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Trenčín 19.marec  2015   
Najstaršia obyvateľka z okresu Nové Mesto nad Váhom oslávila 103. narodeniny 
 
Vo veku úctyhodných 103 rokov sa pani Paulína Hendrichová môže pýšiť nielen titulom 

najstaršej obyvateľky okresu Nové Mesto nad Váhom, ale aj najstaršieho klienta 

všetkých sociálnych zaradení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja (TSK). V Centre sociálnych služieb Nová Bošáca, ktoré je už 

osem rokov jej domovom, si formou priateľského posedenia v kruhu najbližších vo štvrtok 

19. marca 2015 pripomenuli jej krásne životné výročie.  

 
„Nestáva sa každý deň, že obyvateľ  Trenčianskeho kraja oslávi 103-tie narodeniny. Viac 

ako desať desaťročí skúseností a spomienok. Len veľmi málo ľudí má to šťastie a životnú 

silu, aby sa dožili tak krásneho veku,“ uviedol v gratulačnom liste predseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, Jaroslav Baška, a zároveň oslávenkyni poprial 

ďalšie roky života v zdraví a v šťastí medzi najdrahšími.  

 

Jubilantka, ktorá má za sebou viac než storočnicu života, sa narodila v obci Nová 

Bošáca a väčšinu života strávila v osade Grúň. Pochádza z početnej poľnohospodárskej 

rodiny, v ktorej vyrastala so svojimi 15 súrodencami. „Doma sme varievali fazuľovú 

polievku, fazuľovú omáčku a aj chleba sme piekli,“ zaspomínala si stotriročná 

obyvateľka CSS Nová Bošáca.  

 

„Táto pani už niekoľko rokov žije v tomto domove dôchodcov, preto by som chcel 

vyzdvihnúť personál a vedenie tohto zariadenia, že sa tak príkladne starajú nielen o pani 

Hendrichovú, ale aj o ostatných obyvateľov,“ povedal starosta obce Nová Bošáca, Ján 

Žucha. „Aj v takomto pokročilom veku každé ráno nás čaká pri svojich dverách, ešte 

sama vstane, ide nás pozdraviť. Vždy, keď prídem ráno do roboty, sa s ňou stretávam,“ 

povedala Dana Peterková, poverená riadením CSS Nová Bošáca. Ani po viac ako sto 

rokoch oslávenkyňu neopúšťa životný elán a vďačnosť za každý ďalší deň.   
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