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Na úvod
Všetko, čo nás obklopuje, tná svoju históriu. Majú .ju národy,

nrestá i najmenšie obce. A prichádzajú chvíle, keď sa nad minulos-
ťou zamýšl'ame a berieme si z nej poučenia.

Vel'kým podnetom k takémuto zamysleniu i poučeniu je práve
50. výročie zaloŽenia Komunistickej strany Československa, ktoré
sme nedávno oslavovali.

Dtl tohto jubilejného výročia spadá i 650' výročie prvcj pÍsomnej
zrnienky o obci Neporadza.

Je povinnosťotr kaŽdého kultúrtteho človel<a poznat dejiny svoj-
lro lrárocla, najmá minulosť mesta, obce, l<de sa narodil, kde žije. Je
zároveň povinnosťou vážiť si prácrr našich predkov, ehrániť kul-
túrtte, historické i prirodné panriatky.

A.j obec Neporadza prešla zloŽitým vývojom. Vzrástla a opekne-
la. Úsilie jej občanov ocenila vláda Slovenskej socialistickej repub-
lil<y dňa 28. apríla 1971, keď MNV udelila Čestné uznanie I. stupňa
s finančnou odmenou Kčs 100.000._ a titul ,,obec 25. výročia oslo-
bodenia Československa Sovietskou armádou".

Dávnejšia minulosť a najmá svetlá prítomnrrsť bude iste zdrojom
úsilia obyvatel'ov obce a jej ďalšieho zvel'aďovania.

Toto všetko podnietilo napísať strátrl<y dejín obce, zostaviť pub_
líkáciu, ktorá by skronrnýn spisobom prispela k slávnostnej uda-
losti osláv 650. výročia prvej písomnej zmienky o Neporadzi'



Prírodné podrnienky
Poloha
Ollec l.lepot'adza leŽi tra iuŽných svalloch ostrého vrchu (768 m)

v StráŽovsl<cj il<lt'natitre a katasl.et' obce na jultu siaha po záver
|lanovskej kotlÍny. AdrninisLr'aLÍvnc patrí do okresu TrenčÍn; od
Trcnčina je vzdialcná 24lun nat juhovýclrod.

{]hotár
Ii;rtasLrálnou výtncr'orl ] 445'65 ha 1ratr:í Neporarlza medzi menšie

crlrcc. Chotár rná pclzdiŽny tvar, smerujúci od rra.ivyššie poloŽenélro
tllir.'sLa ostr'ého vrchtt (768 nr) k juhovýchodu. Na východe hraničí
:; \,ícltešicatni, smerotn na juhovýclrod s Bobotol]1, na juhu so Svin-
rlou, na zápz,-de s Tretrčianskynri lr{iticanri a Soblahovom, na severe
s Kubrou a Peťclvl<ou, a chotárne hranice na Severovýcirode uza-
tvárajú lríotešice.

Ceologické podmienky
Str:ážovská hornatina je prevaŽne zložená z vápencovýclr a do-

l<lttrit<-rvýclr masívov, zbytkov mohutného druhohorného príkrovu.
l'al< aj oblasť ostt'élro vrchu a Neporadze jc zaradená do druho-
liortlého triasu s p'.'evahou vápenca a dolomitu.

Klirnatické podnrienky
PodnebÍe chotára vzhLaďom na patričnú zemepisnú šírku i výšku

nie je stále. Trieštenie podnebia spósobuje aj nerovnosť terénu'
obec Neporadza s juŽným územím patrí k nl'ierne teplému a mier-
rle vlhkému okrsku s prienrernou ročnou teplotou 8 0C a priemer-
nýnl počtom zrážok za rok pod 700 mm. Vyššia, zalesnená časť
e]rotára nad 500 m, patrÍ k trrierne chladnému a mierne vlhkému
okrsku, s príemernou ročnou teplotou 7 0C a priemerným počtom
zráŽok za rok nad 700 r,rm. Najstudenejšie obdobie býva v januári
(1lrretner 4,7 'C), najteplejšie b}'va v júli. Snehová pokrývka býva
slabá, len v oblasti ostrého vrchu napadne o niečo viac. Počet bú-
rok jc normálny a počet dní s hmlou malý. Prevládajúce vetry sú
severtre a severozápadné. Najsilnejšie sú vo februári' v máji a júli
llývajú vetry slabé. Najjasnejšie dni bývajú v auguste, zamračené
'"' nol'embrí a r]ecembri. oblačnosť sa pohybuje medzi 60_65 %.

4



Póíne typy
V opisovanom území prevládajúcim pódnym typom je stredoeu-

ropská lrrtedozem. Je to hnedozem, na ktorej póvodne rástol lisi-
natý les, ktorú čIovek už značne zmenil obrábaním. Na území' kto-
ré tvoria vápence a dolomity, vzniká pÓdny typ rendziIta.

Rastlínstvo a živočíšstvo
Územím clrotára prechádza }rranica, rozdelujúca ho na dve ob-

lasti, a to na oblasť karpatskú a oblasť panónsku. Tieto dve oblasti
sa navzájom prelínajú. V spomenutej panónskej oblasti sa vysky-
tuje celý rad teplomilných ras|]Ín, ktoré tu majú severnťt hranÍctl'
Clrarakter lesov v tejto oblasti tvoria borovicové lesy s kr'ovinatýin
zárastom z drieňa, svÍbu, hlohov a liesky' Vyššie polohy pokrýva-
jú bučiny pretniešané javor'om. Roztrúsene sa nachádza i smrek a
smrekovec.

V lesoch sa zachovali vzácne druhy živočíchov, najrrlá hmyzu
(fúzače, bys'ul'ušky, drobčíky). Z rýb pstruh potočný (Salmo tru|ta)'
Z obojžive|nixov na vlhkých miestach žije salamandra škvrnitá
(Salarnandra salamandra), v lesoch sa vyskytuje skokan lrneclý
(Rana temporaria). Z cícavcov Sa v lesoch hojnejšie vyskytuje je-
ler-r karpatský (Cervus alaphus), srnec Lrórny (Capreolus caprerllus),
sviňa divoká (Sus scrofa) a líška obyčajná (Vulpes vulpes). Ýztlc-
nejšie sú kuna hÓt'na (lv{artes martes), jazvec obyčajný (Mele:; me-
tes), a veLmi vzácne rys (I',ynx lynx).

Nepor adza kedysi "..
Najstaršie dejiny Bošianskej a Rožňovej Neporadze

Najstarší záznam o výskyte mena Neporadza pochádza z ro|<tl'
12ii9 a je v listine krála l]elu TV., ktorou V tolnto roku ohraniči|
cltotárne nredze obce Jastrabie (Višňové). Listina spomína ,,zenr
Neporadzu" patriacu l< Trenčianskemu lrt:ttdu, ktorá susedila s .las-
trabím rovnako ako Turná a IvIitice. Listina zachovala sa len v ori-
gínálnom odpise z ro]<u 752l.1

V 13. storočí bola zeln Neporadza ešte nelozdeleným celkom,
litorý sa skladal z clrotát'ov nesl<oršíclr obcí Mulá Neporadza, Svin-
ná, RoŽňová Neporadza a zaiste aj Bošianslta Neporadza, I<tot"é sir
z neho neskór vyčlerrili ako dclnácie zemanom. Dnes sa ttŽ neclá zi-
stiť, ako to bolo v skutočn<lsLi, ale al< by snre ohraničenie chtltijrov
pi'eniesli clo dnešnélro s:tltvtt, tal< zelrtl Nepltt'lrz l'ry bc'la RoŽňtlvti Ne-



poradza. Vzhladom na to, Že majetok Bošanských bol veťmi staré-
lto pÓvodu a nevieme, či sa_ Rožňova Neporadza vyčlenila z bošian-
skeho majetku alebo z rnajetku Trenčianskeho hradu, možno v ro-
ku 1269 predpokladať už dve l.Ieporadze: jedna patrila Bossányiov-
cclm, druhá Trenčianskemu hradu. Potom v listine spomínaná Ne--
paraz bolo by územie neskoršej Malej Neporadze a Svinrrej, ale to
sÚ uŽ len dohady.z

obec sama spomÍna sa prvý raz v roku 1521 ako Pustá Neporaclza
(possessio Puztanapraz). V tomto roku vrátil ju král' Karol Róbert
grÓfovÍ Barleusovi ako jeho niekdajší dedičný majetok za verné
služby a utrpené škocly. obec teda jestvovala už skór a pred ro-
kom 1321 ju protiprávne aŽ do svojej smr.ti držal Matúš Čák.

Pomenovanie oboch obcí sa v listinách nasledujúcich rokov ne-
uvádza rovnako, a to sťažuje ich presné topografické určenie: Ne-
tlparaz, Neporaz (7337,1356, 1366), v roku 1357 sa prvý raz spomÍ-
najú zreteLne dve Neporadze: Neporadza a druhá Neporadza (pos-
sessio Nepracz et alía Neprach), ale okolo roku 1366 aj Horná Ne-
poradza a Pus|á Neporadza (Felsewneporaz a Pustaneporaz) ako
dve obce, podobne tieŽv rokoch L382,l4I3,I4I4,1427' 1433 a 1498'
NajčastejšÍe sa V listinách však spomÍna len ako Neporaz (13'/6),
Neporad (1582), Neparaz (1410), Napraz (7426), Neporach (14S0),
a podobne. V rokoch 149'7 a 1516 spomína sa tiež Velká a Matá Ne-
poradza (Naghneporaz, Kysneporaz), ale medzitým v r. 1503 aj
Horná a Dolná Neporadza (Felsewneporacz, Alsoneporacz). To všet-
l<r'r 5f6lujg určenie, o ktorú Neporadzu ide.s

Porovnaním týchto údajov prišli sme k záveru, že v listináclr
spomínaná Horná Neporadza, prÍpadne od konca ]-5. storočia tiež
VeLká Neporadza, bola neskoršia Bošianska Neporadza, a Pustá,
prípadne Dcllná Neporadza, bola neskoršia Rožňova Neporadza. UŽ
začiatkom 16' storočia sa názvy oboch obcí ustáIili na Zemiansl<u
(Bošiansku) a na Rožňovu Neporadzu.

Spomenuli sme uŽ, že v roku 1321 dostal Bánov syn Barleus od
kráI'a Karola spáť Pustú Neporadzu, ktorú im bol zzrujal MatÚš
Cák. od tejto doby sa členovia rodiny Bossányi (bol to jeden z naj-
starších rodov v Trenčianskej Župe, pocháclza z roclu Diviackych a
spočiatku boli s rodínou Majthényi spoluvlastníkmi Motešíc) rra
trenčianskych majetkoclr stále delili, alebo si výtnenou doplňoveli
ich získané časti.

V roku 1383 objavuje str medz'i v]astníkmi v Neporadzi v iisti-
nách nové meno, aj keď zatial' |en záložného majitel'a: Ujfalussyov-
ci z Klátovej Novej Vsi (Tókésújfalu). Táto rodina pochádza z Bo-
ssányiovskej vetve rodu Diviackych a v počiatl<och tíeŽ používali
meno Bossányi.
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Velké rozmnoženÍe rodiny Bossányi a mnohé delenie rozdrobilo
póvodný majetok.

Do pÓvodného rodového majetku, ktorý doteraz drŽali len rodi-
ny pochádzajúce z rodu Diviackych, začalÍ pomaly prenikať aj cu-
ďzi: v roku 1433 za\oŽili synovia Jakuba (Gregor, Benedikt a Miku-
Iáš Bossányi) 2 usadlosti v Pustej NeporadzÍ a 1 usadlosť v Hornej
Neporadzi Betrediktovi Rozsonovi z Mitíc'

ortedlho potom v roku 1437 za|oŽil Juraj Bossányi (syn Jána)
svoj majetkový podiel v Neporadzi Imrichovi Draskóczylnu a jelto
synovi Jurajovi.

V roku 1469 daroval kráť Benediktovi olaszímu Neporadzu, ale
všetci Bossátlyiovci spolu s rodinou Baracskay proti tomu protes-
tovali. Nezachovali sa doklady o iom, či olaszi majetok skutočtle
aj prevzal.

Medzitým rozširovali Rožňovci svoj majetok v Neporadzi: v roku
1480 vzali osvald, Koloman a Ladislav RoŽon (synovia Benedikta)
do záIohu Mirlťr Neporadzu a pol samoty Neporacl<y od manŽell<y
lmt'ic}ra Bor'ylro' ktorá ím záloh postúpila.

V roku 14$J vynrenil Benediktov Syn Mikuláš Bossányi s matržel-
kou F'ružinoli od Rožňovcov majetok Neporadzu a samotu Nepo-
racku a v roktt 1498 vymenila rodina Bossányi od Rožňovcov aj zá-
Iohy v Pustej a Hornej NePoradzi.

Ujfalussyovci sa tu ako majitelia objavujú znovu v roku 1497:
Peter, syn ondreja Lljfalussyho mal majetok vo Veťkej a v Malej
Neporadzi a v samote Lúčka. Neskór sa časť starého rodového ma-
jetku Ujfalussyovcov dostala postupne do cudzích rúk a začali sem
Znova prenikať RoŽňovci.

Z neskoršieho obdobía máme o oboc]r Neporadzách tnálo správ;
v roku 1532 sa jedna obec volala Zernianska Neporadza - to bola
Bošianska Neporadza, dru}rá sa vcilala už RoŽriova Neporadza'

V roku 1.537 daroval kráť Ferdinarrd I. Jurajovi Thurzovi viaceré
obce, ktoré odobral l(rištofovi a Pavlo.li Rožňovi; tnedzi nimi spo-
nrÍna sa aj Neporadza.a

o zenrepánoch oboclr obcí a o ich majetkových pomeroch v d'al-
šÍch rokoch a storočiach dozvedáme sa len z jednotlive zachova-
rrých dokladov, medzi ktorými sú mies|anri pomerne veťké časové
medzery.

Podťa daňových súpisov TrenčÍanskej župy Z rokov 1548_1549
patrila Bošianska Neporadza Kr'ištofovi Bossányimu, Rožňová Ne-
poradza rodine RoŽon.s

V roku 1602 konala sa obhliadka chotára v žalobe Jána ordÓdyho,
Jána Madacsányho, Šimona Markovického, Jána Hrabovského, Jána
Ujfalussylro a ďa]ších konrposerov z Rožňovej Neporadze proti potl-



daným Imricha Bossányho, Štefana Snobu a Jána Majthértyilro
z Bošianskej Neporadze, ktorí Ím pokosilÍ obilie a robili škodu na
poliach. Svedkovia shodne vypovedali, že miesto zrz. IIolienky bolo
vŽdy v chotári Rožňovej Neporadze; predtým tam boli kedysi háje,
ktoré vyrúbali obyvatelia RoŽňovej Neporadze a teraz tam uŽ nie-
koťko rokov ner'ušetre siali a brali úrodu.6

So susedmi boli o clrotáre časté spor:y: napr. v roku 1608 riešil
sa Spor Bošianskej Neporadze s Dolnými MotešicamÍ o úžitok lúk
zv. oračka, ktoré podla výpovedí svedkov vždy a nerušene užívali
richtári z Bošianskej Neporadze.7

V roku 1651 protestovali Imrich a Michal Bossányi spolu s ostat-
nými komposesormi proti poddaným rodiny Rožon v RoŽňovej Ne-
poradzi, aby nerobili škody v clrotári Veťkej čiŽe Bošianskej Nepo-
radze v miestach zv. Hlaváčova kopanica, Machov uhol, na Hlírríku,
na Babu, na Piesek, na Rozsčiepenu skalu, na Rakovičnu vodu, na
Machov laz a na Jasienkovu studňu. obhliadku škÓd a chotára vy-
l<onali potom slúžny a prísažný Trenčianskej župy v roku I632.t

Chotárne spory pokračovali a tak v roku 1658 požiadal Ladis]av
Ujfalussy Župu o obnovenie chotárnych hraníc medzi RoŽňovtlu it
Bošianskou Neporadzou.9

V roku 1668 sťaŽovali sa Ladislav, Gabriel a Michal Bossányi a
d'alší proti obyvateťom Rožňovej Neporadze, }<torí robiii pasenínr
rlobytka škody na viacerých miestach chotára ich vlastnej obce:
od Machoveho uhla, na Hlinik, na KaluŽu, rta Zákopu' na Rovnicu,
na Moly (?)' na Neradovice, tra Galov vrch, nad Ral<ovicu, na Maš-
}<ovu studňu, na Rozštiepenú skalu, aŽ po miesto zvané na Rajskú
záhradu. Slúžny Trenčianskej Župy navštívil richtára Rožňovej Ne-
poradze Pavla Bajzu, poddaného Mikuláša a Ladislava Madachány-
l"lo, a zakázal obci takéto výčiny.lo

V roku 1754 skončil sa dlhý majetkový spor Aclama a Pe|ra Bos-
sónyiho proti Danieloví Bossányimu, l<torý v roku 1732 vykúp|I z'a
75l z|. majetkové podiely lr4ateja a Ladislava Ujfalussyho v Bo_
šianskej Neporadzi, ktorÍ si tiež nárokovali, že mali pr'ávo vyl<úpriť
z toho pomernú časť. Dohodli sa tak, že Daniel Bossányl ocls;túpi l
z vykúpeného majetku:

Adamovi Bossányimu setl]iacku polusadlosť zv. Apoleniech s pri_
]'ahlou želiarskou usadlosťou Doviciech a s budovirnti, ktoré otl-
hadli na 7 zl.

Petrovi Bossányimu sa ušla seclliacka polusedlosť Sopkech s bu-
clovami v hodnote 44 zl. a želiarska ltsadlosť Jána Apolenjech.

Danielovi Bossányimu zostala secllíacka usadlosť .Jur]<ech a Tep-
lička a želÍarske usarllosti l]eteclr, ondr:eja Apolenech a vdovy Miš-
kech u Dubovej chrasti' Pretože s výl<upom majetku rrral na 40 z'l.

I



preukázané výdavky a do 50 zl. vyna|oŽil' kýnr priviedol do poriad-
l<u zanedbané zeme a pod., pridala sa mu za 90 z|. ešte želiarska
usadlosť Šefcech, na ktorej bol postavený župný dom.

Kúriu ohodnotili spoločne na 130 zl., krčmu s jatkou, maštaLou
a studňou na 80 zl. Pretože dom postavil nrimo gruntu a krčnru
vlastným nákladom na pozemku' ktorý mu prípadol pri delení, po-
nechalo sa oboje Danielovi Bossányimu.

Poclťa Tereziánskeho urbára z roku 1770 bo|i v tom čase v Bo-
šianskej Neporadzi zemepánmi Imrich a Daniel Bossányi, v Rožňo-
vej Neporadzi boli to: vdova grófka po Jozefovi Motešickom. Gaš-
par ordódy, Stefan Borčický, potomci ondreja ottlika st., vdova po
I-adislavovi Ghillany, Pavel Motešický, gróf Štefan Klobušický,
Erantišek ordódy, a barónka Terézia Szobeková, vdova po Antono-
vi Madacsánym. Najváčší majetok z týchto mal Pavel Motečický:
4 sedliacke usadlosti a 5 podželiarov.

Drobenie majetku vzniklo spletitýmí príbuzenskými rzzťahrni
jednotlivých zemiansliych rodÍn medzi sebou, napr. rodiny Mada-
csányi a ordÓdy alebo Ujfalussy a ottlik, Motešický a Bossányi a
dalšie boli pospájané manželskými zvázkami. Rodina Motešických
postupne prevzala a odkúpila podiely ostatných rodín a stala sa
takmer výhradným majiteťom v oboch Neporadziach.

I(oncom 18. storočia boli v RoŽňovej Neporadzi majiteťmi Pavel
Motešický s najváčším podielotn majetku' ďalej Gašpar ordódy a
potomci Juraja ottlika. Podiely ordódyho a ottlika odkúpil okolo
roku 1809 Karol Eórdógh, a tak zenrepánmi v RoŽňovej Neporadzi
až do zrušenia poddanstva boli rodiny Motešický a Eórdóglr.

Bošianska Neporadza (podiely Imricha a Daniela Bossányiho) bo-
la v roku 1845 uŽ celá v rukách Pavla Motešiekélro, ale v ktorom
rtlku ju po Bossányiovcoclr získal, sa z prÍstupných dokladov nedaIo
zistiť.

Hospodársko-sociálne podmienky
Spomedzi dokladov o živote poddaného ťudu vo feudalizme sú na

prvom mieste rozličné daňové a iné súpisy ako aj rrrbáre, kde sú
zapísané poplatné, robotné a iné povinnosti poddaných.

okrem povinnostÍ voči zemepánovi mali poddaní povinnosti aj
voči župe a štátu, ktoré si plnili platením daní. Dane sa vyrubo-
vali podla majetku, ktorý mal pocldaný alebo jednotlivá usadlosť.
LIsadlosť odanila sa podÍa veťkosti, počtu kusov dobytka každého
druhu, i podťa veťkosti výsevu základných obilovín. Ako základ na
vyrúl:enie určitého mnoŽstva dane, ktorý sa volal dika, stanovili
napríklad, že za Il4 usadlosť, 2 kusy zápražného dobytka, alebo za
2 kravy, alebo za 4 jalovice, alebo za 12 oviec odaní sa usadlosť



sena.
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V RoŽňovej Neporadzi bol-i: richtál' Štefan řIrrdec' !:lazdovia: lv{ar_
tin Valko, Martin Chrastula, Martin Kopecký, Jur.'aj Nemec, Irdartin
Laco, Ján Valko, Juraj Pavolinec, Ján Nemec, Ján Satura. Spolu
mali polia na 49,5 bratísl. meríc a lúl<y na 14 vozov sena.

Kopaničné polia nemali Žiadne. V charakteristike chotára pre olle
otrce sa lrovorí, že pida na svahoch hór je kamenistá a cláva len
priemernú úrodu, dreva a pasienkov tnajú pre 5yoju potrebu dosÍ].16

Najvýznamnejšou udalosťou v Živote poddanélro l'tlrlu v 2. polcl-
vicí 18. storočia bolo uskutočnenie Tereziánskej urbárskej refor-
rny v rokoch 177o_I772. Poddanské povinnosti pred urbárskou r'e-
formou mali poddaní Bošianskej i Rožriovej Neporadze r6zne, obe
obce patrili viacerým majiteťom, Zemanom _ komposesorom, kto-
rí si určovali povinností svojich poddaných porJťa potrieb. Prcto
dovtedy nemali ani v Bošianskej, ani v RoŽňovej Neporadzi jed_
tiotný, ani spoločný urbár"

Tzv. predurbársky súpis z roktr 1770 hovorÍ, že clrotál" :;a obrába
trojpol'nýrn systém.om, ale z Il3 je tak sterilný, že tam okrem ovsa
a pšena iné nezvyknú siať.

Zásadnou zmenou' ktorú priniesla urbárska reforma-, bolo pre-
hodnotenie póvodnýcb sedliackych a želiarskych usadlostí na jed-
notnťt výmeru a podl'a toho aj na rovnaké povinnosti.

Podl'a Tereziánskej urbárskej tabulky Imrich Bossányi trral týr:h-
to 9 poddaných sedliakov: Michal HornÍk, Michal Nemceclt, Miehal
Paul<ov, Juraj Habaj ml Juraj Habaj
st., Ján Kobida. ondrej : Kučerkov-
skó, Hlaváček, Pinkovsk želiarov bez
clomu: vd. Jána Tabaka, ovanca a vtl"
I(atu Šuranku.

Daniel Bossányi mal týchto 17 poddaných sedlía-kov: Štefan Rich-
t.arech st., Jano Richtarech, Jano l{abaj, Jano ZubD, Štefan Richta-
r'ech ml., ondrej Kučerka, ondrej Apolen, Adam Flol'nik' .Tán Nent-
cech dolný, Štefan Nemcech horný, Jano Pinka, Pavel Riclrtarech,
ondrej Danicech, Ján Dobročan, .lano Apolen, Michal Flolus, ondrej
Kučera st., d'alej mal 1 Želiara: Michala Grajcára a 6 podželiarov:
Michala Pinku, ondreja Čampaka, vd. Kvasničarku' Pavla Sanku,
ondreja Machuňu, vd. Katu Kučerovú.

Tereziánska urbárska reforma nevyriešila všetky problérny pod-
rlaných, a tak aj po nej sa obracali s prosbami na zemepána, aby im
upravil povinností, alebo sa sťažovali na zemepána u župy, že iclr
treúmerne zatažuje,lebo župa mala za úlohu dozerať na to, či. ze-
tnepáni neporušujú ustanovenia Tereziánskeho urbára.

Pre zaujÍmavosť uvedieme úrodu obilovÍn v oboch obciaclr a sku-
točnú potrebu (v bratislavských mericiach):
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valo 12 sedliakov a 1 porlŽeliar, ako jedíný reme-':c obecný !<ováč orr.drej Peták.
u sedliakov bola 12-20 bratisl. meríc. Spolu ma-li tisl' merÍc a lúky na 49tl4 kosca.

Z tinl-rvtka maii:14 zápražných volov,5 ki:avy,4 junce,9 koňov,
8 ovÍec rr .L brava'

Z ceikovej výnrery polí bolo 57 bratisl. meríc I" triedy, 57 bratisl.
nrerÍc II" triedy a 175 bratisl. meríc poťa III. triedy, otl ktorých pla-
rili spolu 51 zl.3O graje.

Prlr]i'a rLařrovÓho sÚpisu Bošiarrskej Neporadze na rok 1837 tanr
v 24 domoch bolo 25 sedlial<orl. 4 želiari a 1 podželiar, ktorÍ malí
spol.tt 1B synov a 3 dcéry nad 16 r., 14 bratov, 9 sluhov a 2 slťržkrl.

Z dobytka mali spolu 26 zápražných volov, 24kráv,23 juncov, 15
teliat, 44 koňov, 6 mu!íc, 69 bravov a 142 oviec

FoJia mali rozrlelené do 4 triecl. V Bošianskej Neporadzi podťa
toho I. ti:ieda nebola, v IÍ. triede mali 145 jutár, v lII. triedě 166
jutár a v ÍV. triede 201 jutár. Jeclnotlivci mali 7 _ 1-0 _ 34 _ 45
jutár. L'úk1i n'iali zrlradené r1o II. triedy, spolu rra 501 centov sena.
Jedn'otlivci nrali lúky na 4 _ 8 _ 24 _ 32 centov sena.
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Napokon tu bolo na 36 bratisl. merÍc slivkových sadov a 4LIl2
stotín kapustnísk. Desiati mali páIeničný kotlík, dvaja mali po 3
úle včiel. Mlynírrom bol Pavel Kolár.

V Rožňovej Neporadzi bolo podťa podobného dařrového súpistr
v roku L837 v 13 domcch 12 sedliakov, 2 že|iari a 3 podŽeliirri, kto.-
lrí mali spolu 9 synov a 1 dcéru vo vel.:tl nad 16 rokov, 7 bratov,'7
sluhov a 4 slúžky.

Spolu mali 22 zápražných voiov, 14 l<r'áv, 6 juncov, 7 teliec, 2lj
koňov, 3 mulice, 20 bravov a 63 oviec'

Polia ntali rozdelené do 4 tried' role prvej |riedy ani tu ireboii,
v Ii. triede bolo 115 jutár, v II1. triede 113 jutár a v IV. triede 1.jU
ji]tár. Jednotlivci mali 16_26 jutár. Lúky mali v II. triede, spoiu
na 230 centov' jednotlivci mali lúky na 13_27 centov seno.

Napokon tu bolo L4Il2 bratisl. meríc slivkovýclr sadov a 32 stcs-
tín kapustnísk, deviati mali páleničný kotlík.

Daňové súpisy poskytujú cenný materiál o majetku poddanýclr
i obce, možno však predpokladať, že skutočný stav bol rrajmá pri
lrnuteťnom 1li.ljetku o niečo vyšší, ako čÍsla, pr'iznané pre dařrové
účely.

Urbárska trbuťka BošÍanskej Neporadze z roku 1845 vykazuje
oproti roku 1770 len dve zmeny: celá obec, teda podiely Inrricha
i Daniela Bossányiho bola trž v rnajetku Pavla Motešickélro a Lo, Že
4 pusté grunty, ktoré preiitýnr zerrlepán dával do prenájtntt, odo-
vzdali ter'az do poddanského úžitllu'

obyvatelia Neporadze mali však okrem povinnostÍ voči zetnepá-
novi tieŽ povinnosti voči cirkvi. V obci niet l<ostola a tak od nepa-
ntáti Bošianska i RožI"lova Ncporac!za patria do fílie k farsl<ému
kostolu v Motešíciach. PociLa kantlriickej vizitácie z roktt L728 kaž-
dá usadlosť v Bošianskej Neporarlzi dávala farárovi ročrre i mericu
čistej pšenice, štyria želiari _ chaluprrÍci dávali ferárovi po 10 de-
nárov na trojkráťovú koledu. Z celkovélro počtu 164 obyvateťov
bolo 26 odparllíkov a 5 novoobrátených.

V Rožřtovej Neporadzi tiu"ž dávali farárovi po 1 rnerici cšistcj pše-
nice. Zo 1j7 obyvateťov ol_ice bolo 10 oclpedlikov a 5 novoobráte-
ných.

Ako štÓlový príjerri dostával farár za krst 40 .Jen', za sobáš 40
den. a od polrrebu 24 den. Učiteťovi _ organistovi dávali obe l{cpo-
radze 12 snopov zbožia a 1 detrár od každČ.1ro t'odiča Žiaka.

Podla súpisu príjmov fary v Doln5;qh lvlotešiciach bolo v roku
1766 v oboch obciach 153l4 usadlostí, ktor'é dóvali farárovi po 1

merÍci pšenice v hodnote 80 den., _ spolu 72 z|. 60 den., ďalej tu
bolo 11 želiarov, ktorí d'ávali po 12 clett., _ spolu 1 zL 32 den., a
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všetei dávali 43 kur'eniec v hodnote po 2Ll2 den. - spolu 1 zI.7Il2
tien. okrem toho kaŽdý sedliak a veťký želiar doviezol voz dreva.

Z podobného súpisu z roku 1786 sa dozvedáme, Že v Bošianskej
Nepor'adzi bolo 42 rocÍn s 25'J dušami, všetko katolÍci.

V RoŽňovej Neporadzi bolo 41 rodÍn s 205 dušami, tiež všetko
katolíci.

'Iak ako bola v 18. storočÍ pre Život poddaného ťudu najvýznam-
nejšou uclalosťott '|erezÍánska urbárska reforma, v 2. polovici 19.
storočia po zrušení poddanstva boli pre obyvatelov a pre obe obce
nrrjdóležitejšie segregácia a komasácia. Pri segregácii išlo hlavne
o oddelenie či vyčlenenie 116r a pasienkov pre bývalých urbárskych
poddaných z hÓr a pasienkov bývalého zemepána, ktoré boli odvte-
dy v spoločnonr úŽitku v rámci clrotára obce.

Prettlže segregácia ustaťovala majetkové pomery bývalého ze-
mepána i bývalých poddaných urbárnikov, boli to najmá bývalí ze-
rílepáni, ktorÍ usilovali o jej čÍm skoršie uskutočnenie, v Nepora-
tlziach už ol<olcl roku 1B5B. obe strany usilovali sa pri segregácii zí-
sl<ať čínr viac výhod pre seba: obec snaŽila sa získať čím viac a lep-
Šiclt hrlt' a pas|enkov' bývalý zemepán rraopak usiloval o to, aby
rll.rec z jeho ntajetku dostala čo najmenej nad mieru, akú určovali
z:ikonite preclpisy, aj to ešte podla možnosti aLly boli hory a pa-
lliL]nky tnenej hodnotné" Z toho vztrikli viac rokov trvajúce spoÍ'y,
kLoré nrtrsel riešíť Krajský sÚtl v TrenčÍne.

Nlapol<on čo sa chotár'ov týka' škriepka meclzi Dolnými Moteši-
cilirri sa ut'o_vnala podla osobitnýclt dohÓd z 22. I0. a 23. Io. I872.
V prvej sa ollnoviIa póvodtrá rovná čiara medzi Dolnými MotešÍca-
rni a Bošianskclu Neporadzou počnúc od Kráťovskéo signálu' kde je
trojlrr:aničný clrotár, aŽ dolu po hrebeň na Skalku v šírke 4 sialr.

V drulrej t].ohode sa obnovili chotárne hranice medzi Bošianskou
Neptit'adzou a Neporackou na panskej lúke v Popolkovem kúte a na
lúke Pavla Richtár'eclr t.áz rečenej a to tak, aby od hraničného ka-
rrretia postavenéhcl v horrtom konci na panskej lúke aŽ po vÍbový
kričok v rovnej čiare a od toho až po kameň k polodnu pri potoč-
krl Na svetej rečenemtl, l<de sa tri chotáry stretávajú, a síce Bo-
Šianskej Neporadze, Svinnej a Bobota, sa hranice ustálili tiež v rov-
ttej čiare.

V apríli roku 1874 uzavrela obec v urbárskom spore s bývalým
zemepánom (cledičia Ladislava Motešického) priatel'skÚ dohodu
o vydelerií lrřlr a pasienkov pre obec. Z dohcldy sa clozvedáme tieto
skutočnosti:

1. V obci bolo a je 20 4/8 urbárskych usadlostÍ.
:l. Irla kaŽdtr usadlosť sa vydelÍ zo spoločnýclr hór po 8 jutár
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(jutro po 1200 štv. sÍah), nerátajúc do toho neplodnú pódu, sptllrt
teda 164 jutár a to:

a) Bukovinka 25.200 štv. siah
b) Vankov vrch 76.164 štv. siah
c) Dubová stráň 30.348 štv. siah
d) Laziková dolná a horná 18.342 štv. siah
e) Uhlišča 8.747 štv. siah
f) BukovÍny 30.099 štv. siah

spolu 196.900 štv. siah

Podta uváženia sa k tomu pripadá v jednom celku náhrada za
plešiny a na vyrovnanie hraničných čiar kolko bude treba, a tieto
lesy budú slúžiť výlučne pre potreby obce.

3. Čo sa týka pasienkov, obe Strany sa dohodli na tom, že nakaž-
dú urbársku usadlosť sa vydelÍ 10 jútár po 1200 štv. siah pasienku
(bez holých a neužitočných miest) a tak dostala obec 205 jutiet'
pasienku takto:

obec odstúpila od pasienku oračky, ináč zvaného Plevince, a
pretože v chotári Bošianskej Neporadze niet mu rovnocenného, do-
stane miesto toho v chotári RoŽňovej Neporadze

a) hon zv. Starý háj
v chotári Boš' Neporadze

b) Strane
c) ChrÍb
d) zo Zdanovej

sPolu
ktoré majú tvoriť tiež jednu plochu.

4. Na spoločný úžitok obce a bývalého panstva sa vyznačujú:
2400 štv. siah v honoch Horka na lámanie kameňa,
na močidlá,
2,5 jutra v Doline až pod Bukovinku na dorábanie surovej

48'000 štv. sia}t

53.968 štv. siah
ťfl.2&0 štv. siah
86.752 štv. siah

246.000 štv. siah,

a)
b)
c)

5. V Dráhach pod Chotárom vydelia sa aj z obecnej časti 4 jutrá
pre školu, a čo ťu potom zostane, bude ako pasienok_pre.husi'' 

9. Cesta vedúca medzi Zdanovú a Kamennú bude slúŽiť ako slo-
bodný priechod pre všetkých a rozšíri sa.

1z. syvaly zemepán zriekol sa práva rúbat drevo v horácli, ktoré
sa podla tejto dohody pridelili obcí.
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74. otázka konrasácie sa odložila na dobu, keď bude lrotová po-
drobná klasifikácia pódy a potom sa uzavrÍe osobitná dohoda.

Dňa 20. 11. 1876 sa dohodla bývalá urbárska obec s bývalým ze-
mepánom ohladne l<omasácie tak, že t. č. obe strany od komasácie
otlstupujú clotiať, kým sa v obci medzi sebou neujednotia.

o komasácii sa v Bošianskej Neporadzi znova začalo rokovat až
v roku 1903. PoclLa súpisu l<atastráInych hárkov bolo tam vtedy
vrátane obce 76 nrajiteťov pódy; chotár obce mal 483 k. j.' 872 štv.
siah oráčiny,23k. j. 55 š. s. záhrad, 39 k. j. 51 š. s. lúk' 359 k. j.
225 š. s. pasienkov' ó32k. j. 1B0 š. s. lesov a 44k. j. 420 š. s. nepro-
ciuktívnej pÓdy' celý chotár spolu mal 1281 k. j. 203 š. s.tg

Dřia 2. 9. 1879 poŽiadala Rožňova Neporadza královskú súdnu
stolictr, aby sa u nich urobila komasácia, lebo segregácia hÓr a pa-
sienkov usku|očnila sa v roku L876 a teraz má kaŽdý gazda role a
lúky v mnohýclr parcelách.

Dňa 25. mája 1881 sa potom všetci občania priatelsky uzniesli,
ž.e sa kotnasácia usl<utoční, a v 8 bodoch sa dohodli na spÓsobe jej
realizírcie. okr'em illého sa trapr. dohodl'i, že v hone ,,PotÓčky" a

',Pod Kratiny" vykopú nový potok na siahu široký v rovnej čiare,
vyznačený na nlape.

obecná samospráva
Na čele ollecnej samosprávy boli richtári. Povinnosťou richtára

bolo nielen dozerať na poriadok v obci, ale aj sprostt'edkovať styk
so zemepánom a jeho úradnÍkom, riadne hospodáriť s obecnými
peniazmi, vyberať dane (diky), vyplácať potrebné účty a kaŽdý rok
v určenorn termíne vyúčtovať.

Majetkoprávne prevody: kťrpy a predaje kopaničných polÍ a lúk
(polia a lúky patriace k usadlostiam sa predávať nesmeli) sa zapi-
sovali v pritomnosti richtára, pr'ísažných a staršÍch z obce do
zvláštnej knihy, ktot'á mala clÓkaznú silu pri prÍpadných sporoch.
Tieto knihy viedli sa až irsi do r. 1880, ale z Neporadze sa takáto
kniha nezachovala.

Účet richtára skladal sa z dvoch častí: súpis príjmov a súpis vý-
dtivkov. V príjmovej časti najváčšiu položku tvoriIa daň od grun-
tov a majetku.

Vo výdavkoch prvou a najváčšou položkou bol cldvod pet-razÍ na
|zv. ,,I<ráťovské }<vantum", čiže na štátne dane, a potom na tzv.
,,domestiku''' t. j. na dane domáce, pre župu. Potom nasledoval
pripadný výdavok na verbunok a dežmu' a napokon výdavky na
,,nevyhnuteťné obecné potreby", napr. na výdavky portášom a pan-
dúrom a na rozličné drobné práce a vybavovačky pre obec, výdav-
ky na papier, atrament, plat richtárovi a notárovi, ktorý obyěajne
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richtárovi vyúčtovanie zostavil a napÍsal. Ak obec sama obhospo-
darovala vo vlastnej réžii obecné pole alebo lúku, bolo na konci aj
vyúčtovanie s príjmom úrody a výdavkom na obrábanie.

Vo viacerých dokladoch zo 17. storočia spomínajú sa richtári
s určitými osobitnými slobodanri a výsadami. Zákupné richtárstvo
vzťahovalo sa na celý richtársky rod'

Richtári oboch obcí pouŽívali pri potvrdzovanÍ pÍsomnostÍ obecnÚ
pečať. Najstaršia známa a pravdepodobne aj prvá pečať Bošianskej
Neporaclze z roktt 1733 je v priemere 33 mm veťká; v pečatnom
poli obrazu je trojlistá vetvička liesky s dvomi lieskovcami (štyli- |

zovaný lieskový l<rík), na vrclrole sedí veverička s orieškom. Po
stranách kríka je clelený letopočet I7_33, v kruhopise je legenda:
SIGII-I..VM . I'AGI . BOSAI{ . NEPORAC.

Pečať Rožňovej Nepor'adze je v priemere 32 mm velká, v pečat-
nom poli je zobt'azený svátý Martin na koni, ako sa delí o plášť so
Žobrákom. V krultopise je legenda: SIGILLVM . PAGI . RozoN .

NEPORAC. Táto pečať nie je datovaná, ale rovnaká základná osnova
a spisob výroby oprávřtu jtt rlom jenku, že pochádza tíeŽ z roku 1735.

Podťa zachovanýclr dokladov bolo možné zostaviť tento i keď ne-
Úplný ntenoslov richtál'ov:

Bo:;iansl<a Neporadza :

j620 - Tonráš er Štetan, zák. richt.
]]tj25 - 1629'I'clmáš
l655 -'Šteťan s bt'irtntt
16l_j9 - Šteťan
1666 - Daniel
1667 - 1668 Daniel a Gabriel
i679 - Gabriel
L720 - Štefan Riclrtár
ri7a - Štefan Richtareeh ml,
1820 - Juraj Kučerka
1864 - Jozeť LaŠo
I872 - Pavel Riclttarech
1t}7j - 1874 Ján Kučerka
IB78 - Pavel Richtarech

Itožňová Neporadza:

1602 - N{ichal HIaváč
1624 - Michat Macho (

1651 - Michal Nemec
Iťl38,1647; - Michal Macho
1651 - 1652 Gahriel Nemec
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1653 - Daniel Laco
1659 - Štefan lvlacho
I 666 - Stefan Satura
1667 - 1668 Pavel Bajza
I'ř20 - Štefan Fludec
i770,1787 - Ondrej Sanko
1828 - Ján Sanko
iB41 - Štefan Hloben
1858 - 1859 Miclral Iiučerka
1864,1872,IB74 - Ján Tttnega
1B81 - Miclral Kopocký
1BB2 - Štefan Tunega

Napcl<on ešte niel<olko štirtÍstickýclr údajov o počte obyvatelov
oLce v jednotlivýclr r'ol<och, akcl ich uvádzajú úradné štatistiky a
tné pr'amene:

Podla }<anonickej vizitácie z roku 1729 bolo v Bošianskej Nepo-
t'tieiz'i L64 obyvateťov (100 dospelýc}r a 64 detí), a v Rožt'tovej Ne-
poradzi 137 obyvatel'ov (87 dospelýclr a 50 detí).

t'ri prvom út'ndnorrr sčítarrÍ v rokoch I784l87 napočítali v Boš.
iteporadzi 'j5 domov, 41 rodín, 233 obyv. (1I7 muž.,116 ž.)' v Rož'
'I'.iepot'adz-i 25 t1omov,40 I'odín,203 obyv. (i07 muž.' 96 ž.).

Súpis z roku 1828 zaznačuje v Boš' Nepor'adzi 50 domov u 345
obyv., v RoŽňovej Nepoi'adzi 15 dontov a 226 obyvateťov.

Porlla cirl<evného schematiznru z roku 1838 bolo v Boš" Nepo-
radzi 295 katc-ilíkov a 9 izraelitov, v RoŽ. NeporadzÍ 175 katolÍkov.

V ro}<u 1881 bolo v Boš. Neporadzi 25 clomov, 223 obyvateťov:
209 katolÍkov, L5 Ízt'.,87 Vedelo čítať a písať, v RoŽ' Neporadzi bo-
lo 17 dorrrov' t94 obyvaLel'ov: I72kato|Íkov, 5 ev' u. V., 17 izr.,79
vedelcl čiuall a písať.

V roku 19t0 bolo v Boš. Nepcrradzi 396 obyvatel'ov, v Rožriovej
Neporadzi 313 obyvateťov.

Na prelome doby
Do života našich národov veťmi nepriaznivo zasiahla 1. svetová

vojtra" Hoci na jej konci rozpadla sa Rakúsko-uhorská monarchia_ a mohli vznil<núť nové, slolrodné štáty, medzi nimi i Českoslo-
vensko _ aj tak jej následky boli hrozivé. Najvíac trpel beztak
zbedačený lttd. Všetci schopní muži museli Ísť do vojny. Biedne
gazdovst,vá ostali bez pracovných sÍl. Práce vykonávali ženy, starci
a deti. Muži tra bojÍskách hladovali a lroli v ustavičnom nebezpe-
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čenstve Života zc cuúzie zárljmrl. Aj z Neporadze viacerých ranili,
niekolkých zajalí a piati položiii svoje Životy. Naviac niektorÍ, čo
sa vrátili z (ftrap vojny donov ŽivÍ, p'.'et{česne zomierali na jej ná-
sledl<y (španíelska chrípka _ španielka).

Vyhláserrie Československej repubiil<y 28. októbra 1918 prijal
ťud s nadšerlíin. S}iončilo sa tisícrcčné maďarské panstvo. Hoci na-
stal, pocltopiteLne, určitý krol< vpr'ed, aj tak taŽké životné pod-
mienky ludu sa zlepšovali len veťmi pomaly. obyvatelia obce boli
prevažne rolnÍkmi. ostatní itenrali zárclbkové možnosti, preto cho-
dili za prácou do okolitých nriel;|, na lrajbližšiu železničnú stanicu
peŠi. i\{a sezónne práce chociievali i celé rodiny do Č:iech, Rakúska
a Nemecka.

Do tohto obdobia zapadá i založenie KSČ v obci v nráji roku 1956.
Mala 15 čIenov a jej prvým pr'edsedom sa stal František Tunega.
SclrÓdzovali v súkromných bytocir a v lete vonku. Po zákaze KSČ
pracovali v ilegalite, inštruovaní boli cez organizáciu v Bobote.

To už prichádzala fašistická éra. Vypukla 2. svetová vojna _
najstrajšnejšia v dejinách ťudstva. Z Neporadze odišlo na front
tiež niekoťko muŽov. Po bitke pri Sralingrade v roku 1943 nastal
podstatný obrat v situácii na frontoch. Sovietska armáda prešla do
silnej protiofenzÍvy, z ktorej sa fašisti už nespamatali. V nemec-
l<om tyle povstal 29. augusta 1944 slovenský národ. Slovenského
národnéIro povstanic si] zúčastnili z Neporadze: Ján Čerňanský,
Eduard F-iala, Albín I(opecký, Augustín Pšenák a Kornel Tunega'
ďalej Ján Berl<y, Albín Laco, Jozef Rehák a František Tunega.
Z nich zahynuli Ján Čerňanský, Albín Laco, Augustín Pšenák a Jo-
zef Rehák. Do koncentračných táborov boli odvlečení: Jozef Dan-
ko, Eduard Fiala, Albín Kopecl<ý, Jozef Max, F-rantišek Tunega a
I(ornel'I'unega. Jozeť Danko sa uŽ z koncentračného tábora nevrá-
til, bol tam popravený. Vďační občania odhalili hrdinom SNP pa-
rnátnú tabuťu na budove kultúrneho domu pri 25. qýroči SNP.
Vitazný postup SovÍetskej armády nemohli uŽ Nemci zastaviť.'Do

obce prišli Nemci kotrcom septembra 1944 a zdrŽal'i sa tu do de-
cembra. NeskÓr prichádzali do obce len hliadky. Dva mesiace pred
oslobodenÍm pr'išlo sem así 200 nemeckých vojakov, ktorí onedlho
odišli smerom na Trenčín. Dňa 8. aprÍIa 1945 priniesli obci vytúže-
ttú slobodu rumunské a sovietske vojská, srdečne vÍtané obyvatel-
stvom. Spojovacia jednotl<a zostala v obci až do skončenia vojny.
Jej prÍslušníci dokonca zohrali priatelský zápas s neporadzskými
futbalistami, nad ktorými zvitazíli v pomere 4:3.

9. mája 1945 skončila sa 2. svetová vojna, zavládol dlho' dlho
očakávaný mier. Začal sa nový Život.
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Život" po oslobodení _
Neporadza nedávna a prÍtomná

Nastala doba velkýclr plánov i vel'kých činov. Neporadza LieŽ za-
čala postupne meniť svoju tvár. Pozrinre sa, čo sa zmenilo, čo v ob-
ci pribudlo nové.

Výstavba
r.1947 _ vybudovaná vodná nádrŽ v Llošianskej Neporadzí, do ob-

ce zaviedli telefón
r. l949 _ elektrifikácia obce
r.1952 _ vybudovaná vodná nádtŽ v RoŽňovej Neporadzi, obec

napojili na autobusovú sieť
r. t35ti _ otvorenie kultúrneho domu
r.1957 - vybudovanie miestneho rozhlasu
r. 195B _ otvorenie kina v kultúrnom dome
r.1959 _ začiatok výstavby poLnolrospodárskych objektov
r.1961 _ 1. februára sa začalo vyučovanie v novej budove ZDS
r.1964 - vybudovaná bezprašná Iniestna cesta, ako aj bezprašná

cesta z Neporadze do Svinne.l
t_. ] 966 _ postavená predajňa Jednoty Sl)
r. 196B _ nová poŽiarna zbrojnica, rekonštl'ttkcia miest.nebo roz-

h|asu, prvé práce na záchyte prameňa pre výstavbu vo-
dovodu

r. 1969 - prÍstavba kultúrneho domu, k budove MNV pristavená
predajňa mása

Tt'eba ešte poznamenať, že v r. 1960 sa zlúč:ili Bošianska a Rož-
tiová Neporadzav jednu obec s názvam Neporadza.

5jocializácia
V tnarci roliu 1956 vstúpili níel<torí občanía z Rožňovej Nepo-

r1o .IRD. Prvým predseclom sa stal JozeÍ. Záčlk a pcr tiom Štefan Lo_
bodka.

V Bošians|<ej Neporadzi si JRD ztlloŽili v rokr.l 1958 a 1l'vým
predserlom sa stal Ludovít Riclrtárech, ktorý t(rto f unkcju vykoná-
val až do zlúčenia oboch JRD. Po zlúčení bol predsedclm František
Tunega a nesl<ór Viliam Kopecký.

V Rožňovej Neporadzi bol dobytok ustajnený v adaptovaných
objektoch. V Bošianskej Neporadzi začal'i v roku 1959 s vý'stavbou
poťnohospodárskych objektov,,Na MÍláčovci".
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1. 9. 1962 boli utvorené Štátne majetky, ktoré aj výstavbu ob-
jektov dokončili. Štátne majetky obhospodarujú t. č.637 ha pol-
nohospoclárskej pÓdy, z toho 568 ha ornej a 69 ha túk a pasienkov.
PÓdtty typ je zemiakarsko-ovsenný. Zameriavajú sa prevažne na
pestovanie obilovÍn a krmovÍn' Chovajú 365 kusov hovádzieho do-
bytka, 520 kusov ošípaných a 15 koňov' Chovajú tiež jatočné kur-
čatá. Pre konzervárenský priemysel pestujú jahody. Zamestnáva-
jú spolu 98 pracovnÍkov.

Št<otstvo
Skolu v Neporadzi pos|avili v roku 1850. Vyučovať sa začalo až

v roku 1885. Prvým učitelom bol AntonÍn Floloubek z Moravy. Pr-
vým diplomovaným učitel'om bol Štefan Raus v roku 1900.

V roku 1910 pristavili k škole novú triedu a v starej zriadili byt
pre správcu školy. V roku 1928 do školy zapísalí 145 žiakov, preto
]-5. ttovembra sa začalo so strieclavým vyučovaním v dvoch trie-
ti:lch. V roku 1932 pre veLký počet žiakov (I72) prerobili byt na
učebňu a vytvor:iIi 3 triedy.

'Ierajšia budova ZDŠ sa začala stavať v roku 1957 v ak.cii ,,Z".
Vyučovať v nej sa začalo 1. februára 1961. Kus záslužnej práce vy-
i<onal ucritel Ján Brezan.

Dnes clrodÍ do štyroch tried tunajšej školy 68 Žial<ov. ZDŠ mú
1._5. posttrpný ročnÍk. iZiaci vvššÍch roč.níkov navštevujú ZDŠ vo
Svinnej.

Kultúra
Snád'prvou význanrnejšou utlalosťou na poli kul|úry v obci bola

hra F'erl<a Urbánka ,,Kamenný chodnÍček", I<tor'ú zahrali v roku
1921 miestni oclrotníci. Hru režírova\a učiteťka Navrátilová. Teda
neporadzskí divadelníci majú |ohto roku svoje 50. výročie.

Aj teraz je s menšimi prestávkami činttý tlivadelný krúžok po-
Žiarnikov'

V rokLt 1958 ztrčalo hrať tniestne l<ino. Svoje poslanie plní aj
miestna l<nižnica.

V r'oku 1970 bol zzťroŽený clyclrový sÚbor. Vedie lro s. Ivan Štro-
ťek.

Kultúrno-osvetovú činnosť v obci koordinuje a organizuje osve-
tová beseda, ktorej správcom je Peter Gulár'

Patrí spomenúť aj agilnú činnosť telovýcliovnej jednoty, ktorej
iutbalové družstvá dospelých i dorastencov lti:jujú pomerne úspeš-
rie v okresnej lII. triede, skupina ,,Sever".
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PozNÁMKY

I ,,... (rneta) separat a villa Toruova prer eundem parumpcr currendo a uo-
bilibus de My|ha separat eL pcr toLutn Íluvíutn currendo versus plagatn ile--
rando orienLalem et ibi separat a terra episcopi NiLriensis, et de Lerra job-
bagiotrum castri Peparaz (l) Vocatae ct ibi termjnatur". ŠLátrry archív Njt'-
ra (dalej sAN)' IT - II, č. inv' 78, Lad. 5, fasc. 15, No 1. (Názov Neparaz
prÍ odpisovatrí skomolili na Peparaz, ale ide nepochybne o Neporatlzu, ktot'á
bola v tom čase zemou poddaných T'renčjanskeho hradu).

] I'odl'a irrformácie dr. R' MarsinU Z t]Ú-sAV v Bt'aLislavc' NepoLvr:tlenýnt do-
hadom je tieŽ mienka Serémi-Er'nyeiho (A Majthónyiak ós a F'eIvidř.:k I'.
Budapest 1912, str.63), ktorý cituje listinu z doby okolo rrlku 1208 (llo.
VIt.4), kde sa pri opise chotára MotešÍc spomítta ''terra basttani" a Ser'énrÍ
urierlÍ, Že je to tá časť rrtajeLku rodiny Bossányi, ktorá .ie známa ako Bo-
šiarrska Neporadza.

3 Údaje sú hlavne z archívov rodÍll tsossál]yi, MoLešický, tludnay a Szrtlyov-
szky, ako iclr uvádza Fekete Nagy Antal v diejc: 'Iretlcsólt Várlncgye Illl-
nyadiak korában, BudapeSt 1941, sLr. 161_162.

d tlrrdtray Béla, Ujfalussyak ós [1udrrayak perei a PcLr'iiczyck clleIr, Budapest.
1910, str. 50.

! Lukirrich Imre, A Podmarrini Poclmanir;zky csatád oklcvéltára, Budapest
1941, III. 546 a IV. 90-91.

" ŠAN, TŽ-I' Possessiollcs, Bošianska Neporadza' No. 2.

7 Lamže,
8 tamŽe, No. 4 a 13'

' tamže, No. 12'
1'r tamžc, Rožňová Ncporadza, No. 9.

1r Lukinich, c. d. II. 461 a 594.
12 Lamže, III. 546 a IV. 90_91'
l" ŠAN, TŽ-I, Portálne súpisy, krab. 1'

'4 ŠAN, TŽ-I' Kongr'egačný protokol č. 4, str. 548.
15 ŠAN, TŽ-I' DaňoVé súpisy, krab. 3: nepartiLionis IitnitaLio noVa...

'o ŠAN, TŽ-I, Co,nscriptio I. C. Trenczinietrsis ' . . detruo anno Domini 1720 pe-
racta. Víacerí autori nepovaŽujú údaje tohto krajinského súpisu za spolahli-
vé.

r' ŠAN, IT-AP, č' inv. 315.

" ŠAN, TŽ-I, KsT _ Urbársko-komasačné spisy Bošíarrskej Neporadze.
]" Lamže, Urbársko-konrasačné spisy RoŽňovej Neporadze.
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