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Príhovor starostky
Kreativita v našom živote
Milí spoluobčania,
pojem kreativita je odvodený od latinského slova „creatio“, čo v preklade znamená tvorbu. Kreativitou sa
rozumie schopnosť človeka vytvoriť čokoľvek nové, ale tiež pretvorenie starého v neobvyklom riešení po novom.
Je to aktivita, ktorá rozvíja myseľ a zručnosť. Dáva životu a práci zmysel, je zdrojom hlbokého upokojenia
a tiež zdrojom pozitívneho sebahodnotenia.
Každý z nás prejavuje svoju kreativitu rôznym spôsobom. Niekto sa realizuje v záhrade, gazdinky v kuchyni,
muži vo svojich dielňach, deti navštevujú rôzne záujmové krúžky. Tvoriť môžu všetky vekové kategórie.
Diskutabilné je, či ľudia majú záujem rozvíjať svoju osobnosť, alebo sa chcú len pasívne prizerať a kritizovať.
V dnešnej dobe, ako je všeobecne známe, deti trávia veľa času pri počítači alebo s mobilom v ruke.
Tým strácajú praktické myslenie a schopnosť komunikovať so svojím okolím – nevedia sa vyjadrovať, nevedia sa
ani pozdraviť na ulici. Vedia možno o inom, ale nepoznajú základné pravidlá slušnosti. Preto je veľmi dôležité,
zapájať ich do kreatívnych činností, aby vedeli, že môžu používať vo svojom živote aj svoj vlastný rozum a ruky.
V našej obci sa snažíme vytvárať podmienky pre kreativitu nielen pre naše deti, ale aj pre všetkých
prostredníctvom rôznych záujmových krúžkov na ich vlastné podnety.
Vzorom pre nás všetkých sú najmä naši spoluobčania, ktorí sa podieľali na rekonštrukcii našej zvonice a stále
prichádzajú s novými nápadmi a novou tvorbou. Ako ste si mohli všimnúť, pribudlo na zvonici nové zariadenie,
do ktorého, keď vhodíte mincu, tak sa vám otvorí malý orloj a spustí sa príjemná zvonkohra. Určite už viete, kto
je jej autor. Samozrejme, pán majster Ján Uko, ktorý získal aj odliatok sochy Ježiša Krista, ktorý je umiestnený na
kríži pred zvonicou. A opäť ukázal svoju zručnosť aj pán majster Ladislav Juriš, ktorý vyrobil na dvere mrežu.
Táto slúži na to, aby si návštevníci mohli pozrieť vnútorný priestor zvonice, kde sú umiestnené makety.
Každý deň otvára aj zatvára dvere na zvonici naša pani Marta Revayová, ktorá sa stará tiež o kvety – preto sú
také pekné – už ju počujem, ako by to práve povedala.
Kreativita a zručnosť našich majstrov je obdivuhodná, sú vzorom pre nás všetkých. Na prekrásne diela, ktoré
vytvorili, sa chodia pozerať nielen naši ľudia, ale aj turisti, ktorí zavítajú do našej obce.
Vďaka našim šikovným spoluobčanom sa naša obec dostáva do povedomia okolitému svetu.
Touto cestou by som sa ešte raz chcela úprimne poďakovať všetkým občanom,
ktorí sa podieľali na rekonštrukcii zvonice.

Darina Jurigová
Starostka obce

Chlieb náš každodenný
Chlieb krájať...
To je nie len tak.
Chlieb nepriletí ako vták,
Jak cudzí holub do dvora.
Na chlebík musíš poorať.
A hodný svojho chleba žiť.
Chlebík si treba zaslúžiť.
Pluh tlačiť ako ťažký vlak.
Chlieb krájať...
To je nie len tak.
Poznáš raz,
čo to znamená.
Môj milý,
Chlieb je odmena.
Preto sa modlíš,
a ja tiež:
-chlieb každodenný daj nám dnes.
(Milan Rúfus)
Keď upratujem priekopu,
nachádzam
najrozličnejší
odpad,
hoci
sú
v bezprostrednom okolí dve
nádoby naň. Najviac ma
nahnevá a rozcíti, keď sa mi
v ruke ocitne rožok alebo kus
chleba.
Chlieb!!! Nemusím ani oči
zažmúriť, aby sa mi vybavil
dávno minulý obraz z detstva.
A iste v tom nebudem sama.
Veľká kuchyňa s pecou,
uprostred kuchyne masívny
dubový stôl a na ňom bochník
chleba prikrytý vyšívaným
obrúskom. Piekol sa vždy
v piatok, príp. v sobotu. Na celý
týždeň. A nemôžem povedať,
že by mi bol menej chutil na
konci, ako na začiatku týždňa.
Pečenie chleba bolo teda
jedným
z pravidelných
príbehov
obyčajného
spokojného domáceho života.
Ako prebiehalo?
V ten deň sa v kuchyni ocitlo
koryto, v ktorom babka –
prevažne zo zmesi ražnej
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a pšeničnej múky, kvásku
a vody – zarobili cesto.
Nadekryli
to
konopnou
plachtou a nechali kysnúť. Dnes
sa na kysnutie používajú
kvasnice, vtedy to bol kvásek.
Nepísaným zákonom bolo, že
kvások mal gazdinej vydržať po
celý život. Babka ho opatrovali
v hlinenom
hrnčeku
s pokrievkou na kraji šporáka.
Pri pečení chleba doň vždy
rukou
zhrnuli
drobky
chlebového cesta a zvyšky
múky
z koryta
a okrúhlej
drevenej pekárenskej lopaty.
Pridali vodu a kvásek odpočíval
do budúceho pečenia.
Keď cesto vykyslo, gazdiná
ho rozdelila na rovnaké diely,
každý vymiesila a uložila do
slamenice. V nich ešte nejaký
čas proces kysnutia pokračoval.
Po celý čas bolo treba
sledovať pec, či sa rovnomerne
vyhrieva. Vykurovali ju čistým
voňavým
bukovým
alebo
dubovým drevom. Keď nastal
čas,
ohreblom
pozhŕňali
k otvoru pece popol a uhlíky.

Nasledovalo sádzanie. Na
pekárenskú lopatu položenú na
stolčeku vyklopili zo slamienky
sformované cesto, mokrou
rukou alebo husacím krídlom
celý budúci chlebík uhladili
a na počesť Božej trojice urobili
prostrednými prstami do stredu
tri jamky. A chlebík potom
postupne – jeden za druhým –
putoval do horúcej pece.
Nakoniec išli do nej aj okrúhle
podplamennýky – posúchy
posypané
oškvarkami
či
nadrobno posekanou slaninkou,
kmínom a soľou.
Občas sa stalo, že chlebíku
v peci pukol bok, z ktorého
vytieklo trošku cesta a vznikol
tzv. zlepek. Ako deti sme naň
čakávali. Chutil nám aj čerstvý
chlebík
natretý
domácim
maslom a posypaný mletým
zázvorom
a kryštálovým
cukrom. A dobrý bol aj ten
chlebík od kukučky, čo dospelí
nezjedli pri práci na poli.
Nič na svete sa nemôže
rovnať vôni čerstvo upečeného
chleba.
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Chlieb – a cereálne výrobky
vôbec – má v našej výžive
nezastupiteľnú
úlohu.
Nahradzuje tretinu dennej
potreby
energie.
Okrem
energetickej hodnoty je cenný aj
pre obsah vitamínov skupiny B
a minerálnych solí, najmä
fosforu. Aj preto sa zdôrazňuje
jeho ochranný vplyv proti tzv.
civilizačným chorobám.
Nevieš naň ešte zarobiť,
nevieš
z neho
ukrajovať,
hovorievali nám dospelí. Preto
chlieb krájali výlučne oni.
Vždy, keď načínali nový peceň,
urobili nad ním nožom kríž. Až
potom krájali. Pekne rovno, bez
nepekných
zárezov
a omrviniek. A keď nám –
deťom – krajec náhodou na zem
spadol,
museli
sme
ho
zodvihnúť, ofúkať a pobozkať.
Lebo chlebík je Boží dar,
zdôrazňovali.
Kým sa chlebík dostal na
stôl, ľudia sa narobili vyše

práva. Veď bolo treba vykonať
dlhú reťaz robôt – orať, siať,
kosiť,
mlátiť,
mlieť...
A posledné slovo malo aj tak
vždy počasie. A hoci dnes
väčšinu prác okolo množstva
rôznych
druhov
chleba
vykonávajú stroje, neznamená
to, že máme ním (a potravinami
vôbec) plytvať.
Nie všetci
obyvatelia sveta ho majú
dostatok!!!

Chlebom a soľou naši
predkovia od nepamäti vítali
hosťov.
Pojem chlieb nájdeme aj
v mnohých ustálených slovných
spojeniach,
prirovnaniach,
prísloviach....
čo
svojím

spôsobom podčiarkuje jeho
potrebu
a dôležitosť.
Pre
ilustráciu
ich
niekoľko
uvádzam: Chlieb so soľou
a skutok
s dobrou
vôľou,
zarobiť si na chlieb, byť ako kus
chleba, prišlo
na lámanie
chleba, žiť na suchom chlebe,
žiť o chlebe a vode, žiť na
cudzom chlebe, mať v ruke
chlieb, reči sa vravia a chlieb sa
je...
Nepochybne
ide o vážnu
tému. A dôležitú. Aj problém
bioodpadu
treba
riešiť.
Zamyslime sa nad tým a robme
čosi! Radšej hneď, ako nikdy.
Vážme
si
chlieb
a iné
potraviny!
Šetrime,
neplytvajme
nimi!
Veď
šetrnosť vždy svedčila a svedčí
všetkým. Malým i veľkým.
Je a zostane
aj
najväčším
ocenením práce tých, čo sa
o chlieb na našom stole pričinili
a pričiňujú.

Matilda Macháčová

Myšlienky slávnych
„Človek sa narodil pre činnosť...
Nerobiť nič a neexistovať je pre človeka
to isté.“
(F.M. Voltaire)
„Sklon k pohodliu je pre človeka horší
ako všetky zlá života. Je teda dôležité,
aby sa deti od mladosti učili pracovať.“
(T. Kant)
„Nečinnosť je ako hrdza, nivočí väčšmi
ako práca.“
(B. Franklin)
„Svet hľadá ľudí. Ktorí vedia niečo
urobiť, nie ľudí, ktorí dokážu vysvetliť,
prečo niečo neurobili.“
(Rowlandová)

Bohuslavické nárečie
Foršna – hrubá drevená doska
Geleta – okrúhla drevená nádoba na lekvár
Hubertus – kabát zvláštneho strihu
Húščava – hustý les
Icte – choďte
Kastrón – plytká nádoba okrúhleho tvaru
Konča – na konci niečoho
Poj – poď
Rižák – tvrdý kartáč na drhnutie dlážky
Staniol – pozlátko, alobal
Šak – však, ale, veď
Šutelyna – drobný štrk na posýpanie

„Nejednej mule sa zdá, že je elipsou, po
ktorej sa krúti svet.“
(Lee)
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Zo života ZO JDS Trenčianske Bohuslavice
V tomto roku, keď sme ako
okres prešli celou farebnou
škálou covidovej mapky, prišiel
jún a my sme sa mohli opäť
stretnúť.

A ako inak, pri chutnom guláši
uvarenom našimi šikovnými
kuchármi s ešte šikovnejšou
pomocníčkou. Vladko Juriš
a Ľubko Tinka sa skvele
zhostili tejto úlohy a Helenka
Jurišová
im
zručne
sekundovala. Veľmi sme sa na
toto stretnutie po dlhej dobe
tešili.
V júli nás čakal deň kvetov.
Takto obrazne sa dá pomenovať
deň našej schôdze, počas ktorej
pravidelne, každý mesiac,
gratulujeme
jednotlivým
členom k narodeninám. Keďže
sme sa naposledy stretli
v septembri 2020, do júlovej
schôdze 2021 sme narátali
27 oslávencov, ktorým sme
dodatočne
odovzdali
narodeninové kytičky. Do
klubu sedemdesiatnikov sme
privítali Jožku Macekovú
a Lojzka Krištofoviča.
Boli sme aj na júlovom výlete.
Tentokrát
sme
sa vybrali
vlakom do blízkeho Trenčína.
Vláčikom ,,Matúš Čák“ sme sa
vyviezli na Brezinu. Po
chutnom obede sme peši
pokračovali popri Tarzanej
dráhe
a Čerešňovom
sade
k južnému
opevneniu
Trenčianskeho hradu.
Pri družných hovoroch nám
cesta rýchle ubiehala. Na hrade

5

si niektorí účastníci výletu
prešli malý okruh, tí zdatnejší si
trúfli aj na veľký okruh.
Unavení, ale spokojní, sme sa
popoludní vrátili domov.

Beckov,
Nový
Zámok
v Banskej Štiavnici, Čachtický
a Trenčiansky hrad. K príjemne
strávenému
dňu
prispelo
aj krásne slnečné počasie.

Zorganizovali sme si aj
športové popoludnie, keď sme
sa v jeden júlový podvečer
stretli v kolkárni. Vytvorili sme
dve družstvá po štyroch členoch
a ostatní poctivo všetkých
povzbudzovali.
Víťazné
družstvo v zložení Helenka
Trebatická, Jožka Maceková,
Martuška
Surovčíková
a Janko Mateáš čo najskôr
vyzveme na odvetu.

V auguste sme si naplánovali
brigádu na obecnom cintoríne.
Jej cieľom bolo vyčistiť hroby,
ktoré nikto nenavštevuje.

V auguste sme absolvovali
výročnú schôdzu, tento rok
v Penzióne Žákovic.
Pri chutnom obede a priateľskej
atmosfére sme strávili príjemné
popoludnie.
Augustový výlet mal destináciu
v Piešťanoch. Previezli sme sa
trajektom po Váhu a Sĺňave.
Niektorí účastníci si potom
zvolili prechádzku parkom
a pešou zónou, niektorí si
posedeli v štýlovej kaviarničke
na káve. Na pešej zóne sme
obedovali v reštaurácii, kde sme
si
všetci
pochutnali
na pripravenom jedle.
Na spiatočnej ceste sme sa
zastavili v Podolí, v Parku
miniatúr.
Mnohé
makety
hradov
a zámkov,
sme
v minulosti
navštívili
aj v skutočnosti. Napr. Hrad
Červený
Kameň,
Devín,

Koncom septembra by sme ešte
chceli vyzvať víťazné družstvo
na odvetu v kolkoch. Kto vie, či
potvrdia svoju výhru, alebo
vyhrá druhé družstvo? Počkáme
si a uvidíme ...

Libuša Masaryková
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Zo života materskej školy
Tak ako celú krajinu a ako aj mnohé prevádzky zasiahli opatrenia kvôli šíreniu
ochorenia Covid-19, aj v našej materskej škole sme ich museli dodržiavať.
Opatrenia nás síce obmedzili v niektorých aktivitách, ale život v materskej škole
sa nezastavil.
Deň matiek
Keďže druhá májová nedeľa patrila našim mamičkám, pripravili sme pre
mamičky milé darčeky a video pozdrav plný básničiek a pesničiek. V tento týždeň
sme si urobili „Červený deň“ červená farba symbol lásky
preto si pani učiteľky
pripravili všetky aktivity pre deti v ,, červenom šate ".

Moja dedina
V rámci týždennej témy "Moje
mesto, moja dedina" sme navštívili
Obecný úrad v Trenčianskych
Bohuslaviciach, kde nám pani
starostka porozprávala o svojej
práci a jej dôležitosti, ako aj o práci
ostatných zamestnancov úradu.
Tiež nám porozprávala krásny
príbeh o sv. Kataríne, ktorá je zobrazená na našom erbe. Previedla nás po
budove a na veľkú radosť detí, nám umožnila aj vstup do Zvonice. Deti mali
krásny zážitok a zase sa dozvedeli niečo nové.
Zasaď si svoj stromček
Krásna myšlienka, ktorú sa nám
podarilo zrealizovať v spolupráci
s obecným úradom a rodičmi.
Rodičov a deti neodradilo ani upršané počasie a podarilo sa nám zasadiť
43 malých stromčekov. Každý stromček dostal meno dieťaťa, ktoré sa
bude o svoj stromček starať.
Touto cestou chceme poďakovať p. Kozáčkovi, ktorý stromčeky daroval,
pani starostke a zamestnancom obecného úradu za skvelú spoluprácu.
Indiánske MDD
1. jún, počasie nám prialo, slniečko hrialo,
a tak sme mohli od rána osláviť sviatok
našich detí
. Záhrada sa nám zmenila na
prériu s indiánskymi stanmi a cestu plnú
zábavy, súťaží a hľadanie pokladu
Desiatu a malé občerstvenie sme si vychutnali
na nových piknikových stoloch, ktoré sme
zakúpili z peniažkov občianskeho združenia.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať
všetkým rodičom, ktorí venovali nášmu OZ
svoje 2% dani, p. Medveckému za krásny stan
a zamestnancom MŠ za pomoc a prípravu
krásneho dňa pre naše deti
Hasiči a policajti
Krásne zážitkové dopoludnie sme prežili vďaka p. Ľ. Medveckému, ktorý pre našu škôlku vybavil príchod a
následnú prehliadku záchranných zložiek Slovenskej republiky. Okrem prehliadky policajných a hasičských
vozidiel, mali možnosť deti vidieť prácu psovoda s policajným psíkom. Bol to pre nás i deti veľký zážitok.
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Žltý deň
Žltý deň, naši najmenší hovoria slniečkový .
Slniečko
symbolom leta a práve v týchto horúcich letných
dňoch sme si urobili v našej škôlke žltý deň . Žlté oblečenie,
aktivity v žltej farbe a dokonca nám teta Katka navarila žlté
menu. Tešíme sa na ďalšiu farbu. Deti sa aj týmito farebnými
dňami učia spoznávať farby a je to pre nich zábava.
Rozlúčka predškolákov
Dňa 29. 6. sa 12 detí rozlúčilo s našou materskou školou.
Nastal čas lúčenia a ako sa patrí okrem krásnych spomienok na
čas strávený v materskej škole si naši predškoláci odniesli na
pamiatku darčeky a knižky, a samozrejme, nechýbala ani torta, na
ktorej si všetci veľmi pochutili.
Ďakujeme šikovným mamičkám, ktoré sa podieľali na príprave
občerstvenia.
Všetkým našim predškolákom prajeme, aby v septembri
s radosťou nastúpili do vytúženej školy a aby boli naďalej takí
šikovní a robili všetkým okolo seba radosť.
Touto cestou by som chcela poďakovať všetkým aktívnym
rodičom, starostke obce Darine Jurigovej, zamestnancom OcÚ,
Občianskemu združeniu pri MŠ za spoluprácu.

Bc. Lenka Berníková
Riaditeľka materskej školy
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Činnosť DHZ Trenčianske Bohuslavice
Dobrovoľný hasičský zbor v Trenčianskych Bohuslaviciach je jedným z aktívnych hasičských zborov,
ktoré sú okrem športovej činnosti schopné kedykoľvek pomáhať pri zásahu. Vďaka snahe a zanieteniu svojich
členov sa neustále rozrastá a udržuje sa v kondícii kedykoľvek poskytnúť pomoc, kde to je potrebné. Aktuálne má
DHZ celkovo až 78 členov ( 27 žien a 51 mužov).
V posledných rokoch sa náš dobrovoľný hasičský zbor venuje
aktívne športovej činnosti, čo sa odzrkadľuje na mnohých
úspechoch, ktoré naše športové družstvá dosiahli. Za posledné roky
športové
družstvá
mužov a žien zvíťazili
na
okresných
súťažiach, zúčastnili sa
krajských súťaží a na
mnohých
ďalších
hasičských súťažiach, z ktorých si domov odniesli cenné trofeje.
Okrem zúčastňovania sa na hasičských súťažiach sa náš zbor aktívne
venuje organizovaniu tradičnej hasičskej súťaže v obci Trenčianske
Bohuslavice, ktorá patrí k najlepším súťažiam v našom okolí. V roku
2020 sa zbor začal venovať trénovaniu malých plameniakov avšak
v dôsledku pandémie Covid-19 boli tréningy prerušené.
Okrem zásahovej činnosti a športovej činnosti členovia
dobrovoľného hasičského zboru aktívne pracujú na rekonštrukcii požiarnej zbrojnice. Na samotnú rekonštrukciu
požiarnej zbrojnice bolo potrebné získať dotácie, avšak túto dotáciu nebolo možné získať, kým sa nevysporiada
pozemok, na ktorom požiarna zbrojnica stojí. Po takmer 15 rokoch sa vďaka snahe a podpore pani starostky
Dariny Jurigovej podarilo pozemok vysporiadať, čo znamenalo, že po dlhých vybavovaniach sa dotáciu v sume
30 000,- Eur podarilo získať. Túto dotáciu sa členovia dobrovoľného hasičského zboru budú snažiť behom
nasledovného obdobia využiť predovšetkým na rekonštrukciu strechy, stropu a garáže požiarnej zbrojnice.

Lucia Stehlíková
člen výboru DHZ

Jednoduché pozemkové úpravy
Obec Trenčianske Bohuslavice za účelom podpory rozvoja výstavby na svojom území požiadala Okresný úrad
Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor o začatie Jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ), ktoré
slúžia na majetkovoprávne usporiadanie pozemkového vlastníctva. Takéto úpravy umožnia za pomerne krátky čas
(1 – 2 roky) usporiadať vlastníctvo na takom území, kde to nie je možné typickým spôsobom, napríklad
geometrickými plánmi, kúpnymi, zámennými alebo darovacími zmluvami.
JPÚ tak umožnia nanovo vlastnícky usporiadať územie v lokalite „Kamienka“ a lokalite „Do Hájnice“.
Po ukončení celého procesu v tejto lokalite vzniknú nové pozemky určené pre výstavbu rodinných domov.
Hlavnou výhodou JPÚ je zvýšenie trhovej ceny pozemkov, zatraktívnenie územia pre oblasť vidieckeho turizmu,
cykloturizmu atď.
Pri prejednávaní projektu je každý známy vlastník predvolávaný na rokovanie. Neznámych vlastníkov
a vlastníkov s neznámym pobytom zastupuje v konaní Slovenský pozemkový fond.

Ing. Vladimíra Mitánková
Projektový referent
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Výstavba chodníka pri Penzióne Žákovic
V súčasnosti v obci prebieha výstavba dlho očakávaného úseku chodníka na hornom konci dediny, popri
hlavnej ceste smerom na Bošácu od domu p. Jána Ondráška až po Penzión Žákovic. Nový úsek chodníka
má dĺžku cca 200 bežných metrov. Odkanalizovanie je riešené piatimi vpusťami a pod chodníkom už bola
umiestnená chránička na optický kábel, aby sa v budúcnosti nemusel chodník rozkladať. Výstavbu
chodníku
realizuje
firma Reprogas, s.r.o. z Moravského Lieskového. Po jeho dokončení sa vyrieši
frekventovaný nebezpečný úsek cesty v neprehľadnej zákrute.

František Kankara
poslanec OZ

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
Tak ako sme vám na začiatku sľúbili, konečne po
náročnom vybavovaní sa nám podarilo vysporiadať
pozemok pod požiarnou zbrojnicou a tým sa obec
mohla uchádzať o dotáciu vo výške 30.000,- Eur na
jej rekonštrukciu. Celkové náklady na jej
dokončenie sú však podľa rozpočtu z projektovej
dokumentácie podstatne vyššie. Preto obecné
zastupiteľstvo schválilo dofinancovanie stavby
z vlastných zdrojov. Samozrejme, ak by chcel niekto
prispieť sponzorským darom má u nás dvere
otvorené.
Verejným obstaraním vysúťažil realizáciu stavby
Sociálny podnik Obce Nová Bošáca.

Michal Hovorka
poslanec OZ
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Koštovka pálenky pod vrchom Turecko 2020
Dňa 17. júna 2021 sa uskutočnilo verejné vyhodnotenie
a odovzdávanie víťazných pohárov II. ročníka „Koštovky pálenky
pod vrchom Turecko“ - ochutnávky ovocných destilátov
v Trenčianskych Bohuslaviciach.
Veľmi pekne ďakujem organizátorom celej akcie - Poľovníckemu
združeniu Dolné Srnie, degustačnej komisii – Slovenskému radu
rytierov destilátov, ktorí boli ochotní docestovať a viesť po odbornej
stránke našu koštovku.

Poďakovanie patrí aj ostatným členom degustačných komisií.
Veď ochutnať 403 ks vzoriek ovocných destilátov od 176
pestovateľov, nebolo jednoduché.
Ďakujeme všetkým pestovateľom, ktorí nám prispeli svojimi
vzorkami destilátov.

Darina Jurigová
starostka obce

Stretnutie jubilantov v Penzióne pod Tureckom
Všetko na svete môže človek zastaviť,
každý pohyb, každú búrku… čo však nezastaví,
čo nikdy nespomalí, je čas. Najmä v pokročilom
veku si uvedomujeme, že je nám dobre medzi
ľuďmi a s ľuďmi.
A práve
preto
Obec
Trenčianske
Bohuslavice, pre vás všetkých pripravila
spoločné stretnutie 28. júla 2021 v Penzióne pod
Tureckom.
Medzi jubilantov patrili: Ján Pavlech,
Miloslav Naď, Ľubomír Tinka, Mária Uková,
Alojz Krištofovič, Mária Čepcová, Ľubomír Bielik, Drahomíra Hurtoňová, Sidónia
Držíková, Marián Morong, Jozefína Maceková, Ivan Juriga, Mária Poláčková, Ján
Mihalko, Anna Žákovicová, Mária Beganová, Mária Kozáčiková, Jozef Zámečník,
Ján Ondrášek, Gabriela Breznická, Mária Martáková, Pavol Juriš, Irena
Žákovicová,
Emília Švábová, Mária Poláková a Ľudovít Bridík.

Monika Kosová
poslanec OZ
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Slávnostné uvítanie detí do života
,,Život je dar, ktorý si vážime...“
Narodenie dieťatka je jedna z najradostnejších udalostí
v živote každého rodiča. Preto v našej obci sa stalo
každoročnou tradíciou privítať našich najmenších
obyvateľov.
Stretnutie sa uskutočnilo 30. júla 2021 v priestoroch
Materskej škôlky - Trenčianske Bohuslavice
slávnostným príhovorm starostky Dariny Jurigovej.
Príjemné posedenie spestrili aj deti materskej škôlky
svojím programom. Následne sa rodičia novonarodených
detí podpísali do pamätnej knihy a z rúk pani starostky
obce si prevzali darčeky pre deti a pamätný list.
Novonarodené deti sú: Alex Zedníček, Filip Brezovák, Nikolas Králik, Olívia
Zuberová, Denis Doležal, Lujza Fabianová, Marek Haviernik, Jakub Jelšina, Emily Vančová, Michaela
Štuková, Peter Kukuča

Monika Kosová
poslanec OZ

Malý Žákovic Open 2021
Na prelome júla a augusta 2021 sa v Trenčianskych Bohuslaviciach konal 21. ročník tradičného rodinného
festivalu Žákovic Open. Na pódiu sa predstavilo viacero známych kapiel, ako napríklad Para, Hex, Polemic či Le
Payaco.

Ing. Barbora Šimnovičová
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„LEGO“ krúžok – tvorivé stavebnice v našej knižnici
V pondelok 16. augusta 2021 sa v priestoroch knižnice konal „LEGO“ krúžok, kde si deti z našej obce mali
príležitosť stavať legá. Touto cestou získali nové zážitky a strávili čas tvorivou činnosťou.

Čistenie hrobov na dolnom cintoríne
Naše šikovné ženy sa v piatok 20. 8. 2021 zaslúžili o vyčistenie zarastených hrobov na dolnom cintoríne. Veľmi
pekne vám ďakujeme
, ste vzorom pre všetkých, ktorí chodia na miesta našich zosnulých. Kto sa ešte k
nám pridá? Môžu prísť aj muži.

Koncert v kaplnke
Príjemná atmosféra, nádherné zážitky z hudby
a spevu v našej prekrásnej bohuslavickej kaplnke.
Takto môžeme opísať koncert, ktorý sa konal
v nedeľu 22. 8. 2021.
Vystúpil sólista, pán Anton Lehotský a zbor svätej
Cecílie pod vedením pani dirigentky Františky
Chalányiovej.
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Stretnutie dôchodcov pri kolkoch
Naši seniori si boli zahrať
kolky vo štvrtok 26. 8. 2021.
Niektorým to išlo tak dobre, že
by mohli hrať aj profesionálne.

Tvorivý kurz keramiky
Ako sa dá pracovať s hlinou
si naše deti mohli vyskúšať
v piatok 3. 9. 2021. Výrobky,
ktoré vytvorili, putovali do
vypaľovacej pece a deti ich
potom ešte maľovali podľa
vlastnej fantázie.

Výlet na Lopeník
Rozhľadňa na Veľkom
Lopeníku – symbol priateľstva
Čechov a Slovákov – s jej
prekrásnymi výhľadmi potešila
našich
turistov
v slnečný
piatkový deň 10. 9. 2021
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Zo zápiskov
slovenského umelca maliara Martina Benka,
ktorý navštívil našu dolinu v prvej polovici
minulého storočia.
...súc smädný a aj uchodený, rozlúčil som sa
s hostiteľmi a zabočil do malej krčmičky pri
hradskej spájajúcej Moravské lieskové a Kvetnú so
Stráním. Hneď, takmer v mojich pätách, vterigal sa
do krčmy starček s nošou, batohom brezových
metiel a hodil ich bokom s povzdychom, že zhodil
ťarchu z pliec. Utrel znoj z čela, vydýchol sťažka
a sadol za zelený stôl. Pozrel zvedavo na mňa a môj
maliarsky riad, pohútal, čo môžem byť za jeden zo
všelijakých cestovateľov. O chvíľu sme sa
oboznámili, povedali si, čo ktorý vie zo svojej
roboty.
„Kalíštek Bošáckej nemóže uškodit! To liek!“
mienil a iste vedel zo skúsenosti „Ale ja sa
nenapijem hned, „vravel mi starký metliar. „Len keď
trošku schladnem, potom si glgnem

raz, dva, žily sa mi rozihrajú a potom upletem
barzakú metlu, len mi až tak prsty tancujú medzi
prútikmi.“ Veril na bosorky, strigy. Bošácka pohla
jazykom tuhšie do rozhovoru: „Verte, lebo nie, tak,
ako povedala, aj bolo. Ó, neboli to žiadne babúchy,
že prekonám velice tažkú nemoc už od narodzená,
ale že sa potom dožijem vysokého veku. Ved už aj
mám osemasedemdesát a veru ništ mi neni! Bošácka
je dobré korení!“
Pozdvihol kalíštek a prevrátil ho hore dnom.
Ostatný glg vlial sa do mašiny, odkiaľ mal poháňať
metliarov stroj. Keď si utrel pery svojou umnou
metliarskou rukou, žartovne ťahal zo mňa: „A majú
oni aj ženu?“ „Nie.“ vravím. „Ej, to je chyba! Mohel
som predat metlu!“ ľútostivo vyznel jeho žiaľ. „To
hádam na ženy pletiete tie metly?“ pýtam sa
metliara. „Ale čoby!“ uškeril sa. „Ved len tak
špásujem!“ bolo jeho ospravedlnenie. (1942).

Matilda Macháčová

Pálené, pálené buď pochválené...

...zanôtili si chlapi počas obedňajšej prestávky pri
mlatbe, keď kalíštek Bošáckej prevrátili hore dnom.
Aperitív ako sa patrí! Pridal chuti do jedla a silu do
ďalšej roboty. Keďže Bošácka slivovica je známy
pojem nielen u nás, venovali sme jej niekoľko viet
v druhej knihe Spomienok. V tomto príspevku
chceme k téme čo-to dodať.
Koncom 19. storočia bolo v našej doline viac
menších páleníc. A keďže sa tu pestovalo rôzne
ovocie, aj pálenky bolo viac druhov. Lahodná bola
napríklad belovica z bledožltých sliviek. Pálili sa aj
marhule, čerešne, moruše, oskoruše...
Osobitnú kapitolu tvorila borovička. Materiál na
jej výrobu sa vtedy našiel na okolitých
nezalesnených kopcoch, kde rástli

kríky Borievky obyčajnej (Juniperus communis).
Šikovných rúk bolo tiež dosť. V čase zrenia malých
čiernych bobulí sa do zberu zapájali – ako spomínala
Emília Kulichová z bošáckej Malej strany – najmä
školáci. Nedbali ani na dopichané, doráňané ruky.
Tých pár grajciarov, čo dostali od žida, ktorý vlastnil
pálenicu – im stálo za to. Keď sa dopyt po borovičke
zvyšoval a tunajšie zásoby borievok nestačili, začali
ich dovážať z Albánska. Vagóny borievok
z bohuslavickej stanice prepravovali furmani.
V súčasnosti sme svedkami toho, že choroby
nekvária len ľudí, ale aj stromy. Niektoré zo
spomínaných druhov už vymizli a zdá sa, že
postupne odchádzajú aj slivky a marhule. Zostávajú
ešte čerešne, mirabelky, jablká a hrušky. Dokedy?

Matilda Macháčová
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Mobilná aplikácia „V obraze“
Nevyhnutnou
súčasťou
fungovania
spoločnosti
je komunikácia a zdieľanie informácií. Obec Trenčianske
Bohuslavice komunikuje so svojimi občanmi osobne,
formou miestneho rozhlasu, webovej stránky, facebookovej
stránky, ale aj formou mobilnej aplikácie „V OBRAZE“.
V aplikácii sú informácie z úradnej tabule, aktuálne udalosti, novinky a fotogaléria obce.
Aplikáciu si nainštalujete do telefónu prostredníctvom služby Google Play. Následne stačí iba vybrať obec,
odkiaľ chcete dostávať informácie. Vďaka tejto aplikácii sa vám automaticky zobrazia informácie z webovej
stránky obce.

Ing. Barbora Šimnovičová

Spomínate si?
Je to už viac ako 20 rokov, keď sme sa pokúšali prvýkrát vydávať časopis o Bohuslaviciach pre
Bohuslavičanov. Neuspeli sme, boli ste vtedy deti a veľmi múdro ste odpovedali na anketové otázky o tom, čo sa
vám tu páči, čo nie, ako by mali Bohuslavice vyzerať, aby sa nám tu dobre, pekne a veselo žilo...
Nakreslili ste aj veľa pekných obrázkov, ktoré sa nestratili! Teraz sa prostredníctvom nich na chvíľu vraciame
v čase.

Martin Marák

Ľubo Haviernik

Majka Trebatická

Lucka Kušteková

Martin Krištof

Michal Janega

Bohuslavický hlásnik: Vydáva Obec Trenčianske Bohuslavice. Náklad: 300 ks. Preberať články
z Bohuslavického hlásnika je možné len so súhlasom autorov článkov. Jazyková úprava:
Ing. PaedDr. Zuzana Nagyo
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