obcou. 
 Zaujal ich návrh Antonia Pasto-
re, bytom Baštín, ktorý chce, aby  
mu obec zverila do opatery poze-
mok susediaci s jeho nehnuteľ-
nosťou za účelom vytvoriť tam 
park pre oddych a hry, ktorý by 
vyuţívali  občania Baštína, najmä 
deti. Inak tam bude iba burina a 
skládka všakovakého odpadu. 
Poslanci konštatovali, ţe ţiadosti 
menovaného nemôţe obec  vyho-
vieť, pretoţe predmetný pozemok 
nevlastní a nemôţe dať súhlas na 
uţívanie cudzieho majetku, aj keď 
ide o zaujímavú  a verejnosti pro-
spešnú myšlienku, hodnú realizo-
vania. 
 Poslanci schválili variant č. 1 
na akciu: Rýchlostná cesta R8 
Nitra – kriţovatka R2 a súhlasili so 
stanoviskom z verejného preroko-
vania správy o hodnotení vplyvov 
na ţivotné prostredie, konaného 
10.6.2010 v Chynoranoch podľa 
zákona č. 24/2006 Z. z. v znení 
neskorších  predpisov. 
 Starosta obce odpovedal jed-
notlivo na písomné interpelácie 
poslancov z minulomesačnej 
schôdze OcZ a potom nasledovali 
nové pripomienky poslancov. Mgr. 
Gajdoš tlmočil ţiadosť občanov 
vybudovať chodník na Staničnej 
ulici. Chodník sa vybuduje podľa 
finančných moţností obce. Na 
ohlas občana k stavu chodníka na 
Hviezdoslavovej ulici starosta 
uviedol, ţe bude vyvolané rokova-
nie s kompetentnými organizácia-
mi. 
 Mgr. Janka Mišejová oznámila, 
ţe obyvatelia „Červenej kolónie― 
ţiadajú vybudovať odtokové ţľa-
by. S realizáciou sa uvaţuje 
v budúcom roku. MUDr. Dagmar 
Tvrdá hovorila o sťaţnostiach 
občanov na znečisťovanie okolia 
psami, ich majitelia po venčení 
neodstraňujú psie exkrementy. 
Poslanec Vojtech Ďurkovič poţia-
dal osadiť dopravné zrkadlo na Ul. 
SNP pri výjazde na cestu od kos-
tola, kde nie je dobrý výhľad. Ten-
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to problém sa bude riešiť v rámci 
projektu „Estetizácia centrálnej 
zóny―. 
 Poslanci Mgr. Pavol Šišmič 
a Ervín Hronkovič, predsedovia 
komisií OcZ, poďakovali všetkým 
za spoluprácu počas celého vo-
lebného obdobia. 
Starosta ešte informoval, ţe 11. 
decembra 2010 o 19,00 hod. sa 
v Dome kultúry uskutoční sláv-
nostné odhalenie pohyblivého 
betlehema a drevenej sochy med-
veďa. 
 Na záver predniesol príhovor, 
v ktorom poďakoval poslancom za 
ich činnosť počas celého volebné-
ho obdobia, hlavne za ich spolu-
prácu s vedením obce, za ústreto-
vosť a korektné vzťahy. Uviedol 
menovite, čo všetko sa podarilo 
v obci za 4 roky vybudovať, hlav-
n e  v y z d v i h o l  s a n á c i u 
a rekultiváciu skládky BABICA 
a tým významné ozdravenie ţivot-
ného prostredia v obci. Nemenej 
dôleţitou investičnou akciou pre 
riešenie bytovej otázky hlavne 
mladých rodín je výstavba 33 
nájomných bytov, ktorých dostav-
ba sa predpokladá v máji 2012. 

  -Redakcia- 

Ustanovujúce zasadnutie 
novozvoleného  

obecného zastupiteľstva 
 

 V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 
369/90 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov 
zvolal starosta obce ustanovujúce 
zasadnutie obecného zastupiteľ-
stva na 17. decembra 2010 
o 17,30 hod. v zasadačke Obec-
ného úradu v Bošanoch. Na za-
sadnutí sa zúčastnil predseda 
miestnej volebnej komisie, novo-
zvolení poslanci, prednosta obec-
ného úradu, hlavná kontrolórka, 
správca farnosti dekan Mgr. Peter 
Čiernik, riaditeľka základnej školy, 
základnej umeleckej školy, pred-
sedovia miestnych spoločenských 
organizácií, predsedníčka miest-
neho klubu dôchodcov, kronikár 
obce, zamestnanci úradu a ďalší. 
 Ustanovujúce zasadnutie malo 
slávnostný ráz. Otvoril ho starono-
vý starosta obce Ing. Pavel Štros. 
P o  u r č e n í  z a p i s o v a t e ľ a 
a overovateľov zápisnice nasledo-
valo oznámenie výsledkov volieb 
do orgánov samosprávy obce , 
ktoré sa konali 27. novembra 
2010. Predseda miestnej volebnej 
komisie Teodor Mišeje potom 
odovzdal osvedčenia o zvolení 
novozvo lenému s ta ros tov i 
a poslancom novozvoleného 
obecného zastupiteľstva. Novo-
zvolený starosta a novozvolení 
poslanci obecného zastupiteľstva 
slávnostne zloţili sľub, ktorým sa 
zaviazali riadne plniť svoje povin-
nosti, ochraňovať záujmy obce 
a Slovenskej republiky, dodrţiavať  
ústavu SR, ústavné zákony, záko-
ny a všeobecne záväzné právne 
predpisy  a pri výkone svojej funk-
cie ich uplatňovať podľa svojho 

najlepšieho vedomia a svedomia. 
Ing. Pavel Štros vo svojom prího-
vore k auditóriu poďakoval za 
dôveru, ktorú mu voliči prejavili uţ 
štvrtýkrát a vyslovil prianie, aby 
samosprávne orgány obce vzá-
jomne spolupracovali, našli spo-
ločnú reč pri rozhodovaní o ţivote 
našej obce. Čakajú ich nové úlohy 
v realizácii projektov na estetizá-
ciu centrálnej zóny obce, rekon-
štrukciu budovy obecného úradu, 
modernizáciu verejného osvetle-
nie, úpravu a údrţbu verejných 
priestranstiev a chodníkov, na 
ktoré chceme získať finančné 
prostriedky z eurofondov. Jednou 
z najhlavnejších úloh bude dobu-
dovanie kanalizácie v celej obci v 
rámci veľkého projektu Západo-
slovenskej vodárenskej spoloč-
nosti a dokončenie výstavby 33 
nájomných bytov v troch bytových 
domoch. Privítal v radoch poslan-
cov šesť nových členov, ktorých 
označil ako ambicióznych mla-
dých ľudí s veľkou chuťou doká-
zať, ţe ich zvolenie za poslancov 
bola správna vec. 
 Nasledovalo schválenie prog-
ramu ustanovujúceho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva. Za pred-
loţený program hlasovali všetci 
poslanci. Úlohou zastupiteľstva je 
zvoliť na návrh starostu zástupcu 
starostu. Stal sa ním dlhoročný, 
skúsený poslanec Ervín Hronko-
vič. V zmysle § 12 ods. 2, 3, 5, 6 
zákona o obecnom zriadení  navr-
hol starosta za poslanca, ktorý 
bude oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutia obecného zastupiteľ-
stva, Mgr. Pavla Šišmiča, ktorému 
voliči dali dôveru uţ po tretíkrát. 
Poslanci návrh starostu schválili. 
Rovnako schválili návrh na vytvo-
renie piatich komisií obecného 
zastupiteľstva a predsedov týchto 
komisií z radov poslancov. Sú to: 
finančno-ekonomická komisia – 
predseda Mgr. Pavol Šišmič, ko-
misia výstavby a územného roz-
voja – predseda Ervín Hronkovič, 
komisia ţivotńého prostredia a 
verejného poriadku—predseda 
Ing. Branislav Minarovič, komisia 
školstva, kultúry, mládeţe 
a športu – predseda Mgr. Janka 
Mišejová, komisia sociálna - pred-
seda MUDr. Dagmar Tvrdá. 
 Poslanci spomedzi seba vybra-
li 2 poslancov na vykonávanie 
sobášnych obradov. Sú nimi Ervín 
Hronkovič a Mgr. Janka Mišejová. 
Za sobášne dni určili piatok 
a sobotu. 
 Tým sa skončil oficiálny prog-
ram zasadnutia a nasledovala 
diskusia. V závere zasadnutia 
starosta obce poďakoval všetkým 
prítomným za účasť, pozvaným 
hosťom za ţičlivé slová, priazeň 
a podporu, novozvoleným poslan-
com poprial veľa chuti a elánu do 
poslaneckej činnosti a vyslovil 
presvedčenie, ţe v duchu sláv-
nostného sľubu budú pracovať 
v prospech občanov a pre vše-
stranný rozvoj našej obce. 

-min 

Výsledky volieb 
do orgánov  

samosprávy obce 
Bošany v roku 2010 

 

Počet osôb zapísaných v zoznamoch 
voličov: 3 484 
Počet voličov, ktorým boli vydané 
obálky: 1 547 
Počet odovzdaných obálok: 1 547  
Počet hlasovacích lístkov odovzda-
ných pre voľby do obecného zastupi-
teľstva: 1 496 
Počet hlasovacích lístkov odovzda-
ných pre voľby starostu obce: 1 470 
Percentuálna účasť voličov - 44,40% 
 

Počet platných hlasov odovzda-
ných pre jednotlivých kandidátov 
na funkciu starostu obce 
1. Ing. Pavel Štros (nezávislý kandi-
dát, 1127 hlasov) 
2. Ivan Valko (SDĽ, 343 hlasov) 
Kandidáti, ktorí boli zvolení za 
poslancov obecného zastupiteľ-
stva: 
Mgr. Branislav Pajda (nezávislý kandi-
dát, 732 hlasov), MUDr. Dagmar 
Tvrdá (nezávislý kandidát, 568 hla-
sov), Ing. Branislav Minarovič 
(nezávislý kandidát, 556 hlasov), Mgr. 
Janka Mišejová (ĽS – HZDS, 508 
hlasov), Mgr. Pavol Šišmič (ĽS – 
HZDS, 495 hlasov), Vojtech Ďurkovič 
(ĽS – HZDS, 493 hlasov), Ing. Miro-
slav Máliš (ĽS – HZDS, 475 hlasov), 
Ervín Hronkovič (ĽS – HZDS, 457 
hlasov), Mgr. Martin Hallon (SNS, 423 
hlasov), Mgr. Henrieta Korvasová 
(KDH, 406 hlasov), JUDr. Ján Miškeje 
(nezávislý kandidát, 401 hlasov). 
 

Náhradníci-kandidáti, ktorí neboli 
zvolení za poslancov obecného 
zastupiteľstva: 
Aladár Korec (ĽS – HZDS, 391 hla-
sov), Mgr. Peter Gajdoš (KDH, 387 
hlasov), Ladislav Bíreš (SNS, 352 
hlasov), Mgr. Jozef Vlasák (KDH, 347 
hlasov), Jozef Rybár (KDH, 330 hla-
sov), Pavel Škvarenina (KDH, 312 
hlasov), Mgr. Soňa Korcová (ĽS – 
HZDS, 308 hlasov), Ing. Tomáš Blaš-
ko (KDH, 274), Peter Holub (KDH, 
272 hlasov), Ing. Peter Peciar (ĽS – 
HZDS, 268 hlasov), Ivan Valko (SDĽ, 
233 hlasov), Jozef Gapa (KDH, 221 
hlasov), Anton Škvarenina (ĽS – 
HZDS, 215 hlasov), Pavel Moravčík 
(ĽS – HZDS, 214), Mgr. Jana Vala-
chová (KDH, 211 hlasov), Boris Laci-
ka (nezávislý kandidát, 205 hlasov), 
Róbert Báleš (ĽS – HZDS, 199 hla-
sov), Milan Holub (KDH, 131 hlasov), 
Lucia Šlosárová (KDH, 129 hlasov), 
Ing. Ján Ťapucha (nezávislý kandidát, 
120 hlasov), Helena Spišáková (SaS, 
108 hlasov).  

Poďakovanie 
Vážení spoluobčania, úprimne 
Vám ďakujeme za dôveru, ktorú 
ste nám prejavili vo voľbách. 
Zaväzuje nás to k tomu, aby 
všetky rozhodnutia a spoločná 
práca boli správne, v prospech 
občanov našej obce.  
Poslanci obecného zastupiteľstva 

pokračovanie zo strany 1 

bytkoch či rodinách, zdobia kosto-
ly v Návojovciach, Paţiti, Miaz-
govciach, Ladcoch, Hôrke. Nepo-
chybne ku  skvostom patrí päť 
be t lehemov  um ies tnenýc h 
v Topoľčianskom múzeu. Betlehe-
my majstra Halmu sa prezentujú 
aj na rôznych výstavách na Slo-
vensku i v zahraničí. V roku 2008 
vystavoval dva betlehemy na 
m e d z i n á r o d n e j  v ý s t a v e 
v moravskom Hodoníne, kde bolo 
vystavených aţ 400 betlehemov. 
J e h o  b e t l e h e m ,  j e d e n 
z najkrajších, bol v roku 2004 aj 
na svetovej výstave betlehemov 
v belgickom Bruseli,  v Katedrále 
St. Michels, kde vystavovalo 34 
krajín  z Európy, Ázie, Afriky, 
Ameriky a on ako jediný reprezen-
toval Slovensko a dostal uznanie 
a poďakovanie aj od veľvyslanca 
Slovenskej republiky v EÚ Maroša 
Šefčoviča. 
 Bošianskym betlehemom, 
ktorý  zostane v Dome kultúry ako 
stála expozícia, chcel jeho tvorca 
majster Jozef Halmo priblíţiť ţivot 
v našej dedine, ako ho videl svo-
jimi očami a preţil záţitkami. Na 
diele pracoval tri roky. Zobrazuje 
významné stavby v obci. Domi-
nantou je Kostol sv. Martina, pos-
t a v e n ý  v  r o k u  1 7 7 6 
a konsekrovaný 20.8.1788. Ďal-
šou významnou stavbou je rene-
sančný kaštieľ z roku 1550, súk-
romná pekáreň, v ktorej pekár 
Ďurkovič i syn piekli chlieb pre 
celú dedinu i okolie, dnes uţ nee-
xistujúce stavby vyhňa a príbytok 
pre kováča, kde sa podkúvali 
kone a opravovali vozové kolesá 
a bošiansky mlyn s haťou. Výz-
namnou je Baťova továreň, ktorá 
zamestnávala a ţivila ľudí nielen 
z Bošian, ale i zo širokého okolia. 
Majster zvečnil aj románsky, histo-
ricky vzácny Kostol Panny Márie, 
Kráľovnej anjelov na Sádku, stvár-
nil typický gazdovský dvor 
s kopou hnoja na dvore a pajtou 
v pozadí a nezabudol ani na lipu, 
symbol Slovanov. Na postavič-
kách v betleheme znázorňuje 
spôsob ţivota našich predkov, 
ktorí sa ţivili poľnohospodárstvom 
a v zime furmanstvom, zváţaním 
dreva z hory na stanicu, rozváţa-
ním uhlia zo ţeleznice, vozením 
obilia do mlyna. 
 Milý Jozef a Braňo, v mene 
našej obce i v mene svojom Vám 
úprimne blahoţelám a do ďalších 
rokov prajem veľa zdravia, veľa 
tvorivých nápadov, aby ste ešte 
veľa rokov  vytvárali nové krásne 
diela a tak rozdávali radosť 
a potešenie svojim blízkym 
i okoliu. 
 Všetkým návštevníkom expozí-
cie ţelám pekný záţitok, umocne-
nie vianočnej atmosféry a veľa 
radosti, šťastia a spokojnosti pri 
vianočnom stromčeku. 
 
 Ing. Pavel Štros, starosta obce 
 



 

4 Bošanec 

futbalistov.  Ste fanúšikom fut-
balu. K akému športu ešte inkli-
nujete? 
Mám rád šport ako taký, najviac 
inklinujem k loptovým hrám, zvlášť 
k futbalu. V súčasnosti hráme 4. 
ligu. Na naše pomery veľmi dobrá 
súťaţ. Niektoré zápasy mali vyso-
kú úroveň. Tak trochu nechápem, 
ţe obec so 4300 obyvateľmi, bo-
hatou fu tba lovou t radíc iou, 
s veľkým počtom bývalých hráčov, 
má relatívne malú návštevnosť na 
zápasoch. Kde sú fanúšikovia?  
Nehovoriac o tom, ako ťaţko sa 
„lanária“ do funkcionárskej činnos-
ti. 
Počas 12 rokov starostovania 
ste v úrade oslávili aj 50-tku aj 
60-tku. Ktorá z osláv vám viac 
utkvela v pamäti? Prečo? 
Kaţdá táto oslava má svoje čaro, 
rád na záţitky s tým spojené spo-
mínam. Sú to veľmi príjemné chví-
le. Viac mi utkvela 60-tka, veď je 
to ešte veľmi čerstvé. 
Vieme, že si rád zahráte na hus-
ličkách a aj zaspievate. Ste aj 
skvelý tanečník, veď každoroč-
ne otvárate školský ples. Prečo 
ste sa nezapojili s našim súbo-
rom Kalinka do Talentmánie? 
Plánujete sa zapojiť do obecnej 
talentovej súťaže? 
K spoločnosti, ktorá inklinuje 
k spevu, sa veľmi rád pridám. 
Nielen spevom, ale aj hudobným 
doprovodom. Keď sme ako futba-
listi cestovali autobusom zo zápa-
sov, vţdy sa spievalo. Spev a 
hudba je pre mňa tieţ určitý pôţi-
tok a vyţitie. Naučil som sa veľa 
pesničiek. Taktieţ obľubujem 
t a n e c ,  v  m l a d o s t i  s m e 
s manţelkou nevynechali takmer 
ţiadnu zábavu, Silvestra či ples. 
Ţiaľ, roky idú. Čo sa týka účasti 
v Talentmánii, len toľko, všade 
nemusím byť a je to aj problém 
voľného času na prípravu.  
Keď sa pozriete do budúcnosti, 
a k á  j e  V a š a  p r e d s t a v a 
o Bošanoch? Bude to mesto? 
Ako sa bude meniť zloženie 
obyvateľstva, vzhľad? Akí budú 
ľudia? 
Dnes o tom, kto bude mestom, 
rozhoduje zákon. Podľa neho 
mestom sa môţe stať obec, ktorá 
má najmenej 5 tisíc obyvateľov. 
Predstava o tom, ako sa bude 
vyvíjať budúcnosť Bošian, je za-
k o t v ená  v  Ú ze mno m p láne 
a  P l á n e  h o s p o d á r s k e h o 
a sociálneho rozvoja. Ten nie je 
nemenný, treba však z neho vy-
chádzať. 
Máte nesplnené cestovateľské 
sny? 
N i e  s o m v e ľ k ý  c es t ov a t e ľ . 
V detstve som mal rád dobrodruţ-
né knihy a romány o pirátoch. Tak 
moţno Karibik. 
Čo by ste chceli povedať tým, 
ktorí Vás nevolili? 
Občas v duchu rozmýšľam, čím 
som ich nepresvedčil, keď mi 
nedali hlas. Jednoznačne však 
zdôrazňujem, ţe som starostom 
všetkých občanov Bošian, budem 

cií a vysporiadanie sa s nimi. 
Vyhovieť všetkým 4300 obyva-
teľom obce nie je možné. Ale 
dobrý starosta musí brať do 
úvahy aj mienku občanov. Ako 
získavate spätnú väzbu na vaše 
rozhodnutia od občanov? 
Jednoznačne sa nedá všetkým 
a všetkému vyhovieť. Ľudia ma 
osobne navštevujú na úrade, 
niekedy aj doma so svojimi prob-
lémami, resp. pripomienkami, 
telefonujú, píšu, mailujú. Často sa 
stáva, ţe ma oslovia so svojimi 
názormi aj priamo v obci či na 
rôznych podujatiach, keď majú 
moţnosť sa so mnou stretnúť. 
Stretávate sa s ostatnými sta-
rostami okolitých obcí? S kým 
zo starostov alebo primátorov 
m á t e  z h o d u  v  n á z o r o c h 
a najbližšie vzťahy? 
Stretávame sa, veď sme spoločne 
členmi Regionálneho zdruţenia 
miest a obcí, región Stredné Po-
nitrie (celý okres Partizánske),  
pravidelne mávame zasadnutia. 
Najbliţšie vzťahy sú s naším oko-
lím – Klíţska dolina, Nedanovce, 
Chynorany. Veľmi dobre vychá-
dzam so všetkými s tarosta-
mi, starostkami okresu Partizán-
ske i okresu Topoľčany – Krušov-
ce, Práznovce, Solčany, Krnča.  
Voľakedy naša obec patrila do 
okresu Topoľčany, potom sa to 
niekoľkokrát menilo. Teraz sme 
súčasťou okresu Partizánske. 
N e ť a h á  V á s  t o  o p ä ť 
k Topoľčancom a Nitrianskemu 
kraju? 
Nuţ veru ťahá, vţdy mi je bliţšie 
Ponitrie ako Povaţie. 
Ako Vám chutí mlieko z nového 
mliečneho automatu? 
Výborne, zásobovanie zabezpe-
čuje manţelka. 
Čo Vám v Bošanoch chýba? 
Väčšia aktivita ľudí, vadí mi ľaho-
stajnosť ľudí k udrţiavaniu čistoty 
verejných priestranstiev (psie 
exkrementy, rozhádzané papiere, 
fólie, igelity a pod.) 
Čo by ste urobili ako prvé, keby 
na účet obce prišlo zo štátneho 
rozpočtu navyše milión eur. 
Komu by sa z nich ušlo naj-
viac?  
Záleţalo by aj od rozhodnutia 
obecného zastupiteľstva. Ja by 
som odporúčal časť vyuţiť aj na 
rekonštrukciu obecného úradu. 
Športoví fanúšikovia, hlavne 
futbalisti, Vás chvália za pekné 
oslavy 90. výročia futbalu, ob-
novenie hospodárskej budovy 
na ihrisku a ďalšiu podporu 

 Prekvapilo Vás opätovné 
zvolenie do funkcie starostu, 
alebo ste to tak trochu očakáva-
li? Čo ak by ste neboli zvolený, 
mali ste pripravené náhradné 
riešenie? 
V týchto situáciách si nemôţe byť 
nikto istý. V kútiku duše som ale 
dúfal, ţe budem zvolený. Ak by 
som nebol,  hľadal by som si pri-
merané zamestnanie, resp. pred-
časný dôchodok. 
Čo bolo pre Vás najväčšou mo-
tiváciou do tejto funkcie? 
Motiváciou bolo dotiahnuť rozbeh-
nuté akcie, hlavne odovzdať by-
tovky do uţívania. 
Poznáme vás, že ste takpove-
diac tímový hráč a všade zdô-
razňujete, že pre dobrý spoloč-
ný výsledok je potrebná spolu-
práca viacerých šikovných ľudí. 
Máte okolo seba takých? Kto 
medzi nich patrí? 
Ja sa dobre cítim v spoločnosti, 
medzi ľuďmi, priateľmi, známymi, 
rodinou. V mladosti som hrával 
futbal a futbal je kolektívna hra. 
Úspech dosiahnete, ak máte ši-
kovných hráčov, ale hlavne ak je 
dobrá spolupráca v muţstve. Aj 
v mojich predchádzajúcich za-
mestnaniach, kde som zastával 
riadiace funkcie, som bol jednodu-
cho „odkázaný“ na spoluprácu. 
Som rád, ţe sa to prenieslo i do 
môjho pôsobenia v samospráve. 
Našiel som okolo seba šikovných 
ľudí, či uţ z radov poslaneckého 
zboru ,  zames tnanc ov  obc e 
i činovníkov spoločenských a 
športových organizácií. Konkrétne 
mená nechcem uvádzať, aby som 
niekoho nevynechal. 
Správa obce predstavuje súbor 
mnohých rôznorodých činností. 
Čo patrí medzi tie, ktoré sú Va-
šou srdcovou záležitosťou a čo 
medzi tie, ktoré by ste radšej 
prenechali niekomu inému? 
Medzi moje srdcové záleţitosti 
patri organizovanie kultúrno -
spoločenských akcií, ktoré  priná-
šajú radosť a potešenie mnohým 
ľuďom. Niekomu inému by som 
veľmi rád prenechal riešenia su-
sedských sporov a medziľudských 
vzťahov. 
Čo vás za roky služby občanom 
obce najviac prekvapilo? 
N i e k t o r é  s u s e d s k é  s p o r y 
a medziľudské vzťahy. 
Ktoré z vašich vlastností vám 
vo  vaš e j  p rá c i  pom áha jú 
a naopak, ktoré prekážajú?  
Pomáha mi húţevnatosť, prekáţa 
citové preţívanie niektorých situá-

 Ing. Pavel Štros je starostom našej ob-
ce už štvrté volebné obdobie. Je starostli-
vým otcom veľkej rodiny, má 4  deti, je 5- 
násobným starým otcom. Okrem svojej 
práce má rád svoju manželku a rodinu, 
nemá rád držkovú polievku. Pri príležitosti 
opätovného zvolenia do funkcie starostu 
sme mu položili niekoľko otázok: 

sa to snaţiť dokázať svojim kona-
ním.  
Čo by potrebovali okrem peňazí 
obce? 
Obce by potrebovali moţno menej 
byrokracie. Veď toľko rôznych 
písomnosti a hlásení pre súdy, 
exekútorov, úrady, štatistík, koľko 
náš obecný úrad vybavuje, je aţ 
nadmieru. 
Keby Vám ponúkli funkciu mi-
nistra vlády, o ktoré minister-
stvo by ste mali záujem? 
O ţiadne. Som spokojný, ţe mô-
ţem pracovať pre obecnú samo-
správu. To mi zaberá celé pracov-
n é  v y ť a ţ e n i e .  A p r o p o s , 
„obdivujem“ ľudí, ktorí sú ochotní 
chytiť akékoľvek miesto, aj keď na 
to nemajú, ale sú politicky správne 
„orientovaní“. 
Má starosta aj voľný čas? A čo 
zvykne vtedy robiť? 
Áno, mám aj voľný čas. Aj keď nie 
veľa. Prečítam si noviny, časopi-
sy, ţiaľ, ku knihám sa akosi nemô-
ţem dostať. Venujem sa rodine, 
občas si „zavŕzgam“ na husliach, 
zájdem si na futbal v Bošanoch aj 
v okolí, posedím s priateľmi, po-
zriem program v televízii, popočú-
vam rádio, najradšej Slovenský 
rozhlas a Lumen.  
Stali ste sa starostom už štvrtý-
krát. Ako na vás pôsobí popula-
rita? Lichotí vám to?  
Keby som povedal, ţe nie, klamal 
by som. Ale skôr by som povedal, 
ţ e  m á m  z  t o h o  r a d o s ť 
a zadosťučinenie, keď moje sna-
ţe n i e  n e v y c h á d za  n a zm a r 
a nemíňa sa účinkom. 
Čo hovoria o svojom starostovi 
občania? 
 Je skromný, milý, rozumie 
ľuďom, aj na ulici sa prihovorí tým, 
ktorí sa potrebujú porozprávať. Je 
talentovaný a stále na sebe pracu-
je. Napriek tomu, ţe sám patril 
medzi jubilantov, na obecnej sláv-
nosti hrou na husliach spríjemňo-
val večer všetkým ostatným. Za 
svoje 12-ročné pôsobenie urobil 
toho v obci veľa, od dokončenia 
kultúrneho domu, cez opravu 
budov, ciest, aţ po začatie budo-
vania kanalizácie, čo je ozaj ná-
ročná akcia. Verím, ţe aj v tomto-
období bude úspešný. V mene 
občanov mu ţelám zdravie, trpez-
livosť, rodinnú pohodu a hlavne 
dobrých poslancov, ktorí budú 
jeho pravou rukou. (Oľga Špro-
chová)  
 Poznám pána starostu uţ veľa 
rokov a môţem povedať, ţe vţdy, 
keď som niečo potrebovala, bol 
ochotný pomôcť a nikdy nepove-
dal nie. (Valéria Bujnová) 
 Ďakujeme pánovi starostovi za 
rozhovor, prajeme mu vo funkcii 
veľa úspechov, veď jeho úspechy 
sú úspechmi obce. Dúfame, ţe 
dvere jeho pracovne budú aj na-
ďalej otvorené pre všetkých, ktorí 
majú dobré nápady v prospech 
obce a ţe pán starosta bude po-
zorne načúvať a riešiť problémy 
nás občanov. 

Zhovárala sa J. Kontúrová 
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Dňa 4. novembra 2010 bol na 
Komenského ulici, vedľa  predajne 
KAVO, daný do uţívania mliečny 
automat, ktorý nainštalovala po-
ľnohospodárska spoločnosť MVL 
Agro v Malých Chlievanoch. Naši 
občania majú vďaka automatu 
nepretrţite kaţdý deň celých 24 
hodín k dispozícii čerstvé neupra-
vené kravské mlieko. Cena mlieka 
je 0,50 €/l. 
 Podľa slov, ktoré konateľ spo-
ločnosti Ing. Štefan Petrík povedal 
pri otvorení automatu, mlieko je 
schladené na 4oC a obyvatelia si 
ho sami môţu načerpať do vlast-

v bošianskom chotári na pravom 
brehu rieky Nitry odkúpiť pozem-
ky, ktoré si vyhliadol pre výstavbu  
ďalších továrenských objektov, 
komunikácií a letiska. Vlastníci 
pozemkov však nesúhlasili s ich 
odpredajom a tak k realizácii plá-
nov nedošlo. Preto firma Baťa 
začala uskutočňovať svoje plány 
na rozšírenie výroby v neďalekých 
Šimonovanoch, kde bolo zaloţené 
v roku 1939 mesto Baťovany.  
V Bošanoch mal tri odbory – koţe-
luţský, gumárenský a strojnícky. 
Tam, kde bol Baťa, musela byť  
i Baťova škola práce (BŠP). Ab-
solventi baťovci si zaloţili Klub 
absolventov Baťovej školy (ABŠ). 
V Bošanoch vznikol Klub ABŠ 21. 
januára 1940 a mal 20 členov. 
Činnosť klubu bola zameraná na 
kultúrne a športové vyţitie svojich 
členov (futbal, volejbal, turistika, 
divadlo, zábavy, fotografovanie, 
zájazdy). Funkciu predsedu klubu 
vykonávali F. Hádek, L. Rendek, 
J. Kovačka, J. Zrebný, M. Horňák. 
Klubová činnosť trvala do roku 
1948, kedy bola začlenená do 
závodného klubu v Bošanoch. 
Baťovci sú stále hrdí na svoju 
históriu a na všetko, čo dokázali. 
Napriek svojmu veku veľmi aktív-
ne udrţujú činnosť Klubu ABŠ 
v Partizánskom, na čele ktorého 
stojí Július Michník, do ktorého je 
zahrnutý aj región Bošany a ktorý 
má na starosti naša občianka 
Ľudmila Gogolová. Pri príleţitosti 
80. výročia príchodu Baťu do 
Bošian a 70. výročia zaloţenia 
Baťovej školy práce výbor ABŠ  
zorganizoval výjazdové zasadanie 
v Bošanoch. Dňa 15. novembra  
2010  v klube dôchodcov sa zišli 
bývalí baťovci z Partizánskeho 
a Bošian, kde v slávnostnej atmo-

ných nádob, alebo do plastových 
fliaš či sklenených obalov, ktoré 
ponúka mliečny automat.  Čerstvo 
nadojené kravské mlieko obsahu-
je viac ako 3,6 % tuku a vyše 3,3 
% proteínov a je chutnejšie  ako 
pasterizované a odtučnené mlie-
ko. Podľa informácií naši občania 
priemerne denne spotrebujú pri-
bliţne 250 l tohto kvalitného mlie-
ka. Myslíme si, ţe by záujem 
o mlieko nemal klesať, skôr na-
opak, aby nedošlo k zrušeniu 
automatu. Bola by to škoda, veď 
je to výborná sluţba pre obyvate-
ľov.        red. 

 Zručnosť bošianskych garbia-
rov, dlhoročná tradícia spracova-
nia koţí a vyhovujúce dopravné 
spojenie ţeleznicou dávali pred-
poklad úspešného rozvoja gar-
biarskej výroby v Bošanoch. 
Medzníkom vo vývoji bol rok 
1931. Za prvého vedúceho továr-
ne v Bošanoch Baťa ustanovil 
Alexandra Rezníka. Firma Baťa 
prikročila k prestavbe starých 
dielní, nasadila nové stroje a celú 
výrobu organizovala podľa zlín-
skeho vzoru. Úpadok továrne sa 
za nového majiteľa zastavil 
a začala sa nová etapa v jej roz-
voji. Nových zamestnancov posie-
lal Baťa na zapracovanie do Zlína. 
12. júla 1932 Tomáš Baťa tragicky 
zahynul. Jeho nástupcom sa stal 
Ján Antonín Baťa, nevlastný brat 
Tomáša. Funkciu vedúceho bo-
šianskej továrne v rokoch 1932 – 
1945 zastávali: J. Fischer, L. Ger-
béc, Jindřich Baťa, J. Králik, J. 
Lupták, O. Vodenka. 
 Firma začala pre zamestnan-
cov stavať dvoj- a štvorbytové 
domy. Vystavala dve robotnícke 
kolónie: červenú kolóniu (podľa 
farby tehly) a bielu kolóniu (podľa 
bielej omietky domov). V roku  
1935 dala firma vybudovať elek-
trické osvetlenie cesty z obce na 
ţelezničnú stanicu. Firma Baťa 
mala veľkú zásluhu aj na rozvoji 
kultúrno-spoločenského diania 
v obci. Veď vybudovala hotel 
s reštauračnými, kaviarenskými 
a ubytovacími priestormi 
i kinosálou. 
 V roku 1939 bola do výrobného 
programu továrne zavedená aj 
gumárenská výroba. Vyrábali sa 
tu gumové papuče, podošvy 
a podpätky. 
 Baťa mal v pláne 

sfére  si pripomenuli uvedené 
významné výročia. Ako hostia sa 
zúčastnili aj riaditeľka pobočky 
štátneho archívu v Topoľčanoch 
PhDr. Oľga Kvasnicová a starosta 
obce Ing. Pavel Štros. Ako uviedol 
predseda absolventov BŠP Július 
Michnik, jej bošianska pobočka  
vychovala za svojej existencie 151 
koţiarov, gumárov a strojárov.  
Dnešných časov sa doţila len 
desiatka z nich. 
 S dojatím si všetci prítomní 
vypočuli nádherné recitačné lite-
rárno-dramatické pásmo, v ktorom 
6 účinkujúcich z radov absolven-
tov BŠP poodhrnulo historické 
súvislosti,  viaţuce sa k našej 
obci, jej obyvateľom, garbiarskej 
a obuvníckej výrobe. Stretnutie 
absolventov BŠP sa nieslo predo-
všetkým v duchu spomienok na 
bývalých učiteľov, spoluţiakov  
i vedúcich pracovníkov Baťových 
závodov. 

Ing. Pavel Štros 

Pozvánka na ples 
 
Dňa 29. januára 2011 sa 
o 19,30 hod. začne   

 

17. REPREZENTAČ-
NÝ PLES RODIČOV 

A PRIATEĽOV  
ŠKOLY.  

 

Rada školy a vedenie zá-
kladnej školy srdečne 
pozýva všetkých rodičov, 
priateľov školy, priazniv-
cov tanca a dobrej zába-
vy do vyzdobených prie-
storov školy.  
Do tanca bude hrať hu-
dobná skupina Mystic 
Band, predtancovanie 
zabezpečia žiaci 
9.ročníka.  
Pripravili sme pre Vás aj 
prekvapenie. 
Vstupné : 13 eur ( v cene 
je prípitok, zákusok 
a večera). 
Predpredaj vstupeniek 
u učiteľov J.Mišejovej, 
H. Korvasovej, P. Šišmiča 
a V. Hudecovej. 

Bošiansku garbiareň založil v r. 1857 Adolf Schmitt, rodák z rakúskej obce Krems. Továreň 
prešla rôznym vývojom. Úbytok kapitálu, hospodárska kríza, nedostatočné investície 
v druhej polovici 20. rokov minulého storočia poškodzovali prosperitu továrne, výroba stag-
novala, garbiareň sa dostala do úpadku.Tomáš Baťa v roku 1930 upadajúcu bošiansku gar-
biareň odkúpil za 3 mil. československých korún. 
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Ubehlo päť mesiacov a opäť ste 
sa stretli so svojimi tromi kolegami 
čiernej pleti. Tentoraz na Sloven-
sku. Aký program ste im pripravili, 
čo všetko ste im chceli ukázať, čo 
naučiť z profesijného hľadiska?  
Program pre kenskú návštevu 
sme pripravovali spoločne 
s Nadáciou Pontis a Microsoft 
Slovensko. Našim kolegom sme 
chceli ukázať čo najviac 
z vyuţívania technológií vo vyučo-
vaní, voľný čas vyuţiť pre návšte-
vu krásnych miest Slovenska 
a dať im priestor pre spoznávanie 
našej kultúry, ţivota, ľudí. Na 
Slovensko prišli v nedeľu 21. no-
vembra podvečer. Prvé dva dni 
Chrispin Mwawana, učiteľ mate-
matiky a geografie, prednášal na 
Pedagogickej fakulte UK 
v Bratislave o formálnom vzdelá-
vaní v Keni. V stredu ránu prišla 
kenská výprava, ktorú po celý 
pobyt sprevádzal Jakub Šimek, 
projektový manaţér z Nadácie 
Pontis, do Bošian. Uvítali sme ich 
vo vestibule školy, kde všetci ţiaci 
spievali pieseň Tancuj, tancuj, 
vykrúcaj a školská tanečná skupi-
na nacvičila pre túto príleţitosť 
tanečné číslo na pieseň Waka 
waka. Boli veľmi dojatí. Prítomní 
tu boli niekoľkí novinári a všetkým 
radi a trpezlivo odpovedali. Sú 
veľmi zdatní rečníci. David, mana-
ţér projektu za kenskú stranu, bol 
v bošianskej škole uţ v apríli. 
Povedal, ţe odvtedy mu pribudli 
na sociálnych sieťach stovky no-
vých priateľov nielen z radov ţia-
kov a učiteľov školy, ale aj ich 

rodičov. Po tejto návšteve isto 
pribudnú ďalšie nové virtuálne 
priateľstvá.   
Priblíţte nám ich zoznámenie sa s 
Bošanmi a s naším regiónom? 
Hneď po privítaní nasledovala 
otvorená vyučovacia hodina, kde 
mali moţnosť vidieť ako vyuţíva-
me technológie vo vyučovaní. 
Ďalší deň si pozreli vyučovacie 
hodiny anglického jazyka, mate-
matiky a hodiny u ţiakov na 1. 
stupni. Myslím si, ţe veľmi prínos-
né bolo pre nich to, ţe sami mali 
moţnosť vyskúšať si, ako sa učí 
s technológiami. Za pomoci učite-
ľov si pripravili vyučovaciu hodinu 
matematiky a dejepisu v 8. roční-
ku. Ţiakom sa to veľmi páčilo 
a takmer nás – učiteľov - chceli 
vymeniť. V piatok okrem vyučova-
nia sa boli pozrieť aj v Materskej 

škole v Bošanoch. Deti uţ týţdeň 
predtým ţili africkým programom. 
Krásne nástenky, vyzdobené 
kútiky. Keď však prvýkrát vstúpila 
medzi nich očakávaná návšteva, 
veru zostali prekvapení.  
Medzi záţitky, ktoré naši hostia z 
Kene často počas pobytu spomí-
nali, patrila aj návšteva obecného 
úradu. Starosta obce ich prijal so 
všetkými poctami a dal im podrob-
né informácie o fungovaní samo-
správy. Boli prekvapení, ţe na 
obecnom úrade neboli ţiadni poli-
cajti. U nich sa len tak k starostovi 
nedá dostať a ak aj predsa, oslo-
vujú ho zásadne titulom, kým 
u nás je kontakt bezprostrednejší. 
Tohtoroční deviataci nezabudnú 
na Venček, na ktorom sa zúčast-
nili dvaja Keňania. Tancovali 
a zabávali sa s deckami aţ do 
polnoci. Keďţe sú pohybovo veľmi 
nadaní, v rámci voľného programu 
v sobotu boli na diskotéke 
v bošianskom klube.  
Príjemným poznaním pre mňa 
osobne je milý postoj všetkých 
ľudí k nim. Či to boli rodičia na 
Venčeku, občania obce, učitelia 
alebo ţiaci a nielen v Bošanoch 
a v Partizánskom, ale aj na výle-
toch, v reštauráciách a na uli-
ciach. V plnej miere sa prejavila 
typická slovenská pohostinnosť. 
Všade bolo pre nich pripravené 
občerstvenie a darček. S vtipom 
hovorili, ţe uţ si na to zvyknú 
a budú rozmaznaní... 
Z odborného programu bola pre 
nich pripravená návšteva škôl 
v Partizánskom. Najskôr si pozreli 
moderné vyučovanie na gymná-

ziu. Zaujalo ich, ţe riaditeľ školy 
má bradu. U učiteľov a štátnych 
zamestnancov v Keni to nie je 
prípustné. Určite prínosná bola 
pre nich aj vyučovacia hodina 
matematiky v základnej škole na 
Malinovského ulici. Posledný deň 
v Bošanoch strávili besedou so 
ţiakmi, s učiteľmi a záverečným 
posedením. V utorok 30. novem-
bra dopoludnia si pozreli Obchod-
nú akadémiu v Leviciach. Odtiaľ 
ich cesta viedla do Bratislavy, do 
Základnej školy v Pezinku a vo 
štvrtok 2. decembra domov.  
Pani Kontúrová bola zároveň aj 
sprostredkovateľkou rozhovoru so 
sympatickými mladými muţmi. 
Chceli sme sa dozvedieť, či boli v 
Európe po prvý raz? Čím ich pre-
kvapil starý kontinent? Čím Slo-
vensko? V čom sú iné naše deti, 
naše školy? Čo by ste si najradšej 
vzali so sebou do Kene? Aký je 
ich najkrajší záţitok zo Sloven-
ska? 
Áno, dvaja sme prvýkrát v Európe 
a mimo Východnej Afriky sme 
nikde neboli. Také vrelé prijatie v 
Bošanoch sme vôbec nečakali a 
hlavne, ţe prišlo toľko rôznych 
významných ľudí a médiá. Ďalšie 
prekvapenie bola zasneţená biela 
krajina. Prekvapilo nás, ako môţe 
sneh urobiť krajinu tak bielu. Tieţ 
nás prekvapili dobre zorganizova-
né dediny a ţe všetko je napláno-
vané. V Bošanoch sa cítime úţas-
ne, ako doma a nemali sme pocit, 
ţe sme cudzinci. Ľudia nás prijali 
ako vlastnú rodinu. Vonku nám 
bola zima, ale nie vo vnútri v 
miestnostiach. Jedlo nám veľmi 
chutilo. Halušky, polievky, ryby a 
kuracie prsia. Slovenskí ţiaci a 
študenti sa nám javia ako viac 
disciplinovaní a kreatívni a viac 
skúsení s prácou s modernými 
technológiami. Sú viac sebavedo-
mí a viac si veria. Najlepší záţitok 
bolo vidieť Vysoké Tatry a pouţí-
vanie digitálnych technológií na 
kaţdom kroku. Od reštaurácií, 
škôl, aţ po infraštruktúru. Tieţ 
sme si všimli, ţe váš vzdelávací 
systém je priateľskejší k ţiakom a 
viac ich motivuje a tieţ bol záţitok 
vidieť efektívnu prácu učiteliek, 
ktoré zvládajú viacero rôznych 
úloh. Tieţ by sa nám v Keni ne-
stalo, ţe by nám profesorka po-
núkla a sama pripravila čaj, ako 
tomu bolo na Pedagogickej fakulte 

 * Vrelá pohostinnosť * Na obecnom úrade hľadali policajtov * Na Venčeku až do polnoci  
* Prvý dotyk so snehom * Vzdelávací systém u nás priateľskejší a motivujúci* 

 

 Vďaka trojtýždňovému pobytu bošianskych učiteliek v africkej Keni v júni tohto roku a opätovaní návštevy kenskými uči-
teľmi na Slovensku v minulých dňoch sa vytvorili nové väzby a priateľstvá. Tie skutočne zmenšili vzdialenosť dvoch rozdiel-
nych kontinentov a kultúr. Obe návštevy majú spoločného menovateľa – zvýšiť počítačovú gramotnosť učiteľov a študentov 
v juhovýchodnej Keni. Ide o projekt, ktorý bol financovaný z prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci SR prostredníctvom 
SlovakAid. Boli to práve ony, učiteľky z Bošian, ktoré vybrala Nadácia Pontis na vzdelávaciu misiu do mestečka Rukanga. A 
ako sa v sychravých novembrových dňoch ujali úlohy hostiteliek svojich troch kenských kolegov? Spýtali sme sa riaditeľky 
ZŠ v Bošanoch Jany Kontúrovej. 
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UK v Bratislave. Veľmi sa nám 
páčilo, akí ste pohostinní a ako 
vítate hostí uţ pri dverách. Zo 
Slovenska si berieme domov veľa 
darčekov, čo sme dostali a moţno 
by sme si zobrali so sebou radi 
zvyk variť polievky, ktoré normál-
ne v Keni nerobíme. A pohostin-
nosť v kanceláriách, akej sa nám 
dostalo a pouţívanie moderných 
technológií v triedach a inovácie. 
Veľa vecí, ktoré sme videli, nie sú 
výsledkom veľa peňazí, ale kreati-
vity. A tieţ by sme chceli napodo-
bniť tunajšiu pracovnú morálku, 

samostatnosť pri práci a menej 
hierarchie.  
Pani Kontúrová, vy ste ich sprevá-
dzali aj na výletoch. Ako reagovali 
na našu krajinu, prírodu? 
V rámci poznávacieho programu 
sme ich zobrali na výlet do Bojníc 
a Vysokých Tatier. Myslím si, ţe 
práve zasneţené Tatry im dlho 
utkvejú v spomienkach. Po prvý-
krát drţali v ruke sneh. Boli sme 
s nimi vo Vaţeckej jaskyni, lanov-
kou na Hrebienku a na Štrbskom 
plese. Zábavné momenty nám 
pripravovali oblečením, pretoţe 

nechápali, ţe vo vnútri sa treba 
vyzliecť a vonku obliecť. Stále v 
tom mali zmätok. Koľkokrát, keď 
prišli do školy, vôbec sa nechceli 
vyzliecť z vetroviek. Ţe im nie je 
teplo a sedeli v nich. Keď sme šli 
von, tak uţ im teplo bolo. Neob-
liekli sa a vetrovky si drţali  
v rukách. Mali ich oblečené aj v 
aute celou cestou do Tatier. Aţ v 
cieli sme zistili, ţe jeden z nich má 
pod vetrovkou iba tričko s krátkym 
rukávom. Najviac zo všetkého cítili 
chlad na rukách. Hoci sme im 
poţičali rukavice, aj tak hovorili, 
ţe im je zima. Topánky, to je ďal-
šia kapitola. Chris absolvoval túru 
z Hrebienka po snehu 
k vodopádom v čiernych spolo-

 Iste našim čitateľom neunikla 
koncom októbra správa, ţe Slo-
vensko poctil návštevou nórsky 
kráľovský pár – kráľ Herald V. 
a kráľovná Sonja. Na Slovensku 
pobudli 4 dni. Posledný deň patril 
návšteve historickej Banskej 
Štiavnice, kde na záchranu histo-
rických pamiatok boli investované 
financie z nórskych fondov. Záve-
rečný slávnostný obed sa konal 
v kaštieli Sv. Antona a pripravil ho 
tím Mariána Filu z kaštieľa Čere-
ňany, ktorý patrí k špičke sloven-
ských kuchárov. Členmi tohto tímu 
sú aj naši mladí občania Ján Be-
luš,  Martin Šesták a rodák Marek 
Husár. Poloţili sme jednému 
z nich niekoľko zvedavých otázok. 
Janko, čo znamená pre teba 
pracovať v tíme, ktorý sa vyzna-
čuje vysokou profesionalitou 
a ako dlho v ňom pracuješ? 
To, ţe pracujem v takom tíme, 
znamená pre mňa neustále sa 
zdokonaľovať, získavať nové 
skúsenosti a napredovať v mojej 
profesii. Mojím veľkým záţitkom 
bolo, keď  som krátko po príchode 
do tohto kolektívu v roku 2009 
mohol variť priamo v Bruseli pri 
príleţitosti 5. výročia vstupu Slo-
venskej republiky do Európskej 
únie. Prezentovali sme sa našou 
tradičnou slovenskou kuchyňou. 
Pracujem tu uţ skoro dva roky 
a som veľmi rád, ţe som sa dostal 
do tímu takých skvelých ľudí, bez 

ktorých by ma to tak nebavilo. 
Aký dojem na teba urobil nór-
sky panovnícky pár? 
Sú to príjemní, milí ľudia, ktorí si 
nepotrpia na pánske spôsoby, 
nemajú ţiadne kráľovské maniere. 
Pôsobia jednoducho a skromne, 
nemali ţiadne mimoriadne poţia-
davky. 
Aké menu ste im pripravili 
a boli s jedlom spokojní? 
Predjedlo bola pečienka 
z kŕmených husí s domácim chle-
bom, polievka z baţantieho výva-
ru s mäsovou štrúdľou. Hlavným 
jedlom bola bravčová panenka so 
zemiakovou plackou 
a chrumkavou cibuľkou. Druhý 
chod mliečna teľacinka 

v kombinácii s mäsom z mladého 
srnčeka a redukciou červeného 
vína a domáce zemiakové kroke-
ty. Ako dezert sme im pripravili 
čokoládu s horúcimi malinami 
a karamelovými vlasmi. S jedlom 
boli spokojní,  kráľovná Sonja 
povedala, ţe aj kvôli skvostnému 
jedlu, ktoré sme im servírovali, si 
ţelá o rok sa vrátiť na Slovensko. 
To bolo pre náš 23-členný tím na 
čele s Mariánom Filom  najvyššie 
ocenenie. 
Kto robil spoločnosť nórskemu 
kráľovskému páru?  
Spoločnosť im robil prezident Ivan 
Gašparovič s manţelkou, veľvys-
lanci, asi 30 ochrankárov, kráľov-
skí komorníci, primátor mesta 

Banskej Štiavnice. 
Často varíte pre významných 
ľudí? Akým osobnostiam si  
varil? 
Do kaštieľa v Čereňanoch chodia 
známe osobnosti  a radi sa vraca-
jú, lebo sú spokojní s našimi sluţ-
bami a hlavne si prídu pochutnať 
na dobrom jedle a víne. Medzi 
našimi návštevníkmi často bývajú 
verejnosti známe osobnosti, politi-
ci, športovci. Ja som mal tú česť, 
ţe som varil s mojimi kolegami pre 
politikov Róberta Fica, Daniela 
Lipšica, športovcov  Mariána 
a Marcela Hossovcov, Mariána 
Gáboríka,  Martina Škrteľa, Pavla 
Pospíšila, Pavla Demitru, modelku 
Evu Cifrovú, Kulyho z Desmodu, 
Richarda Müllera, Petra Dvorské-
ho.  Svadbu mal u nás aj známy 
hokejista Branko Radivojevič 
a mnoho iných. 
Kaţdý má chuť na niečo iné, obľú-
bené sú jedlá  z hydiny, ale 
s veľkou obľubou si dajú steaky, 
dary mora a iné. 
Si rád, že si si vybral takéto 
povolanie? Baví ťa táto práca? 
Uţ ako malý chlapec, keď sa ma 
pýtali, čím chcem byť, som tvrdil, 
ţe budem kuchárom. Kuchárčina 
je náročná práca, vyţaduje ne-
ustále sledovanie trendu, zdoko-
naľovať sa. Mám túto prácu rád, 
baví ma. Som rád, ţe som si také-
to povolanie vybral, neľutujem to. 

red 

čenských poltopánkach.  
Moţno práve pre ich veselú pova-
hu a pretrvávajúci úsmev si hneď 
všetkých získali. Strávila som 
s nimi týţdeň a nevidela som, ţe 
by niečo nezjedli. A čo sa naučili 
po slovensky? „Halusky su dobre 
jedlo―, „dobry den―, „slivovica―,   
„na zdravie―, „kapurkovy―, 
„dakujem―.  
Lúčili sme sa so slzami v očiach. 
Zostávajú nám pekné spomienky 
na čas strávený s kenskými pria-
teľmi. Projekt však nekončí. Naďa-
lej budeme v elektronickom spoje-
ní aj s učiteľmi, aj so ţiakmi.  
A ktovie, moţno v budúcnosti sa 
s nimi ešte stretneme.  

M. Babčanová 
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Bošiansky jarmok 
 
     V poradí 28. Bošiansky jarmok 
sa konal v dňoch 1. a 2. októbra 
2010. Matka Príroda bola tento 
rok k nám milosrdná, počasie bolo 
po obidva dni priaznivé. To sa 
prejavilo aj na mnoţstve stánkov 
s  na j rôz ne j š ím  t ova rom . 
K spokojnosti organizátorov jar-
moku prispela aj veľká účasť náv-
števníkov, ktorí si okrem nákupu 
mohli v areáli Domu kultúry pose-
dieť pri dobrej hudbe a speve 
a občerstviť sa dráţdivo rozvonia-
vajúcimi dobrotami či burčiakom, 
ktorého bolo nadostač. Mnohých 
z návštevníkov prilákala výstava 
ovocia a zeleniny, ktorú kaţdoroč-
ne v priestoroch Domu kultúry 
pripravujú členovia miestnej orga-
nizácie záhradkárov, iní zase so 
záujmom i obdivom sledovali prá-
cu remeselníkov a výrobky ich 
šikovných rúk. 
Veríme, ţe aj tohtoročný jarmok 
prispel k spestreniu kaţdodenné-
ho všedného ţivota našich obča-
nov, ţe spolu so svojimi rodinami, 
p r í p a d n e  p r i a t e ľ m i 
a spolupracovníkmi preţili dva 
pekné jesenné dni plné jarmočnej 
nálady a zábavy. 
    - Organizačný výbor - 

fie s celebritami ako Adela Baná-
šová, Leoš Mareš, Zdeněk Troš-
ka, Pavol Habera a Mister GS. 
Nadviazali sme nové priateľstvá. 
Aj preto skupina Gesto, víťaz 
nášho duelu, príde vystupovať do 
Bošian na tanečný maratón, ktorý 
organizuje základná škola 
v januári.― Vystúpenie ochotníkov 
sledovalo celé Slovensko i Česko. 
Ozývali sa krajania z celého sve-
ta. Talentová show skončila. Ví-
ťazka, Patrícia Janečková, si zís-
kala náš obdiv. Víťazmi, aj keď nie 
tými oficiálnymi, sú však všetci 
zúčastnení, ktorí našli odvahu 
ukázať pred televíznymi kamerami 
svoj talent a pobaviť televíznych 
divákov svojím vystúpením. Kalin-
kári, bravó! Ďakujeme za repre-
zentáciu obce a tešíme sa na 
ďalšie pekné vystúpenie.  

Redakcia 

reţiséra Ňunéza, predviedli svoj 
výkon v Slovenskom národnom 
divadle v Bratislave. Po interneto-
vom hlasovaní postúpili do semifi-

nále česko-
slovenskej súťa-
ţe. Vystúpili v 
live vysielaní dňa 
24.10.2010. "Bol 
to pre nás úţas-
ný a nezabudnu-
teľný záţitok", 
zhodnotila MUDr. 
Tvrdá a dodala: 
„Štyri dni v Brati-
slave zanechali v 
nás hlboký dojem 
a krásne spo-
mienky. Uţili sme 
si ich ako televíz-

ne celebrity. V zákulisí sme sa 
zoznámili s mnohými zaujímavými 
ľuďmi, nechýbali objatia a fotogra-

 Tohoročnú česko-slovenskú 
talentovú súťaţ Talentmánia sle-
dovalo omnoho viac Bošancov 
ako inokedy, pretoţe medzi súťa-

ţiacimi bol tanečný súbor Kalinka 
z Bošian.  
 „Všetko sa to začalo v sociál-
nej komisii―, hovorí jej predsedníč-
ka MUDr. Tvrdá a dodáva: „Na 
jednom zo zasadnutí sa zo vzá-
jomnej diskusie zrodil nápad na 
usporiadanie obecnej súťaţe. Od 
nápadu k realizácii nebolo ďaleko 
a tak sme v roku 2009 zorganizo-
vali súťaţ Bošany majú talent. 
Zároveň sme si povedali, ţe pôj-
deme príkladom a tak sa skupinka 
oduševnených Bošancov s chuťou 
zabávať dala dohromady 
a nacvičila tanečnú choreografiu 
pod názvom Kankán.― Úspech 
tanečného čísla povzbudil účinku-
júcich a tak hneď po skončení 
súťaţe nacvičovali program Kaza-
čok. A opäť prišiel úspech. Ten-
tokrát uţ povzbudil členov súboru 
natoľko, ţe sa prihlásili do Talen-
tmánie. A to bol výborný nápad. 
Po vystúpení v Nitre, kde očarili 

Kultúrny dom – 
multifunkčné 
prerobenie  

 
 Dňa 5. októbra 2010 bola pod-
písaná zmluva medzi Obcou Bo-
šany a Ing. Miroslavom Málišom 
o prenájme priestorov kultúrneho 
domu a jeho vyuţitie na tanečné 
zábavy, posedenia a plesy. 
 Prvé otvorenie sa konalo 21. 
novembra 2010, kde boli pozvaní 
zástupcovia obce, ale i verejnosť. 
Prehliadku prerobených priestorov 
sprevádzalo príjemné posedenie 
so skupinou Túlaví z Bošian. 
 Otvárac ia  bola  i  prvá 
„Katarínska diskotéka―, ktorá sa 
konala dňa 27. novembra 2010. 
Potešila nás účasť všetkých, ktorí 
sa zabavili, no aj zahraničných 
hostí – učiteľov z Kene, ktorí sa 
dobre bavili a bol to pre nich jedi-
nečný záţitok. 
 Bola to prvá diskotéka, po 
ktorej sme sa aj my organizátori 
na niečom poučili a budeme sa 
ďalšie akcie vo Fajn Clube snaţiť 
robiť čo najlepšie, aby sa zúčast-
není cítili príjemne. 
 Chceme sa podieľať na kultúr-
nych akciách obce a tešíme sa 
dobrej spolupráci. Najbliţšie akcie 
budú: Štefanská tanečná zábava 
so ţivou hudbou a 1. Bošiansky 
reprezentačný ples pod záštitou 
starostu obce a nás. Tešíme sa 
na vašu účasť a srdečne vás po-
zývame.     

Miroslav Máliš a Eugen Baroš 
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 Stalo sa uţ tradíciou, ţe kultúr-
na komisia Obecného zastupiteľ-
stva v Bošanoch poriada kaţdo-
ročne pre zamestnancov obce 
zájazdy. Navštívili sme metropoly 
susedných štátov, v Poľsku sme si 
prehliadli historický Krakov 
a nakúpili na trhoch v Novom 
Targu, zaţili sme neopakovateľnú 
a t m o s f é r u  O k t ó b e r f e s t u 
v Mníchove a vlani v decembri 
nás  privítala metropola východné-
ho Slovenska Košice. Začiatkom 
tohtoročného decembra sme na-
vštívili Viedeň. 
 Krásavica na Dunaji, ako často 
nazývajú Viedeň, nás privítala 
hádam najchladnejším ránom 
štvrtého decembrového dňa. 
V zimnom opare sme sa po Kär-
ntnerstrasse a Ringstrasse presú-
vali pomaly k cieľu svojej návštevy 
– na stanovište predvianočných 
viedenských trhov.  Cestou sme 
vnímali veľkomestský ţivot, mnoţ-
stvo ľudí, návštevníkov, zahranič-
ných turistov a ţivý pouličný ruch. 
Dýchala na nás neopakovateľná 
atmosféra mesta, umocnená nád-
hernými historickými pamiatkami, 
na ktoré je Viedeň bohatá. 
K najznámejším pamiatkam starej 
Viedne patrí Hofburg, viedenský 
mestský hrad, kde sídlila rodina 
Habsburgovcov, predstaviteľov 
absolutistickej monarchie. 
     Štefanský dóm nás ohromil 
s v o j o u  v e ľ k o l e p o s ť o u 
a prekrásnou architektúrou. Z jeho 
veţe sa návštevníkom naskytne 
najkrajší výhľad na staré mesto. 
     Neďaleko Štefanského dómu 
sa k nebu týčia štíhle veţe kostola 
svätého Karola Boromejského,  
ktorý tieţ patrí k architektonickým 
skvostom. 
     Nádhernou historickou budo-
vou je Wiener Staatsoper, v ktorej 
sa kaţdoročne koná veľkolepý, aj 
u nás známy Opernbal. 
     Viedenčania, aj návštevníci 

Viedne, si môţu oddýchnuť 
a relaxovať vo Wiener Stadtparku 
– viedenskom mestskom parku. 
S obdivom sme pozorovali krásne 
výtvory sochárov na priečeliach 
domov, sochy hudobných veliká-
n o v  Mo z a r t a  a  H a y d n a 
v  n a d ţ i v o t n e j  v e ľ k o s t i 
a majestátnu sochu panovníčky 
Márie Terézie, matky 16 detí. 
     P o s t u p n e  s m e  d o š l i 
k vianočným trhom na priestran-
stve pred viedenskou radnicou. 
Oproti cez cestu sa týči budova 
mestského divadla. Vianočným 
trhom dominoval obrovský, krásne 
vyzdobený adventný veniec so 
štyrmi vysokými sviečkami. Vládla 
tu skvelá atmosféra, mnoţstvo 
stánkov ponúkalo tovar od výmys-
lu sveta, ale najväčší záujem 
(aspoň podľa mnoţstva zákazní-
kov) bol o stánky s občerstvením 
a horúcim vianočným punčom. 
Mali sme moţnosť vybrať si 
z bohatého sortimentu tovaru 
darčeky pre našich blízkych 
a urobiť nimi radosť pod vianoč-
ným stromčekom. Je však prav-
dou, ţe mnohých z nás od nákupu 
odradili vysoké ceny tovaru. Po-
maly sa stmievalo a nad našimi 
hlavami sa rozsvietili stovky fareb-
ných lampiónov, červených srdie-
čok a iných svietiacich ozdôb, 
rozvešaných na blízkych stro-
moch. Vytváralo to čarovný, priam 
rozprávkový rámec predvianočnej 
atmosféry, zanechávajúci v nás 
hlboký dojem. Na krásy predvia-
nočnej Viedne tak skoro nezabud-
neme. 
     Ďakujeme organizátorom zá-
j a z d u  i  s y m p a t i c k e j 
a vedomosťami z histórie dispono-
vanej sprievodkyni p. Sandanuso-
vej z Nitry za moţnosť obohatiť sa 
novými poznatkami a záţitkami, 
ktoré budú v nás ešte dlho rezo-
novať. 

Minarovičová 

 Uplynulo ďalších 5 rokov od 
nášho jubilejného stretnutia. 
 Školu skončilo 47 spoluţiakov, 
z toho 21 dievčat a 26 chlapcov. 
Po 55 rokoch sme sa stretli prvý 
raz v počte 28, z toho 14 dievčat 
a 14 chlapcov z 34 ţijúcich.  
 Po 57 rokoch sa naše stretnu-
tie uskutočnilo znova, v počte 20, 
z toho 11 chlapcov a 9 dievčat. 
 Je obdivuhodné, ţe po 60 
rokoch od ukončenia základnej 
školy sa na tomto našom stretnutí 
z 31 ţijúcich spoluţiakov zúčas-

tňuje 22, ktorí sa tešia z kaţdej 
minúty svojho ţivota a spomínajú 
na všetkých a na všetko, čo sme 
spolu preţili. 
 Dôstojný rámec nášmu stretnu-
tiu, okrem dojímavého príhovoru 
Luča Štrosa, dal aj starosta obce 
pán Ing Pavel Štros. 
 Všetci vieme, komu vďačíme 
za to,  ţe sme ešte tu 
a vyslovujeme úprimné ţelanie, 
aby sme sa mohli takto stretnúť 
ešte aj v ďalších rokoch. 

Zo zápisu v obecnej kronike 

Zo stretávky spolužiakov po 60 rokoch 
v Bošanoch dňa 14. októbra 2010 

 Na celoslovenskej konferencii moderných učiteľov dňa 12.11.2010 v 
Nitre vystúpili so svojimi projektovými vyučovaniami učiteľky základnej 
školy E. Kapustová (Malí muzikanti), J. Valachová (Ako sme priniesli 
kúsok Afriky) a J. Kontúrová (Štatistika). Ako jediná obec sme zastupo-
vali celý región. Po prvýkrát sa na konferencii prezentovala aj materská 
škola s projektom Príklad efektívnej spolupráce MŠ a ZŠ. Prezentáciu 
projektu pripravili J. Školeková, A. Skladaná, E. Kapustová a H. Korvaso-
vá. Všetky príspevky boli účastníkmi a organizátormi konferencie hodno-
tené ako úspešné a podnetné. Pani učiteľky, ďakujeme za reprezentáciu 
obce!                 Kontúrová 
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Sľúbili si vernosť 
 
 
 
 
 
 
Martina Ševčíková a Jozef Lah-
vička 
Michal Trepáč a Lýdia Lalinská 
Miroslava Gunišová a Martin 
Ševčík 
Lýdia Gulišová a Martin Benko 
Peter Pudleiner a Jarmila Kozá-
ková 

Opustili nás 
 

 
 
 

Katarína Benešová (54r.) 
 27.10.2010 

Adelajda Farkašová (85r.) 
 2.11.2010 

Otto Gogola (67r.)  25.10.2010 

Milan Jonek (66r.)  17.10.2010 

Mária Korcová (98r.)  9.12. 010 

Alţbeta Korvasová (64r.) 
 18.10.2010 

Gabriela Lacová (88r.) 
 25.11.2010 

Vojtech Michalik (77r.) 
 13.10.2010 

Mária Modoryová (68r.) 9.10.2010 

Ján Olša (97r.)  30.11.2010 

Ivan Ondruška (63r.)  19.9.2010 

Otakár Ing. Škvarenina (64r.) 
 11.12.2010 

 

Narodili sa 

 
 
 
 
Pavel Alakša 18.10.2010 
Lukáš Bajner 3.11.2010 
Ela Fabianová 10.10.2010 
Tadeáš Minarovič 13.11.2010 
Leona Sviteková 13.9.2010 
Dávid Michalík   27.8.2010 
Lea Hodálová   30.8.2010 
Oliver Ševčík 26.11.2010 

 

 Bošianski chlapci a dievčatá, 
organizovaní v Slovenskom skau-
tingu, majú za sebou ďalší rok 
plný záţitkov a nových priateľ-
stiev. Nadišiel čas rekapitulácie a 
„inventúry― dobrých skutkov, ktoré 
je povinný skaut, či skautka, den-
ne konať. Môţeme uţ dnes reka-
pitulovať našu činnosť a moţno 
i trochu poodhaliť, čo chceme 
v ďalšom roku spraviť. Naplánova-
né toho máme veru dosť. Pomaly 
vstupujeme do roka, v ktorom 
budeme oslavovať 20. výročie 
obnovenia skautingu v našej obci. 
Túto udalosť chceme osláviť po 
skautsky, veselo a rozváţne. 
 Ak chceme spomenúť akcie, 
ktoré sme v tomto roku spravili, 
bol by to dlhý zoznam. Tak aspoň 
v skratke tie, ktoré boli „top―. 
V januári tradične otvárame sezó-
nu výletov. Vo februári oslavujeme 
Deň sesterstva. Pomáhali sme pri 
akciách Veľkej noci. Boli sme na 
Oblastných skautských dňoch pri 
príleţitosti sv. Juraja, nášho patró-
na. V máji sme uskutočnili Bošian-
ske skautské dni. Celý jún sme 
brigádovali na lúke, kde sme mali 
skautský tábor v júli s 50 účastník-
mi. V auguste boli ďalšie perfekt-
né akcie v Slovenskom raji a vo V. 
Tatrách. 
 Potom uţ začali jesenné akcie, 
výlet na gaštany a púšťanie šarka-
nov. Boli sme aj na veľmi peknej 
púti v Mariazelli. Začali sme celo-
zborovú etapovú hru Odklínanie 
hradov Slovenska. 
 Od novembra sa s aktivitami 
doslova roztrhlo vrece. Čo týţdeň, 
to akcia. Niektoré nové, viaceré 
tradičné. Boli sme vo Viedni pre 
Betlehemské svetlo, ktoré odpálila 
v saleziánskom kostole skautka 
Barborka Beková. Slovenskej 
verejnosti ho potom v Katedrále 
sv. Emeráma v Nitre, pri sv. omši, 
odovzdala tieţ naša skautka Eliš-
ka Gálisová, ktorá priniesla aj 
betlehemskú hviezdu do televízie 
Lux. Betlehemské svetlo uţ tradič-
ne roznášame na Štedrý deň. Na 
pravé poludnie do nášho kostola 
a skoro celý deň po okolí, 
s prianím pokoja a lásky v našich 
srdciach. Toto prajeme aj všetkým 
čitateľom Bošanca.  
 No a pri bilancovaní sa patrí 
ešte jedna vec – poďakovať sa. 
Naše poďakovanie patrí všetkým, 
čo čítajú tieto riadky. Pretoţe 
cítime vašu pomoc, či uţ po du-
chovnej, alebo hmotnej stránke. 
V tom druhom ďakujeme OcÚ 
v Bošanoch, predstaviteľom obce, 
za finančnú pomoc, ktorá bola 
nasmerovaná pre deti v skautingu, 
aby sa mohli zúčastňovať na ak-
ciách, ktoré sme v roku 2010 
uskutočnili. 
 

Pavel Škvarenina-Johny 

Výbor Obecnej organi-
zácie ĽS-HZDS praje 
všetkým svojim členom, 
s y m p a t i z a n t o m 
a ostatným občanom 
Bošian, požehnané via-
nočné sviatky, veľa 
šťastia a spokojnosti 
v novom roku. 

Mikuláš deťom 
 Ani v tomto roku nezabudol Mikuláš na bošian-
ske deti. Prostredníctvom obecného úradu, Fajn 
clubu, kultúrnej a sociálnej komisie mali moţnosť 
dostať balíček deti, ktoré sa zúčastnili na Mikuláš-
skom odpoludní v Dome kultúry. V preplnenej 

sále boli nielen deti, ale aj dospelí, ktorí sprevádzali svoje rato-
lesti. V programe vystupovali ţiaci zo základnej školy s peknými 
básničkami, ktoré ich naučili pani učiteľky. Účinkovala aj hudob-
ná skupina pod vedením Paťa Poliaka, malé a veľké tanečníčky 
zo základnej školy a  kúzelník. Všetci sa pričinili o to, ţe deti 
odchádzali domov s úsmevom, šťastné a s balíčkom v ruke. 
 V pondelok prišiel Mikuláš aj medzi deti do základnej školy a 
vďaka rodičovskému zdruţeniu rozdal deťom veľa sladkosti. 
Odtiaľ ho poslali rovno na obecný úrad, aby priniesol kúsok mi-
kulášskej nádielky aj tým, ktorí celý rok pracujú na tom, aby sa v 
našej obci dobre ţilo.   

Mišejová 
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Záhradkárske hnutie je návra-
tom človeka k prírode, návratom k 
trvalým a nemenným hodnotám, 
ktoré dokáţe vytvoriť príroda sa-
ma. Príroda je premenlivá, mno-
hotvárna a tieto vlastnosti vloţila 
do vienka človeku - človeku pra-
covitému, snaţivému, schopnému 
zveľaďovať, zdokonaľovať i ten 
kúsok zeme - tešiť sa z kvitnúce-
ho stromu, bohatej úrody, ale aj 
schopného znášať rozmary príro-
dy - zatopené, alebo suchom 
vyprahnuté záhrady a napriek 
tomu dokáţe odolať a vytrvať vo 
svojom úsilí.  

Záhradkárstvo je však aj o 
tvrdej, často namáhavej a nikdy 
nekončiacej práci. Kto však zo 
záhradkárov by prirovnával zá-
hradkárčenie a starostlivosť o 
záhradu k tvrdej práci? Veď vý-
sledkom je nielen chutná zelenina, 
šťavnaté ovocie vlastnoručne 
dopestovaných plodín, ale aj to 
správne uţívanie ţivota v záhra-
de, pohľad na zakvitnuté záhony 
kvetov, posedenie s priateľmi, 
známymi....  

Málokto tieţ vie, ţe záhradkári 
vstúpili do Európskej únie skôr 
ako politici. Predseda Ivan Hričov-
ský podpisoval v roku 1996 v 
Dráţďanoch vstup Slovenského 
zväzu záhradkárov do Európskej 
ligy záhradkárov.  

J e  d o b r ý m  z v y k o m 
s príchodom nového roka obzrieť 
sa dozadu a zhodnotiť svoju prácu 
a jej  výsledky.V ţivote záhradká-
ra nie je len práca v pestovaní 
ovocia a zeleniny, ale aj spoločen-
ské, poznávacie a kultúrne vyţitie. 
A preto hneď na začiatku roka 
2010, a to 23. januára,  sme uspo-
riadali v Pastoračnom centre v 
Bošanoch zábavu pod názvom „ 
Večer bošianskych záhradká-
rov―, ktorá má uţ dlhoročnú tradí-
ciu.  

Dňa 28. februára 2010 členo-
via ZO na  výročnej členskej  
schôdzi, vyhodnotili svoju činnosť  
za rok 2009, čo sa urobilo, aké 
akcie a podujatia pre členov sa 
realizovali, ako sa v obci angaţo-
vali, zároveň aj kriticky sa pouká-
zalo na niektoré chyby a nedostat-
ky, hlavne na slabú aktivitu niekto-
rých členov, pretoţe základnú 
organizáciu netvorí len predseda, 
prípadne výbor organizácie 
a niekoľko členov. Na schôdzi bol 
s c h v á l e n ý  p l á n  č i n n o s t i  
a rozpočet našej organizácie na 
rok 2010  a taktieţ bol zvolený 
nový výbor. 

Naša základná organizácia 
patrí medzi najväčšie v okrese, 
má celkom 127 členov, z toho 
pridomoví – 31, záhradkárska 
osada č.1 – 20, záhradkárska 
osada č..2 – 46, záhradkárska 
osada č.3 – 22 a záhradkárska 
osada č.4 – 8 členov. Vo výbore 
ZO sú nasledovní členovia:  KÚ-
DELA Vladislav-predseda, FÁBRY 

Ľudovít –podpredseda, Ing. 
MRAVCOVÁ Eva-tajomníčka,  
I ng .ŠKVARENINA Otak á r -
pokladník, HANUSKOVÁ Jarmila,  
SZABO Milan – hospodári,  ZA-
ŤKOVÁ Zuzana-zapisovateľka,  
MÁLIŠ Róbert-matrikár a členovia 
KEKIŠ Alojz, MICHÁLEK Štefan, 
STRIŢENCOVÁ Daniela, TARA-
BA Pavol, ktorí zároveň robia aj 
vedúcich osád. Predsedom KRK 
je Peter KAJNÁR a členovia Bez-
ák Jozef a ČULÁK Igor. 

Výbor pre svojich členov pri-
pravil školenie o ochrane ovoc-
ných stromov, o správnom strihaní 
a ich ošetrovaní, kde bola vykona-
ná aj praktická ukáţka štepenia 
a očkovania stromov. 

V druhom polroku sa bošianski 
záhradkári zúčastnili zájazdu na 
Agrokomplex v Nitre, kde mali 
moţnosť vidieť ekologické pesto-
vanie ovocia a zeleniny priamo v 
areáli, ako aj správny rez ovoc-
ných stromov a sadov. 

Najväčšiu pozornosť sme ve-
novali výstave ovocia a zeleniny 
v našej obci. Výstava sa konala 
počas Bošianskeho jarmoku 
v priestoroch Domu kultúry v 
dňoch 1. – 4. októbra 2010.  

Na výstave sa podieľalo 26 
vystavovateľov. Expozícia ovocia 
a zeleniny pozostávala zo 139 
exponátov, z toho 125 tvorilo ovo-
cie a 14 zelenina. Poďakovanie 
patrí všetkým pestovateľom, ktorí 
obohatili túto výstavu svojimi vý-
pestkami, reprezentovali svoju 
obec a prispeli k úspešnému prie-
behu tejto výstavy. Podstatný 
podiel na dekoratívnej časti výsta-
vy mala základná škola, základná 
umelecká škola a materská škola. 
Organizátori výstavy chcú i týmto 
spôsobom poďakovať za úsilie, 
ktoré vynaloţilo vedenie školy, 
učiteľský zbor, ţiaci i ostatní za-
mestnanci školy pri príprave 
a inštalovaní exponátov na výsta-
ve. 

Exponáty si prišlo pozrieť okolo 
520 návštevníkov a 240 ţiakov. 
Ţe máme dobrých pestovateľov 
ovocia, potvrdili mnohí z nich. 

Taktieţ naši členovia sa zúčastnili 
na okresnej výstave ovocia 
a zeleniny, ktorá sa uskutočnila 
v Chynoranoch a v súťaţi „Jablko 
roka―, ktorú poriadal Republikový 
výbor v Trenčíne. V rámci prípravy 
výstavy bolo uskutočnené škole-
nie zamerané na určovanie jed-
notlivých odrôd ovocia podľa po-
mológie a skutočnosti podľa 
vzhľadu. 

Výbor ZO SZZ v Bošanoch pre 
svojich členov bude 4-krát do roka 
vydá vať  „Sp ravod a j  SZZ 
v Bošanoch―, kde ich bude infor-
movať o činnosti a problematike 
záhradkárstva, ako sú choroby a 
škodcovia ovocných stromov, ich 
ochrana, o organizovaní rôznych 
akcií, školení a zároveň vyzýva 
svojich členov, aby vo vzájomnej 
spolupráci hľadali nové formy a  
nápady, aby činnosť organizácie 
bola ešte príťaţlivejšia. Praje im a 
ich rodinám veľa zdravia  a úspe-
chov v pestovateľskej činnosti. 

 Ing. Otakár Škvarenina 
 

 
 

 Atmosféra vianočných sviatkov 
nás obklopuje kaţdý rok. Ten 
starý končí, nastupuje nový a my 
môţeme bilancovať, čo sme pre 
svojich členov v tomto roku zabez-
pečili a zorganizovali. 
Rok 2010 sme otvorili výročnou 
členskou  schôdzou , na ktorej 
sme zhodnotili  uplynulé obdobie 
a vyhodnotili prácu základnej 
organizácie a výboru ZO SZZP. 
Obdarovali sme naše zdravotne 
postihnuté deti, ale aj našich jubi-
lantov. Nezabúdame ani na na-
šich leţiacich členov a členovia 
výboru ZO ich doma navštevujú 
a obdarujú malým darčekom. 
 V spolupráci s OR SZZP 
v Bánovciach n/B sme v apríli 
zabezpečili pre našich členov 5-
d ň o v ý  r e k o n d i č n ý  p o b y t 
v Turčianskych Teplic iach 
v penzióne Relax.  V peknom 

kúpeľnom prostredí  strávili pri-
jemné chvíle, oddýchli  s i 
a načerpali nové sily. 
 Leto kaţdoročne otvárame 
návštevou termálneho kúpaliska. 
Tento rok sme sa vybrali do Pod-
hájskej. Slniečko pekne hrialo, čo 
prispelo k dobrej pohode a nálade 
všetkých členov zájazdu. 
 V auguste si naši členovia 
dopriali oddych i kúpanie v areáli 
kúpaliska v Štúrove. Na tomto  
augustovom predĺţenom víkende 
sa zúčastnili spolu s členmi ZO 
SZZP z Bánoviec n/B. Domov sa 
v rá t i l i  k rás ne  opá len í  , 
s mnoţstvom záţitkov a dobrou 
náladou. 
 V poslednú augustovú sobotu 
sme zorganizovali pre našich 
členov, ich deti a vnúčatá zájazd 
do ZOO Lešná  v ČR. Je to veľmi 
pekná a veľká ZOO záhrada. 
Počas celej cesty tam i späť nám 
pršalo, ale keď sme sa túlali záku-
tiami ZOO záhrady a obdivovali 
tučniakov, tuleňov, levov, slonov 
a mnoţstvo iných i voľne pohybu-
júcich sa  zvierat, nepadla 
z oblohy ani jedna daţďová kvap-
ka.  Domov sme sa vracali síce 
unavení, ale plní pekných záţitkov 
a dojmov. 
 Október bol pre nás členov 
výboru ZO SZZP trochu hektický. 
OR SZZP z Bánoviec n/B nám 
zabezpečila masáţno -  relaxačné 
kreslo.  Toto kreslo sme mali za-
poţičané na 1 mesiac. Členovia 
výboru sa pri jeho obsluhe strieda-
li  a členovia ZO, ako aj členovia 
klubu dôchodcov i širšia verejnosť 
sa mohli  masírovať 3x do týţdňa 
vţdy 2 hodiny dopoludnia 
i popoludní. Mnoho ľudí túto moţ-
nosť vyuţilo a masáţ si pochvaľo-
vali. 
 Október  je aj Mesiacom úcty 
k starším. Pri tejto príleţitosti  sme 
pripravili pre našich  členov pose-
denie pri čaji. Atmosféra bola 
príjemná, program nám pripravili 
detičky z MŠ a deti zo ZUŠ 
v Bošanoch. Svojím spevom, 
tancom, recitáciou i hrou na hu-
dobných nástrojoch vyčarili  dobrú 
náladu i úsmev na tvárach všet-
kých členov.  K dobrej nálade 
prispeli  svojou hrou  na husliach 
i starosta Ing. Štros a náš člen 
Filipko Vincúr na harmonike. 
 A do tretice v októbri sme 
usporiadali zájazd do Nového 
Targu v Poľsku.  Kaţdý si prišiel 
na svoje, nakúpil, čo potreboval 
a šťastne sme sa vrátili domov. 
A je tu koniec roka 2010, ktorý 
sme v ZO SZZP preţili pekne 
a aktívne. 
 Čo dodať na záver? Úprimné 
poďakovanie všetkým našim 
sponzorom,  členom ZO, i členom 
Výboru ZO SZZP za ich prácu 
počas celého roka. Všetkým na-
šim členom a občanom  praje 
Výbor ZO SZZP šťastné  Vianoce 
a poţehnaný nový rok 2011. 
 

Eva Benková, 
predseda ZO SZZP Bošany 

http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=521&pr=0.1&wid=198&tstamp=1291868178&pid=785&cd=21f076073086060e11c303f56ca4bbf7
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JABLKOVÉ HODY 
V mesiaci október sme v našej MŠ „ Slniečko― mali hody. A nielen také 
obyčajné, ale jablkové. Na tento deň 26. október sa pripravili všetky deti 
z MŠ. Strihali, lepili, modelovali, vyzdobovali všetko jablkami. Niektoré 
boli z papiera, plastelíny, namaľované na tričku, ale i také ozajstné. 
V deň hodov sa všetky deti vyobliekali do jablkových farieb a pochutili si 
na jablkovej šťave i koláčiku, ktorý im upiekli pani kuchárky. 
 

SOKOLIAR 
12. november bol smutný a upršaný deň. Ale deťom z našej MŠ bolo 
veselo. Od rána sa tešili na príchod uja sokoliara. Ten nám predviedol 
niekoľko dravých vtákov. Ukázal nám a porozprával, ako sa o vtákov 
stará a ako s nimi cvičí. Tak deti spoznali: kuvika, krkavca, jastraba, 
krahulca a sovu, ktorá si v triede zalietala. 
 

MIKULÁŠ 
Tento rok nám Perinbabka nadelila snehovú perinu hneď na začiatku 
decembra. A to bolo veľmi dobre. Lebo dedko Mikuláš prišiel  za sprievo-
du anjelika, čerta,  ale aj snehových vločiek. Deti privítali dedka Mikulá-
ša, zarecitovali mu básničky a zaspievali pesničky a sľúbili, ţe budú po 
celý rok dobrí. Za to im Mikuláš porozdával sladké balíčky. Na záver deti 
poďakovali a zamávali Mikuláškovi na ďalekú cestu. 
 

LUCIA 
Ani tento rok na nás nezabudla pani Lucia. Povymetala nám všetky kúty, 
všetky deti a pani učiteľky, aby sme zase po celý rok boli zdraví. Deti za 
to pani Luciu odmenili orieškami, jabĺčkami aj nejakými sladkosťami. 
Dovidenia o rok, pani Lucka! 

      Len pár dní nás delí od krás-
nych sviatkov, Vianoc. Snáď všet-
ky srdcia na svete sa otvárajú, 
sme neţnejší, milší a láskavejší. 
V týchto dňoch radi rozdávame 
nielen materiálne darčeky. Aj 
učitelia a ţiaci ZUŠ v Bošanoch si 
pripravili krásny darček v podobe 
kol ied,  v ianočných piesní  
a krásnych skladieb. 
Na druhú adventnú nedeľu sme 
krásnymi koncertami potešili oby-
vateľov Ţabokriek nad Nitrou 
a Chynorian, kde má naša škola 
pobočky. 
Dopoludnia bol adventný koncert 
v rímsko-katolíckom kostole Pan-
ny Márie, Kráľovnej anjelov 
v Ţabokrekoch nad Nitrou 
a popoludní v kostole Nanebovza-
tia Panny Márie v Chynoranoch. 
Na týchto koncertoch účinkovali 
prevaţne ţiaci z pobočiek. Kon-
certy boli na vysokej úrovni a mali 
veľmi dobrý ohlas u širokej verej-
nosti. 
      Tretiu adventnú nedeľu sme 
venovali obyvateľom Bošian. 
V rímsko-katolíckom kostole sv. 
Martina vystúpilo 12 ţiakov a 5 
učiteľov našej školy a ako hostia 

Janka Chválna a Tomáš Hodál. 
Okrem iných prekrásnych skladieb 
naše speváčky zaspievali tri sve-
toznáme  AVE MARIE. 
Súčasťou koncertu bola aj výstava 
prác ţiakov výtvarného odboru. 
Práce s vianočnou tematikou 
zdobili bočný oltár kostola. 
     Aj v druhej polovici decembra 
mali naši učitelia plné ruky práce . 
Na pobočke v Chynoranoch si 
pripravili vianočný koncert spojený 
s výstavou prác ţiakov výtvarného 
odboru a vianočné koledy 
a piesne zazneli aj v Slovanskom 
múzeu v Brodzanoch. 
Aj ţiaci literárno-dramatického 
odboru nezaháľali a svojim rodi-
čom pripravili pekný darček 
v podobe vianočnej besiedky. 
V  d i v a d i e l k a c h  M r á z i k 
a O chalúpke z cukru predviedli 
svoje herecké skúsenosti. 
Nech tichá hudba veselosti Vám 
počas celých sviatkov znie, nech 
ten rok nastávajúci Vám pokoj, 
šťastie a lásku prinesie. Toto všet-
ko Vám prajú učitelia a ţiaci Zá-
k l a d ne j  um e lec k e j  š k o l y 
v Bošanoch. 

Mgr. Soňa Korcová 

Čerti, Striga a Noc privítali 
prváčikov a tretiačikov  27. 
novembra 2010 podvečer 
v škole, ktorá sa zmenila 
na strašidelnú. Rozprávky 
Medovníkový domček, 
Zamknuté strašidlo, Čertík 
Flóriš a iné strašidelné 
príbehy a postavy naháňa-
li deťom zimomriavky. Aby 
sa nebáli, vyrobili si vlast-
né lampášiky a vypili od-
var nebojácnosti. Na pa-
miatku dostali Pochvalný 
list za nebojácnosť. 

Mišejová 

Pozývame Vás na 
 

 1. Bošiansky  
reprezentačný ples 

 

 pod záštitou starostu obce Bošany 
a Fajn Clubu 15. januára 2011 o 19,00 
hod. v Dome kultúry v Bošanoch. Hrá 
skupina Mystic Band (Galbaví). Hos-
tia: Akadémia tanca Tomáša Surovca, 
kúzelník, tombola. Občerstvenie for-
mou švédskych stolov, víno v cene. 
Vstupenky na ples v hodnote 14€ je 
možné zakúpiť v bare Fajn Caffe 
(kultúrny dom) do 5. januára 2011. 


