Občasník Obce Trenčianske Bohuslavice
číslo 1/2021

Bohuslavický
hlásnik

Komunikácia naša každodenná
Slovo komunikácia má svoj pôvod
v latinskom communicare, t.j. robiť
niečo spoločným, zdieľať, zverovať
sa. A je to skutočne výstižné, pretože
ak niekto komunikuje, delí sa s inými
o svoje myšlienky.

ktoré vedia navrhnúť a vytvoriť niečo,
čo by slúžili nám všetkým a čo by nám
spríjemnilo žitie v našej obci.
Už samotný názov občasníka vám
napovedá, že vám týmto chceme
poskytnúť informácie o tom čo obec
plánuje a čo už realizuje. Zároveň vás
chceme vyzvať, aby ste nám
prispievali s článkami, témami,
návrhmi na úpravu alebo zmeny,
ktorými by sa následne poslanci
obecného zastupiteľstva zaoberali.

Vážení občania, vzhľadom na
súčasnú spoločenskú situáciu, mi
dovoľte, aby som sa vám prihovorila
staro-novým občasníkom:
„Bohuslavickým hlásnikom“, ktorý
obec vydávala už pred niekoľkými
rokmi s pomocou našich ochotných
spoluobčanov.

Môžete nám písať na e-mail obce:
obec@trencianskebohuslavice.sk,
napísať list, ktorý vhodíte do našej
poštovej schránky, telefonicky alebo
osobne na obecnom úrade.

Obec Trenčianske Bohuslavice
zvolila túto formu komunikácie z
dôvodu
väčšej
informovanosti
občanov o dianí v našej obci. Taktiež
máme záujem, aby sa naši občania
mali možnosť zapojiť so svojimi
návrhmi, témami, príspevkami a
článkami v Bohuslavickom hlásniku.

Komunikovať sa musíme učiť ako
sa hovorí za pochodu, sami v sebe
hľadať spôsob ako dosiahnuť, aby nás
druhí počúvali a dôverovali, ako ich
presvedčiť o správnosti nášho názoru
a pritom im nebrať ten ich, ale hlavne
ako dosiahnuť, aby sa druhí v našej
spoločnosti cítili dobre.

Veď každý z nás je niečím
výnimočný, obdarený schopnosťami,
ktoré by boli prospešné nielen pre
neho samého ale aj pre nás všetkých.
Odovzdávajme si svoje myšlienky a
postrehy, navzájom sa dopĺňajme a
pomáhajme si. Ak chceme uspieť,
nestačí len kritizovať, ale prispieť
návrhom na zlepšenie.

Veľmi pekne vám všetkým milí
Bohuslavičania ďakujem za vašu
doterajšiu pomoc a ochotu, za všetko
čo sme už spoločne vybudovali a čo
sme spoločne organizovali, vážim si
to.

Obecné zastupiteľstvo má záujem
podporiť jednotlivcov ale aj skupiny,

Darina Jurigová
starostka obce
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„Život prežiť, to nie je poľom prejsť.....“
Kultúru národa meriame podľa všeličoho. Podľa množstva
prečítaných kníh, podľa kultúry, správania sa ľudí, stravovania,
cestovania, odievania a v neposlednom rade podľa vzťahu k svojmu
bydlisku, k životnému prostrediu, ktoré nás obklopuje.
Žijeme v neľahkej dobe, keď nestačí len zamýšľať sa, nariaďovať,
písať, prehovárať (po zlom i dobrom), agitovať, rozumkovať a málo
robiť. Z toho vyplýva, že súčasnosť si vyžaduje nielen silné slová, ale
predovšetkým premyslené činy. Od nich totiž závisí skvalitňovanie
nášho života.
Dnes, keď už bez zábran chodím do cudziny, chválime sa, čo všetko
sme videli, zažili, ale často nevieme nič, alebo len veľmi málo o tom, čo
máme doma. Chýba nám – najmä však našim deťom – náležitý obraz
nielen o našej vlasti, ale predovšetkým o našej dedine, o jej histórii
a krásach, o novej výstavbe a celkovom napredovaní. Máme čo
naprávať! Ale to chce, aby sme na správnych miestach hovorili o svojich
tvorivých nápadoch, o svojich malých i veľkých predstavách ako
spríjemňovať náš život v obci. Buďme v tom súdržní a tvoriví.
Nevzývajme len konzum, ktorý nás obklopuje a zvádza na každom
kroku. Uvedomme si, že hodnotová orientácia a hodnotové postoje sú
záležitosťou svedomia, premietnutého do skutkov a praktického života.
Nás osobný život sa nám môže, ale i nemusí vydariť. Žiť – ako povedal
istý svetový velikán – je najťažšia robota. Veď žijeme medzi všelijakými
ľuďmi! No nikdy by sme nemali klesať na duchu a hrať sa len na
vlastnom piesočku, ale všade, kde sa dá a treba priložiť ruku k dielu.
Potom nám všetkým bude hej.
Ako tento príhovor v obnovenom časopise „Bohuslavický hlásnik“
ukončiť? Vari najvhodnejšie bude, požičať si známu básnickú metaforu
veľkého ruského poeta: „Život prežiť, to nie je poľom prejsť..„
Matilda Macháčová
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Vážení dôchodcovia,
Prostredníctvom Bohuslavického hlásnika sa prihováram aj Vám,
tým ktorí momentálne z každého rohu počujete neistotu, strach a
obmedzenie. Celý svet bojuje s koronavírusom a nik nevieme ako dlho
to ešte potrvá. Táto neľahká situácia nikomu nepridá potešenie a radosť,
ba naopak, uberá nám silu. Pred rokom a pol sme sa spolu radovali pri
príležitosti osláv Vášho životného jubilea a ani sme netušili, že naše
plány sa nám môžu rýchlo zmeniť.
Ale zalistujme si v pamäti, ako sme sa kolektívne stretli v reštaurácii
Penzión Žákovic. Vyčarili ste nám úsmev na tvári keď sa v hojnom
počte zaplnili priestory v reštaurácii/ bolo to dňa 22.10.2019 / z
príležitosti „Mesiaca úcty k starším“. Pani starostka Darina Jurigová
predniesla slávnostný príhovor a poďakovanie za účasť. Pri organizácii
tejto akcie boli nápomocní aj poslanci Monika Kosová a František
Kankara.
Potom nasledoval slávnostný
obed, na ktorom sa podieľali
šikovní kuchári už menovanej
reštaurácie. Myslím si, že toto
podujatie malo svoje čaro, pokojnú
atmosféru a radostné posedenie so
známymi občanmi.
Krátko
pred
Vianocami
11.12.2019 sme
na obecnom
1Posedenie dôchodcov v Penzióne Žákovic
úrade usporiadali posedenie s
jubilantmi vo veku od 70 do 91 rokov. Pekným príhovorom pani
starostky a rozdaním upomienkových predmetov sme sa počas
občerstvenia započúvali do debatného krúžku dôchodcov, ktoré bolo
obohatené duševnou pohodou, spomienkami z mladosti a životnou
múdrosťou ľudí, ktorí možno napriek zložitým životným situáciám mali
nezlomnú vieru žiť svoj život.
Medzi pozvaných patrili: Ján Lehocký, Eva Zámečníková, Štefan
Kralovič, Katarína Dubničková, Miroslav Vráblik, Viliam Matejovič,
Viera Adámková, Ladislav Juriš, Ján Masaryk, Vladimír Lucký, Jozef
Breznický, Mária Jurišová, Mária Poláková, Anna Pavelková. Mnohí
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z nich prišli v sprievode rodinných príslušníkov, z dôvodu obmedzenej
pohyblivosti. Ďakujeme Vám. Tým, ktorí sa nemohli zúčastniť tejto
príležitosti oslávenia, sme darčeky zaniesli priamo domov.
V roku 2020 nám spoločné stretnutie
s jubilantmi prekazil koronavírus a
preto oslávencov spomeniem aspoň
prostredníctvom hlásnika: Ján Gajdoš,
Ján Juriš, Milada Kopuncová, Mária
Melicherová, Štefan Čepec, Jozef
Dubnička, Ján Kopunec, Emília
Ondrášková č. domu 15, Emília
Ondrášková č. domu 25, Jozef
Macháč, Emília Hurtoňová, Mária
Matejovičová, Mária Kaššová, Paulína
Michalíková, Mária Medvecká, Hana
2: Stretnutie s jubilantami na obecnom Hubertová, Štefánia Magová, Vladimír
úrade
Polák, Monika Havierniková, Paulína
Chrenková, Alžbeta Blanáriková, Mária Poláková, Ľudovít Bridik a
Emília Švábová. Obecný úrad vás potešil aspoň drobnými darčekmi,
ktoré vám boli odovzdané do rodín za prítomnosti pani starostky, so
želaním zdravia, radosti a životného optimizmu.
V rámci prevencie a podpory imunitného systému sme sa ako Obecný
úrad Trenčianske Bohuslavice rozhodli pomôcť hlavne vám, tým
najzraniteľnejším – dôchodcom. Zakúpené vitamínové produkty a čaje
pre občanov v dôchodkovom veku, zabezpečila pre vás starostka Darina
Jurigová a my, členovia obecného zastupiteľstva sme boli nápomocní
roznáškou produktov do vašich rodín.
Tým, že začal rok 2021 všetci chceme veriť, že s novým začiatkom
prídu aj pozitívne zmeny pre nás všetkých a preto vám želám hlavne
pevné zdravie, rodinné zázemie, objatie, ktoré všetci potrebujeme a
láskavé slovo od tých, s ktorým žijeme.

Mgr. Monika Kosová
poslankyňa OZ
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ZO JDS v Trenčianskych Bohuslaviciach
Čo je to Jednota dôchodcov na Slovensku (ďalej už len JDS).
JDS je nezávislá, samostatná právnická osoba, ktorá sa skladá zo
základných, okresných a krajských organizácií. Najvyšším orgánom je
Ústredie jednoty, na čele ktorého stojí predseda.
JDS združuje dôchodcov, bez rozdielu národnosti, rasy, politickej
príslušnosti, náboženského a sociálneho pôvodu.
Jej hlavnými úlohami je:
 chrániť práva seniorov,
 presadzovať požiadavky na spravodlivé a dôstojné dôchodkové
zabezpečenie, zdravotnú a sociálnu starostlivosť.
 Sledovať ich životnú úroveň navrhovať opatrenia na jej zlepšenie,
 Podporovať seniorov v ich záujmovej činnosti .
Základnú organizáciu Jednoty dôchodcov na Slovensku (ZO JDS)
v Trenčianskych Bohuslaviciach sme založili dňa 1. 5. 2017 na podnet
bývalej pani starostky. Na ustanovujúcej schôdzi bolo prítomných 41
zakladajúcich členov.
V základnej organizácii JDS sa zameriavame na rozvíjanie
kultúrno-spoločenských aktivít seniorov.
Pravidelne každý mesiac sa stretávame v klube, kde hodnotíme
aktivity predošlého mesiaca a plánujeme činnosť na ďalší mesiac. Na
každej schôdzi si pripomenieme aktuálne narodeniny našich členov.
Počas krátkeho času, ktorý uplynul od nášho založenia, sme stihli
navštíviť rôzne miesta, mestá, pamiatky a akcie.
Milujeme návštevy hradov a zámkov, ktorých je na Slovensku hojne.
Ako prvý sme po plavbe loďou obhliadli hrdý Devín, filmármi obľúbené
hrady Červený kameňa Oravský hrad.
Navštívili sme obec Čachtice a hrad, ktorý sa pyšne vypína nad
obcou. Tu sme si prezreli aj Draškovičov kaštieľ a prešli sa čachtickým
podzemím.
V zámku ,,ružovej grófky„ Chotekovej v Dolnej Krupej sme sa prešli
aj jej rozáriom a rozľahlým parkom.
Zorganizovali sme aj výlety, na ktoré sme prizvali seniorov z Bošáckej
doliny. Spoznali sme bohatú históriu Banskej Štiavnice, prešli sme bane,
6

v ktorých sa ťažilo zlato. Navštívili sme rodný dom slávnej Maríny,
o ktorej Andrej Sládkovič napísal lyrickú báseň.
Naše kroky zamierili aj na juh Slovenska, do Komárna. Za všetky
miesta ktoré sme si prezreli v tomto meste, stojí za zmienku
Komárňanská pevnosť. Jej základ bol vybudovaný ešte v časoch
protitureckých vojen a v čase Rakúsko-Uhorska bola zmodernizovaná.

Navštívili sme rôzne výstavy, koncerty, múzeá, rozhľadne, pútnické
miesta. Každoročne navštevujeme vo februári výstavu ľadových sôch na
Hrebienku. Rýchlikom sme si zaskočili do Košíc na kávu. Pri tejto
príležitosti sme si prezreli Dóm sv. Alžbety, Národné divadlo
v Košiciach, či spievajúcu fontánu. A samozrejme, nezabudli sme si dať
i kávu .
Vianočnú atmosféru sme nasávali počas vianočných trhov v
Trenčíne, vo Viedni, v Trnave a v Novom Meste nad Váhom.
Veľmi radi sa stretávame aj na spoločných obedoch v reštauráciách.
Našimi najobľúbenejšími sú Penzión Žákovic a novo otvorený Penzión
pod Tureckým vrchom. Ich personál je vždy milý, ústretový a pripravené
jedlo veľmi chutné, preto sa k nim radi opäť vraciame.
V klube organizujeme rôzne oslavy, napr. MDŽ, Seniorské
fašiangovanie, v októbri si varievame senior guláš. V zimnom období
počas dlhých večerov sa stretávame pri ručných prácach, z ktorých sme
v prvých rokoch robili predajné výstavky.
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Sme užitoční aj pre obec, ktorej pomáhame pri rôznych obecných
podujatiach, napr.: pri jarnom upratovaní na ihrisku, v športovej hale, v
kolkárni, v dome smútku...
Sme hrdí pomocníci pri realizácii Slováckej jaternice, vianočných
trhoch, pri Dňoch obce.
Jeden zo zakladajúcich členov Vladko Juriš zostrojil pre deti drevené
postavičky, ktoré skrášľujú vstup do materskej škôlky.
Aktívni sú aj noví členovia: Ľubko Tinka zmajstroval krb, ktorý tvorí
súčasť mobilného fotokútika. Pomocnú ruku pri zrode diela podali
majstri Janko Uko a Janko Kopunec, zatiaľ nečlenovia ZO JDS.
Obec sa nám v zastúpení súčasnej pani starostky odmenila za pomoc
a ochotu tým, že renovuje náš klub, ktorý zároveň slúži aj ako obecná
knižnica.
ZO JDS v Trenčianskych Bohuslaviciach je otvorená organizácia.
Radi medzi sebou privítame nových členov v dôchodkovom veku.
Budeme sa spolu s vami tešiť na spoločné výlety a aktivity...

Žiaľ, žijeme dobu, ktorá nie je naklonená stretnutiam, výletom
a posedeniam.
Preto buďme trpezliví a správajme sa zodpovedne, aby sme sa po
skončení tohto náročného pandemického obdobia, mohli opäť stretnúť a
tešiť sa zo spoločne strávených chvíľ, ktoré nám všetkým teraz veľmi
chýbajú.
Libuša Masaryková
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Z činnosti materskej školy.
Materská škola predstavuje súbežné pôsobenie vplyvu výchovnej
a vzdelávacej činnosti. Rovnomerne využívame hru, hrové a vzdelávacie
činnosti na splnenie cieľov, ktoré nám vyplývajú zo záväzných
dokumentov. V školskom roku 2020/2021 nastúpilo do materskej
školy 42 detí, ktorým poskytujme celodennú, v prípade záujmu
a potrieb rodičov aj poldennú výchovu a vzdelávanie. Materskú školu
navštevujú deti vo veku od 2,5 do 6 rokov a deti s odloženou
povinnou školskou dochádzkou.
Výchovu a vzdelávanie detí zabezpečujú 4 kvalifikovaní
pedagogickí zamestnanci. Prevádzku zabezpečujú 3 nepedagogickí
zamestnanci.
V triede lienok sme privítali 7 nových detí. Pred začatím školského
roku sme pripravili pre deti čisté a útulné triedy, tak aby sa v nich deti
dobre cítili. Presťahovali sme triedy 3-4 ročné deti sú na prízemí, kde
sme im vytvorili pekné a bezpečné prostredie. Staršie deti sú na
poschodí, v triede, ktorá je vybavená novou interaktívnou tabuľou.
Za pomoci pani starostky sme mohli kúpou interaktívnej tabule
skvalitniť výchovno- vzdelávací proces v triede 5-6 ročných detí.
Aj napriek situácii aká je, sme pre deti pripravili aktivity, bez ktorých
by bol pobyt v MŠ všedný. Tento školsky rok je troška iný ako by bol
bežný, aj my sme sa museli prispôsobiť a dodržiavať hygienické
a epidemiologické opatrenia. Ale zdravie detí je pre nás prvoradé a preto
sa snažíme preventívne predchádzať chorobám každodenným pobytom
vonku a po prevádzke žiarením germicídnych žiaričov v oboch triedach.
Veľa času a aktivít trávime vonku na našom dvore. Vďaka rodičom
a priateľom školy, ktorí venovali dve percentá dane na účet nášho
Občianskeho združenia sme zakúpili krásny vláčik, domček a hojdačky,
ktorému sa deti veľmi tešia.
V spolupráci pani starostky sme zrekonštruovali pieskovisko,
vybudovali bio záhradku, kde si spoločne s deťmi pestujeme bylinky,
kvety a zeleninu.

9

Veríme, že ďalší rok bude lepší, že sa budeme môcť postupne vrátiť
do bežného života, že sa opäť vrátime k aktivitám materskej školy, ktoré
sú už našou tradíciou. Ako je športová olympiáda, korčuliarsky a
plavecký kurz, besiedky, posedenia s rodičmi a starými rodičmi, ktoré
nám veľmi chýbajú. Taktiež nám chýbajú akcie, kde sme sa stretávali s
kamaráti zo škôlok susedných obcí.
Ďakujem pani starostke, všetkým rodičom a priateľom, ktorí nám
akokoľvek pomohli.
Ďakujeme za všetky vecné a finančné dary, ktorými ste podporili našu
materskú školu. Tešíme sa aj na spoluprácu s vami pri skrášľovaní našej
materskej školy pre vaše deti.
Sme vďační a sme šťastní, keď sa nám spoločne darí. Na záver si
prajme veľa zdravia, spokojnosti, radosti a pozitívnej energie, aby boli
deti v našej materskej škole spokojné a šťastné.
Bc. Lenka Berníková
riaditeľka materskej školy
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OZ „Združenie rodičov a priateľov MŠ Trenčianske
Bohuslavice“
Občianske združenie „Združenie
rodičov a priateľov MŠ Trenčianske
Bohuslavice“ bolo založené v roku 2018
za účelom aktívne napomáhať pri
skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho
procesu.
Finančné
zdroje
občianskeho
združenia sú získavané z príjmov podielu
2% zaplatenej dane, finančných darov
a príspevkov fyzických a právnických osôb,
výnosy zo spoločenských akcií a príjmy z činnosti
pri naplňovaní cieľov združenia a iné.
Prvotným cieľom občianskeho združenia sa
stalo vybudovanie detského ihriska v areáli
materskej školy.
Vďaka aktívnemu získavaniu finančných
prostriedkov OZ sa ihrisko na dvore MŠ začalo realizovať v roku 2020.
Aktuálne sa deti v MŠ tešia novým hojdačkám, vláčiku
a interaktívnemu domčeku.
Občianske združenie chce aj naďalej
pokračovať v činnosti, prispievať k
rozširovaniu ihriska kúpou ďalších
komponentov, finančne prispievať
k získavaniu
nových
učebných
pomôcok, ako aj ďalších aktivít pre
podporu
skrášľovania
priestorov
a prostredia MŠ.
Združenia rodičov
ĎAKUJEME.

Za akúkoľvek pomoc pri činnosti
a priateľov MŠ Trenčianske Bohuslavice
Ing. Martina Kozáčková
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"Nenechaj to plávať"
Rozhľadení rodičia si uvedomujú, že formovanie osobnosti - ich detí začína už
v detstve. Preto svojím deťom ukazujú svoj postoj k prírode a ako sa majú chovať
k okolitému svetu.
V sobotu 1. mája 2021 to názorne a prakticky ukázali nasledovné skupiny s
veselými názvami:
Harry Potter - veselá partia Simonka, Agátka, Hugi, Stella, Peťko, Robko, Zuzka,
Maťka a Tibor
Štyri hviezdičky - usilovná Leuška, Nelinka, Rebi a Martinka
Evka & Mareček
Ušopleskovci - Jurko, Kristínka, Miško, ich rodičia a psík Max
Pupavky - Sofinka, Dominička a Deniska
Bagoši - Zuzka, Simonka a Aďko
Kosa-tky - Darinka a Monička
Šikovnice - Evička a Milka
Ďakujeme vám, milé deti, rodičia a naše milé dámy, ukázali ste všetkým, aký ste
pracovití a ako sa to robí.
Srdečne vám ešte raz ďakujem.

Darina Jurigová
starostka obce
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Komunálny odpad
Odpad je súčasťou nášho života,
preto by sme nemali prehliadať
dôležitosť triedenia a spracovania
odpadu.
Každý Slovák vyprodukuje
v priemere 321 kg odpadu ročne.
Z toho
množstva
je
recyklovaných len asi necelých
20kg.
Všetko, čo vyhodíme zaťažuje
našu planétu, ničí zeleň, znečisťuje
ovzdušie, vodu... Aj v našej obci máme preto už niekoľko rokov veľmi
dobre zabezpečené farebne označené kontajnery na odpad, ktoré sa
pravidelne vyvážajú. Je ale smutný pohľad, keď všade okolo poletujú
papiere, pohodené sklo, či niečo, čo tam vôbec nepatrí.
Ak chceme mať našu dedinku peknú a čistú, priložme prosím ruku
k dielu a snažme sa o čistotu nášho prostredia. Nech sme príkladom
hlavne našim deťom. Tak, ako máme doma čisto a útulne, nech to vyzerá
aj pri obecných kontajneroch.
Zuzana Jurišová
poslankyňa OZ

-------------------------------------------------------------------------------------Vážení občania,
na zberný dvor sa nevyváža:
lístie a tráva - na toto vám slúžia kompostéry
stavebný materiál (tehly, betón atď), tento stavebný odpad
vyvážajte do Slovitransu s.r.o., ul. Čachtická 2685/7B, Nové Mesto n/V,
mobil: 0907104870
plasty, papier, tetrapaky – na tieto materiály sú po obci
rozmiestnené kontajnery. Ak sú kontajnery plné na konkrétnom mieste,
použite kontajnery na inom mieste, kde nie sú plné.
Finančný náklad za vývoz odpadu zo zberného dvora je súčasťou
poplatku za komunálny odpad každého občana obce. Majte pochopenie
pre pracovníka zberného dvora, ktorý sa snaží o dôkladné separovanie
odpadu, čím šetrí vaše peniaze.
Ďakujeme za pochopenie
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Odpadové hospodárstvo obce
Podľa nového zákona, samospráva nesmie doplácať na odpadové
hospodárstvo a musí ho hradiť len z poplatku, ktorý vyzbiera od
obyvateľov, z tohoto dôvodu bol navýšený poplatok za komunálny
odpad v roku 2020.
Za odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu platí obec z
vyzbieraných poplatkov od občanov.
Za rok 2020 nám klesla vytriedenosť odpadu o 30 ton oproti
minulému roku. Zvýšila sa však váha komunálneho odpadu o 15 ton
v porovnaní s rokom 2019, čo znamená, že občania menej triedili.
Podľa vytriedenosti odpadu sa odvíja platba za 1 tonu uloženú na
skládku odpadu.
V číselnom vyjadrení to má za následok navýšenie sumy za
uloženie komunálneho odpadu na skládku z 12 Eur/tona na 18
Eur/tona. Ak občanania nebudú separovať komunálny odpad, obec
bude musieť zvyšovať poplatok. Či sa poplatok za komunálny odpad
bude zvyšovať aj v nasledujúcom období to závisí od Vás a Vašej ochoty
podieľať sa na triedenom zbere.
Odvoz a spracovanie triedeného odpadu (papier, kovy, plasty) je
pre občanov bezplatný. Ak nám cudzí občania vyberajú železo z našich
nádob, tak nebuďte voči ním ľahostaní. Stačí ich upozorniť, aby
okamžite odišli, lebo inak voláte na telefónne číslo 158. Títo ľudia v obci
nemajú čo robiť. Následne sa potom stáva, že bývajú obhliadnuté dvory,
ktoré sú neskôr vykradnuté. Tým, že budete reagovať a nedovolíte
podozrivým osobám zdržiavať sa v obci, chránite nielen svoj
majetok, ale aj susedov.
Mali by sme sa snažiť, aby čo najviac odpadu končilo v zberných
kontajneroch na plasty, papier, sklo, kovy, textil a pod. Triedenie odpadu
výrazne redukuje množstvo komunálneho odpadu ukladaného na
skládku, ale pomôžete aj životnému prostrediu v našej obci.

Ing. Erika Plesníková
pracovníčka obecného úradu
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Odpad, odpad a zasa odpad.
Nič nové, odpad nás sprevádza azda celým životom. Ani sa nám
možno nezdá, ale ihneď po narodení sme predurčený byť tvorcom
odpadu. Nie raz sme sa prichytili v situácii, keď sme držali niečo v ruke
a sami seba sa pýtali kam teraz s tým odpadom?
A to je ten moment,
keď aj naša obec sa
zamyslela nad tým , že
by naozaj bolo dobré pre
občanov
vybudovať
niečo
ako
skládka
odpadu alebo inak
povedané zberný dvor.
Samozrejme
nič
jednoduché na prvý
pohľad, ale predsa,
poďme to skúsiť.
Ako prvá vec je vybrať vhodné miesto. Malo by to byť miesto
prístupné pre nákladné autá, osobné autá s prívesným vozíkom alebo
traktor s vlečkou a čo je
dôležité nemalo by rušiť
obydlia našich spoluobčanov.
Všetci poznáme ,, cestu na
elektrovod“ ktorá sa zdá byť
vhodná a priviedla by nás
práve na miesto zberného
dvora.
Na tomto mieste si
môžeme predstaviť oplotený
areál s obsluhou, na ktorom
by boli tzv. boxy vyhradené pre rôzne zberné odpadové materiály.
Odpadový materiál ako papier, sklo, plasty, kovy, drobný stavebný
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odpad, elektroodpad a biologicky rozložitelný odpad ( tráva, konáre,
lístie atď.) Možno malé zhodnotenie odpadu ako drtička konárov pre
ďalšie využitie ako palivo alebo ako kompost do našej, vašej záhrady.
Veď ako sa hovorí,, pre niekoho odpad pre niekoho poklad“. Toto je
naša vízia pre najbližšie obdobie a samozrejme, čo je hlavné zvýšiť
kvalitu a komfort našich milých ľudí, ktorí nás v tejto myšlienke
podporia.
Radoslav Uko
poslanec OZ a zástupca starostky

----------------------------------------------------------------------------

Rekonštrukcia Verejného osvetlenia.
V apríli 2017 sa začalo s postupnou
výmenou
zastaraných
svietidiel
osadených ešte klasickými výbojkami
za modernejšie a úspornejšie LED
svietidlá. Výmena sa realizuje vo
viacerých etapách v závislosti od
finančných možností obce. Aktuálne
(marec 2021) sú vymenené cca 3/5.
Predpokladaný termín ukončenia
rekonštrukcie je rok 2022, z čoho
približne polovica sa vymení
v tomto roku a zvyšok v priebehu
budúceho roka.
Ďalším
potrebným
krokom
k zabezpečeniu spoľahlivého osvetlenia obce bude výmena napájacieho
rozvodu osvetlenia. Ten je v súčasnosti realizovaný holými,
neizolovanými vodičmi, ktoré pri silnejšom veternom počasí spôsobujú
výpadky ističov. Riešením by bolo nahradiť tieto rozvody izolovaným
vodičom alebo káblom. Termín realizácie a spôsob riešenia bude
závisieť hlavne na finančných možnostiach obce.
František Kankara
poslanec OZ
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Malý orloj – ozdoba Bohuslavíc
Ozdobou Trenčianskych
Bohuslavíc je nepochybne aj
zvonica, ktorá prešla viacerými
rekonštrukciami.
V roku 1981 sa o
významnejšiu rekonštrukciu
postaral pán farár Anton
Martinik, ktorý v tom čase
pôsobil v našej farnosti.
Renovácia
spočívala v
nadstavbe
zvonice,
kedy
sa
pristavilo
nové
podlažie. V
takejto
podobe
poznáme
našu
zvonicu aj v
súčasnosti.
Pán farár Martinik dobre poznal význam zvonov.
K pôvodným dvom zvonom pribudli ďalšie štyri, čo
dohromady predstavuje šesť zvonov. Keďže ide o
malú zvonicu, dá sa povedať, že je to rarita.
Posledná významná renovácia zvonice sa uskutočnila v roku 2020,
kedy sa v rámci spolupráce pána farára Richarda Jankoviča a pani
starostky Dariny Jurigovej zásluhou pána Jána Uka a jeho syna
Radoslava zvonica od gruntu mení.
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Zmenou
prechádza
okolie
zvonice, ale aj zvonica samotná. V
strednej časti zvonice sa mení fasáda,
kde pribudli hodiny a dvierka
“malého orloja”. Taktiež sa zmenilo
aj
vnútro
zvonice.
Za
zreštaurovanými dverami upúta
pozornosť každého návštevníka
nástenná maľba, ktorá zobrazuje lesy
obklopujúce našu dedinu. Autormi
tejto maľby sú Zuzka Škrovánková –
Magová a Marek Juriga ml.
Na podstavci pod touto maľbou
možno vidieť maketu kaplnky,
kaštieľa a zvonice, čo je dielom miestneho nadšenca, pána Janka Uka.
Orloj, podľa ktorého zvonica nesie názov “Malý orloj”, sa nachádza
za dvierkami v strednej časti zvonice. Funguje nasledovným spôsobom:
v určitom čase (o šiestej, dvanástej a devätnástej hodine) sa dvierka na
malom orloji otvoria a v ich priestore sa pomaličky posúvajú z dreva
vytvorené reliéfne obrazy, ktoré predstavujú Narodenie Ježiša Krista,
premenenie vody na víno v Káne Galilejskej a Ukrižovanie Ježiša Krista.
Ide o dielo majstra Štefana Matejíka z Novej Bošáce.
Veríme, že
náš “Malý
orloj” je a
aj zostane
trvalou
hodnotou
pre nás a
našich
potomkov a aj pre všetkých návštevníkov Trenčianskych Bohuslavíc.
Ing. Barbora Šimnovičová
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Poklady bohuslavickej prírody
Všetci sme už viackrát počuli vetu: „Keby naši predkovia vstali,
nepoznali by svoju dedinu, mysleli by si, že sú niekde v cudzine.“
Zmizla tá pestrofarebná mozaika malých polí, na ktoré boli naši
predkovia existenčne naviazaní.
Naše dve „dominanty“ – Turecko a Hájnica, sa tiež zmenili, Menej
Turecko, ale Hájnica, ktorá kedysi živila Bohuslavičanov (lebo rovina
bola pánska) sa zmenila, alebo skôr zarástla krovinami a náletovými
drevinami. Medzi Bohuslavicami a Haluzicami kedysi rástli stovky
a stovky štíhlych kríkov jalovca (po bohuslavicky bórky). Tieto jalovce
až 3m vysoké kríky časom zmizli v udianiach, vyleteli hore komínom.
Niektoré poklady prírody sem-tam
ešte zostali.
Náš najznámejší hlaváčik jarný
(Adonis vernalis) svojim žltým kvetom
víta u nás jar. Svojho času sme boli známi
najväčším výskytom tejto rastliny na
Slovensku, čo sa otepľovaním planéty
zrejme mení. Starí Bohuslavičania volali
túto rastlinu „šršnátko“. Zrejme niekto
pre jeho žltú podobnosť so sršňom, ale asi aj pre jeho jedovatosť. Ale
keď sa na Hájnici kosili sená, už to nebol hlaváčik, ale „konská hriva“,
jedovatá, ktorá nemala miesto v krmive. My, ako deti, sme museli
vyberať „konskú hrivu“ zo sena, ktorá sa
potom na mieste spálila alebo zaorala.
V jedno ráno okolo Veľkej noci
stovkami kvetov fialkastej farby zakvitla
ďalšia ozdoba Hájnice – poniklec jarný
(Pulsatilla vernalis).
Na úbočí zo suchej trávy vykúkali
kvietky so žltým stredom, miestami
nebolo kde stupiť.
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Občas sa podarilo nájsť aj krásnu
bielo-žltú, veľmi zriedkavú orchideu –
vstavač bledý ( Orchis pallens), voňavú,
až 40cm vysokú rastlinu.
Poďme ale do Turecka, keďže
Bohuslavičania máme výsadu chodiť „do
Turecka bez pasu“. Zalesnené Turecko
skrýva
pár
veľmi
vzácnych
a zriedkavých rastlín.
Jednou z nich je vstavač purpurový
(Orchis purpurea), u nás najkrajšia
slovenská orchidea dorastá až 70cm,
kužeľové súkvetie až 25cm, veľmi krásna
rastlina.
Ďalšia ozdoba v našom Turecku je
jasenec biely (Dictamnus albus).
Trvalka 100cm vysoká, sa chváli svojimi
bielo ružovými kvetmi, ktoré silne
voňajú škoricovo-citrónovou vôňou.
Táto rastlina je známa éterickými olejmi.
V teplý júnový podvečer, keby ste
zapálili zápalku nad touto rastlinou,
vzbĺkne oveľa jasnejším a silnejším
plameňom.
Žiaľ, pri styku s pokožkou narobí
nepríjemné
pľuzgiere.
Starí
Bohuslavičania volali túto rastlinu
„diktan“. Tento názov zaviedol asi
botanik Holuby, ktorý ju u nás objavil.
Pod stromami na Turecku rastie ešte
jedna chránená nádherná rastlina – ľalia
zlatohlavá. Vyše metra vysoká štíhla,
pekne sfarbená vzácna krása našej
prírody.
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Toto všetko je súčasť nášho okolia, prírody, ktorú treba veľmi
chrániť, aby aj dnešné deti sa mali z čoho tešiť.
Dušan Zaťovič

-------------------------------------------------------------------Ako sa obec stará o svojich občanov
- Obec zabezpečila pre všetkých seniorov od vekovej skupiny 65
rokov a viac rokov vitamínové balíčky.
- Všetkým občanom boli doručené respirátory.
- Obec zabezpečuje pre svojich občanov testovanie, aby nemuseli
strácať čas cestovaním, ale hlavne kvôli stretávaniu sa s inými
osobami.
- Bola zrekonštruovaná miestna knižnica, ktorá slúži zároveň aj ako
klubovňa pre dôchodcov.
- V materskej škole bol zrekonštruovaný sklad hračiek a pracovňa
riaditeľky MŠ.
- Našim deťom v materskej škole bola zakúpená posteľná bielizeň.
- Zakúpili sme nové reproduktory k miestnemu rozhlasu, boli
vymenené poškodené a boli pridané nové reproduktory v časti
obce, kde nebol miestny rozhlas počuť.

Ako občania pomáhajú svojej obci
-

-

Veľká vďaka patrí členom testovacieho tímu, pánovi Milanovi
Jurigovi za citlivé odbery. Ďakujeme našim kuchárkam, ktoré
ochotne pripravovali obed pre testujúci tím - pani Janegovej, jej
dcére Zuzke Krištofovičovej a pani Katke Medveckej.
Ďakujeme poslancom obecného zastupiteľstva za roznášanie
vitamínových balíčkov a respirátorov: Zuzke Jurišovej, Ing.
Gabike Kukučovej, Mgr. Monike Kosovej.
Máj pre nás vyzdobili šikovné dievčatá - Libuška Masaryková,
Evka Krištofovičová, Martula Borseková, Ľudka Krugová
a Martula Surovčíková.
Srdečne ďakujeme účastníkom brigády „ Nenechaj to plávať“.
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Spoločenská rubrika
Naši jubilanti – rok 2020

70 rokov:

85 rokov:

Ján Gajdoš
Ján Juriš
Milada Kopuncová
Mária Melicherová
Štefan Čepec

Hana Hubertová
Štefánia Magová
Vladimír Polák
Monika Havierniková

75 rokov:

90 rokov:

Jozef Dubnička
Ján Kopunec
Emília Ondrášková (č.d. 15)
Emília Ondrášková (č.d. 25)
Jozef Macháč
Emília Hurtoňová

Pavlína Chrenková
Alžbeta Blanáriková

80 rokov:

94 rokov:

Mária Matejovičová
Mária Kaššová
Paulína Michalíková
Mária Medvecká

Emília Švábová

Narodili sa v roku 2020

Navždy nás opustili v roku 2020

Lujza Fabianová
Filip Brezovák
Alex Zedníček
Michaela Štuková
Jakub Jelšina
Olívia Zúberová
Nikolas Králik
Peter Kukuča
Marek Haviernik
Emily Vančová
Denis Doležal

Jaroslava Zlatoidská
Patrik Pastorek
Ľudmila Kraváriková
Ján Masaryk
Rudolf Školík
Vladimír Polák

91 rokov:
Mária Poláková
Ľudovít Bridik
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Bohuslavické nárečie
Barátka –bahniatka
Dráp- pazúr
Fusakle –ponožky
Chabŕždie- drobné raždie
Mascenička- zväzok husacích bŕk
Ny- pozri sa, aha
Otrusinka – omrvinka
Penka- kôl na ktorom sa rúbe drevo
Podobenka- fotografia

Prešburt- tlačenka
Rajzuvat- zbytočne veľa chodiť
Sáhovica- metrový kus dreva
Sersám- konský postroj
Škarbala- stará deravá obuv
Táčky- fúrik
Zachlopit- s buchnutím zatvoriť
Zašantročit- stratiť
Žvachnút- spadnúť z výšky na zem

Príslovia a úslovia
Beda dome, dze galoty žena nosí.
Dze čert nemóže, tam pošle starú babu.
Smrad jak v Carihrade.
Dvom chytrejšie cesta ubýva.

Dobré sa samo chváli.
Príležitost robí zlodeja.
Aj klince stroví.
Gazduje od sta k jednej.

Ľudové pranostiky
Ked neni zima v januári, bude v apríli a v máji.
Ked v máji chrústy poletujú, též dobrý rok slubujú.
Ked kohút kikiríka cez den, zmení sa počasie.
Studený máj, v stodole raj.
Turecko zelené, zemáky do zeme.
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