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December 2011
Vážení občania,
chcel by som Vás všetkých pozdraviť pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov, záveru starého
roka a zrodenia nového. Je to obdobie, keď sa všetci snažíme byť iní ako zvyčajne, priateľskejší,
úprimnejší, láskavejší voči svojmu okoliu.
Zároveň prichádza čas hodnotenia a bilancovania nášho bytia v dosluhujúcom roku, ktorý každému
z nás priniesol čosi iné. Niekomu viac radostí ako starostí, niekomu viac doprial, inému čosi zobral.
Realitu treba brať s vedomím, že sme súčasťou tohto pozemského žitia a všetko čo sa okolo nás deje je
obrazom ľudstva.
V ponímaní našej obce uplynul prvý rok po komunálnych voľbách, keď ste Vy , občania, rozhodli
o zložení orgánov samosprávy. Či ste sa rozhodli správne, to môžete už teraz sami posúdiť. Osobne
môžem skonštatovať, že novozvolení poslanci, i ja, sme našli spoločnú reč, ktorá nemá byť prerušením
kontinuity s predošlými rozvojovými aktivitami a má byť obdobím, ktoré zároveň otvorí cestu aj niečomu
novému. Skrátka povedané, spoločnými rozhodnutiami docielime ďaleko viac.
Vlastnou iniciatívou, pod dozorom verejnosti, sa snaží každý z nás pričiniť o to, aby obec napredovala
vo všetkých aspektoch. Či sa nám to skutočne aj darí, sa dozviete z tohto občasníka, ktorý aspoň z časti
približuje každodenný život v našej obci a prichádza k Vám práve v tieto predvianočné dni.
Prajem Vám príjemné čítanie so želaním, aby vianočné sviatky boli naplnené pokojom, láskou
a šťastím vo Vašich domácnostiach a nový rok priniesol každému z Vás zdravie a zmysluplne prežité dni.
Miroslav Sučák
starosta obce
Z obecného zastupiteľstva

28. január 2011 – Starosta obce informoval poslancov o povinnosti zverejňovania zmlúv, objednávok
a faktúr na stránkach obce. Obec poverila touto úlohou administrátora p. Findríka firmou M-Fittrade,
s.r.o. Obec bola zaradená do 11 km pásma ohrozenia od JZ V1 v Jaslovských Bohuniciach. Podľa
prognóz sa podielové dane oproti očakávanému výnosu zníţili o 3,6%. Obec sa začína pripravovať na
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011. Nezamestnanosť v obci stále stúpa. Slovenský
vodohospodársky podnik realizoval výrub drevín na povodí toku Trnávky . OZ sa uznieslo na zriadení
Junior klubu.
11. marec 2011 – OZ zobralo na vedomie Výročnú správu obce za rok 2010 a Záverečný účet obce za
rok 2010. Obec oslovuje rôzne inštitúcie prostredníctvom projektov v snahe získať nenávratné finančné
prostriedky. Daň za jadrové zariadenia bola vyplatená v plnej výške. V priestoroch ZŠ prebehla
rekonštrukcia vykurovacieho systému, prístavba MŠ bola skolaudovaná. Obec odpredala osobné
motorové vozidlo Renault 19 zverejnenou obchodnou súťaţou.
6. máj 2011 – Poslanci vzali na vedomie Audítorskú správu účtovnej závierky o majetkovej a finančnej
situácii v obci k 31.12.2010. Hlavná kontrolórka predniesla svoje stanovisko k Záverečnému účtu obce za
rok 2010, poslanci schválili Záverečný účet obce s výrokom „bez výhrad“. Prebehlo pracovné stretnutie
zástupcov obcí Bohdanovce nad Trnavou a Šelpice. Výsledkom stretnutia bolo zvýšenie počtu detí v MŠ
v šk. roku 2011/2012. Prebehli práce na oprave strechy ZŠ. Starosta obce informoval o škodách na
majetku vzniknutých poţiarom v KD. Firma TT- TRANS, s.r.o. uskutočnila výrub drevín na Doline.
Počas búrky boli na obecnom úrade poškodené viaceré technické zariadenia. Práce na prístavbe KD
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finišujú. Vyrovnanosť rozpočtu obce po poţiari, búrke a navýšení prác na prístavbe KD bolo treba
vyrovnať z rezervného fondu obce.
24. jún 2011 – OZ odporučilo Komisii výstavby regionálneho rozvoja a ţivotného prostredia vyvolať
rokovanie s Farským úradom o prenájme pôdy na účely vybudovania zberného dvora v lokalite za
ihriskom. Poslanci schválili VZN č. 27/2011 o zneškodňovaní odpadových vôd v obci. Starosta obce
uzatvoril zmluvu o poskytovaní pohrebných sluţieb s firmou Pohrebné sluţby – Patrik Blaţo, Boleráz.
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce bol aktualizovaný.
5. september 2011 – Obec rozhodla vo veci povolenia výrubu stromov firme TT-TRANS, s.r.o.
a náhradnej výsadbe stromov s navýšením výsadby o ďalších 150 stromov. Firma MP Connect, s.r.o.
plánuje výstavbu optickej siete v obci. Komisie pri OZ riešia čoraz viac susedských sporov. Odpredaj
pozemku na Panšuli je neúspešný. Na budove ZŠ je dobudovaný bleskozvod.
14. november 2011 – Starosta obce predniesol návrh rozpočtu obce na rok 2012. Veľká časť diskusie OZ
sa týkala výmeny názorov na prevádzkovanie výherných hracích automatov v obci. OcÚ dostal pokyn
k vypracovaniu nového VZN o výherných hracích automatoch na území obce.
9. december 2011 – Poslednýkrát v roku 2011 sa stretli poslanci OZ, aby sa uzniesli na viacerých
skutočnostiach, ktoré ovplyvnia ţivot v obci. Na návrh poslankyne Hlbockej sa rozhodli, ţe pri kaţdom
z uznesení sa zverejní menovité hlasovanie poslancov. Dohodli sa aj na schválení Programového rozpočtu
obce Bohdanovce nad Trnavou na rok 2012 a na roky 2013-2014, schválili VZN č. 29/2011 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce, Plán
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2012 a Zásady odmeňovania poslancov OZ
v Bohdanovciach nad Trnavou na funkčné obdobie 2010-2014. VZN č. 28/2011 o zákaze prevádzkovania
hazardných hier na území obce neprešlo schvaľovacím konaním.
Stavebná činnosť a ţivotné prostredie

Obec neustále vytvára podmienky pre budovanie nových stavebných obvodov, slúţiacich na výstavbu
rodinných domov. V roku 2011 bolo Spoločným stavebným úradom vydaných 14 stavebných povolení,
z toho 9 pre výstavbu rodinných domov, stavebné povolenie pre Zateplenie obecných budov, stavebné
povolenie na IBV Mladý potok- rozvody elektro, uskutočnenie vodnej stavby Čerpacia stanica
s výtlakom, Domová čistiareň odpadových vôd a ďalšie stavebné povolenia verejnou vyhláškou.
Pre plánovanú IBV Mladý potok medzi ulicami tzv. Farská a tzv. Krajčovičova má obec podanú ţiadosť
o vydanie vodoprávneho rozhodnutia na stavebné objekty IO 03- Vodovod, IO 04- Kanalizácia splašková,
IO 05- Kanalizácia daţďová a o vydanie stavebného povolenia na stavebný objekt Pozemné komunikácie.
Bolo vydaných 16 kolaudačných rozhodnutí, z toho 6 pre RD, kolaudačné rozhodnutie na prestavbu
a prístavbu kultúrneho domu, prístavby jedálne a vstupu materskej školy a iné.
Prístavba kultúrneho domu bola odovzdaná do uţívania v auguste 2011. Vznikli tu nové priestory pre
kancelárie obecného úradu, obecnej kniţnice, jedálne, kuchyne a senior klubu. Pri novostavbe bolo
vybudované nové parkovisko s kapacitou 8 miest, zrealizoval sa nový vjazd do ulice tzv. Farská,
k budove materskej školy pribudol nový vstupný priestor a jedáleň, v budove Základnej školy sa
zrekonštruovala kotolňa a strecha školy.
Projekty

Obec reaguje na kaţdú výzvu o pridelenie grantov, ktoré slúţia na zveľadenie obce. V roku 2011 bolo
podaných 11 ţiadostí o dotácie alebo nadačné granty. Z najdôleţitejších dotácií kaţdoročne podávame
ţiadosť o grant na dobudovanie kanalizácie v obci, ktorú vyhlasuje Environmentálny fond. Z doteraz
vyhodnotených výziev sme získali v rámci programu Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
finančné prostriedky na nákup kniţničného fondu pre obecnú kniţnicu vo výške 500 € a z TTSK sme
získali finančný grant na podporu činnosti folklórneho súboru Ţofia vo výške 200 €. Taktieţ nám boli
poskytnuté finančné prostriedky z Ministerstva financií vo výške 10 000,00 € na projekt „Oprava
verejného osvetlenia v obci- I. etapa“.Z 5-ich fondov budú výsledky zverejnené v prvom štvrťroku 2012.
Prostredníctvom Krajského školského úradu opätovne ţiadame o poskytnutie finančných prostriedkov na
výmenu okien na budove Základnej školy.
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Evidencia obyvateľstva k 15.12.2011

V roku 2011 sa narodilo 13 detí, z toho 11 dievčat a to: Patrícia Valentová, Timea Lisálová, Aneta
Zelenayová, Michaela Hagarová, Ema Granátová, Sofia Paluková, Zuzana Pacoňová, Šimon Šarvaic,
Matúš Mozolák, Nela Haladová, Mária Marková, Helena a Katarína Ganzové.
Do občianskeho ţivota sa zaradili 15-roční, ktorých je 15, z toho 7 dievčat. Plnoletosť 18 rokov dosiahli
14 občania, z toho 7 dievčat.
V roku 2011 zomrelo 8 občanov: Dušan Čápka- 66r., Anna Štefaničková- 83r., Lenka Trníková- 29r.,
Jozefína Nádaská- 84r., Mária Čapková- 85r., Jaroslav Síč- 62r., Pavol Plaštiak- 51r., Filoména
Štefaničková- 79r.
Počet sobášov - 5, z toho 2 civilné.
Odsťahovaní – 9.
Prisťahovaní- 30
Najstarší obyvateľ našej obce je pán
Severín Mikláš – nar. 1919, Metod Babirát- nar. 1921, Anna Kriţanová- nar. 1921, Adela
Lančaričová- nar. 1921.
Počet obyvateľov v obci k 1. 12. 2011: 1 169
Pridelené súpisné č. – 435, 436, 437, 438, 439
Činnosť komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej a prieskumu verejnej mienky

Členovia komisie sa na svojich zasadnutiach zaoberali aktuálnymi problémami, ktoré spadajú do
kompetencie komisie, najmä: riešením aktuálnej problematiky, ktorá sa dotýka zdravotnej a sociálnej
oblasti občanov, zakúpenie tlakomeru a glukomeru pre seniorov, návrhy v danej oblasti, ktoré sa
zapracovali do Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ţiadosť o sociálny príspevok, návrh
na zrušenie hracích automatov na území obce. Zaoberali sa tieţ problematikou bytovej politiky
v obecných nájomných bytoch a verejnej mienky. Na základe podnetov obyvateľov bytových domov
predkladali poţiadavky nájomníkov obecnému zastupiteľstvu, podali návrh na obsadenie uvoľneného
bytu. V období od 14.10. do 9.11.2011 komisia vykonala prieskum verejnej mienky na otázku:
„Ste za to, aby na území obce boli prevádzkované výherné hracie automaty?“ Komisia oslovila 90
občanov obce nad 18 rokov, čo predstavuje zhruba desatinu voličov. Z nich 81 odpovedalo na uvedenú
otázku „nie“, 9 občanov odpovedalo „neviem“ a 0 občanov odpovedalo „ áno“. Celkový vekový priemer
opýtaných bol 40,52 roka. Na prijatie všeobecne záväzného nariadenia o zákaze prevádzkovania
výherných hracích automatov je potrebná 3/5 väčšina poslancov t.j. 6. Na poslednom zasadnutí obecného
zastupiteľstva tento návrh neprešiel o 1 hlas.
Obecná kniţnica

Obecná kniţnica je presťahovaná do nových priestorov v prístavbe kultúrneho domu. Umiestnená je
na 1. poschodí vo veľmi pekných a priestranných priestoroch. Pre občanov je k dispozícii viac ako 2800
kníh, ktoré aktívne vyuţíva 132 občanov. V kniţničných priestoroch je moţnosť práce s internetom bez
úhrady.
Kniţnica je sprístupnená občanom:
pondelok
12.30 – 15.00
utorok
zatvorené
streda
9.00 – 16.30
štvrtok
12.30 – 15.00
piatok
12.30 – 14.00
Zo života obce
Uvítanie detí do života (06.02.2011 Uvítanie 8 detí, ktoré sa narodili v r. 2010 prebiehalo v slávnostnej
atmosfére v zasadačke obecného úradu. V príhovore starosta obce vyjadril radosť nad prírastkami v našej
obci, zaţelal rodičom trpezlivosť a lásku pri ich výchove. Sú to tieto deti: Matúš Čápka, David Čillag,
Veronika Dolinajová, Nela Jantová, Dominika Ladňáková, Jakub a Ela Siantoví, Natália Šarvaicová.
Valentínska diskotéka (13.02.2011) Komisia pre školstvo, šport, mládeţ a kultúru pripravila na nedeľný
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večer Valentínsku diskotéku. Do tanca hrali mladí DJ pod vedením Tomáša Vavru. O zábavu sa postarala
aj Anička Martišovičová predvedením tanca zumba a pani Adriana Tomeková ukázala dogdancig -tanec
so svojím psom.
Fašiangové posedenie pre celú rodinu (20.02.2011)
Komisia pre školstvo, šport, mládeţ a kultúru pripravila na nedeľné popoludnie fašiangové posedenie pre
celú rodinu. Najväčšiu radosť mali deti v maskách, ktoré potešil šašo Jašo, šaška Jaška a čertica Zlatica.
Vyšantili sa i na trampolíne.. Za vydarené fašiangové posedenie patrí vďaka aj všetkým sponzorom, ktorí
prispeli finančne či materiálne.
Prvá obecná zabíjačka (05.03.2011 Poľovnícke zdruţenie Jarabica v spolupráci s kultúrnou komisiou
zorganizovali poslednú fašiangovú sobotu pre občanov i návštevníkov obce prvú obecnú zabíjačku.
Zaujali zarábaním a varením zabíjačkových výrobkov, ktoré si mohli občania zakúpiť a neskôr v
kultúrnom dome i ochutnať. V kultúrnom programe vystúpili súbory Bohdanovčan a Ţofia svojím
fašiangovým pásmom.
Lord of the dance (12.03.2011)
Občania sa zúčastnili v Národnom tenisovom centre Bratislava vystúpenia írskej tanečnej skupiny LORD
OF THE DANCE. Precízne tanečné výkony desiatok tanečníkov v sólových výstupoch a nezameniteľných
tanečných formáciách preslávili írsky tanec po celom svete a očarili i nás. Skutočne krásny kultúrny
záţitok!
Prvé stretnutia mládeže v Junior klube (18.03. a 26.03.2011) Komisia pre školstvo, šport, mládeţ a
kultúru pripravila pre mladých ľudí podmienky na fungovanie Junior klubu. Prvé stretnutia sa niesli v
znamení plánovania a organizovania aktivít, ktoré by zaujali mladých v obci. Do klubu sa zakúpili
spoločenské a tvorivé hry pre mladých.
Brigáda na cintoríne a okolí kostola (24.03.2011) Brigády na miestnom cintoríne a v okolí kostola sa
zúčastnili väčšinou členovia seniorklubu. Išlo najmä o práce pri hrabaní opadaného lístia, vyčistení a
okopaní priestranstva pri kostole, ale najmä na uprataní dreva po vypílených stromoch.
Juniori v klube a na turistickom výlete (01.04.2011 a 02.04.2011) Na prvoaprílovom stretnutí si mladí
členovia vyskúšali výrobu domáceho tvarohu a syra. Syr musel dozrieť do ďalšieho dňa, mladí turisti ho
ochutnali na výlete v ruinách Dobrovodského hradu. So záujmom si prezreli námestie Dobrej Vody s
informačnými tabuľami, ale aj archeologické vykopávky a ruiny bývalého kláštora na Katarínke.
Lúčnica - návšteva predstavenia Mladosť a krása (07.04.2011) Krásneho vystúpenia svetoznámeho
tanečného folklórneho súboru Lúčnica v Dome kultúry Trnava sa zúčastnilo 28 občanov, väčšinou seniori.
Predstavenie sledoval aj umelecký vedúci a choreograf pán Prof. Štefan Nosáľ, ktorému tieţ patril
záverečný standing ovation.
Prípravy v Junior klube ku Kvetnej nedeli (08.04.2011 a 15.04.2011) Dievčence si v klube vyskúšali
maľovanie vajíčok, chlapci nastrihali mašličky a zabezpečili vŕbové halúzky. Vyzdobené vŕbové halúzky
v predvečer Kvetnej nedele umiestnili pred vchodom do kostola, čím pripomenuli starším, ako sa
chodievalo spievať a vinšovať počas tohto sviatku.
Turistický výlet do Malých Karpát (16.04.2011) Výlet na vrch Veľká Homola (709 m) bol zaujímavý.
Výstup dal zabrať mladým aj tým starším, ale pohľad do okolia z vyhliadkovej veţe vysokej 20 m stál
určite za vynaloţenú námahu. Účastníci navštívili aj hrad Červený kameň, kde sa všetci občerstvili a
prezreli si nádvorie hradu a priľahlé priestory, okrem iného aj ţidovský cintorín.
Stavanie mája pred obecným úradom (30.04.2011
Táto pekná tradícia sa zachovala dodnes, a tak aj v našej obci postavili zdatní hasiči máj pred obecným
úradom. Pri stavaní im svojim spevom pomáhali seniori zo speváckej skupiny Bohdanovčan.
Deň matiek (08.05.2011 Druhú májovú nedeľu sme si pripomenuli tento krásny sviatok. Kultúrny dom sa
zaplnil deťmi, rodičmi i starými rodičmi z Bohdanoviec i Šelpíc. Deti ZŠsMŠ vytvorili pre mamičky
darčeky a svoju vďaku a lásku mamičkám vyjadrili pesničkami, básničkami, scénkami, tancami.
Misijná obnova (19. 05. 2011 - 22.05.2011)
Po roku sa do našej farnosti vrátili misionári z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, ktorí počas
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štyroch dní činili misijnú obnovu v našej farnosti. Ich povzbudivé slová a činy určite budú mať do ďalších
dní nášho ţivota spásonosný účinok.
Májová diskotéka (14.05.2011) Komisia pre školstvo, šport, mládeţ a kultúru pripravila pre mladých
májovú diskotéku, poskytli príjemnú atmosféru s ponukou nealko nápojov a iného občerstvenia. Veríme,
ţe ďalšie akcie upútajú aj tých, ktorí tentoraz neprišli.
Výlet seniorov na Bradlo (22.05.2011) Navštívili Múzeum Milana Rastislava Štefánika v obci Košariská,
vrch Bradlo, kde je pochovaný M. R. Štefánik spolu s jeho talianskou leteckou posádkou. Z celého
pomníka mali krásny výhľad do kopaničiarskeho kraja.
Noc kostolov (27.05.2011)
Ekumenický projekt Noc kostolov mal za cieľ ponúknuť kostol ako priestor na otvorené stretnutie rodín v
spoločenstve ľudí dobrej vôle, bez ohľadu na ich vierovyznanie. Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom prispeli k mimoriadne úspešnej akcii Noci kostolov v Bohdanovciach.
Deň poľovníctva (04.06.2011) Poľovnícke zdruţenie Jarabica Bohdanovce zorganizovalo uţ 3. ročník
Dňa poľovníctva v obci. V rámci neho pripravili poľovníci v kultúrnom dome výstavu poľovníckych
trofejí s ukáţkou poľovných zbraní a pozorovacej techniky. Pripravili súťaţ v streľbe zo vzduchovej
pušky a pre dospelých poľovnícke hody. Poľovníctvu zdar!
Výlet seniorov do okolia Rajca (22.06.2011) Navštívili Slovenský Betlehem v Rajeckej Lesnej, skvost
nášho rezbárstva. Rázovitú obec Čičmany, ktorá je známa unikátnou architektúrou - maľovanými
zrubovými drevenicami a kúpele Rajecké Teplice.
Petrovci a Pavlovci proti výberu sveta (03.07.2011) Hodová nedeľa sa niesla i v znamení 13. ročníka
súboja Petrov a Pavlov proti "výberu sveta". Zápas skončil nerozhodne 6:6, strieľali sa jedenástky, ale
výsledok 9:9 svedčí o dobrej príprave oboch muţstiev. Všetkým chutil výborný guláš a osvieţenie
hasičskou historickou striekačkou.
Kresťanský letný tábor farnosti (25.07.2011-28.07.2011)
Farnosť Bohdanovce nad Trnavou zorganizovala kresťanský letný tábor pre deti z Bohdanoviec a Šelpíc v
rekreačnom zariadení Výtoky pri Moravanoch nad Váhom. Počas pobytu si vyskúšali mnoţstvo
nezvyčajných hier.
Spomienka na 67. výročie SNP (28.08.2011) V predvečer 67. výročia Slovenského národného povstania
si aj naši občania pripomenuli jednu z najvýznamnejších udalostí slovenských národných dejín. Potom
nasledovalo zapálenie vatry a pre deti opekanie v areáli TJ.
Slávnostné otvorenie prístavby kultúrneho domu (28.08.2011 Otvorenie prístavby kultúrneho domu za
účasti pozvaných hostí, poslancov súčasného i predchádzajúceho obecného zastupiteľstva, členov komisií
a občanov bolo príleţitosťou na zhodnotenie investičnej akcie a prehliadku nových priestorov.
Posedenie dôchodcov a jubilantov (23.10.2011) Na milé posedenie pre dôchodcov členky kultúrnej
komisie pripravili malú výstavu kvetov a plodov jesene. V rámci mesiaca úcty k starším boli na tejto milej
slávnosti odovzdané darčeky jubilujúcim občanom, ktorí sa v roku 2011 doţili :
60 rokov: Milan Čápka, JUDr. Gabriel Debnár, Mária Dekanová, Helena Hilkovičová, Ľudovít Kočiský,
František Kozoň, Blaţena Krúpová, Rozália Piačková, Ing. Jaroslav Sianta, Daniela Siantová, Vendelín
Svidraň, Marián Vadovič.
70 rokov: Rudolf Bohunický, Štefan Gomola, Alţbeta Horváthová, Margita Izakovičová, Mária
Ladňáková, Filoména Lešnofová, Ladislav Puškáš, Margita Šinková, Mária Škorvagová, Mária Tarabová.
80 rokov: Helena Koleničová, Boţena Kozinová, Irena Majerčáková, Viktória Nádaská, Vendelín Noga,
Irma Pobiecka, Eduard Sýkora.
90 rokov: Metod Babirát, Anna Kriţanová, Adela Lančaričová.
Spomienka na padlých občanov vo vojnách (11.11.2011) Naše kostolné zvony sa pripojili k zvonom
mieru, ktoré znejú celým svetom od 11. novembra 1918. Prítomní si uctili pamiatku 28 občanov
Bohdanoviec, ktorí padli v oboch svetových vojnách (26 v 1. svetovej vojne a 2 v druhej svetovej vojne).
Divadelné predstavenie "Konečná stanica" (13.11.2011) Predstavenie z pera Stanislava Ščepku
"Konečná stanica" v podaní divadelného zdruţenia Na strnisku bolo príjemným osvieţením nedeľného
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popoludnia pre občanov, ktorí mali z neho pekný umelecký záţitok.
Malokarpatská vínna cesta - Červený kameň (19.11.2011)
Príleţitosť preţiť príjemné popoludnie v priestoroch hradu Červený kameň vyuţili aj seniori z
Bohdanoviec. Vychutnali si kvalitné vína Pretzelmayerovcov, ktorí produkujú akostné, ale aj prívlastkové
vína. Popri koštovke vín si hostia pochutili na tradičných jedlách nášho regiónu a zaspievali spolu s našimi
seniormi.
Mikuláš v Bohdanovciach (06.12.2011)
Pre najmenších občanov bol pripravený vo večerných hodinách príchod Mikuláša, anjelov a čerta. V
očkách detí vyvolali nesmiernu radosť. Rozţiarený vianočný stromček a pesničky s vianočnou tematikou
dotvorili príjemnú mikulášsku atmosféru.
Obrazové prílohy s popisom akcií nájdete aj na webovej stránke obce v časti Média-Zo života obce
rok 2011
Súbor Bohdanovčan

Súbor Bohdanovčan - pod vedením pani Jarmily Valovičovej a sprievode harmonikára Romana Halána
sa pravidelne stretávajú seniori a nacvičujú staršie i novšie pesničky. Pri speve zabúdajú na kaţdodenné
starosti a i takýmto spôsobom si spríjemňujú jeseň spoločného ţivota. Spevácky súbor má zásluhu na tom,
ţe oţivuje bohaté dedičstvo našich ľudových piesní i budúcim generáciám. Súbor vystupuje a spestruje
takmer všetky kultúrne akcie v obci, za čo im patrí poďakovanie.
Folklórny súbor ŢOFIA

Folklórny súbor Žofia – v roku 2011 vystúpil na 16 kultúrnych podujatiach nielen v našej obci, ale aj
v okolí. Najväčším úspechom, ktorý v tomto roku dosiahli, bolo získanie 2 zlatých a 1 strieborného pásma
na 44. ročníku celoslovenskej súťaţe umeleckej tvorivosti učiteľov „Chalupkovo Brezno“. Naša folklórna
skupina je nositeľom tradícií, prezentuje mnoţstvo ľudových piesní a najmä prekrásne kroje nášho
regiónu.
Dobrovoľný hasičský zbor

V tomto roku sa naši hasiči zúčastnili niekoľkých súťaţí, kde predviedli ručnú striekačku z roku 1924. Na
jar to bola celoslovenská súťaţ na výstave Fireco v Trenčíne, v júni súťaţ v Senci, kde získali druhé
miesto a taktieţ krásne tretie miesto na tradičnej súťaţi s historickou technikou v Rakoviciach. Členovia
DHZ sa zapájali aj do kultúrno-spoločenského diania v obci na akciách počas celého roku..V októbri sa
zúčastnili taktického cvičenia v Smoleniciach.
Seniorklub

Takmer 50 členov Seniorklubu sa pravidelne stretáva na svojich posedeniach v kultúrnom dome, kde si
vzájomne odovzdávajú skúsenosti, ale získavajú aj informácie o riešení zdravotných, právnych a iných
problémov. Aj vo vyššom veku ţijú naplno, stále sú aktívni, o čom svedčia ich špeciality, ktoré vţdy radi
prinesú a podelia sa s ostatnými členmi na ich stretnutiach. Kaţdý mesiac pri dobrej hudbe pána Ľubomíra
Tomeka si zaspievajú a zatancujú, pretoţe ešte stále chcú vychutnávať ţivot v plnej kráse. Okrem toho sa
v tomto roku zúčastnili rôznych podujatí, v Dome kultúry Trnava si pozreli folklórny súbor Lúčnica,
v máji absolvovali pekný výlet na Bradlo a Košariská, zaujímavý bol výlet do Rajeckých Teplíc, Rajeckej
Lesnej a Čičmian. V novembri mali moţnosť vidieť a preţiť na hrade Červený kameň Malokarpatskú
vínnu cestu. Aktívne sa podieľali pri čistení prístavby kultúrneho domu, realizovali dve brigády na
cintoríne a jeho okolí. Nezištne pomáhajú pri organizovaní akcií v obci, za čo im patrí srdečná VĎAKA!
Pozývajú aj ďalších seniorov do svojho klubu. Postavte sa samote a nude a nájdite si čas na stretnutie
s vašimi „vrstovníkmi“.
Poľovnícke zdruţenie „Jarabica“

Poľovnícke zdruţenie „Jarabica“ Bohdanovce nad Trnavou sa v roku 2011 orientovalo na vytvorenie
udrţateľných podmienok na preţívanie zveri, jej prikrmovanie počas zimných mesiacov jadrovým
a objemovým krmivom. PZ sa snaţilo oţiviť kmeňové stavy zajaca v roku 2011 aj farmovým chovom
zajacov. Za tým účelom zakúpili 10 chovných párov poľných zajacov. Celkovo z týchto chovov získali 65
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mláďat, z ktorých 34 ks vypustili do vybudovanej ohrady za účelom ich aklimatizácie. Tieto zajace budú
do voľnej prírody vypustené v marci 2012. Pre verejnosť v roku 2011 zorganizovali obecnú zabíjačku
v spolupráci s kultúrnou komisiou pri OcÚ. V júni v rámci mesiaca poľovníctva zorganizovali Deň
poľovníctva spojený s výstavou poľovníckych trofejí, zbraní a streliva.V tomto roku naplánovali
v novembri poľovačku na baţantov, kde sa celkovo odlovilo 13 kusov.
V januári 2011 zorganizovali poľovnícky ples, ktorý mal pozitívny ohlas v názoroch občanov, preto PZ
pripravuje na 14.1.2012 ďalší ročník poľovníckeho plesu, na ktorý Vás srdečne pozýva.
Šport v obci

Futbal v súčasnosti predstavuje jedinú trvalú športovú aktivitu v obci, ktorá sa realizuje. TJ Elastik
Bohdanovce momentálne zabezpečuje športovú činnosť dospelých a prípravky. Nádej bohdanovského
futbalu upierajú predstavitelia klubu i obce najmä na prípravku, kde pod vedením skúseného a úspešného
hráča Bohdanoviec Tomáša Minaroviča trénuje pribliţne 15 chlapcov z Bohdanoviec, Šelpíc i Trnavy.
Veríme, ţe s podporou obce i nadšených rodičov budú tieto deti rozvíjať nielen svoju športovú činnosť a
talent ale aj disciplínu a zmysel pre povinnosť.
Hlavnú športovú činnosť predstavuje muţstvo dospelých pod vedením hrajúceho trénera Tibora Lenivého.
Bohdanovce v súčasnosti hrajú oblastnú súťaţ sk. A, ktorú zabezpečuje Oblastný futbalový zväz Trnava.
V sezóne 2010/2011 skončilo muţstvo TJ Elastik Bohdanovce na 6. mieste tabuľky, so skóre 56 strelených
a 54 inkasovaných gólov. Postupujúcim muţstvom sezóny 2010/2011 bol tím Hornej Krupej. V porovnaní
so sezónou 2009/2010, kedy muţstvo Bohdanoviec skončilo na 12. mieste, je minulá sezóna výrazným
posunom vpred.
Momentálne po 15. kole sezóny 2011/2012 muţstvo Bohdanoviec figuruje na 11. mieste. Futbal je
kolektívna hra, úspech muţstva je úspechov všetkých hráčov i náhradníkov. Avšak na tomto mieste je
našou povinnosťou spomenúť jedného hráča, dlhoročného brankára Bohdanoviec. Tomáš Piš odišiel na
hosťovanie do klubu Modranky, týmto mu chceme poďakovať za dlhoročné sluţby a zaţelať mu najmä
naplnenie jeho športových ambícií.
Súpiska hráčov A muţstva: Macko Stanislav, Hlbocký Ján, Kavický Peter, Kover Peter, Kocian Martin,
Braniša Tomáš, Kučík Peter, Kriš Marek, Dolinaj Patrik, Lenivý Tibor, Bočko Martin, Braniša Peter, Litva
Lukáš, Kocian Ľuboš, Heriban Marcel, Vadovič Jozef, Doboš Peter, Minarovič Tomáš, Prekop Richard.
Tréner A muţstva: Tibor Lenivý, asistent: Oleg Trník.
Bohdanovská 7. Tradičnou akciou, ktorá sa dlhé roky konala v Bohdanovciach, boli beţecké preteky pod
názvom Bohdanovská 7-mička. Iniciatívu nad nasledujúcim XIII. ročníkom prevzala komisia pre
školstvo, mládeţ, šport a kultúru pri obecnom zastupiteľstve. V roku 2011 sa preteky konali 1. mája.
Trasa pretekov bola vedená takmer všetkými ulicami obce, pričom dĺţka trasy dosiahla takmer 7
kilometrov. Hovorí sa, ţe 13 je nešťastné číslo, no jediným problémom organizátorov bol najmä
neustávajúci dáţď. Počasie sa umúdrilo aţ výstrelom starostu obce zo štartovacej pištole. Súťaţiaci boli
rozdelení do viacerých kategórii podľa veku a pohlavia. Tu sú najlepší pretekári:
Najlepší mládeţník
Najlepšia ţena
Najlepší muţ

Meno
Filip Doboš
Zuzana Pribulová
Rastislav Dobšovič

Rok narodenia
2001
1977
1972

Výsledný čas
34:13
29,23
26,20

Základná škola s materskou školou

Základnú školu Bohdanovce nad Trnavou v školskom roku 2010/2011 navštevovalo 48 detí, z toho bolo 20
dievčat a 29 chlapcov. Pedagogický kolektív tvorí 6 pedagógov vrátane riaditeľky školy a dve
nepedagogické zamestnankyne. Ţiaci dosiahli veľmi dobré výsledky, prospeli všetci. Pracovali
v záujmových krúţkoch: anglický jazyk, tanečný krúţok, atletický, tvorivá dielňa. Medzi významnejšie
aktivity a činnosti ZŠ patrili: plavecký výcvik ţiakov 2.-4. ročníka na plavárni Zátvor v Trnave, návšteva
manufaktúry na výrobu papiera, divadelné predstavenia, mikulášska a vianočná besiedka s programom
detí, zápis do 1. ročníka, literárna súťaţ Hollého pamätník, karneval, sokoliari zo Sv. Antona, oslavy Dňa
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matiek, ukáţky historického šermu, návšteva dopravného ihriska v Galante, beseda s policajtmi, športový
deň na MDD, exkurzia do Galérie J. Koniarka, pobyt v škole v prírode Modra-Harmónia. Ţiaci počas
školského roka získali ocenenia v súťaţiach: spevácka súťaţ „Slávik Slovenska“ - 3. miesto D. Plaštiaková,
výtvarné súťaţe „Tak plynie čas“- 3. miesto F. Šteffek, „Motýle a chrobáky“- 3. miesto A. Hurek , „Les
pre ľudí“ - 2. miesto P. Tomík, literárna súťaţ „Hollého pamätník“ - 3.miesto A. Tomeková, matematická
súťaţ „Pytagoriáda“- úspešný riešiteľ S.Vadovič, športová olympiáda „Sito pre talenty“, medailisti - F.
Doboš, L. Minarovič, D.V. Peňak, V. Kočiská. Bliţšie informácie o úspechoch ZŠ s MŠ odprúčame
pozrieť si v správe za školský rok 2010/2011 na webovej stránke obce alebo školy.
V školskom roku 2010/2011 boli v materskej škole zriadené dve triedy s celodennou výchovou a
vzdelávaním a jedna trieda s poldennou výchovou a vzdelávaním. Do materskej školy bolo zapísaných 64
detí vo veku od troch do šesť rokov. Pedagogický personál tvorí 5 učiteliek, školníčka a 3 zamestnankyne
školskej stravovne. Počas školského roka sme organizovali rôzne aktivity, činnosti a tvorivé dielne s
rodičmi, ako napr. BUBU párty - o najvydarenejšieho strašiaka, workshop pre rodičov a deti „Zdravý
úsmev pre celú rodinu“, Mikuláš, pečenie a zdobenie medovníkov, vianočná besiedka pod názvom „Zima
okolo nás - teplo v nás“, koledovanie v obci, súťaţ o najkrajšieho snehuliaka, fašiangový maškarný ples,
vynášanie Moreny a vítanie jari, návšteva dopravného ihriska v Galante, slávnostná akadémia ku Dňu
matiek, ukáţka práce policajného zboru, výlet na farmu Humanita, Noc kostolov - prezentácia detí, brannošportový deň - MDD, opekačka s rodičmi na školskom dvore a rozlúčka s predškolákmi spojená s
diskotékou. V septembri bola otvorená nová jedáleň pre ţiakov základnej školy. Materská škola sa zapojila
do projektov - Školské ovocie, Slniečkové deti, Ţabka BUPI, MŠ organizovala Krúţok anglického jazyka 17 detí a tanečno- pohybový krúţok - 20 detí.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli finančne a materiálne k úspešným akciám v roku 2011

Peter Benko, Kamil Bilec, Alojz Čeles, Vladimír Deák, Andrea Dobošová, Ing. Ľudovít Ďuriš, Jozef Číţik,
Elastik Šelpice, Jaroslav Hlbocký, Ing. Ján Hurek, Jupet – Ing. Juraj Krištofík, Oľga Jakubcová, Eva
Kočíšková, Roman Kolena, Angelika Kopřivová, Peter Košický, Ing. Ľubomír Kvetan, Ing. Pavol
Kurňava, Mária Krchnáková, Gabriela Lančaričová, Ernest Lančarič, Peter Mračka, Anna Nováková, firma
Papo, Ľubomír Ryška, Štefánia Ryšková, Jozefína Selecká, Rudolf Šarvaic, Andrej Spál, Marián Šimek,
Marián Šinka, Jozef Škoda, Branislav Sučák, Ing. Martin Sučák, Ing. Július Tarkoš, Ing. Mária Tomeková,
Vladimír Velšic.
Príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko
dobré do nového roka Vám želá obecný úrad.
Srdečne pozývame občanov na tradičný vianočný
koncert, ktorý sa uskutoční dňa
26. decembra 2011 (pondelok) o 14,30 hod. vo farskom
kostole sv. Petra a Pavla v Bohdanovciach. V
programe vystúpia s krásnymi vianočnými piesňami a
koledami spevácky zbor Prameň z Voderád a náš
folklórny súbor Žofia.
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