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 Správy o futbalovej hre sa podľa 
ústneho podania dostali do Bošian 
veľmi zaujímavou cestou. V roku 1904 
kúpili bratia Budišovskí po smrti jej 
zakladateľa Adolfa Schmidta garbia-
reň. V tom čase to bola najväčšia 
továreň tohto druhu v celom Uhorsku, 
ktorá vyrábala aj celé konské postroje. 
A tak sa majitelia rozhodli vyslať troch 
bošianskych mladíkov Jozefa Blašku, 
Jána Dolníka a Imricha Hodála do 
Budapešti, aby sa vyučili sedlárskemu 
remeslu. Mladých chlapcov zaujal 
futbal, ktorý sa v tom čase 
v Budapešti už hral súťažne. Tu sa 
dostávajú do dorastu UTE Pešť. Je 
samozrejmé, že o tejto hre povedali aj 
svojim kamarátom pri príležitostných 
návštevách v Bošanoch. Podľa toho 
istého ústneho podania sa Jožko 
Blaško rozhodol kúpiť z vlastných 
úspor v Budapešti futbalovú loptu 
a v roku 1912 ju priniesol do rodnej 
obce. Pred bošianskymi kamarátmi 
spolu so svojimi priateľmi predvádzal 
futbalové umenie a zasväcoval ich do 
tajov futbalového kumštu. V tom ich 
zastihla prvá svetová vojna, ktorá 
prerušila futbalové plány. Po skončení 
vojny opäť začal záujem o futbal rásť. 
Futbalové aktivity 
vyústili až ku založeniu futbalového 
klubu s názvom BTC (Bošiansky 
futbalový klub) Bošany, ktorý bol dňa 
31. 12. 1921 aj úradne zaevidovaný 

Najstarší z oce ňovaných, bývalý vynikajúci hrá č a tréner 86-
ročný Ján Halmo (Šedák) 

Otto Berger steblami trávy krstí Kroniku bošianskeh o futbalu – 90 rokov za asistencie gene-
rálneho manažéra bratislavského Slovana Dušana Titt ela (vľavo), autora publikácie Ľudovíta 
Štrosa a starostu Bošian Pavla Štrosa 

zvanej Lúžok. Medzi ďalších priekop-
níkov a futbalistov z obdobia 1920 – 
1930 sa zaraďujú Anton Martinka, Ján 
Dolník, Vojtech Barták, Karol Vágner, 
Jozef Bencel, Štefan Vojtela, Jozef 
Mišuta, Imrich Hodál, Anton Halmo, 
Anton Korec, Július Bočkaj, Imrich 
Mravec, Koloman Čierny, Jozef Vojte-
la a ďalší. Najčastejšími súpermi 
Bošian boli Topoľčany, Prievidza, 
Handlová, Uhrovec, Žabokreky n/
Nitrou a Bánovce n/Bebravou. 
 Rozvoj futbalu v Bošanoch  mimo-
riadne podporil príchod Tomáša Baťu, 
ktorý v roku 1930 odkúpil koželužskú 
fabriku v Bošanoch a vytvoril nebývalé 
podmienky na poli hospodárskom 
i športovom. V roku 1930 – 1940 
futbalové mužstvo získalo popredné 
umiestnenie v župných majstrov-
stvách. ŠK Baťa hosťoval popredné 
ligové celky ASO Olomouc, ŠK Baťa 
Zlín aj I. ČsŠK Bratislava. Vtedy me-

zakladajúcimi členmi klubu sú uvádza-
ní Rudolf Hodál, Peter Jakubík, Ladi-
slav Minárik, Martin Rosenzweig 
a Ladislav Meszáros. Názov klubu 
navrhol Ladislav Minárik. 
 Po založení klubu sa doriešili aj 
problémy s ihriskom za účinnej pomo-
ci notára Hofera a asi aj zvolením 
veľkostatkára Salzbergera za čestné-
ho predsedu klubu. Futbal sa mohol 
hrať na obľúbenom mieste pozdĺž 
toku rieky Nitry pod brehom na ploche 

Ministerstvom pre správu Slovenska 
v Bratislave. Podľa zápisnice medzi 
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Piate zasadnutie 
 
 Hneď v prvom týždni mesiaca 
lásky sa poslanci obecného zastu-
piteľstva zišli na svojom piatom 
zasadnutí. Prítomní boli desiati 
poslanci. 
 Rokovanie otvoril a viedol sta-
rosta obce Ing. Pavel Štros. Oboz-
námil prítomných poslancov 
s programom, navrhol overovate-
ľov zápisnice a dal o tom hlaso-
vať. Poslanci schválili predložený 
p r o g r a m  z a s a d n u t i a 
a overovateľov zápisnice. 
 Najdôležitejším bodom progra-
mu bolo prerokovanie materiálu 
„Záverečný účet Obce Bošany za 
rok 2009,“ ku ktorému predložila 
hlavná kontrolórka obce odborné 
stanovisko. Predmetný materiál 
bol prerokovaný v komisiách 
obecného zastupiteľstva. Poslanci 
konštatovali, že je potrebné prijať 
nové všeobecne záväzné nariade-
nie obce na zber, odvoz 
a likvidáciu komunálneho odpadu, 
pretože poskytovanie tejto služby 
občanom je pre obec dlhodobo 
stratové. Nepriaznivo sa vyvíjajú 
aj nedoplatky na daniach, preto 
požadovali zintenzívniť vymáhanie 
dlhov a v prípadoch viacročných 
nedoplatkov využiť služby exekú-
tora. Hoci plánovaný ročný príjem 
obce nebol naplnený na 100 %, 
celkové celoročné hospodárenie 
obce bolo kladné, nakoľko výdaje 
boli oproti príjmom nižšie. Výsled-
kom hospodárenia za rok 2009 
bol rozpočtový prebytok vo výške 
21 916 €, preto poslanci schválili 
Záverečný účet Obce Bošany za 
rok 2009 bez výhrad. 
 V ďalšom bode programu sa 
poslanci oboznámili o obsahu 
rokovania jednotlivých komisií 
a na základe ich doporučenia 
schválili likvidáciu dvoch obec-
ných prístreškov autobusových 
zastávok a inštaláciu troch nových 
prístreškov. 
 Ďalej sa zaoberali možnosťou 
premiestnenia stánku poštovej 
novinovej služby na Ulici SNP, 
schválili žiadosť Tibora Halmu 
o kosenie Babice, vyhoveli žiados-
ti miestneho občana, držiteľa 
preukazu ZŤP, vyznačiť mu parko-
vacie miesto pred bytovkou, 
v ktorej býva, za ročný poplatok  
35 €, schválili predĺženie nájomnej 
zmluvy Anne Hodálovej, ktorá 
poskytuje kadernícke služby 
v budove zdravotného strediska. 
Prebrali dve sťažnosti miestnych 
občanov. Jedna sťažnosť sa týka-
la necitlivého a obťažujúceho 
chovania spoluobčanov v bytovom 
dome a druhá napadnutia agresív-
nym psom, ktorý sa napriek tomu, 
že je nebezpečný, voľne pohybuje 
a útočí na okoloidúcich. 
 Zástupca starostu obce 

Z rokovaní obecného zastupite ľstva  
a predseda komisie výstavby, 
územného rozvoja, životného 
prostredia a verejného poriadku 
Ervín Hronkovič informoval 
o rokovaní predstaviteľov obce so 
zástupcami vlastníkov pozemkov, 
na ktorých by sa mala realizovať 
výstavba kanalizačnej siete. Pred-
niesol návrh na prijatie uznesenia, 
že obec súhlasí s vysporiadaním 
v l a s t n í c k y c h  v z ť a h o v 
k pozemkom, ktoré sú pod obec-
nými stavbami. Poslanci tento 
návrh schválili siedmimi hlasmi, 
traja poslanci sa zdržali hlasova-
nia. 
V zmysle novely zákona 
o obecnom zriadení poslanci vy-
pracovali a schválili „Zásady od-
meňovania poslancov obecného 
zastupiteľstva Obce Bošany“. 
V rámci interpelácií sa poslanci 
informovali na inštaláciu mliečne-
ho automatu v obci, upozornili na 
potrebu pozametať piesok na 
chodníku pred stavebninami na 
Hviezdoslavovej ulici, stanovili 
dátum oslavy Dňa matiek, zaobe-
rali sa prípravou programu Medzi-
národného dňa detí, spojeného so 
slávnostným otvorením novovybu-
dovaného detského ihriska a určili 
tiež dátum konania tradičného 
Bošianskeho jarmoku na 1. a 2. 
októbra 2010. 
 

Šieste zasadnutie 
 
 sa konalo 7. júna 2010 za 
účasti 10 poslancov. V úvode 
rokovania, ktoré viedol starosta 
obce, schválili poslanci program 
schôdze, overovateľov zápisnice 
a vypočuli si vyhodnotenie plnenia 
prijatých uznesení OcZ. 
 Poslanci riešili žiadosť ZDA 
Holding Slovakia, a.s., Bošany 
o prehodnotenie spoplatnenia 
odvodu dažďovej vody z ciest 
a chodníkov do čistiarne odpado-
vých vôd. Členovia komisie vý-
stavby, územného rozvoja, život-
ného prostredia a verejného po-
riadku rokovali so zástupcom 
akciovej spoločnosti. Výsledkom 
rokovania bolo spresnenie výmery 
p l o c h y  m i e s t n y c h  c i e s t 
a chodníkov  pre výpočet  poplat-
ku za odvod dažďovej vody 
a dohoda o spoluúčasti firmy ZDA 
Holding Slovakia na čistení miest-
nej kanalizačnej siete. 
 Obecné zastupiteľstvo schváli-
lo po súhlasnom vyjadrení všet-
kých správcov inžinierskych sietí 
dočasné umiestnenie stánku poš-
tovej novinovej služby na Ulici 
SNP pri predajni JEDNOTA 
s podmienkou, že po realizácii 
plánovaného projektu estetizácie 
centrálnej zóny bude stánok na-
hradený moderným objektom 
v súlade s koncepciou celého 
projektu. 

Poslanc i  bol i  in formovaní 
o priebehu riešenia sťažností 
z minulého zasadnutia. Na zákla-
de predvolania sa dostavili dotyční 
„hriešnici“ na obecný úrad, kde 
boli upozornení na dodržiavanie 
domového poriadku a ustanovení 
zákona o ochrane nefajčiarov. 
Predvolaní občania prisľúbili ná-
pravu a majiteľ agresívneho psa 
sa zaručil, že zabezpečí, aby sa 
pes nemohol voľne pohybovať 
a ohrozovať ľudí. 
 Dlhotrvajúce výdatné dažde 
spôsobili povodeň aj v miestnej 
časti Baštín, kde sa vylial z koryta 
potok Vyčoma a zalial polia, zá-
hrady, studne a pivnice. Starosta 
obce informoval o škodách , ktoré 
boli vyčíslené zatiaľ len odhadom. 
O čistenie a dezinfekciu studní sa 
postarajú príslušníci hasičského 
zboru a regionálneho úradu verej-
ného zdravotníctva. 
 Starosta obce oznámil, že 
podpísal na Ministerstve výstavby 
a regionálneho rozvoja SR zmluvu 
na stavbu 33 nájomných bytov. 
Začiatok prípravných prác sa 
predpokladá v mesiacoch jún – 
júl. Kolaudácia stavby bude v roku 
2012. Finančne sa bude na vý-
stavbe podieľať aj obec. 
 Poslanci boli informovaní 
o prípravách osláv 90. výročia 
bošianskeho futbalu. Pri tejto 
príležitosti obec vydala publikáciu 
„Kronika bošianskeho futbalu – 90 
rokov“, ktorú budú „krstiť“ generál-
ny riaditeľ ŠK Slovan Bratislava 
Dušan Tittel a generálny riaditeľ 
Prvej slovenskej stávkovej spoloč-
nosti NIKÉ Doc. Ing. Otto Berger, 
CSc. Krst sa uskutoční 10. júla 
2010 pred priateľským futbalovým 
zápasom so Slovanom Bratislava. 
Druhá časť osláv bude pokračovať 
17. júla 2010 na futbalovom šta-
dióne za účasti pozvaných pamät-
níkov futbalu, hráčov a trénerov, 
ktorí sa podieľali na rozvíjaní fut-
balu v našej obci. V rámci osláv 
jubilea sa uskutoční aj oceňovanie 
osobností. 
 Správca webovej stránky obce 
poslanec Mgr. Peter Gajdoš pred-
niesol otázky a pripomienky obča-
nov, ktorí žiadajú ponatierať, prí-
padne opraviť oddychové lavičky 
v obci a pýtajú sa, kto sa zúčastnil 
výberového konania na výstavbu 
chodníka na Ulici ČSA, prečo 
vyhrala súťaž firma, ktorá vykona-
la nekvalitnú prácu na chodníku 
na Ulici Hviezdoslavovej. Starosta 
uviedol, že do vyhláseného výbe-
rového konania sa prihlásili tri 
firmy, ktoré predložili svoje cenové 
ponuky. Vyhrala firma, ktorá po-
núkla najnižšiu cenu. 
 Poslankyňa MUDr. Dagmar 
Tvrdá sa zaujímala, či je už sko-
laudovaná kanalizácia na Ulici 
Jána Bottu a či je možné sa už na 
ňu napojiť. Ďalej pripomenula 

potrebu vybudovať na zdravotnom 
stredisku výťah pre imobilných 
pacientov. Odpoveď starostu ob-
sahovala údaje o postupnej rekon-
štrukcii zdravotného strediska – 
výmena okien, rekonštrukcia so-
ciálnych zariadení a rozvodov,  
položenie novej podlahovej krytiny 
a v ďalšom období plánuje obec 
získať finančný grant na vybudo-
vanie výťahu. 
 Poslanec Vojtech Ďurkovič 
znova pripomenul zlý stav po-
vrchu Pribinovej ulice a žiadal jej 
opravu. Ulica je rozkopaná po 
b u d o v a n í  k a n a l i z á c i e 
a kanalizačných prípojok. Terén 
stále klesá, preto je potrebné 
zatiaľ iba zasypávať nerovnosti 
a až po dostatočnom sadnutí sa 
môže začať s asfaltovaním cesty.  
Poslanec Mgr. Pavol Šišmič, pred-
seda komisie školstva, kultúry, 
mládeže a športu, ocenil pomoc 
a spoluprácu poslancov pri organi-
zovaní osláv Dňa matiek 
a poďakoval im za to. 
 

Siedme zasadnutie 
 
 poslaneckého zboru v mesiaci 
júli riešilo žiadosti našich občanov 
o odkúpenie pozemkov na stavbu 
garáží a vybudovanie prístupovej 
cesty do predajne potravín 
a vstupu do penziónu, žiadosť 
o udelenie súhlasu obce so zria-
dením internátneho zariadenia 
vzdelávacieho a výchovného cha-
rakteru pre deti zo sociálne sla-
bých rodín. 
 Zatiaľ čo odkúpenie pozemkov 
poslanci doporučili, žiadosť 
o súhlas na zriadenie internátneho 
zariadenia neschválili. Dôvodom 
boli chýbajúce podrobnejšie infor-
mácie o zamýšľanom projekte. 
Nosným bodom programu, ktoré-
mu poslanci venovali náležitú 
pozornosť, bol návrh na úpravu 
rozpočtu obce na rok 2010. Fi-
nančno-ekonomická komisia na-
vrhla nerealizovať naplánované 
investičné akcie a finančné pro-
striedky alokovať na zabezpeče-
n ie  poskytovan ia  s luž ieb 
a výkonov vo verejnom záujme 
v rámci kompetencií daných záko-
nom o obecnom zriadení 
a ďalšími zákonnými predpismi. 
Vzhľadom k nepriaznivej finančnej 
situácii obce vplyvom prepadu 
príjmov z dane z príjmov fyzických 
osôb sa poslanci zaoberali hľada-
ním možných úspor financií 
„zmrazením“ výdavkových polo-
žiek kapitálového rozpočtu obce 
a niektorých bežných výdavkov. 
Cieľom týchto opatrení je zabez-
pečiť prostriedky na prevádzku 
obce, verejné osvetlenie, odvoz 
odpadu, údržbu verejných prie-
stranstiev, na zaistenie bezproblé-
mového chodu miestnych škôl, 



 Bošanec 3 

 

zdravotného strediska, Domu 
služieb, Domu kultúry, klubu dô-
chodcov a poskytovanie služieb 
občanom.  
 Na zasadnutí predniesli svoju 
žiadosť o prenájom Domu kultúry 
Ing. Miroslav Máliš a Eugen Ba-
roš. Podrobne prezentovali pred-
stavu o nájme a spravovaní Domu 
kultúry s cieľom zabezpečiť širšie 
využívanie tohto kultúrneho stán-
ku. Okrem vlastných aktivít sa 
chcú podieľať na organizovaní 
kultúrno-spoločenských akcií ob-
ce. Poslanci poverili starostu ob-
ce, aby v spolupráci so žiadateľmi 
a s právnym zástupcom obce 
vypracoval i  návrh zmluvy 
o prenájme a správe Domu kultúry 
v Bošanoch a predložili ho OcZ na 
prerokovanie.  
 P reds edn íčk a  s oc i á l ne j 
a bytovej komisie MUDr. Dagmar 
Tvrdá referovala poslancom 
o obsahu zasadnutia komisie. 
Podobne ako ostatné komisie 
prerokovali členovia komisie  žia-
dosti občanov, návrh na úpravu 
rozpočtu, návrh na odpis nevymo-
žiteľných nedoplatkov na dani 
z nehnuteľností, za psa, poplatku 
za odvoz odpadu a iných daní. 
Poslanci konštatovali, že ide 
o nedoplatky firiem, ktoré sa do-
stali do konkurzu a zanikli, už 
neexistujú a ktorých majetok 
v konkurznom konaní nestačil na 
uspokojenie veriteľov, teda aj 
našej obce. Ďalej obec eviduje 
nedoplatky od občanov, ktorí už 
zomreli a ich vymáhanie od dedi-
čov prostredníctvom exekútora či 
súdu by si vyžiadalo vyššie nákla-
dy ako je samotná suma nedoplat-
kov. Preto poslanci jednomyseľne 
schválili odpis nevymožiteľných 
n e d o p l a t k o v  n a  d a n i a c h 
a poplatkoch. Zároveň však zdô-
raznili, aby obec účinnejšie vymá-
h a l a  v š e t k y  n e d o p l a t k y 
a v prípade potreby využila aj 
vymáhanie formou exekúcie hlav-
ne u dlžníkov, ktorí si viac rokov 
neplnia povinnosti voči obci. 
 Poslanci venovali pozornosť 
o r g a n i z a č n e j  p r í p r a v e 
„STARMÁNIE“, ktorá sa uskutoč-
nila v poslednú augustovú sobotu. 
 V rámci bodu „Rôzne“ starosta 
prečítal list predsedu ZMOS-u 
Michala Sýkoru, v ktorom dáva na 
v e d o m i e  s t a r o s t o m  o b c í 
a primátorom miest, že predseda 
Národnej rady SR vyhlásil voľby 
do orgánov samosprávy obcí 
a určil deň ich konania na sobotu 
27. 11. 2010. Zároveň upozornil 
na dodržanie ustanovenia § 11 
ods. 4 písm. i) zákona o obecnom 
zriadení  v znení neskorších pred-
pisov, ktoré jednoznačne zakotvu-
je, že určovanie rozsahu výkonu 
funkcie starostu patrí do pôsob-
nosti obecného zastupiteľstva. 
O b e c n é  z a s t u p i t e ľ s t v o 
v dostatočnom predstihu, najne-
skôr 90 dní pred komunálnymi 
voľbami určuje rozsah výkonu 
funkcie starostu obce na celé 
volebné obdobie. Na základe toho 

poslanci jednomyseľne schválili, 
že vo volebnom období 2010 – 
2014 bude starosta obce Bošany 
vykonávať svoju funkciu v celom 
rozsahu (na plný úväzok) ako 
doteraz. 
 Zároveň podľa ustanovenia § 
11 ods. 3 písm. e) citovaného 
zákona určili, že vo volebnom 
období 2010 – 2014 bude mať 
obecné zastupiteľstvo obce Boša-
ny 11 poslancov. Poslanci hlaso-
vali tiež o predloženom návrhu 
plánu kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce na 2. polrok 2010 
a schválili ho. 
 Poslanec Mgr. Peter Gajdoš, 
správca webovej stránky obce, 
tlmočil pripomienky a názory ob-
čanov. Trápi ich nevhodné parko-
vanie áut v obci na uliciach, chod-
níkoch a trávnikoch. Obec preto 
pripravuje všeobecne záväzné 
nariadenie, ktoré upraví spôsob 
parkovania vozidiel v obci. Ďalej 
ich zaujíma, či by obec nemohla 
usporiadať zbierku materiálnych 
vecí na pomoc občanom postihnu-
tých povodňami. Poslanci sa 
zhodli na tom, že postihnutí obča-
nia potrebujú predovšetkým fi-
nančnú pomoc. Rôzne spoločen-
ské, kultúrne i cirkevné ustanoviz-
ne vyhlásili verejné finančné zbier-
ky, do ktorých môžu prispieť aj 
naši občania. Naša občianka 
Zdenka Režná upozornila na ne-
dodržiavanie otváracích hodín 
v kaviarni VIP na Nábr. Ľudovíta 
Štúra a na rušenie nočného poko-
ja. 
 Občanov tiež zaujíma, prečo 
nie je pre obyvateľov prístupný 
park okolo klasicistického kaštieľa 
na Ulici SNP. Vecné bremeno 
sprístupniť park občanom po dobu 
5 rokov, ktoré bolo zakotvené do 
kúpnej zmluvy pri predaji objektu 
v roku 1995, už pominulo 
a v súčasnosti je park vlastníc-
tvom súkromnej osoby. Poslanci 
tlmočili otázky občanov, či obec 
nebude poskytovať finančné od-
škodnenie za škody spôsobené 
povodňami a tiež upozornili na 
z a b u r i n e n é ,  z a n e d b a n é 
a neobrábané parcely v časti obce 
od Moyzesovej ulice k cintorínu 
a žiadajú, aby obec upozornila na 
tento nežiaduci stav vlastníkov 
pozemkov. 
 Zasadnutie obecného zastupi-
teľstva ukončil starosta obce po-
ďakovaním za aktívnu účasť 
a zaželal poslancom príjemnú 
dovolenku. 
 

Ôsme zasadnutie 
 

 zvolal starosta po letnej dovo-
lenkovej prestávke na 6. septem-
bra 2010. Prítomní 10 poslanci na 
začiatku rokovania schválili navrh-
nutý program, overovateľov zápis-
nice a kontrolovali plnenie prijatých 
uznesení OcZ.  Potom sa venovali 
vyhodnoteniu Programového roz-
počtu Obce Bošany za 1. polrok 
2010. Predložený materiál komen-

tovala ekonómka obce Gabriela 
Gulišová a starosta obce. V príjmo-
vej časti nie je z časového hľadiska 
adekvátne naplnený príjem z po-
dielových daní, čo sa prejavilo vo 
výdavkovej časti rozpočtu čerpa-
ním na 35,84 %. Ako sme už 
uviedli, boli pozastavené  viaceré 
plánované investičné akcie. Pos-
lanci vzali vyhodnotenie čerpania 
rozpočtu obce za 1. polrok 2010 na 
vedomie. 
 Starosta obce zaslal v predstihu 
poslancom na preštudovanie návrh 
Rokovacieho poriadku Obecného 
zastupiteľstva v Bošanoch. V 
zmysle novely zákona o obecnom 
zriadení majú obce povinnosť vy-
pracovať a schváliť rokovací poria-
dok najneskôr do konca septembra 
2010.Túto povinnosť obec splnila. 
Poslanci v rozprave diskutovali o 
niektorých zmenách podľa návrhu 
finančno-ekonomickej komisie a 
jednotlivých poslancov. Po skonče-
ní rozpravy rokovací poriadok s 
pozmeňovacími návrhmi schválili. 
Komisia výstavby, územného roz-
voja, životného prostredia a verej-
ného poriadku sa zaoberala žia-
dosťami občanov o vypílenie stro-
mov a odporučila postúpiť tieto 
žiadosti obvodnému úradu na od-
borné posúdenie. Poslanci na zá-
klade doporučenia komisie schválili 
žiadosti Ivana Kopála a Mariána 
Kaduca o povolenie vykopať odto-
kový žľab  na odvedenie splaškovej 
vody na Ulicu SNP. Tiež schválili 
prenájom priestorov v Dome slu-
žieb na Ulici M.R. Štefánika firme 
BEL-KO-PEK, spol.s r.o., na šitie a 
balenie kože. Ďalšie žiadosti sa 
týkali úpravy parkovísk pred bytov-
kami na Nábreží Ľ. Štúra a na 
Komenského ulici. Poslanci ich 
vzhľadom na chýbajúce financie v 
obecnom rozpočte doporučili riešiť 
na budúci rok. Obecné zastupiteľ-
stvo ďalej prebralo dve žiadosti o 
predaj pozemkov a schválili ich 
odpredať v zmysle ustanovení 
novely zákona č. 138/91 Zb. o 
majetku obcí formou priameho 
predaja, minimálne v cene určenej 
znaleckým posudkom. Poslanci 
schválili žiadosť Petry Kližanovej o 
prevedenie nájomnej zmluvy z 
manžela na jej meno. Ide o nájom-
nú zmluvu na obchodný priestor v 
Dome kultúry. 
 V ďalšom bode programu sta-
rosta informoval poslancov o pri-
pravovanej zmluve medzi obcou a 
firmou Alternative Energy, a.s., o 
záložnom práve na obchodný po-
diel. Vysvetlil poslancom, čo je 
obsahom tejto zmluvy a požiadal 
ich, aby hlasovali a vyjadrili svoj 
názor. Za schválenie zmluvy o 
záložnom práve na obchodný po-
diel hlasovali ôsmi poslanci, dvaja 
sa hlasovania zdržali. 
 Na program schôdze sa znova 
dostala otázka prenájmu Domu 
kultúry. Starosta rokoval s právnym 
zástupcom obce JUDr. Lukačkom 
o príprave nájomnej zmluvy. Požia-
dal poslancov, aby sa vyjadrili k 
forme prenájmu, či natrvalo, na 

dobu určitú, alebo jednotlivo od 
akcie k akcii, od prípadu k prípadu. 
Poslanci sa zaujímali o podrobnosti 
ohľadom bezpečnosti a ochrany 
obecného majetku, zodpovednosti 
za prípadné poškodenie zariade-
nia, kedy sa budú robiť technické 
zásahy a na čie náklady atď. 
 Po skončení rozpravy pristúpili k 
hlasovaniu o forme prenájmu a 
schválili uzavrieť nájomnú zmluvu 
na jednotlivé akcie do konca tohto 
roka. 
 Poslanci ďalej schválili členov 
organizačného výboru Bošianske-
ho jarmoku. 
 Starosta oznámil poslancom, že 
vzhľadom na nepriaznivú finančnú 
situáciu vplyvom prepadu príjmov 
od štátu z dane z príjmov fyzických 
osôb rokoval so VÚB o poskytnutí 
kontokorentného úveru vo výške 
70 tis. € na obdobie 12 mesiacov. 
Výhodou tohto typu úveru je, že 
uvedenú čiastku nemusí obec 
vyčerpať celú a úrok sa bude platiť 
iba z vyčerpanej čiastky. Poslanci 
schválili prijatie kontokorentného 
úveru z VÚB v sume 70 tisíc eur na 
dobu 12 mesiacov, zabezpečený 
blankozmenkou. 
 Prednosta obecného úradu 
podal poslaneckému zboru stručnú 
informáciu o tom, že sa rozbehla 
plánovaná výstavba nájomných 
bytov, prebiehajú výkopové práce 
a zalievanie základov betónom. 
Obec prijíma žiadosti o pridelenie 
nájomného bytu. Na Dukelskej ulici 
sa postavilo niekoľko domov 
a podľa územného plánu obce je 
predpoklad ďalšej individuálnej 
bytovej výstavby v tejto lokalite. 
Treba tam vybudovať inžinierske 
siete, predĺžiť plynovod v dĺžke 140 
metrov. Poslanci predĺženie plyno-
vej vetvy schválili. 
 V rámci interpelácií, resp. pripo-
mienok  poslanci žiadali upozorniť 
majiteľa pozemku na Remenárskej 
ulici pána Huraja, aby pokosil buri-
nu. Navrhli preskúmať možnosť 
odstavenia dodávky vody neplati-
čom na Nábr. Ľ. Štúra, aby ďalej 
nerástli nedoplatky za spotrebu 
vody.         min 

Referendum neplatné 
 
Referendum so 6 otázkami 
v sobotu 18. septembra je neplat-
né. V rámci celého Slovenska sa 
ho zúčastnilo len 22,84 % opráv-
nených občanov. 
V  n a š e j  o b c i  p r i š l o 
k referendovým urnám z 3 467  
oprávnených  občanov len 788, 
čo je 22,73 %. 
Z odovzdaných hlasov Bošancov 
najviac áno -749- dostala otázka 
č. 2 o priestupkoch poslancov NR 
SR. Na druhom mieste s počtom 
hlasov  áno -742- bola otázka č. 3 
o znížení počtu poslancov NR SR 
zo 150 na 100 a tretí najvyšší 
počet hlasov -695- získala otázka 
č. 4 o obstarávaní osobných mo-
torových vozidiel vo verejnej sprá-
ve maximálne do 40 tis. eur. 
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 Sochy boli uložené do ník vo fasáde kostola, kde sa umiestnili prvý-
krát  od jeho postavenia. Samotné sochy zafinancoval veriaci z Bošian 
pán Jozef Hudec. Realizácia sôch bola zverená manželom Barbare Bu-
rianovej Mikulášovej a Martinovi Mikulášovi. Sochy sú z umelého pies-
kovca, ktorý je v podstate z betónu, piesku a iných prísad. Najväčšia 
socha váži 1500 kg,  z toho cementu sa na ňu použilo  400 kg.  Menšie 
dve sochy vážia okolo 800 kg. Ohlasy zo svetských aj cirkevných kruhov 
na kvalitu a estetiku sú priaznivé, čo sa prejavilo  v záujme o zhotovenie 
ďalších 6 sôch. Investor sôch podporil aj rekonštrukciu strechy kostola, 
ale aj tak máme dlh 26000 eur. Dlžní nie sme firme, ktorá rekonštrukciu 
vykonala, ale inštitúciám a súkromným osobám. Dúfame však, že 
s pomocou Božou, veriacich a obce, ktorá nám tiež prisľúbila pred dvo-
ma rokmi pomoc, situáciu zdarne zvládneme.          Peter Čiernik, farár 

Posvätenie sôch v Bošanoch 
     Chcela by som sa podeliť o krásne dojmy zo slávnosti posvätenia 
nových sôch Mons. Viliamom Judákom, biskupom nitrianskej diecézy. V 
troch doteraz prázdnych výklenkoch sa dnes vynímajú po stranách so-
chy našich vierozvestcov Cyrila a Metoda a v strede je socha Najsvätej-
šieho Božského Srdca Ježišovho. Zážitkom pre všetkých veriacich bola 
svätá omša s krásnym príhovorom a požehnaním od pána biskupa. Kto 
sa na tejto milej slávnosti zúčastnil, určite mal silný zážitok. Na túto 
udalosť Bošany dlho čakali. Pod vedením Mgr. vdp. Petra Čiernika sa 
inštalovanie sôch stalo skutočnosťou. Naša vďaka patrí nielen jemu, ale 
aj ušľachtilému sponzorovi, bošianskemu rodákovi Jozefovi Hudecovi, 
ktorý štedrým finančným darom významne prispel ku skrášleniu prieče-
lia farského kostola.      

      Zuzana Juhásová    
Lavice v Dome nádeje 
 Chodím pravidelne na každý pohreb. Snažím sa prísť vždy skôr, aby sa 
mi ušlo miesto na sedenie. Iste všetci dobre poznáte, aké máme 
v Dome nádeje lavice. Počula som názor, že je to umelecké dielo. Všet-
ka česť, lenže tieto lavice v takom malom priestore nespĺňajú svoj účel. 
Sú zbytočne „nespratné“, na každú lavicu sa zmestia iba štyria ľudia.      
Prosím predstaviteľov obce, aby pouvažovali nad novými sedadlami. 
Nie som odborník, ale dali by sa na každú stranu umiestniť štyri rady 
sedadiel po 6 miest. Chodba  v strede medzi lavicami je zbytočne veľká. 
 Ak by sa to podarilo, potešilo by to nielen mňa, ale aj všetkých obča-
nov, ktorých bolia nohy a radi by pri smútočnom obrade sedeli.   

E. Borčinová  
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 Na priečelí nášho kostola pribudli sochy Božského Srd-
ca, sv. Cyrila a sv. Metoda. Inštalovanie sôch bolo  zavŕše-
ním snaženia veriacich z Bošian po dokon čení rekonštruk-
cie veže a strechy farského kostola, ktoré požehnal  Mons. 
Viliam Judák 3. septembra 2010. 

 

 V uvedených bytových domoch sú 
naplánované 3 jednoizbové, 9 dvoj-
izbových a 21 trojizbových bytov. 
Jednoizbové byty sú situované na 
prvom podlaží a sú určené svojím 
vybavením pre zdravotne postihnu-
tých občanov (tzv. bezbariérové byty). 
 V súčasnej dobe je stavebná čin-
nosť zameraná na výkopové 
a betonárske práce základov. Postup 
stavebných prác a ich napredovanie 
bude veľmi ovplyvnené poveternost-
nými podmienkami, hlavne v zimných  
mesiacoch. Doba ukončenia výstavby 
je stanovená na máj 2012. 
 Avšak najčastejšie  otázky občanov 
a záujemcov sa týkajú ceny nájom-
ných bytov. Jednotlivé cenové relácie 
bytových jednotiek  budú určené 
podľa podmienok,  ktoré určí  minis-
terstvo. Konečné ceny bytov sa stano-
via  až  po výstavbe podľa skutočnej 
výmery podlahových plôch. 
      Obec Bošany prijíma a eviduje 
všetky žiadosti o pridelenie bytov a po 
stanovení jednotlivých  kritérií budú 
záujemci bytovou komisiou obozná-
mení so všetkými podmienkami o jeho 
pridelení. 
Verím, že začaté dielo bude úspešne 
a načas dokončené,  poskytne kom-
fortné ubytovanie mladým rodinám 
a občanom, ktorí potrebujú vyriešiť 
svoju bytovú otázku.   

  Eugen Guliš,  
 prednosta obecného úradu 

 Na sídlisku Janka Kráľa za predaj-
ňou potravín ILVA sa začal dlho oča-
kávaný čulý stavebný ruch, veď po-
sledná bytová výstavba v obci sa 
realizovala v r. 1991. Skôr ako sa 
tento stavebný ruch rozprúdil, bolo 
potrebné absolvovať nespočetne 
mnoho rokovaní, konaní 
a zabezpečovaní rôznych požiada-
viek, ktoré vyžadoval stavebný úrad,  
Ministerstvo výstavby a regionálneho 
rozvoja SR a Štátny fond rozvoja 
bývania.  Po úspešnom prekonaní 
celej tejto „tortúry“ a pridelení toho 
najdôležitejšieho, finančného krytia, 
sa mohlo pristúpiť k samotnej realizá-
cii stavebného diela. 
 Dodávateľom stavebných prác  je 
firma RIASTAV, s.r.o., Krásno nad 
Kysucou, ktorá vyhrala súťaž verejné-
ho obstarávania. Samotné odovzda-
nie staveniska a zaprotokolovanie sa 
uskutočnilo  6.8.2010. Ku slávnostné-
mu  symbolickému „poklepkaniu kla-
divkom na základný kameň“ došlo 
17.8.2010 za prítomnosti starostu 
obce Ing. Pavla Štrosa, zástupcu 
starostu Ervína Hronkoviča, prednostu 
úradu Eugena Guliša, zástupcu firmy 
RIASTAV, s.r.o., Mgr.Jána Čierňavu 
a projektanta stavby Ing. Stanislava 
Mikovčáka. 
 V každom z troch bytových domov 
je naprojektovaných jedenásť bytov, 
budovy sú štvorpodlažné s krovom 
a priestranným parkoviskom pre ich  
nájomníkov. 
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 V roku 1983 žilo v Bošanoch 720 
dôchodcov. Preto zastupiteľstvo 
bývalého miestneho národného výbo-
ru začalo uvažovať o zriadení priesto-
rov, kde by sa mohli dôchodcovia 
stretávať. Po vybavení povolenia na 
vyhliadnuté priestory – obytný dom, 
bol tento v roku 1985 zakúpe-
ný, zrenovovaný v hodnote 380 000,- 
Sk a odovzdaný do užívania 8. janu-
ára 1986. Organizovania činnosti 
dôchodcov sa ujal 7-členný výbor a 
pán Ľudovít Burianek, ktorý bol pr-
vým predsedom klubu. V tejto funkcii 
zotrval do roku 1991, kedy prevzala 
funkciu predsedníčky pani Emília 
Borčinová, ktorá klub dôchodcov 
vedie doteraz. Z pôvodného zaklada-
júceho výboru doteraz sú jeho člen-
kami Elena Škvareninová, ako po-
kladníčka a Hedviga Hodálová ako 
zapisovateľka. Činnosť klubu dôchod-
cov okrem zápisníc je vedená 
v KRONIKE od  začiatku až doteraz. 
Je v nej veľa vzácnych zápisov 
o činnosti, návštevách klubu dôchod-
cov, každoročných výstavách, stret-
nutiach s družobným klubom dôchod-
cov z Trnavy, aj záznam všetkých 
občanov jubilantov, medzi nimi dvoch 
občanov, ktorí sa dožili 100 rokov 
života, pani Jozefína Bošányiová 
a pán Alexander Minarovič. Prácu 
v klube dôchodcov by nebolo možné 
robiť bez finančnej podpory obce. 
Obecné zastupiteľstvo každý rok 
vyčlení čiastku pre akcie ako sú 
napríklad stretnutia jubilantov 
s bohatým pohostením a kultúrnym 
programom, na ktorom sa zúčastňuje  
starosta obce a v posledných rokoch 
túto akciu riadi sociálna komisia 
s predsedníčkou Dagmar Tvrdou.  
 Ďalšia veľká akcia pre dôchodcov 
je Štedrý deň v klube dôchodcov. Je 
to štedrý večer pre osamelých. Každý 
dostane pohostenie a darček. Keď 
hodnotíme 25 – ročné jubileum klubu 
dôchodcov, nemôžeme zabudnúť i na 
starostlivosť o priestory na naše 
stretnutia. Tento rok dala obec urobiť 
na budove klubu novú strechu 
a pripravuje i úpravu vnútorných 
priestorov. V mene vedenia klubu 
dôchodcov za starostlivosť a finančnú 
i hmotnú podporu ďakuje vedeniu 
obce a praje všetkým veľa zdravia 
a elánu pre prácu s dôchodcami 
jubilujúca členka výboru Hedviga 
Hodálová. 

projekt Rekultivácia a sanácia 
skládky Babica. Zlikvidovaním 
tejto starej environmentálnej záťa-
že sa podstatne zlepšilo prostre-
die nielen v obci, ale aj širokom 
okolí. Myslím si, že som tiež pri-
spel k tomu, aby občania Baštína 
m a l i  m o ž n o s ť  p r i p o j e n i a 
k vodovodu a taktiež sa teším 
oprave ciest v tejto časti Bošian. 
Fandím našim futbalistom a držal 
som im palce k postupu do 4. ligy 
a budem sa tešiť aj z ich ďalších 
dobrých výsledkov. 
 
Ladislav Bíreš 
Mojou srdcovou záležitosťou je 
futbal a tomu venujem veľa pro-
s t r i e d k o v ,  s í l  a  e n e r g i e . 
V poslednom období sa nám ho 
podarilo zviditeľniť aj vďaka okrúh-
lemu 90. výročiu založenia futba-
lového oddielu a aj vďaka futbalo-
vým výkonom našich hráčov. Teší 
ma, že sa podarilo urobiť čiastoč-
nú rekonštrukciu priestorov futba-
lového štadióna, vymenili sa okná, 
modernizovali sociálne zariadenia, 
opravila sa strecha tribúny, izolá-
cie, nová fasáda a viacero drob-
ných, ale podstatných opráv. Môj 
záujem bol smerovaný aj do iných 
činností,hlavne v sociálnej oblasti.  
 
Peter Holub 
V tomto volebnom období sme 
jednu veľkú akciu ukončili - Babicu 
a jednu začali - kanalizáciu, zatiaľ 
len na niektorých uliciach. Z ďal-
ších akcií spomeniem opravu 
ciest, chodníkov, údržbu verejnej 
zelene, detské a športové ihrisko, 
zbery všetkých druhov odpadov. Z 
pohľadu komisie životného pro-
stredia a verejného poriadku ma 
najviac znepokojuje neporiadok 
vedľa ciest vedúcich z Bošian a 
medziľudské vzťahy, ktoré v komi-
sii riešime.  
 

 Práca poslanca sa nedá zre-
dukova ť len na ú časť na zasad-
nutiach obecného zastupite ľ-
stva, či príslušných komisií. 
Poslanci nesú zodpovednos ť 
za svoje rozhodnutia, preto sa 
snažia vždy o dôkladné preštu-
dovanie materiálov a zistenie 
všetkých skuto čností. Podstat-
né v práci poslanca však zostá-
va chodi ť po obci s otvorenými 
očami, všíma ť si  nedostatky, 
zaujíma ť sa o problémy ob ča-
nov, diskutova ť s nimi a prená-
šať ich názory ďalej. 
 Ďakujeme všetkým poslan-
com za ich aktívnu prácu v 
prospech obce po čas celého 
volebného obdobia.   Redakcia 

Jana Kontúrová 
Pracovala som v komisii pre kultú-
ru, vzdelanie a šport. Za úspech 
samosprávy považujem aj to, že 
krízou neutrpelo financovanie 
škôl, že obec investovala do opra-
vy budovy materskej školy, zá-
kladnej umeleckej školy i do re-
konštrukcie sociálnych zariadení 
v základnej škole. Obec si všíma 
a podporuje školy nielen finančne, 
ale podporuje aj ich aktivity, oce-
ňuje prácu učiteľov, starosta obce 
prijíma najlepších žiakov. Počas 
celého volebného obdobia sa nám 
darilo vydávať časopis Bošanec, 
ktorý spolu s manželom graficky 
spracovávame. Dúfam, že sa vám 
páči a ak prispejete aj vy občania 
príspevkami, bude ešte lepší.  
 
Janka Mišejová 
Hodnotiť moju prácu poslanca 
môžu najlepšie voliči. Ja som sa 
snažila podporovať všetky dobré 
návrhy, ktoré boli reálne pre zve-
ľaďovanie a rozvoj obce. Aktívne 
som sa snažila pracovať najmä 
v sociálnej oblasti 
a v organizovaní kultúrnych 
a spoločenských akcií, ako naprí-
klad uvítanie detí do života, stret-
nutie jubilantov, Deň matiek, Bo-
šany majú talent, Juniáles a bola 
som v redakčnej rade nášho Bo-
šanca. Rada som uvítala každý 
podnet od spoluobčanov, ktorý 
som predniesla na zasadnutí 
obecného zastupiteľstva. 
 
Peter Gajdoš 
A k o  p r e d s e d a  f i n a n č n o -
ekonomickej komisie som sa sna-
žil, aby sme ekonomicky udržali 
obec v pozitívnych číslach, aj keď 
to bolo niekedy veľmi zložité. 
Počas svojho pôsobenia v obec-
nom zastupiteľstve som sa vždy 
riadil podľa svojho najlepšieho 
vedomia a svedomia, hoci nie 
vždy som sa stretol s pochope-
ním. Niekedy sa pravda ťažko 
počúva, ale dúfam, že každé roz-
hodnutie, ktoré som urobil, bolo v 
prospech obce a jej občanov. 
Vždy som zastupoval ľudí, ktorí mi 
dôverovali a dali mi hlas vo voľ-
bách, počúval som ich, snažil sa 
pochopiť a vyriešiť ich požiadavky. 
A aj tie internetové z našej obec-
nej stránky www.bosany.sk nezo-
stali bez povšimnutia.  
 
Pavol Šišmi č 
Konč iace sa volebné obdobie 
hodnotím pozitívne. Pôsobil som v 
dvoch komisiách – v komisii fi-
nančno-ekonomickej vo funkcii 
podpredsedu a v komisii pre kultú-
ru, vzdelanie a šport ako predse-
da. Počas volebného obdobia 

som sa snažil podporovať športo-
vé podujatia v obci, ktorých vrcho-
lom bolo v tomto roku 90. výročie 
založenia futbalu. Teší ma, že sa 
v obci vybudovalo multifunkčné 
ihrisko s umelou trávou. Poznáva-
cie zájazdy do významných miest 
– Košice, Mníchov, Krakow, Buda-
pešť sa tešili obľube občanov.  
 
Jozef Rybár 
Ja hodnotím uplynulé volebné 
obdobie ako úspešné, aj keď je 
pravda, že nie celkom všetko sa 
podarilo. Myslím tým napríklad 
vytvorenie nových ulíc, parciel na 
stavbu rodinných domov, o kto-
rých sme každý rok hovorili. Na 
druhej strane sa podarilo začať s 
budovaním bytoviek pre mladých. 
Naša obec opeknela vybudova-
ním nových chodníkov, zastávok, 
ihrísk. Za môj prínos pre občanov 
považujem aj to, že ekonomickej 
komisii, ktorej som bol členom, sa 
podarilo zostaviť v každom roku 
taký rozpočet, že sme nemuseli 
zvyšovať dane a poplatky. 
 
Ervin Hronkovi č 
Na základe dobrej spolupráce 
obecného zastupiteľstva, starostu 
obce a obecného úradu sa nám 
podarilo zrealizovať niekoľko pro-
jektov, ktoré slúžia obyvateľom 
obce. Keďže ani nás neobišla 
kríza a štát si neplnil povinnosti 
voči obciam v oblasti daní, museli 
sme pristúpiť k pozastaveniu ale-
bo k presunu niektorých projektov 
na iné obdobie. Ale aj napriek 
týmto problémom robíme všetko 
pre spokojnosť obyvateľov obce. 
 
Dagmar Tvrdá 
Počas celého volebného obdobia 
som pracovala ako predsedníčka 
sociálnej komisie a mojou snahou 
bolo podporovať záujmy dôchod-
cov, prispievať k riešeniu ich so-
ciálnych problémov. Spolu s celou 
komisiou sme sa podieľali na 
organizovaní tradičných kultúrno-
spoločenských akcií. Úspechu 
občanov sa tešili aj niektoré nové, 
napríklad Bošany majú talent, 
Rozlúčka s letom, Uvítanie detí do 
života. Ako lekárka sa zvlášť te-
ším rekonštrukcii zdravotného 
strediska, kde sa zmodernizovali 
sociálne zariadenia, vymenili okná 
a zlepšili sa tak podmienky pre 
všetkých pacientov. Prácu mňa a 
mojej komisie však musia posúdiť 
občania našej obce. 
 
Vojtech Ďurkovi č 
Mojou prioritou, a to nielen počas 
tohto volebného obdobia, bolo a je 
životné prostredie a tak ma veľmi 
teší, že sa podarilo obci realizovať 

 Voľby do obecných samospráv sa blížia a tak terajší po slanci to, ako sa povie, majú už 
za pár. Opýtali sme sa ich, ako hodnotia kon čiace sa volebné obdobie, čo považujú za svoj 
prínos k zve ľadeniu obce a k zlepšeniu života ob čanov v nej. Odpovedali nám: 
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Vzdelanie 
namiesto almužny 

 

 KEŇA. Krajina na východnom 
pobreží Afriky obmývaná Indickým 
oceánom. Keňa. Krajina chudob-
ných, rodisko otca amerického 
prezidenta Baracka Obamu, prí-
rodné bohatstvo či báječné safari. 
Keňa sa nedá opísať, Keňa sa 
musí prežiť... - to sú slová Jany 
Kontúrovej, riaditeľky Základnej 
školy v Bošanoch. Prešli tri mesia-
ce, čo sa s kolegyňami Janou 
Valachovou, učiteľkou biológie a 
Ivanou Mikulovou – angličtinár-
kou, vrátili z čierneho kontinentu. 
Myšlienky sa im však stále vracajú 
do Afriky. Kene, Rukangy, premie-
tajú obrázky z krajiny, kde prežili 
dva týždne. Bez elektriky, vodovo-
du, bez hypermarketov, bez ostat-
ných vymožeností civilizácie. V 
chudobe, no denne sa presvied-
čajúc, že biedu v Afrike nevyriešia 
almužny, podanie chleba hladné-
mu, ale investície do vzdelania. 
 

P r i e k o p n í č k y  
doma aj v Afrike 
 

 Nie nadarmo sa hovorí, že všet-
ko so všetkým súvisí. Ani výber 
učiteľov z bošianskej školy, aby 
šírili počítačovú gramotnosť v 
Keni, nebol náhodný. Už druhý 
školský rok totiž úspešne realizujú 
projekt spoločnosti Microsoft No-
tebook pre každého žiaka a vo 
v y u ž í v a n í  i n f o r m a č n o -
komunikačných technológií je 
škola špičkou na Slovensku. Bolo 
len logické, že spoločnosť Micro-
soft si na vzdelávaciu misiu vybra-
la učiteľky práve z bošianskej 
školy. Nadácia Pontis spolu s nimi 
vyslala projektového koordinátora 
Jakuba Šimeka a spoločnosť 
Microsoft Slovakia manažéra 
akademických programov Roma-
na Baranoviča.  
 Príprava ľudí, odhodlaných na 
všetko, pozostávala okrem potreb-
ného lekárskeho vyšetrenia, očko-
vania proti hepatitíde, brušnému 
týfusu, žltej zimnici a užívaní anti-
malarík, hlavne z odbornej strán-
ky. Učiteľky boli s kolegami z Bra-
tislavy neustále v kontakte, pravi-
delne sa celý tím stretávali v ško-
le, koordinovali spoločný postup, 
aby boli pripravení čo najlepšie. 
Písali v angličtine príručky, vypra-
covali vlastné metodiky. O pod-
mienkach, v akých budú pracovať, 
vedeli len približne. Všetko sa 
ukázalo až na mieste činu, hoci 
mailom komunikovali s koordiná-
torom v Keni a on s domácimi 
učiteľmi.  
 Pätica Slovákov napokon odlie-
ta na dva týždne do Kene 30. 
mája zo Schwechatu, s prestupom 
v Paríži na let do Nairobi. Odtiaľ 

už len cesta džípmi do pravej 
africkej exotiky. Do oblasti juhový-
chodnej Kene,  ktorá patrí k najza-
ostalejším. Do buša, do sociál-
nych podmienok, ktoré sú hlboko 
pod štandard. Pred cestou zavale-
ní povinnosťami z odbornej prípra-
vy na to vôbec nemysleli. V bato-
žine viezli do počítačovej učebne 
projektor, vizualizér, interaktívnu 
tabuľu, digitálnu kameru a softvér, 
ale aj niečo navyše. Videofilm o 
bošianskej škole, výkresy od na-
šich detí pre keňské deti a kufor 
plný sladkostí. Pre deti v základ-
nej škole – Primary school Rukan-
ga a strednej internátnej školy Moi 
High School Kasigau. 
 

Ako z cestopisného 
filmu 
 

 Pri pohľade na úbohé chatrče z 
blata, pred nimi početné rodiny, 
ktoré živila len skromná úroda z 
políčok, bolo našim cestovateľkám 
skoro do plaču.  
Čo robí týchto ľudí šťastnými, 
ktorým nemizol z tvárí úsmev? - 

pýtali sa v duchu. Odpoveď nena-
šli. Hoci žijú v chudobe, veľa vecí 
neriešia. Hygiena je na veľmi 
biednej úrovni, WC v škole len 
úzka latrína s malým otvorom v 
zemi. Najväčším problémom Afri-
ky je voda. Skladujú ju v sudoch a 
roznášajú ženy na hlavách vo 
veľkých nádobách. Okolo nich 
húfy detí, tak ako to vidíme v ces-
topisných filmoch. Skutočnosť je 
taká.  
 Ako sa stravovali? V škole spolu 
s deťmi a učiteľmi, kde dostali 
okrem obeda kávu a čaj. Školská 
kuchyňa bol prístrešok s ohni-
skom a kotlom, do ktorého domo-
rodé ženy krájali väčšinou kurčatá 
na prípravu čohosi podobného 
ako náš perkelt a k tomu ryžu. „V 
perkelte bolo viac kostí ako mäsa 
a keď sme videli prípravu obeda s 
minimálnou možnosťou dodržiava-
nia hygieny, do jedla sme sa nehr-
nuli...,“ priznáva sa Jana Kontúro-
vá. „Chalani s tým problém nema-
li. Jakub si na miestne pomery 
zvykol už v marci, kedy v Rukan-
ge zriaďoval počítačovú učebňu. 

Popri vybavení, ktoré dodala firma 
z Nairobi, sme ďalšiu techniku do 
vyučovacieho procesu priniesli my 
a učili s ňou pracovať asi 25 učite-
ľov. Neboli len z miestnej základ-
nej a strednej školy, ale v kurze sa 
striedali aj učitelia z okolia. V ško-
lách ich je podstatne menej ako u 
nás a pritom majú v triedach 40 až 
80 žiakov. Stredná bola súkromná 
s platením školného a navštevo-
vali ju deti z rôznych vrstiev, čo sa 
dalo zbadať už na pohľad. Niektorí 
dochádzali do školy denne kilo-
metre pešo, ďalší školským auto-
busom a niektorí bývali na interná-
te, podľa sociálnej situácie v rodi-
nách. Triedy boli síce murované, 
ale neuzatvorené oknami a dvera-
mi.  Deti napriek vysokým počtom 
v nich poslušne sedeli. V Keni je v 
tomto období obdobie zimy, pre 
nás príjemné, ideálne počasie s 
teplotami okolo 30 stupňov, rovna-
ko cez deň i v noci a chodili sme v 
krátkych rukávoch.  Pre domorod-
cov to bolo chladno a obliekali sa 
teplejšie, dokonca nosili pletené 
hrubé čiapky,“ približuje júnové 
dni v Keni Jana Kontúrová. 
 

Čo im osobne dala 
táto cesta? 
Väčšiu pokoru  
do života 
Pobyt v Keni bol pre všetky tri 
učiteľky niečím mimoriadnym v ich 
živote.  Videli, skúsili. O Európe 
mali učitelia aj žiaci v Rukange len 
kusé informácie a o Slovensku už 
nevedeli vôbec nič, napriek tomu, 
že mnohé zariadenie v škole nies-
lo nálepky SlovakAid – Slovenskej 
agentúry pre medzinárodnú rozvo-
jovú spoluprácu z prostriedkov 
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oficiálnej rozvojovej pomoci vlád-
neho programu Slovenskej repub-
liky. Medzi štyrmi podporovanými 
krajinami je jednou z nich Keňa, 
kde sa realizuje viacero projektov. 
Bežní ľudia sú bez elektriny, škola 
tento výdobytok má a rovnako tak 
internet a prostredníctvom neho 
kontakt so svetom. Na počudova-
nie, aj tu  ľudia telefonujú mobilmi 
a kartu do telefónu dostať kúpiť aj 
v tej najposlednejšej chatrči. Deti 
v škole majú mobily zakázané. 
Ako Bošianky zistili, platiť elektriku 
je nad pomery obyvateľstva a 
svietia len petrolejkami.    Tma je 
už veľmi zavčasu okolo 18. hodi-
ny. Aj za tmy sa domorodci neos-
vetlení stále premiestňujú vo veľ-
kých vzdialenostiach pešo po 
prašných cestách pokrytých čer-
venou hlinou. Len sem-tam bolo 
vidieť cyklistu či motorkára. Autá v 
podstate ani nie, len školský auto-
bus, či dodávky s tovarom.  
Čo im dala táto cesta? Ako sa 
teraz pozerajú na vzdelávanie 
našich detí? 
„Osobne do života väčšiu pokoru. 
Mali by sme si viacej vážiť všetko, 
čo  máme. Naša slovenská pova-
ha je taká, že sme stále nespokoj-
ní, chceme viac a viac. Ako deti, 
tak aj dospelí. Napríklad, keď sa 
sprchujem, musím neustále mys-
lieť na to, aký je v Keni nedostatok 
vody. Tam som bola rada, že mi 
vôbec niečo kvapká na hlavu... Z 
koženého vaku upevneného na 
strome sme si ju dávkovali mini-
mum, len aby niečo ostalo aj pre 
ostatných. Bývali sme priamo v 
buši, v okolí 25 km celkom nič. 
Stan pre nás tri, stan pre chlapcov 
a ďalší pre personál, pred stanom 
petrolejka, aby odplašila hyeny, 
šakaly a slony, ktorých je tam 
veľa,“ vykresľuje riaditeľka školy 
obraz safari. Byť v Keni a neužiť si 
pravé safari, to sa jednoducho 
nedá. Jeden deň strávili špeciálne 
v národnom parku Tsavo a z dží-

pov s otvorenou strechou sledova-
li to úžasné divadlo – prehliadku 
zveri. Zebry, žirafy, opice... Spúš-
te na fotoaparátoch neustále cva-
kali. Aj na krokodílov v rieke, ktoré 
vraj hneď otvárajú papule, ako-
náhle aj na diaľku zacítia človeka. 
Tu ich pobavila tabuľka s nápisom 
– Nevyrušujte krokodíly!  
 

Plakali sme... 
 

 Vráťme sa k pracovnému pro-
gramu. Ten bol v škole na celý 
deň. Najskôr raňajky v stanovom 
tábore v buši, asi 20 km od školy, 
v nej potom až do večera, do 17.- 
18. hodiny. Potom už len večera 
pred stanmi, debata pri ohni a 
vyčerpaní po celodennej výučbe 
sa uložili k spánku. 
 Boli keňskí učitelia chápavými 
žiakmi? Naše učiteľky spoznali vo 
svojich kolegoch veľmi inteligent-
ných učiteľov, ktorí majú veľmi 

ťažké osnovy a bolo pre ne záha-
dou, ako deti prakticky využijú 
deriváty, integrály... Medzi učiteľ-
mi boli výnimkou len dve ženy a 
všetci vysokoškolsky vzdelaní. Ich 
školský systém uplatňuje tzv. 
umiestenky a tak sa môže stať, že 
učiteľ dostane miesto ďaleko od 
svojho domova a dochádza do 
práce na dvojtýždňové turnusy.  
„V rámci vládneho programu mo-
dernizácie vzdelávacieho procesu 
školím ako lektorka učiteľov na 
Slovensku a môžem porovnávať. 
Naši majú zábrany, ostych pre-
zentovať pred poslucháčmi svoje 
vedomosti, keňskí učitelia sa 
priam tešili a boli nadšení. Každý 
suverénne predstúpil a urobil 
prezentáciu na interaktívnej tabuli. 
Doslova excelentným zážitkom 
bolo rodičovské združenie, ktoré-
ho sme sa zúčastnili. Na sobotu 
sa od 11. hodiny zišli rodičia z 
veľkej diaľky, ako kto vedel, väčši-

na prišla pešo. Nebolo vidieť autá 
ako u nás, keď je na rodičovské 
zabarikádovaná celá ulica. Zdru-
ženie skončilo až popoludní o 17. 
hodine. Celý čas pokojne sedeli, 
ženy aj s bábätkami uviazanými v 
náručí, zapisovali si, čo im hovorili 
učitelia, tlieskali. Vystupovali aj 
deti, každý učiteľ mal prejav. Sú 
veľmi zdatní rečníci. Po týždni, čo 
sme ich školili, urobili si prezentá-
cie, dali všetku techniku do miest-
nosti. Veľká odvaha v tých pod-
mienkach. Namiesto bieleho plát-
na na stene nalepená fólia, pra-
chová zem a prezentáciu power-
point, dataprojektor. Rodičia sa 
pozerali s vyvalenými očami. Nás 
tiež posadili dopredu a vyzvali, 
aby sme sa im prihovorili. Bolo to 
tak dojímavé, že som nebola 
schopná hovoriť.  Zmohla som sa 
len na slová pochvaly, že škola 
má dobrých učiteľov, že im môžu 
veriť, že sa snažia a ak budú mať 
techniku, že to bude super. Všetci 
mi tlieskali... Slzám sme sa neub-
ránili ani pri prijatí v základnej 
škole. Všetky deti zhromaždili na 
dvore a tie nás vítali  spevom. 
Bolo to veľmi dojímavé. Plakali 
sme...,“ hlas Jany Kontúrovej sa 
zachveje pri spomienke na tieto 
nezabudnuteľné okamihy. A aby 
sme neskončili so slzami, jedna 
úsmevnejšia príhoda. Na škol-
skom dvore nechýbal pes. Bošian-
ky ho chceli privolať po mene, no 
on ho nemal. Keňania psa pohoto-
vo pokrstili menom Bošany. 
* * * 
 Slovenskí učitelia v Keni spo-
znali krásnu prírodu, bohatú ríšu 
zvierat, rastlín, priniesli si krásne 
fotografie a videá a samozrejme 
veľa zážitkov. Projekt bude pokra-
čovať v novembri tohto roka, kedy 
zasa na Slovensko prídu keňskí 
učitelia.  
Magdaléna Babčanová 
Foto: učiteľky ZŠ Bošany 
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v tomto školskom roku? Odpove-
dá riaditeľka školy Jana Kontúro-
vá: „To, na čo sa chceme v tomto 
roku sústrediť, sú nové spôsoby 
vo vyučovaní. Využívame vzdelá-
vacie zdroje z internetu – prevaž-
ne v anglickom jazyku, softvérové 
systémy pre podporu vyučovania 
predmetov, učebný systém Plané-
ta vedomostí. Učitelia pre žiakov 
pripravujú množstvo digitálnych i 
papierových materiálov a taktiež 
zaujímavé vzdelávacie aktivity.“  
Okrem vyučovania škola pripravu-
je pre žiakov aj tanečný, plavecký, 
lyžiarsky kurz, množstvo exkurzií 
a výletov. Dúfame, že sa všetky 
budú deťom páčiť tak ako 
v minulom školskom roku.  

Redakcia 

 Začal sa slávnostne na škol-
skom dvore za účastí hostí, rodi-
čov, starých rodičov 
a samozrejme žiakov, ktorých je 
v tomto školskom roku 360.  Učia 
sa v 18 triedach a o vyučovanie 
sa stará 24 učiteľov. Tento škol-
ský rok školská reforma pokračuje 
tretím rokom. Prváci, druháci, 
tretiaci, piataci, šiestaci a siedma-
ci sa učia podľa školského vzdelá-
vacieho programu, ktorý pripravila 
škola. Jeho zameranie je na ang-
lický jazyk a informatiku. Tieto 
predmety sa učia už aj naši prvá-
ci. Škola pripravila pre žiakov v 
rámci záujmového vzdelávania 22 
krúžkov. Najviac žiakov sa prihlá-
silo do počítačových, ale veľký 
záujem je aj o tanečné a športové 
krúžky. Novinkou je turistický 
krúžok, základy finančnej gramot-
nosti, eTwinig, čitateľský krúžok. 
O záujmové vzdelávanie prejavilo 
záujem 180 žiakov.  
 Druhý september bol mimo-
riadným dňom pre najmladších 
žiakov -  prvákov. Zišlo sa ich 44, 
čo je najviac za posledných 15 
rokov. Tým sa prváci stali najsil-
nejším ročníkom v škole.  
 Aké má škola plány a ciele 

balíka Microsoft Office. Kurz bol 
určený pre všetkých občanov 
obce bez ohľadu na vek, zamest-
nanie. Prihlásilo sa ich 40, všetci 
úspešne absolvovali obe časti 
kurzu a dostali certifikát. Lektormi 
doobedných a poobedných kurzov 
boli učitelia informatiky Henrieta 
Korvasová a Miroslav Máliš. Dúfa-
me, že sa všetkým v škole páčilo 
a získané vedomosti využijú vo 
svojom súkromnom i pracovnom 
živote. Ďalšie kurzy plánujeme 
opäť počas letných prázdnin.  

Kontúrová 

Aj tento rok škola zorganizo-
vala pre občanov počítačové kur-
zy v rámci projektu 40UP - užíva-
jme počítač po štyridsiatke, pod-
poreného neziskovou organizáci-
ou p_mat. Cieľom kurzu bolo 
naučiť frekventantov využívať 
počítač nie len na písanie textov či 
tabuliek, ale aj ako efektívny ná-
stroj na vyhľadávanie informácií s 
využitím internetu, na komuniká-
ciu prostredníctvom e-mailov a na 
základnú prácu s multimédiami. 
Pri školení sa využívali produkty z 
najrozšírenejšieho softvérového 

Ten tohoročný sa pre bošianske deti začal netradične, ale veľmi príjem-
ne. Starosta obce otvoril prestrihnutím pásky nové detské ihrisko v areáli 
Domu kultúry. Potom už krásnu slnečnú sobotu využili deti naplno. Súťa-
žili v rôznych disciplínach, ktoré pripravili učitelia zo základnej 
a materskej školy. Niektoré už svojim názvom vyvolávali úsmev na tvári - 
Prásk, Skokan vo vreci, Hod krúžkom, Chodule, Kto najviac vydrží,  Py-
ramída, Beh s kufrom, Tunel, Peklo, Na lúke, Piráti. Nechýbalo ani maľo-
vanie na tvár, tanečné súťaže, diskotéka, občerstvenie, sladké odmeny, 
nafukovací hrad a vystúpenie hudobnej skupiny Mystic Band. V prestáv-
kach sa predstavili najlepšie čísla z akcie „Bošany majú talent“ - Fitnes-
star, Zumba, Dianka, Biele kočky a Kazačok. Radosť detí, bola dôkazom 
toho, že sa tento deň vydaril.              Mišejová 
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 V minulom školskom roku 
2009/ 2010 sa deti tešili aj z týchto 
akcií : 
ZLATÝ KĽÚČIK- táto akcia odo-
myká svet básničiek a rozprávok. 
Konala sa v Lienkovej triede, kde 
deti zarecitovali obľúbenú báseň 
alebo rozprávku. Predškoláci 
dokonca zahrali divadelné pred-
stavenie. Účinkujúci dostali sladkú 
odmenu. 
 V priebehu Týždňa detskej 
radosti, ktorý sa konal pri príleži-
tosti Dňa detí, sme zorganizovali 
DETSKÚ OLYMPIÁDU. Súťažili 
všetky deti a jednotlivé družstvá 
mali aj vlastnú vlajku, ktorú si 
sami zhotovili. Čakali ich tieto 
disciplíny: skok do piesku, hod do 
diaľky vreckom, beh. Najlepší boli 
odmenení na stupni víťazov diplo-
mom a všetky deti dostali medailu. 

HĽADANIE POKLADU– na túto 
akciu sa deti tešia každý rok. Deti 
prišli do škôlky prezlečení  za 
pirátov- námorníkov a tam ich už 
čakala loď na vyplávanie. Poklad 
sme hľadali podľa „špeciálnej 
mapy“, s ktorou priletel papagáj. 
Postupne sme podľa indícií zná-
zornených na mape prekonávali 
rôzne nástrahy a prekážky. Po-
klad sme nakoniec  úspešne vyko-

pali a hneď ho aj zjedli. 
NÁVŠTEVA POĽOVNÍKA. Ujo 
poľovník deti oboznámil so živo-
tom v lese, o jeho ochrane 
a starostlivosti o zvieratá 
a prírodu. Svoje rozprávanie spes-
tril ukážkami trofejí a rôznych 
poľovníckych potrieb. Ďakujeme 
p. Ondrejovi Korcovi za pútavé 
rozprávanie. 
ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI 
Predškoláci so spevom navštívili 
deti v jednotlivých triedach 
a rozdávali sladkosti. Vo svojej 
triede boli potom pasovaní do 
cechu  žiackeho a dostali balíček 
s darčekmi. Deti čakalo pohoste-
nie a diskotéka. Pri tejto akcii 
majú p. učiteľky zmiešané pocity, 
pretože sú smutné, že odchádzajú 
„ich“ deti, avšak zároveň sa tešia, 
ako sa zmenili na samostatné 

a rozumné osobnosti. 
 V tomto školskom roku 
2010/2011 je v prevádzke 5 tried: 
Žabky:  2-3 ročné deti , Motýliky: 3
-4 ročné deti, Kuriatka: 4-5 ročné 
deti , Lienky : 5-6 ročné deti, 
Včielky: 5-6 ročné deti. 
Dúfame, že spolupráca s rodičmi 
i s obecným úradom bude viesť ku 
vzájomnej spokojnosti a ku pro-
spechu detí.   

Koniec mája a začiatok júna 
patril našim absolventom. Posled-
ný májový týždeň osem žiakov 
našej školy ukončilo umelecké 
vzdelávanie záverečnou skúškou. 
V hudobnom odbore prvý stupeň 
základného štúdia ukončili žiaci 
Ondrej Bobula, Tomáš Hodál z 
Bošian, Andrea Zitová a Róbert 
Minarovič z pobočky v Chynora-
noch a Martina Kučerová z poboč-
ky v Brodzanoch. Druhý stupeň 
základného štúdia ukončila Júlia 
Rykalská z Bošian. Vo výtvarnom 
odbore sme mali dvoch absolven-
tov prvého stupňa, a to Andreu 
Fruňovú a Maroša Laluhu. Vyvr-
cholením práce našich absolven-
tov bol slávnostný záverečný kon-
cert spojený s výstavou výtvar-

ných prác. Hosťom koncertu bola 
Mgr. art. Beáta Rašková, členka 
orchestra Capella Istropolitana z 
Bratislavy. Koncert mal vysokú 
umeleckú úroveň a poslucháči pri 
krásnych skladbách zabudli na 
starosti všedného dňa. Náš absol-
vent Tomáš Hodál pokračuje ďalej 
v štúdiu hry na klavíri na konzer-
vatóriu Okrem absolventského 
koncertu v júni sa uskutočnili v 
našej škole tri triedne koncerty v 
hudobnom odbore, besiedka v 
literárno-dramatickom odbore, 

jeden výchovný koncert pre ma-
terskú školu a jeden pre základnú 
školu. V školskom roku 2010/2011 
študuje v našej škole 260 žiakov a 
vyučuje štrnásť pedagógov v troch 
odboroch - hudobnom, výtvarnom 
a literárno-dramatickom. V hudob-
nom odbore sa žiaci učia hrať na 
tieto hudobné nástroje: klavír, 
keyboard, akordeón, gitara, zob-
cova a priečna flauta, klarinet, 
trúbka, krídlovka, lesný roh, tuba, 
pozauna, barytón a bicie nástroje. 
Žiaci študujú rôzne techniky ako 
kresbu, maľbu, grafiku, modelova-
nie, tvarovanie a iné. V literárno-
dramatickom odbore sa vyučujú 
predmety: dramatická príprava, 
dramatizácia a slovesnosť, pohyb, 
práca v súbore a prednes.Naša 

škola má tri vyčlenené pracoviská: 
Chynorany, Žabokreky nad Nitrou 
a Brodzany. Tak ako v uplynulých 
rokoch aj v tomto školskom roku 
pripravíme veľa zaujímavých akcií 
a koncertov – koncerty pre jubilan-
tov, adventné a vianočné koncer-
ty, verejné koncerty a výstavy, 
divadelné programy a interné 
koncerty a výstavy v kmeňovej 
škole a na všetkých vyčlenených 
pracoviskách. 

Mgr. Soňa Korcová 
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Sľúbili si vernosťSľúbili si vernosťSľúbili si vernosťSľúbili si vernosť    
 
 
 
 
 

Margaréta Hallonová a  Nelle van 
der Meer 

Eva Marišová a  Jaroslav Žemla 

Katarína Bezáková a Daniel 
Richtárik 

Jana Bezáková a Peter Bezák 

Mgr. Mária Moravčíková a Michal 
Magdolen 

Ing. Daniel Bajner a Mgr. Lucia 
Horníková 

Mária Blahová a Patrick Olamile-
kan Akinduro 

Katarína Hodálová a Omar Rodri-
go Torres Martinez 

Mgr. Zuzana Moravčíková a Mgr. 
Otto Cunik 

Ing. Marek Petrikovič a Mgr. Lívia 
Kajdová 

Ing. Eliška Melišková a Ing. Miku-
láš Fedor 

Nikola Novotná a Ondrej Matúš 

Alžbeta Ďurkovičová a Jarolím 
Augustinek 

Opustili násOpustili násOpustili násOpustili nás    
 

    
 
 
 
Anton Michalík (81r.) 2.5.2010 
Patrik Fico (32r.) 10.5.2010 
Anton Rybička (81r.) 13.5.2010 
Anton Halo (66r.) 31.5.2010 
Július Belica (78r.) 15.6.2010 
Vladimír Smolárik (69r.)20.6.2010 
Andrej Bezák (73r.)  30.6.2010 
Andrea Magnová (37r.)  9.7.2010 
Anna Halmová (77r.) 15.7.2010 
Jozef Zvala (74r.) 15.7.2010 
Anna Marková (63r.) 18.7.2010 
Mária Halmová (81r.) 21.7.2010 
Andrej Kusin (67r.)  22.7.2010 
Anna Janikovičová (82r.) 
 25.7.2010 
Peter Kňazeje (60r.) 26.7.2010 
Margita Škvareninová (81r.)
 5.8.2010 
Valéria Hudoková (85r.)15.8.2010 
Elena Remeňová (89r.) 30.8.2010 
Magdaléna Kuchariková (79r.)
 7.9.2010 
Ján Čepela (84r.)  12.9.2010 

Narodili saNarodili saNarodili saNarodili sa    

    
 
 
Matúš Goga 5.5.2010 
René Pilát 18.5.2010 
Marco Antonio Pastore 14.6.2010 
Ema Richtáriková 17.6.2010 
Sára Halajová 7.7.2010 
Adam Očovský 10.7.2010 
Tatiana Žatková 14.7.2010 
Tamara Husárová 15.7.2010 
Alexej Kollár 22.7.2010 
Nella Sklenárová 29.7.2010 
Matúš Petrikovič 7.8.2010 
Andrea Martonková 22.8.2010 
Laura Dobiašová 6.9.2010 

Monika Bučková a Vladimír Kop-
ček 

Róbert Borcha a Jana Škvareni-
nová 

Ing. Peter Paták a Mgr. Mária 
Hošťálková 

Pavel Zajdek a  Simona Urbánko-
vá 

Ľudmila Čimborová a Ľudovít 
Fedor 

Michal Škvarenina a Katarína 
Ďurčeková 

Pozvánka na Bošiansky jarmok 
v dňoch 1. a 2. októbra 2010 

28. Bošiansky jarmok Vás privíta bohatou škálou tov aru, po-
núkne Vám chutné ob čerstvenie, budete obdivova ť zručnos ť 
ľudových remeselníkov a krásu ich výrobkov. Prí ďte 
a zabudnite vo veselom jarmo čnom ovzduší na každodenné 
starosti, na všednos ť života. Spolu s priate ľmi a známymi preži-
te príjemné chvíle pri dobrej hudbe, posilnite sa p ohárikom 
dobrého bur čiaku. Doprajte aj svojim de ťom rados ť 
z jarmo čných koloto čových  atrakcií. Navštívte výstavu ovocia 
a zeleniny v Dome kultúry, ktorú  každoro čne pripravujú členo-
via miestnej organizácie  záhradkárov. Čakáme Vás a tešíme sa 
na stretnutie s Vami na Bošianskom jarmoku.  

 Kozmetický salón v budove 
zdravotného strediska na 1. pos-
chodí za lekárňou sa Vám chce 
predstaviť s mimoriadnou služ-
bou. Ide o CELOROČNÝ CHE-
MICKÝ PEELING BEZ VEDĽAJ-
ŠÍCH ÚČINKOV. Je to revolučná 
liečba, ktorá má na pokožku  
blahodarný vplyv. Okrem stimulá-
cie kolagénu pleť viditeľne  omla-
dzuje a vypína, okamžite sťahuje 
zápalový proces pri akné 
a detoxikuje pleť,  plní proces 
tyrozinázy, spomaľuje proces 
metanizmu a má efekt depigmen-
tácie. Jeho najväčšou výhodou 
však je, že nespôsobuje podráž-
denie, má silné hydratačné účinky 
a je určený aj pre citlivú pokožku. 
Tento typ ošetrenia je určený proti 
pigmentovým škvrnám, jazvám, 
akné a na hĺbkové  OMLADENIE 
PLETI. Okrem tejto služby salón 
ponúka veľa nových typov ošetre-
nia pleti, ušitých pre Vás na mie-
ru, okrem základného ošetrenia 
cez depiláciu nôh, farbenia rias 
mihalníc a masáže tváre. 
Tešíme sa na Vás od 9,00 – 
18,00 hod. od pondelka do piatku. 
telefón -  0904454121 

Dňa 22.septembra 2010 sme v 
sobášnej sieni obecného úradu  
po druhýkrát v tomto roku sláv-
nostne uvítali do života našich 
novorodencov. Privítali sme 15 
detí, ktoré sa narodili od marca  
2010 na Slovensku a 4 deti, obča-
nov Slovenskej republiky, ktoré sa 
narodili našim matkám v zahrani-
čí. Medzi našimi najmladšími ob-
čanmi sú Lujza Bíla, Adela Bočka-
yová, Samuel Dolník, Matúš Go-
ga, Ráchel Gunišová,  Sára Hala-
jová, Serena Akinduro, Tamara 
Husárová, Chelsea Newsham, 
Alexej Kollár, Andrea Martonková, 
Michaela Michalcová,  Adam 
Očovský, Marco Antonio Pastore, 
Matúš Petrikovič, René Pilát, Ema 
Richtáriková, Nela Sklenárová, 
Tatiana Žatková. Starosta obce sa 
prihovoril k šťastným mamičkám 
aj týmito slovami: „Milujte ich tr-
pezlivo a spravodlivo, aby ste z 
nich vychovali statočných ľudí s 
otvoreným srdcom, ľudí schop-
ných, zdatných a krásnych pre 
život v našej spoločnosti“. My 
všetci si úprimne želáme, aby sa 
tieto slová  naplnili a aby sa rodi-
čom darilo pri výchove ich krás-
nych detí. M. Petrikovičová 
 

 

 Dňa 28. augusta 2010, sa 
stretlo viac ako 200 ľudí na rozlúč-
ke s letom, ktorá sa konala na 
futbalovom ihrisku. Túto hudobnú 
akciu pripravila kultúrna a sociálna 
komisia obecného úradu 
v spolupráci s kultúrnym referent-
om Miroslavom Málišom pod ná-
zvom STARMANIA. 
 Počasie sa vydarilo a my sme 
mohli stráviť pekný večer pri zába-
ve známej hudobnej skupiny, 
ktorá spieva najväčšie hity čes-
kých a slovenských interpretov. 
Asi najviac každého oslovila spe-
váčka Barbora Balúchová – zná-
ma zo súťaže Slovensko hľadá 
Superstar, ktorá svojím spevom 
vytiahla na tanečný parket ihneď 
všetkých. Tóny kapely sa rozohrali 
o ôsmej večer. Príjemnú zábavu 
dopĺňalo výborné občerstvenie 
obecného futbalového klubu 
a Fajn Caffe. Každý si prišiel na 
svoje. Po 23. hodine prišla na rad 
diskotéka v štýle oldies po súčas-
nosť. O túto zábavu sa postarali 
známy DJ´s – Radko a Tommy. 
Neprekážalo nám ani mierne 
chladnejšie počasie. V disko nála-
de sme sa zabávali do 4,00 hod. 
ráno. 
 Dúfame, že táto akcia je odra-
zovým mostíkom pre podobné 
akcie v obci. Tešíme sa dobrým 
ohlasom zúčastnených a veríme, 
že v budúcnosti na podobné akcie 
príde oveľa viac ľudí a podporí 
nás oveľa viac sponzorov. Ďakuje-
me všetkým, čo sa podieľali na 
akcii organizačne aj účasťou.  

Miroslav Máliš 

Z B E R Y 
Zber zeleného záhradného odpadu sa v obci uskuto č-
ní v týždni od 11. do 15. októbra 2010. Rozmiestnenie 
veľkoobjemových kontajnerov bude v čas oznámené 
miestnym rozhlasom. V tomto termíne bude aj zber 
papiera v základnej škole.  
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 Čo je to drevorezbárstvo? Je to 
umelecká forma spracovania dre-
va, kde sa vyrezávaním a vytesá-
vaním vytvárajú sochy, reliéfy,či 
rôzne dekoratívne predmety. Dre-
vo nielen vonia a je príjemné na 
dotyk, drevo je i ťažké, kladie 
odpor a len skutočný majster si s 
ním robí čo chce, určuje jeho ďalší 
život, podriaďuje ho svojim myš-
lienkam. Rezbár je majster a sú-
časne výtvarník, ktorý precízne 
narába s nástrojmi ako sú nože, 
dláta, hoblíky a dnes už aj 
„progresívnejšie“ nástroje ako sú 
motorové píly, brúsky, frézky. 
Taktiež musí vedieť, kde použiť 
silu a kde naopak postupovať 
s citom.  
 Prečo toľko o rezbárstve? 
Možno málokto z Vás vie, že prá-
ve rezbárstvo reprezentovalo 
našu obec v tomto roku aj za hra-
nicami krajiny v zastúpení rezbá-
rom Branislavom Petrášom, ktorý 
sa tomuto umeniu venuje už viac 
ako desť rokov.  Za posledné roky 
jeho tvorba nadobudla viacmenej 
sochársky charakter,čím sa mu 
otvorili dvere na rôzne rezbárske 
a sochárske sympóziá, ktoré sú 
dôležitou súčasťou prezentácie 
rezbára a regiónu, z ktorého po-
chádza. Začiatok sezóny odštarto-
valo sympózium v Prievidzi.V 
rámci umelecko-remeselných dní 
vyhotovil sochu dievčiny v kroji, 
ktorá sa stala nádherným dopln-
kom expozície lesoparku . 
V dňoch 1.-5.7. 2010 sa stretli 
šiesti rezbári zo Slovenska v obci 
Podhájska, aby vytvorili sochy pre 
deti na multifunkčné ihrisko. Týž-
deň práce v areáli kúpeľov prinies-
li očakávané výsledky a deťom 
urobili radosť najmä sochy kroko-
díla, koníka, oslíka a sovy. Toto 
podujatie bolo pozoruhodné aj 
tým, že cez víkend bola návštev-
nosť až 12 000 ľudí. Ďalším mies-
tom prezentácie nášho rezbára 
bola medzinárodná „Tesařská 
soutěž“ v ČR  -  Mosty u Jablun-
kova. Podmienkou bolo zhotoviť 

sochu v časovom rozpätí niekoľ-
kých hodín na tému : „ Z pohádky 
do pohádky“.Spomedzi množstva 
účastníkov nie každý dokázal toto 
kritérium splniť. Branislav neza-
prel v sebe strojársku zručnosť a 
presne vymedzenými rezmi moto-
rovou pílou zhotovil v časovom 
predstihu sochu morského koníka 
Šťastlivca, ktorá mu priniesla 
vynikajúce 4.miesto. Výťažok 
z dražby sôch bude venovaný  
detskej nemocnici v Českom Teší-
ne na zakúpenie zdravotníckych 
prístrojov. Táto akcia mu zároveň 
otvorila cestu k účasti na medzi-
národnom plenéri v Poľsku, ktorý 
sa  konal v dňoch 6.- 14.8. 2010 - 
Górki Wielkie. Zúčastnili sa ho 
sochári a maliari z Talianska, 
Maďarska, Poľska, Čiech a ako 
jediný zástupca Slovenska repre-
zentoval našu krajinu sochou „ 
Biely kôň“ vysokou až 3,5 met-
ra.Garantom podujatia bola rodina 
významnej poľskej spisovateľky 
20. st. Zofie Kossak. Mimoriadne 
vydareným sa stal aj II.ročník 
medzinárodného sympózia v Rači
- Oščadnici. Bohatý kultúrny prog-
ram, ktorý usporiadatelia pripravili, 
bol veľkou motiváciou pre rezbá-
rov a tak mohli vzniknúť nezabud-
nuteľné sochy zdobiace nádhernú 
prírodnú scenériu Kysúc. Bola to 
práve očarujúca príroda, ktorá  
inšpirovala nášho rezbára a tak 
vznikla socha „ Kysučanka“ – 
dievčaťa s tajomným úsmevom a 
privretými očami rozjímajúc nad 
krásami Slovenska. 
 Bohaté zážitky a skúsenosti, 
ktoré si Branislav so sebou prinie-
sol, posunuli obzory jeho realizá-
cie zase o kus ďalej. Priaznivé 
ohlasy na jeho tvorbu  ho motivujú 
do ďaľších prác. Pred sebou má 
ešte niekoľko jesenných prezentá-
cií, ale už teraz vie, že rezbárstvo 
nie je cieľ, ale cesta, po ktorej 
chce napredovať. 

                                                                                                 
Mgr. Mária Petrášová 

 

 Prvý júnový deň bol smutný, 
daždivý a chladný. Cez kvapky 
dažďa  sa predpoludním po uli-
ciach Bošian približovala k Domu 
kultúry  skupina bežcov nesúc 
horiacu pochodeň štafety World 
Harmony Run. Mnohí sa iste pýta-
te, čo to vlastne je. Je to medziná-
rodné športovo-spoločenské pod-
ujatie, celosvetový štafetový beh, 
ktorého poslaním je posilniť me-
d z i n á r o d n é  p r i a t e ľ s t v o 
a porozumenie. Bežci štafetového 
tímu nesú horiacu pochodeň ako  
symbol harmónie. Navštevujú 
školy, bežecké kluby, komunity, 
ale aj miestne samosprávy 
a vládne organizácie. World Har-
mony Run sa snaží vytvárať dobrú 
vôľu medzi ľuďmi všetkých národ-
ností, prekonávajúc politické 
a kultúrne hranice. Mnoho zná-
mych osobností ponúklo svoju 
dobrú vôľu a podporilo World 
Harmony Run. Medzi priateľov 

behu patria Michail Gorbačov, 
Carl Lewis, na Slovensku sú to 
osobnosti ako  Peter Dvorský, 
Michal Martikán, Elena Kaliská či 
Dominik Hrbatý. 
     Š t a f e t o v ý  t í m  p r i v í t a l 
a pozdravil poslanec obecného 
zastupiteľstva a zástupca starostu 
obce v jednej osobe Ervín Hron-
kovič. Uviedol ich do kinosály 
v Dome kultúry, kde sa stretli so 
žiakmi základnej školy, učiteľským 
zborom a pracovníkmi obecného 
úradu. Po krátkej neformálnej 
diskusii a občerstvení pokračoval 
štafetový tím ďalej na trase do 
Partizánskeho, aby aj tam zaniesli 
myšlienku, ktorú tento beh so 
sebou prináša. 
Naša obec sa týmto stala súčas-
ťou významného podujatia 
a podporila poslanie, ideu, ktorú 
v sebe nesie – utužiť priateľstvo 
medzi národmi, vyzdvihnúť cieľ 
svetovej harmónie.        -min- 

 Posilňovňa v Bošanoch vznikla približne v roku 1994 v priestoroch 
Farského pastoračného centra. Tu fungovala do roku 2010. Vzhľadom 
na veľký záujem občanov a zároveň pre nedostatočné priestory 
a zariadenia som založil občianske združenie zaregistrované pod me-
nom „MUFLO ŠPORT CENTRUM“. Potom som požiadal obecný úrad 
o nové priestory, ktoré sa nachádzajú v Dome kultúry na druhom pos-
chodí. Starosta obce Ing. Pavel Štros a obecné zastupiteľstvo mi vyhove-
li a schválili bezplatný prenájom priestorov. V súčasnosti má „MUFLO 
ŠPORT CENTRUM“ 40 stálych a niekoľko príležitostných členov. Za 
priestory v rozlohe 100 m2, ktoré nám poskytli zadarmo na dobu neurčitú, 
im chcem touto cestou poďakovať a prisľúbiť pomoc pri organizovaní 
obecných akcií.           Róber Báleš, predseda OZ 
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dzi aktívnych futbalistov patrili dr. 
Štefan Korec, Pavel Weitheimer, 
Karol Minarovič, Rudolf Minarovič, 
Karol Čecho, Karol Vojtela, Rybár, 
Ilavský, Július Bujna, Vojtech Bošányi, 
Vojtech Borcha a ďalší. V roku 1939 – 
1940 bojovalo mužstvo ŠK Baťa 
Bošany o postup do Slovenskej ligy, 
vtedy však po vyraďovacích zápasoch 
postúpil ŠK Ružomberok. V sezóne 
1947 – 1948 futbalisti postúpili do 
Západnej divízie a boli na poprednom 
mieste v tejto súťaži. Dorastenci bojo-
vali o majstra Slovenska, kde ich 
o titul pripravil dorast ŠK BRATISLA-
VA. V tomto období bol vynikajúcim 
trénerom Kobolka z Nových Zámkov. 
Medzi popredných futbalistov v tom 
čase patrili Jozef Moravčík, Štefan 
Hlavina, Gustáv Herda, Ľudovít Irsák, 
Ján Dubný, Leopold Gálik, Jozef 
Belica, Anton Škvarenina, Jozef Hra-
diský a ďalší. Úspešná generácia 
futbalistov bola v rokoch 1952 – 1964 
a hlavne roky 1960 – 1962, kedy 
Bošany dva futbalové roky účinkovali 
v divízii, v tom čase tretej najvyššej 
súťaži v Československu. Radi spomí-
name na mená Ľudovít Štros, Štefan 
Guniš, Rudolf Hanus, Michal Turček, 
Emil Vančo, Štefan Turček, Július 
Belica, Viktor Belica, Jozef Okel, 
Milan Uhrovský, Vladimír Duchoň, 
Emil Halmo, Pavol Meluš a ďalší. 
Potom to boli roky 1965 -1975, 
v ktorých pôsobili Jozef Šuráni, Peter 
Minarovič, Anton Halo, Jozef Janík, 
Dušan Halmo, Eduard Vrábel, Jozef 
Halmo ml., Karol Borcha, Jozef Miku-
láš, Jozef Petrikovič, Jozef Lištiak, 
Miroslav Škvarenina a ďalší. Ďalšou 
generáciou, ktorá futbalom bavila 
svojich priaznivcov v rokoch 1975 – 
1990, boli bratia Eman a Jozef Miše-
jovci, Jozef Minarovič, bratia Pavol 
a Štefan Gunišovci, Dušan Gerhát, 
bratia Šupovci, Vlado Chrenko, Ján 
Grác, Igor Guliš, Jozef Šlosár a ďalší. 
V desaťročí 1990 – 2000 futbalovú 
radosť rozdávali hlavne Juraj Belica, 
Miroslav Papranec, Jozef Karas, 
Daniel Marko, Marek Švec, Peter 
Rybanský, Eugen Guliš, Igor Flóro, 
Ľubo Chudý, Jozef Hodál, Anton 
Bokor, Pavol Lauko a ďalší.   
 Po roku 2000 došlo k určitej stag-
nácii futbalu, keď mužstvo tretíkrát  po 
sebe vypadlo. Tento útlm netrval dlho 
a futbal sa začal vzmáhať. Cez trojná-
sobný postup sa opäť dostal do IV. 
ligy, kde pôsobí aj teraz.  
 Z obdobia po roku 2000 je potrebné 
spomenúť nasledovných hráčov: Juraj 
Vrábel, Peter Taraba, Marek Kostolný, 
Miroslav Husár, Stanislav Moravčík, 
Peter Kapusta, Milan Murko, Ladislav 
Hodál, Dávid Mišeje, Róbert Guliš, 
bratia Frankovci a ďalší. 
 Z technických dôvodov nie je mož-
né vymenovať všetkých aktérov bo-
šianskeho futbalu. V Bošanoch sa 
vychovalo mnoho výborných futbalis-

tov, ktorí zabávali svojich nových 
fanúšikov. 
V súčasnosti hráme IV. ligu severozá-
pad, čo je na dané možnosti primera-
ná súťaž. Naši odchovanci pôsobili 
v ligových mužstvách: 
Dr. Korec – Baťovany, Anton Škvare-
nina – Považská Bystrica, Imro Modo-
ry – Baťovany, Leopold Gálik – Topoľ-
čany, Milan Mravec – Žilina, Košice, 
Gustáv Müller – Slovan Bratislava, 
Košice, Nitra, Edo Štros – Topoľčany, 
Vítkovice, Třinec, Mišo Turček – To-
poľčany, Olomouc, Emil Vančo – 
Topoľčany, Bohuš Vojtela – Topoľča-
ny,  Karol Vojtela – Topoľčany, Karol 
Král – Otrokovice, Michalovce, Peter 
Minarovič – Otrokovice, Rasťo Kostka 
– Trnava, Uherské Hradište, Petržalka 
– reprezentant SR, Miro Papranec – 
Trnava, Prievidza, Levice, Piešťany, 
Topoľčany, Robo Železník – Trenčín, 
Marek Švec – Prievidza, Juraj Belica 
– Spoje Bratislava a Robo Štros – 
Vítkovice, Nitra, Dunajská Streda, 
Topoľčany. Touto cestou je potrebné 
poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali 
na rozvoji futbalu v Bošanoch, a to 
nielen samotným hráčom, ale aj funk-
cionárom, trénerom a osobitne tým, 

ktorí už nie sú medzi nami.  
 V minulosti bola hlavným sponzo-
r o m  k u l t ú r n o - s p o l o če n s k é h o 
a športového diania fabrika. Či už ako 
súkromná firma Baťa alebo neskôr po 
roku 1948 Koželužne. Pred desiatimi 
r o k m i  K o ž e l u ž n e  z a n i k l i 
a v súčasnosti celú ťarchu sponzorin-
gu nesie obec. Vďaka ústretovosti 
vedenia obce a obecného zastupiteľ-
stva došlo teda aj k podpore futbalu 
a vytvoreniu podmienok pre súťaž IV. 
ligy. Preto vedenie obce i OFK touto 
cestou ďakujú aj všetkým drobným 
sponzorom, ktorí akoukoľvek formou 
pomohli a venovali príspevky. 
 V súčasnosti výbor OFK pracuje na 
čele s Ladislavom Bírešom, podpred-
sedom Mgr. Pavlom Šišmičom 
a ďalšími členmi – Jozefom Janíkom, 
Ing. J. Tóthom, Ing. Deziderom Lan-
com, Júliusom Lovrantom, Jozefom 
Špankom, Jozefom Husárom , Ing. D. 
Bystrianskym, Jozefom Šuránim, 
Antonom Rosom. 
 Oslavy 90. výročia boli rozdelené 
na dve časti. V prvej časti osláv 10. 
júna odohralo naše „A“ mužstvo pria-
teľský futbalový zápas s najslávnejším 
mužstvom Slovenska Slovanom Brati-

slava. Mužstvo Slovana prišlo s 25-
členným kádrom, chýbal iba reprezen-
tant Salata, ktorý bol už na Majstrov-
stvách sveta vo futbale v Juhoafrickej 
republike. Napriek snahe naši futbalis-
ti nestačili na súpera a prehrali 0 : 
8.Výsledok však v tomto prípade 
nebol rozhodujúci. Diváci mali pekný 
zážitok a odmenili obe mužstvá potle-
skom. Zápas sprostredkoval náš 
rodák Doc. Ing. Otto Berger, CSc., 
generálny riaditeľ 1. stávkovej spoloč-
nosti NIKÉ ako dar k výročiu. Druhým 
jeho darom pre divákov bol príspevok 
500 eur, ktorým zaplatil vstupné, 
takže vstup divákov na zápas bol 
zdarma. Tretím darom pre OFK bola 
kompletná futbalová výstroj pre jedno 
mužstvo. Vo svojom príhovore pove-
dal, že sa stále cíti Bošancom a rád 
spomína na mladosť a krásne chvíle 
prežité s úspechmi bošianskeho fut-
balu, preto sa rozhodol prispieť svo-
jimi darmi k oslavám 90. výročia futba-
lu v Bošanoch.   
 Súčasťou tejto časti osláv bol i 
„krst“ publikácie „Kronika bošianskeho 
futbalu – 90 rokov“, ktorú podľa do-
stupných materiálov zostavil Ing. 
Ľudovít Štros  v spolupráci s Ing. 
Pavlom Štrosom. Pre zaujímavosť 
uvádzame, že I. ČsŠK Bratislava 
(predchodca Slovana) odohral prvý 
priateľský zápas v Bošanoch 30. júla 
1938. 
 Druhá časť osláv pokračovala 17. 
júla na futbalovom štadióne športo-
vým galaprogramom, na ktorom boli 
ocenení bývalí hráči, funkcionári 
a tréneri, ktorí sa podieľali na rozvoji  
futbalu v obci. Stretnutie bolo veľmi 
dojemné, veď niektorí sa nevideli 
niekoľko desaťročí. Oživili si spomien-
ky na mladosť, krásne chvíle prežité 
pri futbale, bolo na čo spomínať. Ako 
hostia sa na oslavách zúčastnili: Ing. 
František Bokor, zástupca Oblastného 
futbalového zväzu v Prievidzi 
a Miroslav Neckář za Západosloven-
ský futbalový zväz. Blahoprajný list 
sme obdržali aj od prezidenta Sloven-
ského futbalového zväzu Františka 
Laurinca, ktorý sa pre pracovné zane-
prázdnenie nemohol osobne zúčast-
niť. Za dlhoročnú činnosť vo futbale 
boli Západoslovenským futbalovým 
zväzom ocenení funkcionári OFK 
Jozef Španko a Jozef Janík. Ako 
vidieť z doterajších riadkov, futbal 
v Bošanoch zapustil hlboké korene. 
Veríme, že sa vždy nájdu ochotní 
ľudia, ktorí budú pracovať ako funk-
cionári na udržaní jeho existencie. 
Chcem zároveň aj poprosiť ľudí, firmy, 
organizácie v Bošanoch o sponzorskú 
podporu klubu. Veď táto podpora 
nejde pre funkcionárov – všetci to 
robia zo záľuby, zdarma, ale pre cca 
80 mladých ľudí v prípravke, žiackych 
mužstvách, doraste a mužstve dospe-
lých, aby mohli dôstojne reprezento-
vať Bošany.       

  Ing. Pavel  Štros Kronika s podpismi hrá čov Slovana a zápis o stretnutí  

Momentka zo zápasu Bošany - Slovan Bratislava  

Pokračovanie z prvej strany 


