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Podhorany
obecný úrad

Deťom želáme krásne detstvo, plné lásky, šťastia a zdravia.

Rodine vyslovujeme úprimnú  a hlbokú sústrasť.

Novomanželom želáme, aby im manželstvo prinášalo veľa krásnych chvíľ na spoločnej ceste životom.

Vážení občania, 
 dnes držíte v rukách obecný spravodaj, ktorý tak 
ako sme Vás informovali v poslednom čísle, prechá-
dza zmenami. 
Aktuálne o obci 
  V  rámci projektu Nitrianskeho samosprávneho 
kraja – „Modernizácia ciest región Nitra“ prebieha 
toho času v  našej obci údržba cesty 3. Triedy č. 
III/06444, ktorá prebieha našou obcou. Pôvodný pro-
jekt zahŕňal rekonštrukciu celej dĺžky cesty, ktorá však 
vo schválenej verzii projektu je v  rozsahu 1.140 km 
(od rázcestia smerom do Sokolník po hlavnej ceste) . 
Kedže nevieme ovplyvniť rozsah prác, ktoré budú vy-
konané u nás v obci, požiadali sme Nitriansky samo-
správny kraj a Regionálnu správu ciest v Nitre o po-
moc pri zabezpečení zvýšenia bezpečnosti peších 
účastníkov cestnej premávky na najfrekventovanej-
šom úseku v obci a to medzi Tavernou Slovák a kul-
túrnym domom . Nakoľko šírkové usporiadanie ko-
munikácie nie je v súlade s STN 736101 a STN 736110 
bolo vyhovené našej žiadosti. NSK uvoľnilo finančné 
prostriedky a v tomto kritickom úseku bola komuni-
kácia rozšírená. Naša žiadosť smerovala aj k pomoci 
pri vybudovaní odvodnenia – rigolu od kostola 
v časti obce Sokolníky s vyústením do Sokolníckeho 
potoka – avšak v tejto časti bola negatívna odozva. Je 
pravdou, že obec v minulosti mala na danom úseku 
odvodnenie vybudované, avšak investičnou výstav-
bou – budovaním sietí tieto rigoly boli zasypané a za-
trávnené. Pamätáme aj na palety plné betónových 

žľabov, ktoré boli v minulosti obcou zakúpené, tieto 
však zaznamenali neznáme miesto uloženia. Dnes 
sa boríme so zrážkovými vodami, ktoré sa nám valia 
obcou nekontrolovane. Cesty zaplavované bahnom 
z polí, to je výsledok zúrodnených medzí a kanálov, 
ktoré premyslene naši predkovia udržiavali a  tak sa 
chránili sami, aj svoje obydlia pred prívalovými vo-
dami. Problém nefunkčných medzí nie je len v uve-
denom, ale aj v  ďalšej negatívnej aktivite človeka, 
a to v zbavovaní sa nefunkčných a opotrebovaných 
vecí a ich umiestňovaní v našej krásnej prírode, čo je 
pri zabezpečovanom separovaní odpadu nepocho-
piteľné. Ale veď problém odpadov má aj väčší rozmer 
a tým je napr. spaľovanie odpadov a najmä plastov, 
ktorého opar vznášajúci sa nad našou obcou nie je 
ničím neobvyklým. Alebo naplnené kontajnery na 
cintorínsky odpad komunálnym odpadom rôzneho 
druhu – matracmi, kreslami, oblečením, obuvou, na-
priek opakovaným výzvam a  upozorneniami obce, 
že kontajnery sú určené na odpad cintorínsky. 
 V  závere chcem upriamiť Vašu pozornosť na to, 
že obec je v  zmysle zákona povinná odstraňovať 
čierne skládky a aj odstraňuje, ale pravdou je, že sa 
na to skladáme všetci a pri zabezpečovaní separova-
nia zberu v  momentálnou rozsahu sa dá zbaviť od-
padu aj cestou, ktorá nezaťaží finančne obec a neničí 
vzhľad prírody, ktorá nás obklopuje a ktorú nám zá-
vidí celé okolie. 
 O tom, že Vám nie je ľahostajné prostredie, ktoré 
nás obklopuje, svedčí aj Váš záujem o  veci verejné. 

Spoločenská rubrika
(od 7/2012 – do 9/2012)

Prišli na svet:
Patrik Dávid, Mechenice

Opustili nás:

Mgr. Marta Gallová, Sokolníky a Ing. Juraj Ozábal, Topoľčany
Ing. Ivana Gállová, Mechenice a Ing. Karol Starinský, Poprad
Henrich Magát, Mechenice a Denisa Svoradová, Dolné Lefatovce

Barbora Fülöpová, Mechenice 
Roman Počarovský, Sokolníky

Uzavreli manželstvo:

Mgr. Magdaléna Bogyová, starostka obce

Kontakt
Mechenice 51
951 46 Podhorany
Tel.: +421 37 77 85 096 
www.podhorany.sk
E-mail OÚ: obecpodhorany@wircom.sk

Úradné hodiny 
Pondelok  7:30 - 12:00; 12:30 - 15:30
Utorok   nestránkový deň
Streda  7:30 - 12:00; 12:30 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 12:00; 12:30 - 15:30
Piatok  7:30 - 12:00; 12:30 - 13:30

Touto cestou by som chcela vyjadriť verejne poďa-
kovanie mládežníkom, ktorí počas letných prázdnin 
využili prospešne voľný čas, dobrovoľne a  nezištne 
očistili skorodované konštrukcie autobusových ča-
kární v časti obce Mechenice a obnovili ich náterom 
a  to: Ondrejovi Žigovi, Martinovi Švecovi, Dávidovi 

Nitranskemu, Máriovi Moravčíkovi, Marekovi Lau-
rovi. Poďakovanie patrí aj našej seniorskej generácii 
konkrétne: pánom Jozefovi Pánskemu, Alojzovi Špir-
kovi, Karolovi Ťažárovi, Júliusovi Grácovi a  Milanovi 
Pánskemu, ktorí sa postarali schátralé základy sochy 
sv. Jana Nepomuckeho v Sokolníkoch. Ďakujeme!
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Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vyhodnotenie súťaže 
o zážitkoch z letných prázdnin

•	 Na zasadnutí obecného zastupiteľstva bola nos-
nou témou, ako už veľa krát za posledných 6 
rokov obecná kanalizácia. Na zasadnutie OZ bol 
prizvaný obchodný zástupca firmy Sigma, ktorý 
odprezentoval novú technológiu, ktorú obec 
chce využiť na dostavbu obecnej kanalizácie. 
Doposiaľ využívaná technológia, podľa projek-
tovej dokumentácie vykazuje dlhodobo vady 
a  nefunkčnosť kanalizácie, s  čím sú následne 
spojené aj neúmerne vysoké náklady obce 
a  občanov na jej sfunkčnenie a zabezpečenie 
ďalšej prevádzkyschopnosti kanalizácie. 

•	 Bol prejednaný aj návrh na odstúpenie od zmluvy 
o dielo, ktorú má obec uzavretú s firmou Aqua-
mont s.r.o. Horné Saliby na realizáciu diela. V sú-
vislosti so zmenou technológie bude začaté aj 
stavebné konanie, o zmene stavby pred dokon-
čením. Všetky zmeny je potrebné uskutočniť 
v  krátkej dobe, nakoľko materiály budú tvoriť 
podklady k žiadosti o dotáciu na dobudovanie 
obecnej kanalizácie. 

•	 Ďalej v zmysle uznesenia z predchádzajúceho 
zastupiteľstva bol vypracovaný znalecký po-
sudok na budovu MŠ Podhorany znalcom Ing. 
Vladimírom Kurucom. OZ zvažuje možnosť od-
predaja budovy MŠ za účelom získania financií 
na začatie výstavby novej budovy MŠ. Uvažova-
nou rekonštrukciou budovy MŠ by vyvstali nové 
problémy - nenavýši sa kapacita v MŠ, finančná 
náročnosť rekonštrukcie budovy ako národnej 

kultúrnej pamiatky... Cena podľa znaleckého 
posudku bola stanovená na 242,000 €. Podľa zá-
kona o majetku obcí je cena stanovená posud-
kom najnižšou možnou cenou pri jej odpredaji. 
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o NKP obec je po-
vinná v zmysle zákona o národných kultúrnych 
pamiatkach budovu ponúknuť štátu. 

•	 Ďalším bodom zasadnutia bolo schválenie výšky 
stočného. Návrhnuté bolo zachovať výšku stoč-
ného z roku 2011 a to vo výške 1,2595 €/m3.

•	 Na zasadnutí bola podaná informácia zo stretnu-
tia s  občanmi ohľadne začatia prác na čistení 
toku Hunták. Informácia o možnosti vytvorenia 
novej služby pre občanov - ambulancie vše-
obecného lekára pre dospelých, v ktorej má zá-
ujem poskytovať zdravotnú starostlivosť MUDr. 
Ševčík. Pre zistenie záujmu občanov budú 
do domácnosti distribuované dotazníky. Ing. 
Košťál informoval o stretnutí Redakčnej rady 
Podhoranského spravodaja, ktoré sa uskutoč-
nilo za účelom skvalitnenia obsahu obecného 
štvrťročníka. Do redakčnej rady boli prizvaní aj p. 
Vladimír Patrovič st., Ervin Weiss ml., riaditeľ ZŠ, 
riaditeľka MŠ a správca farnosti . Naďalej žiada 
o príspevky a víta akúkoľvek aktivitu, ktorá by 
pomohla pri tvorbe štvrťročníka. Ľ. Belica navr-
huje pristúpiť k dôstojnejšiemu spôsobu pripo-
menutia si padlých účastníkov SNP v obci. Na-
vrhuje aby sa v budúcom roku zúčastnili akcie 
všetci poslanci OZ . 

 Redakčná rada Podhoranského spravodaja 
mala veľmi zložitú úlohu, vybrať najlepší príspe-
vok o zážitkoch z prázdnin. Všetkých 8 príspevkov 
spĺňalo stanovené kritériá. Ukazuje sa, že naša 
škola pripravuje po každej stránke nádejných „li-
terátov“. Nedal sa objektívne a jednoznačne určiť 
a vybrať jeden príspevok ako víťazný. Redakčná 
rada navrhla OZ a p. starostke oceniť všetky „zá-
žitky“ rovnakou cenou.
 Najmladší autor, tretiak Ľuboš Košťál , popí-
sal pobyt pri Čiernom mori v Bulharsku a najmä 
pocity z prvého letu lietadlom. Mirka Turzová zo 
6.A romanticky vykreslila leto pri mori v Chorvát-
sku a zážitok s morským ježkom. Jej spolužiačka 
Tamarka Fulopová má nádherné zážitky z nášho 
Slovenska a to z pobytu na chate v Brezne a z náv-
števy skanzenu vo Vydrove. Siedmak David Bede 
má zážitkov viac ako dosť. Termálne kúpalisko 
v Patinciach, arborétum v Tesárskych Mlyňanoch, 
výlet do Bojníc a najmä dobrodružstvá z  poľo-
vačky s ocinom. Pavlinka Gálová na toto leto tak 
ľahko zrejme nezabudne. Kúpalisko Vadaš v  Štú-
rove a nedobrovoľné kúpanie, zoologická záhrada 
v Zlíne, Amazónsky prales v  skleníku a  hravé 
opičky jej budú pripomínať toto leto. Deviatačke 
Patrícii Machovej zaimponovalo nádherné okolie 

Podhorian. Veľký zážitok očiam i srdcu jej posky-
tol pohľad z rozhľadne široko-ďaleko a nezabud-
nuteľná opekačka. Turistika po okolí očarila aj 
Mariána Malinu a jeho kamarátov. Cyklotúry, ope-
kačky, zmrzlina a relax pri rieke. Veľmi rýchlo sa 
však blížil ten smutný deň – nástup
do školy. Miška Valentínyová si cez prázdniny na-
šla priateľa. Volá sa Reďo. Kto je to a odkiaľ? No 
predsa krásny koník z ranča. Kto tam ešte bol? Bol 
tam somárik Žužu, čínske prasiatka, kozy Maťka 
a Kapučinka a ďalší „obyvatelia“. Na rok tam chce 
ísť zasa.
 Naozaj sa nedal určiť víťaz . Zvíťazil relax, od-
dych, priateľstvá, príroda a radosť zo života.
 Jeden z autorov výstižne uviedol nasledovnú 
pravdivú vetu : „bodaj by prázdniny ubiehali tak 
pomaly, ako školský rok !“
 Na fotografii sú všetci, ktorí našli odvahu a na-
písali svoje zážitky a zaslúžene získali ocenenie vo 
forme odmeny od Obecného úradu

Prosba na vyučujúcich: 
PRÁZDNINOVÉ ZÁŽITKY = JEDNOTKA DO ŽIACKEJ KNIŽKY !!!

Za redakčnú radu : Ing. Tibor Košťál

V Podhoranoch dňa 14. 09. 2012
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 Keď sme písali svoj prvý príspevok do Podhoranského spravodaja, chceli sme poukázať na obsahovú 
stránku tohto periodika a prezentovať týmto pohľad občana na život v obci. Bohužiaľ, z nejakých dôvodov 
nám príspevok neuverejnili.   
Dodnes nám nikto nepovedal prečo, i keď sme sa to pýtali. Preto sme sa rozhodli napísať znovu, lebo by bola 
škoda, keby sa náš spravodaj využíval iba na propagáciu takých vecí, o ktorých sa tam píše. Boli by sme radi, 
keby tam písala o svojej neľahkej práci podstatne viac pani starostka o dianí v obci, o tom, čo sa pripravuje, čo 
sa robí a bude robiť. Veď strohým zápisniciam, ktoré sú tam uverejnené, aj tak nikto nerozumie. Taktiež naši 
páni poslanci by tam mohli propagovať svoju prácu, svoje návrhy a ich riešenia.
 V nemalej miere by dobrému vzťahu medzi obecným úradom a občanmi prospelo, keby sa pani starostka 
aj s poslancami aspoň dvakrát do roka stretla na verejnom zhromaždení s občanmi, pretože si treba vypočuť 
ich návrhy a pripomienky /demokratické zriadenie je predsa vecou verejnou/.
 Napríklad o cintorín, kam všetci chodíme a všetci tam aj skončíme nemáme záujem. Za posledné roky sa na 
ňom nenatrela ani ohrada. Na cintoríne by bolo potrebné vybudovať kaskádové schodíky, aby starší občania 
ľahšie vyšli hore, ďalej zlepšiť prístupovú cestu a zrenovovať dom smútku. Ak nevieme ako na to, treba výjsť na 
našu krásnu rozhľadňu a pozrieť sa na okolité rozvíjajúce sa obce, ako to majú tam.
 Sme radi, že v poslednom spravodaji sa obsahová stránka začala riešiť a preto si myslíme, že aj náš príspe-
vok dopomôže, aby sme sa mohli sa spravodaj znovu tešiť a čakať, čo nového sa tam dočítame. Touto cestou 
by sme chceli poprosiť občanov, ktorí majú nejaký vecný príspevok alebo návrh, aby ho na stránky nášho 
spravodaja napísali a prispeli tak k rozvoju našej obce.

Vladimír Patrovič st.

 Uverejňujeme príspevok pánov Weissa a Patroviča, o ktorom hovoria, že sme ho v Spravodaji neuverejnili 
a nevedia prečo. Brali sme ho ako podnet pre redakčnú radu a zastupiteľstvo, nie ako príspevok do časopisu. 
O čom boli autori osobne informovaní. 

 Svetoznámy taliansky učenec Giordano Bruno raz povedal: „Strom nemožno posudzovať podľa krásy jeho 
listov, ale podľa kvality jeho plodov.“ Uvedený citát chápeme ako charakteristický znak súčasnej uponáhlanej 
doby, s ktorou je nevyhnutne potrebné držať krok, avšak pri zachovaní vlastného osobnostného rukopisu. Ľud-
ská svojbytnosť je utváraná viacerými faktormi. Jedným z nich je i záujem o dianie v našom okolí, ako i  pocit 
spolupatričnosti a účasti na spoločenskom a kultúrnom živote.
 Keď vyšlo prvé číslo Podhoranského spravodaja, veľmi sme sa potešili, že aj malá obec ako sme my, má 
svoj časopis. Boli sme plní očakávaní a tešili sme sa na každé nové číslo, aby sme sa dozvedeli, čo nové sa v 
obci udialo, čo trápi našich občanov, aké otázky rozvoja obce sú v štádiu riešenia a aké vízie napredovania 
našej obce sú v budúcnosti realizovateľné.   
S pribúdajúcimi číslami však naša radosť a eufória ochladla, lebo to, čo sme očakávali a chceli sa dozvedieť, 
bolo vyjadrené len v strohých, útržkovitých zápisniciach, ktoré spĺňajú len deklaratívnu ako informatívnu funk-
ciu. Sme toho názoru, že náš mladý poslanecký zbor pod vedením ambicióznej starostky sú ľudia na pravom 
mieste a robia pre nás občanov veľa. Ich zasadzovanie sa o rozvoj obce prostredníctvom konkrétnych postu-
pov, návrhov a opatrení je v obecnom časopise spomínané len okrajovo a preto by sme boli radi, keby bola ich 
neľahká práca viac prezentovaná v tomto časopise.
 Žijeme v modernej dobe, no nie každý skôr narodený občan je schopný získať všeobecne dostupné in-
formácie o živote v obci na internete. Veríme, že väčšinu občanov zaujíma nielen minulosť, ale predovšetkým 
prítomnosť a budúcnosť našej obce pod majestátnou Žibricou.
 Záverom chceme spomenúť jednu historickú skutočnosť. John Fitzgerald Kennedy raz povedal: „Som Ber-
línčan!“ Vyjadril tak svoj záujem a podporu ťažko skúšanému mestu. Buďme tiež hrdí na našu obec a prispejme 
každý svojim dielom k dotvoreniu funkčnej mozaiky našej stále sa rozvíjajúcej obce.

Vladimír Patrovič st., Mgr. Ervín Weiss

Aj v takých malých novinách ako je náš Spravodaj, občas zaúraduje „škriatok“. Stalo sa tak aj s príspev-
kom – Stavanie (dvíhanie) mája v Sokolníkoch. Žiaľ, zostal napísaný hneď potom, ako celá akcia prebehla 
a neodoslaný do tlače. Autorovi sa touto cestou veľmi ospravedlňujem.

Grácová

očami občana Stavanie (dvíhanie) mája v Sokolníkoch

 V televízii môžeme vidieť, že v mnohých ob-
ciach zachovávajú alebo obnovujú staré, ale pekné 
zvyky. Je chvályhodné, že „dvíhanie“ májov v pred-
večer 1. mája nezaniklo ani v našich obciach.
 Pravdou je, že v dávnejšej minulosti mládenci 
nosili a stavalo máje predovšetkým svojim fra-
jerkám. Snažili sa, aby práve ten ich bol najvyšší, 
najkrajší. Pravdou je aj to, že „obecný“ máj stavali 
zvyčajne pred kostolom. V poslednom období 
sa dievkam v našej obci máje takmer nestavajú 
/výnimky sa však nájdu/ a spred kostolov zmizli 
úplne. Škoda...
 Stavanie mája pred „Slovákovou krčmou“ má 
takmer dvadsaťročnú históriu. Poloha v centre 
obce si priamo žiada, aby tam „máj“ stál. „Máj“ už 
mnoho rokov z hory nosí skupina chlapov, ktorej 
od samého počiatku „velí“ dnes už 61 – ročný Jano 
Bílik, pre ktorého sa táto akcia stala srdcovou zále-
žitosťou. Nevynechal ani jeden rok, ba je ochotný 
si v tento deň zobrať aj dovolenku, len aby „bol 
pri tom“, keď sa „máj“ v hore vyberá a potom na 
pleciach nesie do dediny. Tohoročného stavania 

„mája“ sa zúčastnila aj skupinka dievčat oblečená 
v pekných, starostlivo udržiavaných pôvodných 
krojoch. Usilovne a so záujmom zdobili ešte na 
zemi ležiaci „máj“ pestrofarebnými stužkami 
a zdalo sa, že prirodzene patria ku zelenej korune 
štíhleho smrekovca. Tieto šiestačky základnej 
školy sa veľmi rady obliekajú do krojov a zúčast-
ňujú sa rôznych podujatí, kde veľmi pekne repre-
zentujú nielen seba a svojich rodičov, ale aj obec 
či školu. Tesne pred zotmením sa takmer všetci 
prítomní chlapi „chytili“ vystrojeného „mája“, aby 
ho „zdvihli“ do polohy, keď sa podeň zasunie reb-
rík, pomocou ktorého sa s ním ľahšie manipuluje 
a bezpečne ho dostali do vopred pripravenej 

asi meter hlbokej jamy. Potom pán Slovák „máj“ 
zabezpečoval drevenými „kajlami“. Pýtal sa pri-
tom okolostojacich, či stojí rovno. Jeden kričal: 

„K ceste“, iný zase: „na strechu“, ďalší: „na mňa“, až 
sa napokon rozhodol pozrieť sám... Keď už „máj“ 
bezpečne a rovno stál, tradiční „speváci“ začali 
spievať „Sadíme my máje“ a viacerí sa k nim pri-
dali. Veľmi pohotovo sa včlenil medzi nich Ľuboš 
Kováč s maličkou heligónkou a veselica začala 
naplno. Krojované dievčatá zaspievali niekoľko 

„svojich“ pesničiek a zatancovali si pod, pred pár 
minútami postaveným, statným „májom“. Ku 
cti rodiny Petra Slováka patrí, že celú túto milú 
slávnosť všestranne zabezpečila. Pre všetkých 
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 19. august sa  v obci Podhorany pri Nitre časť 
Mechenice neniesol iba v znamení slávnostnej ho-
dovej atmosféry. Tento deň bude obyvateľom obce 
pripomínať i znovuobnovenie obecnej studne.
 Voda je pre život nepostrádateľná. Táto číra 
tekutina bola odjakživa potrebná ako pre ľudí, 
tak i  pre zvieratá. Práve posun k  hospodárstvu 
a  následným poľnohospodárskym prácam nútil 
ľudí využívať vodu častejšie, čo viedlo ku stavbe 
prvých studní. Aj v  Podhoranoch bolo takýchto 
studní niekoľko. Využívali ich predovšetkým oby-
vatelia dediny pre svoje domácnosti, no taktiež 
i  pre napájanie hospodárskych zvierat, ktorými 
boli napríklad i  kone. Avšak v  päťdesiatych ro-
koch po kolektivizácii boli tieto obecné studne 
už málo využívané, čo viedlo k  následnému 
chátraniu a nefunkčnosti. Možno i práve preto sa 
mihla v  hlave predsedovi Spolku vinohradníkov 
a  priateľov dobrého vína v  Podhoranoch Zoltá-
novi Fülöpovi myšlienka obnoviť aspoň jednu 
z  týchto v  minulosti potrebných studní. ,,S  ná-
padom postaviť studňu som sa zaoberal vyše 
dvoch rokov. Nepáčil sa mi pohľad na nevyuží-
vanú studňu, ktorá kazila kolorit okolia,“ vyjadril 
sa vo svojom príhovore predseda spolku Fülöp. 
Novovybudovanú studňu následne vysvätil 
správca farnosti Podhorany ThDr. Štefan Rácz za 
spoluúčasti Mgr. Petra Martinca. Po slávnostnom 
vysvätení mali obyvatelia a  návštevníci možnosť 
degustovať vodu zo studne ale i  kvalitné víno 

z  vinohradníckej oblasti z  Podhorian. Drevený 
vzhľad studne s hĺbkou 6 metrov prispeje ku zvi-
diteľneniu samotnej obce. Turisti, ale i obyvatelia 
sa odteraz budú môcť osviežiť v týchto stále tep-
lých letných dňoch príjemne studenou vodou aj 
prostredníctvom novovybudovanej studne. Obec 
Podhorany sa snaží aktívne zveľaďovať svoje oko-
lie, čoho dôkazom je i novopostavená rozhľadňa 
na kopci ,,Hôrka“, ktorá poskytuje pre návštevní-
kov nezabudnuteľný pohľad na okolité obce a nit-
riansky región.

Simona Žigová

oživená voda v Podhoranoch

hody v Podhoranoch

 HODY – sviatok farnosti, ktorým si pripomíname 
výročie vysvätenia kostola. V našej obci, keďže je zlú-
čením dvoch častí, máme takéto sviatky dva.
 18. augusta si pripomíname výročie vysvä-
tenia mechenického kostola, ktorý je zasvätený 
sv.  Helene. Hodová slávnosť býva v najbližšiu 
nedeľu, toho roku to bolo 19.-teho. Dopoludnia 
sa tu konala slávnostná svätá omša a popoludní 
požehnanie vahadlovej studne. O tejto akcii je pí-
sané v dvoch ďalších príspevkoch, teda nebudem 
ju bližšie opisovať. Okrem toho nechýbali pre deti 
kolotoče, so všetkým čo ku nim patrí.
 Sviatok vysvätenia farského kostola v Sokol-
níkoch pripadá na Michala, teda 29. septembra 
a najbližšia nedeľa bola 30-teho. V katolíckej cirkvi 
sa začal 5.  7.  2012 jubilejný rok zasvätený solún-
skym vierozvestom. Výzdoba kostola je zame-
raná na Rok sv. Cyrila a Metoda, je však urobená 
z plodov zeme, keďže v septembri už býva úroda 
zväčša pozbieraná, ďakujeme týmto spôsobom 
za ňu nášmu Pánovi. Krásne sa vyníma obraz Cy-
rila a Metoda postavený pred obetným stolom 
zhotovený zo zrniek slnečnice, šošovice, fazuľky, 
krúpov a ďalších a ďalších zrniečok. Na kazateľnici 
je logo venované Roku sv. Cyrila a Metoda, ktoré 
zverejnila Rada konferencie biskupov Slovenska, 
zhotovené zo zrniek fazuľky, ryže, pohánky i osiva 
repy. Vedľa hlavného oltára je umiestnená krásna 
mozaika z fazuliek, ktorá hovorí o rozmnožení 
chleba, keď Pán Ježiš piatimi chlebmi a dvomi ry-
bami nasýtil päťtisíc mužov. Na bočnom oltári je 
obraz Madony, zhotovený z krúpov, prosa, pšena, 
pohánky a veľa ďalších drobných zrniečok. Pod 
chórusom je umiestnený krásny obrázok kľačia-
ceho dievčatka pri kríži, ktorý je tiež urobený zo 
zrniek krúpov, pšena, maku, ale i krupice a zase 
veľa drobných zrniečok rôzneho druhu. Všetko 

je doplnené ovocím a zeleninou ale i bylinami 
z našich záhrad. Obrazy krížovej cesty ale i všetky 
lavice sú ozdobené krásne naaranžovanými prí-
rodnými materiálmi. Toto všetko umocnilo sláv-
nostnú atmosféru svätej omše, vysluhovanej na 
sviatok nášho kostola, keď sme si pripomenuli 
jeho 157. výročie vysvätenia. Nechýbala ani kro-
jovaná skupinka, ktorá priniesla obetné dary. Na 
záver svätej omše bola požehnaná kniha „Naši 
duchovní otcovia“, ktorú si potom veriaci mohli 
zakúpiť.
 Výzdoba farského kostola bola urobená spô-
sobom, aký chodíme obdivovať napr. do Novej 
Bane kde je tradícia roľníckej nedele viac ako 
50 ročná, ale i ďalších obcí a miest na Slovensku. 
Verím, že tí čo ste si obrázky, ale i celú výzdobu 
pozreli z blízka, ocenili ste náročnosť, ale i trpezli-
vosť tých čo túto výzdobu robili. Všetko je to však 
urobené na ešte väčšiu slávu nášho Pána.
 Boli to dve veľké akcie v našej obci. Každá 
veľká akcia si vyžaduje zápal, bez ohľadu na čas, 
na zisk, na pochvalu. Bohatstvo z nich zostáva aj 
v tom, kto ich chystá, aj v tých, ktorým urobia ra-
dosť. Veľké nasadenie, ktoré si každá veľká akcia 
vyžaduje, zostáva pred zrakom divákov skryté. 
O  tom by sa dalo hovoriť... ale načo by to bolo? 
Kto niečo robí, vie, ako zbohatol, hoci nezarobil 
ani cent. Kto tú jeho námahu prijal a potešil sa 
z nej, takisto zbohatol. A ten, čo namiesto jedného 
i druhého znevažoval a kritizoval má možnosť na-
budúce. Jednoznačne ho môžeme ubezpečiť, že 
zbohatne, ako sa mu ani nesnívalo. Lebo bohatý 
má dva významy – bohatý a Boh a ty. Pred týmto 
kritériom bohatstva neunikneme. Pred rozlíšením 
tých dvoch významov tiež nie.

Anna Grácová
Fotografie nájdete na zadnej strane Podhoranského Spravodaja

prítomných bolo pripravené chutné občerstvenie 
– pečená klobása, tradičné domáce cesnakové 
osúchy a nápoje všetkého druhu, samozrejme, 
všetko pre prítomných grátis. Bolo sympatické, že 
všetci si s  chuťou a od srdca zaspievali rôzne ľu-
dové piesne, pričom sa zaujímavo dopĺňali.
 Musím však konštatovať, že určite by všetko 
bolo krajšie, veselšie, zaujímavejšie, keby tam 
bolo viacej ľudí. Je pravda, že ľudia na dedine keď 

chcú, majú stále čo robiť. Ale aj keď je práca veľmi 
potrebná, myslím, že oddych a uvoľnenie sa – as-
poň z času na čas- je tiež veľmi dôležité pre naše 
zdravie a psychiku. A to nemám na mysli iba túto 
akciu. Nech sa pozeráme na toto konštatovanie 
akokoľvek, určite je lepšie, ak sa ľudia stretávajú, 
ako keď od seba bočia. A môžu mať pri tom rôzne 
názory na všetko. Veď o tom je život...

Ivan Tóth
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 S prichádzajúcimi letnými mesiacmi, ako jún, 
júl, august, keď väčšina ľudí plánuje dovolenky, 
pre deti sa končí školský rok a nasledujú túžobne 
očakávané prázdniny, naši vinohradníci nezaháľali, 
ale aj v tomto období svojou pracovnou aktivitou 
prispeli k ďalšiemu skrášleniu obce.
 Na obecnom zastupiteľstve bol predložený 
projekt na rekonštrukciu prameňa Felsökút - Horná 
studňa. Samozrejme, že ma to potešilo, pretože 
som nad tým už dávnejšie rozmýšľal. Už kvôli tomu, 
že je to jediný prameň s dobrou vodou v širokom 
okolí, prístupný verejnosti, ktorý už stáročia vyviera 
pod kopcom Hôrka. Uhasínal smäd našich predkov, 
občerstvoval okoloidúcich pocestných a pútnikov. 
Aj teraz miestni obyvatelia, ale aj ľudia z okolitých 
dedín sem radi chodia, po čistú pramenitú vodu. 
Preto si toto prírodné bohatstvo musíme vážiť a 
chrániť si ho. Veď čo by dali ľudia v Afrike na Sahare 
za kvapku vody, kde ešte i teraz umierajú od smädu. 
Pre nás je samozrejmosť mať taký dar prírody a 
ešte si ho nie vždy vážime. Teraz trocha z histórie 
prameňa. Pri výstavbe železničnej trate Lužianky – 
Zlaté Moravce v rokoch 1936 -  1938, plánovaná trať 
pretínala prameň, čo samozrejme robilo problémy 
pri stavbe. Spoločnosť, ktorá stavbu realizovala, 
chcela prameň odstrániť a zabetónovať. Našťastie 
predstavitelia obce v tej dobe, na čele s richtárom 
Gyula Bengyákom to nedovolili. Už toto rozhodnu-
tie svedčilo o múdrosti obecných predstaviteľov, 
ktorí sa vzopreli železničnej spoločnosti, nesko-
rumpovali, ale pozerali na záujem obce a ľudí v nej. 
Za čo im i teraz patrí veľká vďaka. Kiež by to i teraz 
tak fungovalo. Sú obyvatelia obce, ktorí pozerajú 
iba na vlastný záujem a svoje ego a osud obce je 
im ľahostajný. Dňa 14. 7.2012 sme otvorili železné 
dvere zabezpečujúce vchod k prameňu, celý tunel 
v dĺžke 31 m sme vyčistili, vystriekali silným prú-
dom vysokotlakovou vodou od blata piesku, ktoré 
boli naplavené z povodne z pred 30. rokov, kedy 
zaplavilo celý tunelový žľab. Rozbili sme betón, kde 
bola osadená železná rúra, ktorou vytekala voda a 

za tie roky už plná zelených rias. Osadili sme novú 
antikorovú rúru so sitkom a celé sme opäť zaliali 
betónom. Ostáva ešte dokončiť prístrešok nad 
prameňom, spevniť a upraviť bočný betónový 
svah a urobiť dlažbu. Prvé kroky z našej strany boli 
urobené a veríme, že obecný úrad zrealizuje pro-
jekt do konca roka. Ďalšou, podobnou akciou bolo 
vyčistenie cesty pod viaduktom smerom na vino-
hrady od nánosov zeminy, čo už roky znepríjemňo-
valo život vinohradníkom ale i ostatným občanom, 
pre nízky priechod. Navyše celá cesta bola rozbitá a 
plná výtlkov a jám. Kto chcel prejsť na druhú stranu 
s vyšším vozidlom /nákladom/, musel ísť okolo cez 
les a chotár. Zorganizovali sme brigádu a vyčistili 
sme najprv cestu pod viaduktom až na pôvodnú 
kamennú dlažbu, čím sme dosiahli, že priechod sa 
zvýšil o 25 cm. V ďalšej etape sa navozila frézovaná 
asfaltová drť a vysypala sa ňou celá dĺžka spomí-
nanej cesty, čo privítali hlavne obyvatelia bývajúci 
za mostom a veru priložili aj ruku k dielu. Nakoniec 
sme celý násyp zhutnili vibračnou doskou.
 Do tretice sme zrekonštruovali obecnú studňu 
za kostolom, ktorá sa už roky nepoužívala a pôso-
bila nepekným dojmom. Studňu sme vyčistili od 
bahna a predmetov v nej nahádzaných. Ohradili 
sme ju vkusným dreveným rámom s poklopom, 
ktorý sa dá zvrchu zamknúť. Konštrukcia a systém 
studne je na princípe vahadla, aké používali naši 
predkovia ešte koncom 19. storočia. V našej obci 
existovali také studne i v 50. rokoch minulého 
storočia. Slávnostné otvorenie a dané do užívania 
bolo na počesť našej patrónky kostola, svätej He-
leny dňa 19. 8. 2012. Za hojnej účasti obyvateľov 
Podhorian ju požehnali naši miestni kňazi. Pre obec 
tak pribudla ďalšia atrakcia po rozhľadni na kopci 
Hôrka. Nech táto vahadlová studňa – Gémephút, 
pripomína mladším generáciám a okolo idúcim 
turistom šikovnosť a um našich predkov, ktorí do-
kázali takým jednoduchým spôsobom dostať vodu 
zo studne na povrch.
 

 Takou príjemnejšou udalosťou mala byť ope-
kačka pod rozhľadňou na ukončenie leta, ktorá sa 
uskutočnila 29.  9.  2012 od 15.oo hod. Hoci bola 
propagácia akcie plagátmi a miestnym rozhlasom, 
bohužiaľ kvôli nepriaznivému počasiu sa jej zúčast-
nili ozaj len tí najskalnejší. Prístrešok, ktorý sme vy-
budovali, nás chránil pred dažďom, nad ohniskom 
sme opekali špekáčky a slaniku a zapíjali dobrým 
burčiakomi vínom, každý podľa chuti. Nechýbala 
ani tradičná vatra a nakoniec ohňostroj. Takto sme 
ukončili leto a oslávili 1. výročie našej rozhľadne. 
September je pre vinohradníkov veľmi významný 
mesiac, je to obdobie oberačiek hrozna – odmeny 
za ich poctivú a neľahkú prácu okolo vinice počas 
celého roka. Aj my sme obrali, pomleli, vyprešovali, 
naplnili sudy sladkým hroznovým muštom, ktorý 
sa po určitom čase zmení na túžobne očakávaný 
burčiak. V pivniciach sa niekoľko krát cez deň kon-
trolujú sudy a demižóny, aby „nevykypeli“. Ochutná 

sa z každého súdka a keď nastane tá správna chvíľa 
a čas, zavolajú sa kamaráti, ktorí veľmi rýchlo a radi 
prídu. Na druhý deň sa zídu u ďalšieho, ktorý má 
burčiak a tento kolotoč pokračuje dokola. Naše 
manželky z toho síce veľmi nadšené nie sú. Ale 
čo im zostáva, keď je burčiaková sezóna? Keď sa 
skončí tento príjemný ošiaľ, znovu sa sudy doplnia 
celkom doplna a až do konca roka bude víno driem-
kať, spať, ako malé dieťa v kolíske. Do nového roka 
sa prebudí už ako svieže mladé víno. Dostane sa na 
stôl s dobrým jedlom v spoločnosti priateľov, ktorí 
v príjemnom posedení degustujú a chvália vinára 
a jeho víno. A toto je práve to najväčšie ocenenie, 
ktoré sa mu dostane za poctivú celoročnú prácu vo 
vinici. Vidí, že robiť sa oplatilo a povie: „Na budúci 
rok v tom pokračujem!“
Všetkým na zdravie!

Zoltán Fülöp
Predseda spolku vinohradníkov a priateľov dobrého vína

Z činnosti Spolku vinohradníkov a priateľov dobrého vína Podhorany - Mechenice

Pozvánka
	 Ako	tradične,	aj	tento	rok	bude	24.11.2012	Katarínska	zábava,	
na	 ktorú	 vás	 všetkých	 srdečne	 pozýva	 Občianske	 združenie	
Podhoranček	 v	 spolupráci	 s	 Radou	 školy	 pri	 MŠ	 a	 Obecným	
úradom	Podhorany.	Vstupné	je	25,-	E	za	pár,	do	tanca	bude	hrať	
DJ	MICKY.	Tešíme	sa	na	vašu	účasť.
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 V posledných rokoch sa heraldika a erby dosta-
vajú znovu do popredia. Používajú ju mnohé far-
nosti, ako aj osoby, ktorým prináleží erbové právo.
Označujú hnuteľný a nehnuteľný majetok. Po 
dohovore s heraldickou komisiou a vytvárníkom 
PhDr. Ing. Glejtekom PhD. bol pripravený - prero-
kovaný - erb farnosti Podhorany pri Nitre s dvoma 
filiálkami: Mechenice a Bádice, ktoré spravuje fara 
Podhorany - Sokolníky. Erb bol uznaný na komi-
sii v Bratislave a zapisany v Heraldickom registri 
SR pod signaturou W-108/2007. A tak sa začal aj 
používať' od januára 2008. Erb apečat' boli 28. 
10. 2007 riadne požehnané a slávnostne predsta-
vené. Obrad vykonal pomocný nitriansky a maxi-
tiensis biskup Msgr. Marián Chovanec vo farskom 
Kostole sv. Michala archanjela.
 Pôvod erbov sa viaže na obdobie stredoveku, 
kedy v polovici 12. storočia vznikli počas križiac-
kych výprav prvé erby. Nimi sa mohli predstavit' 
a identifikovat' rytieri v brnení. Pevné miesto si 
vydobyla cirkevná heraldika. Svoje erby majú 
cirkevné kniežatá-kardináli, biskupi, ale i diecézy 
a farnosti, ale i reholhé spoločenstvá. 
 Samotný opis podhorianskeho farského erbu: 
Štít červenej farby znamená, že krest'ania sa majú 

vzdať hoci aj života, a ked' bude treba preliat' krv 
tak, ako náš Majster a Spasiteľ Ježiš Kristus. Na 
červenom poli sú umiestnené váhy zlatej farby, čo 
symbolizuje sv. Michala archanjela a farský kostol 
v Sokolníkoch. Jedna miska symbolizuje stranu 
anjela a druhá diabla, čo je boj až do smrti me-
dzi dobrom a zlom. Pod váhami sú umiestnené 
tri klince striebornej farby, ktoré predstavujú 
sv.  Helenu - patrónku kostola v Mecheniciach, 
ktorá sama objavila pozostaky Sv. kríža na ktorom 
zomrel Kristus Pán. Pri navrhovaní sa zabudlo na 
treti filiálny kostol v Bádiciach, nakoľko celá samo-
správa prešla pod jej obecný úrad v Bávdiciach.
 Erb farnosti má byt' a môže byť, podľa starého 
erbového práva, používaný štatutármi farského 
úradu i v agente kancelárii úradu. Hlavičkové 
papiere, pečat', pečatidlá sú odtláčané čiernou 
farbou. Celý erb je prevýšený čiernym klerickým 
klobúkom a jedným strapcom alebo uzlom po 
obidvoch čo značí hodnosť úradu kňaza-farára. 
Zvolený erb nás bude reprezentovat'možno nie-
koľko desat'roči. Má v nás vzbudzovat' hrdost' 
a  ideály, cnosti, a je zvolený pre orodovanie na-
šich patrónov.

ThDr, Štefan Rácz

okrasná záhrada

Okrasná záhrada v októbri
 Október je obdobie na zakladanie živých plotov. 
Je pravda, že nedokáže vietor zadržať, ale zmierni 
jeho nápor. Týmto zabránime vysúšaniu pozemku. 
Ak sa rozhodneme pre výsadbu živého plotu, zrý-
ľujeme pôdu do hĺbky aspoň 30 – 40 cm. Do takto 
pripravenej pôdy vysadíme kry, ktoré môžu zostať 
na mieste veľa rokov. Rastliny v živom plote musia 
mať dobre vyvinutý koreňový systém a mali by mať 
tiež niekoľko mohutných výhonov. Spravidla ide o 
dvoj , až troj ročné sadenice. Čím vyrovnanejšie 
sadenice do živého plota zasadíme, tým lepší živý 
plot sa nám podarí vytvoriť. Ak chceme mať široký 
živý plot, vysadíme ho vo dvoch radoch. Inak po-
stačí jeden rad. Pri výsadbe do jedného radu počí-
tame na 1 bm 5 sadeníc. Nesadíme menej sadeníc, 
ako som uviedol, radšej o jednu viac, ako by mala 
jedna chýbať. Dreviny sadíme iba do hĺbky, v akej 
rástli v škôlke. V októbri môžeme sadiť aj šípové 
ruže. Ruže vysadené v októbri si vytvoria nové 
korene ešte pred premrznutím pôdy. Medzi strom-
čekovými ružami necháme rozostupy 70 – 100 cm. 
Kríkovým ružiam stačí 40  – 50 cm a vysadíme ich 
v hĺbke, aby zemina dostatočne zakrývala miesto 
očkovania. Aby sa ruže prijali, je dôležité ich pri vý-
sadbe dôkladne pritlačiť a zalievať vodou. Výhonky 
ruží, ktoré vysadíme v októbri, zastrihneme na ko-
nečnú dĺžku až na jar. Koncom októbra pripravíme 
na prezimovanie aj ruže, ktoré rastú na rovnakom 
mieste už dlhšie. Aj u týchto ruží letorasty skracu-
jeme až na jar.
 Trávnik pokosíme posledný krát podľa počasia 
v polovici októbra, aby dobre prezimoval. Opa-
dané lístie z trávnatých plôch vyhrabávame. Posta-
ráme sa o to, aby v trvalkách v skalke nezostalo za-
viate lístie, lebo spôsobuje hnilobu. Keď mráz spáli 
nadzemnú časť georgín, vykopeme ich hľuzy, pri-
čom dbáme o to, aby sme ich nepoškodili. Odstrá-
nime z nich zeminu a presušíme v dobre vetranej 

miestnosti, kde nezamrznú. Nezabudneme si ozna-
čiť štítkom odrodu a farbu. Koncom októbra vybe-
rieme zo zeme aj neskoro kvitnúce odrody gladiol. 
Rozhodne nečakáme kým pôda zamrzne.

Okrasná záhrada v novembri
 Začiatkom novembra po vybratí hľúz gladiol 
v októbri, dôkladne ich presušíme, vytriedime 
a   uskladníme iba zdravé hľuzy. Hľuzy gladiol od-
porúčam ešte pred uskladnením namoriť /funda-
zol/, pretože hlavne suchá hniloba gladiolových 
hľúz patrí k chorobám, ktoré spôsobujú veľké 
škody. Takto napadnuté hľuzy časom uschnú. Gla-
dioly uskladňujeme v dobre vetranej miestnosti 
s  teplotou 5 – 10 °C. V novembri všetky cibuľové 
a  hľuznaté rastliny, ktoré prezimovávajú na zá-
hone, zabezpečíme ochrannou nástielkou. Použiť 
môžeme maštaľný hnoj alebo kompost. V  núdzi aj 
opadané lístie, ktoré navrstvíme do výšky 5 -10  cm. 
Ak plánujeme na jar založiť nový trávnik, plochu 
poryľujeme, pôda premrzne, uľahne, čo priaznivo 
pôsobí na výsev trávnika. V prvých novembrových 
dňoch vyprázdňujeme všetky vodné nádrže. Lekná 
a ďalšie vodné rastliny, ktoré pestujeme v nádo-
bách, prenesieme na miesto, kde prezimujú. Pred 
tým z nich však odstránime všetky choré a suché 
časti, aby nezačalo hniť. Väčšine okrasných tráv sa 
darí na dobre prevzdušnenej pôde. Na zimu preto 
okolo tráv pôdu zryľujeme a ak máme, prisypeme 
humusom, prípadne rašelinou. Koncom novem-
bra prikryjeme nástelkou dvojročné rastliny, ako 
zvončeky, nezábudky, sirôtky, inak nám v zimách 
chudobných na sneh vymrznú. Rododendróny tiež 
prikryjeme smrekovými konármi, čím sa zníži vypa-
rovanie vody zo vždyzelených listov a chránime ich 
aj pred zimným slnkom a ostrými vetrami.

Zo života našej farnosti

opis farského erbu
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Okrasná záhrada v decembri
V prvej polovici decembra, ak ešte silno nemrzne, 
zavlažujeme vždyzelené dreviny. To platí pre-
dovšetkým aj pre tento rok, keďže leto a zrejme 
aj jeseň sú chudobné na zrážky. Pri silnom sne-
žení, najmä u ihličňanov dbáme, aby sa pod ťar-
chou snehu nezlomili. Preto ich podľa možností 

otriasame. Ťažký sneh môže polámať aj iné vždy 
zelené dreviny, napríklad rododendróny.
V okrasnej záhradke vám všetkým, milovníkom 
vždy zelených drevín a krásnych kvietkov vo vašich 
obľúbených záhradkách, prajem na začiatku je-
sene príjemne strávené chvíle pohody a oddychu.

Pavol Kováč

Podhorančekovia

 Len nedávno sme volali ,, Hurá prázdniny,, a už 
kričíme ,"Hurá škôlka!" Čas beží a ani sme sa nena-
zdali a školský rok 2012/2013 je už v plnom prúde. 
Mesiac september sa  nesie v  znení spoznávania 
sa detí navzájom, pretože do MŠ nastúpilo veľa 
malých detí. Niektorí so slzami, iní s veľkou zveda-
vosťou v očiach. 
 V tomto školskom roku máme zapísaných 41 
detí z toho 5 detí bude do predprimarného vzde-
lávania prijatých v priebehu školského roka. Deti, 
ktoré nastúpia na budúci školský rok do 1. ročníka 
do ZŠ je 14 – to sú naši predškoláci.

 Môžeme konštatovať, že obsadenosť MŠ Pod-
horany je na 100% (vzhľadom k  priestorovým 
možnostiam budovy). Keďže kapacita spálne MŠ 
je približne pre 20 detí, časť detí je po dohode 
s  rodičmi a  starostkou obce Podhorany umiest-
nená na poldenný pobyt .Aj v  tomto školskom 
roku budeme pracovať podľa Školského vzdelá-
vacieho programu "Zvedavci pod horami" (Pod-
robnejšie sme sa venovali tomuto programu 
v Podhoranskom Spravodaji č. 2/2011) . 
 S nástupom do škôlky musí dieťa čoraz častej-
šie samostatne riešiť rozmanité dopravné situácie. 

Predpokladom na ich bezpečné zvládnutie je pre-
dovšetkým správny príklad rodičov, vysvetľovanie 
a správanie pri ceste zo škôlky, pri nákupoch, a as-
poň rok pred nástupom do ZŠ cieľavedomé roz-
širovanie poznatkov z  dopravnej výchovy. Preto 
sa  mesiaci september začalo v  areáli MŠ začalo 
s výstavou ,,Dopravného ihriska,,. Cieľom projektu 
je oboznámiť deti bezpečne sa pohybovať na ve-
rejnej komunikácii, či už ako chodec alebo cyk-
lista. Naučiť sa bezpečne správať na ceste, križo-
vatke, priechode, ceste domov, do mesta, na výlet, 

spoznať dopravné značky. Projekt je realizovaný 
vďaka finančnej podpore získanej od Nitrianskej 
komunitnej nadácie, Obecného úradu a  Občian-
skeho združenia "Podhoranček" sponzorom ako 
i rodičom, za čo veľmi ďakujeme v mene všetkých 
našich detí.
 Na záver by sme chceli popriať všetkým našim 
deťom, ich rodičom, ale aj nám veľa zdravia a pek-
ných radostných chvíľ strávených spoločne.

Helena Belicová, riaditeľka MŠ

 Dňa 03.  09.  2012 sa konalo slávnostné otvo-
renie školského roka 2012/2013. Pozvanie prijali 
aj starostka obce Podhorany Mgr. Magdaléna 
Bogyová a  pán farár ThLic. František Rácz. Rodi-
čom, žiakom, a  učiteľom, zhromaždeným v  átriu 
základnej školy sa postupne prihovorili riaditeľ 
školy Mgr. Rudolf Vozár, pani starostka i pán farár. 
Žiaci školy sa potom so svojimi triednymi uči-
teľmi odobrali do tried, kde boli oboznámení so 
školským poriadkom a  pravidlami bezpečnosti 
a ochrany zdravia.
 Osobitná pozornosť bola venovaná najmlad-
ším žiakom školy – prváčikom, ktorí prvé chvíle 

školského roka strávili spolu so svojimi rodičmi 
a triednou učiteľkou PaedDr. Jankou Rábekovou.
 Kolektív školy ostal viac-menej nezmenený, 
novými zamestnancami sa stali Mgr. Martina Ner-
gešová, ktorá vyučuje nemecký jazyk a nový uči-
teľ náboženskej výchovy Mgr. Jozef Lénart. 
 Mesiac september je najhektickejším me-
siacom školského roka, pre pedagógov školy 
znamená prípravu tried, triednej pedagogickej 
dokumentácie, tvorbu učebných plánov, plánov 
metodických združení a predmetových komisií..., 
pre vedenie školy rozdelenie úväzkov zamest-
nancov, tvorbu rozvrhu, vzdelávacieho programu, 

Škola opäť ožila
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učebného plánu školy, plánu práce školy a  ďalšej 
povinnej dokumentácie. Pre žiakov je to obdobie 
prispôsobovania sa novému režimu po prázdninách. 
 Napriek tomu, že od začiatku školského roka 
neubehlo veľa času, naši žiaci už absolvovali via-
cero školou organizovaných akcií.
 V  polovici septembra Mgr. Gabriela Pánska 
zorganizovala výstavu tekvicových svetlonosov 
a  plodov jesene, deti spolu s  rodičmi vytvorili 
krásne strašidielka, ktoré sme mali možnosť obdi-
vovať vystavené na školskej chodbe. 
 Dňa 26. 09. 2012 sa v kultúrnom dome usku-
točnil výchovný koncert s  náučnou tematikou 
Mgr. Viktora Guľváša . 
 Dňa 27. a 28. septembra sa konali jesenné úče-
lové cvičenia pre druhý stupeň ZŠ, prvý deň bol 
venovaný teoretickej príprave a  druhý deň žiaci 
absolvovali praktickú časť formou cezpoľného 
behu. Žiaci v troj až päťčlenných družstvách pre-
konávali asi 2km trať, pričom na štyroch stanoviš-
tiach riešili rôzne praktické a vedomostné úlohy. 
Víťazmi v kategórii chlapci sa s so skvelým časom 

15 minút stalo družstvo v zložení: Lukáš Belica, En-
riko Desat, Marek Cibula, Michal Bárek, Jakub Bačár 
(na fotke). Víťazkami v kategórii dievčatá sa stali 
Tamarka Fülöpová, Mirka Turzová, Lenka Malinová, 
Samantha Tonková, Natália Riegelová. 
 5. októbra 2012 žiaci 9. ročníka s  triednou 
učiteľkou Mgr. Jana Turkotovou navštívili výstavu 
Deti vo vesmíre, ktorá sa konala v Centro Nitra.
 V  rámci plnenia Plánu práce školy budeme 
v  tomto školskom roku organizovať plavecký vý-
cvik (november 2012) a lyžiarsky výukový kurz (feb-
ruár 2013). Okrem toho sa budú konať už tradičné 
podujatia: Vianočná akadémia, Zimný stolnoteni-
sový turnaj, Deň matiek, EDRaŠ, Deň detí atd. 
 V zimných mesiacoch plánujeme vytvorenie ľa-
dovej plochy na multifunkčnom ihrisku a v mesiaci 
máj 2013 by sme radi zorganizovali tenisový turnaj 
pre obyvateľov obce a okolia. 
V rámci vyučovania sa budeme zapájať do predme-
tových olympiád a rôznych súťaží.

Mgr. Rudolf Vozár

Krúžok anglického jazyka 1 Mgr. Beáta Chaternuchová
Krúžok anglického jazyka 2 PaedDr. Janka Rábeková
Krúžok šikovných rúk Bc. Gabriela Pánska
Matematický krúžok Mgr. Katarína Trímayová
Športový krúžok 1 Mgr. Zlatica Medová
Športový krúžok 2 Mgr. Daniela Varinská
Tenisový krúžok 1 Mgr. Daniel Bihány
Tenisový krúžok 1 Mgr. Rudolf Vozár
Zdravotnícky krúžok Mgr. Jana Turkotová

V súčasnosti na škole pracuje 
deväť záujmových útvarov: 

 Dobré tréningové možnosti pre cestnú cyk-
listiku, ktoré poskytuje pozemná komunikácia 
v obci Podhorany (Horné Lefantovce) určili pre 
mladšieho žiaka Mareka Bugára z Nitry, že jed-
ným z jeho tréningových stredísk je aj obec Pod-
horany.
 Cyklistické oddiely na Slovensku evidované 
Slovenským zväzom cyklistiky (ďalej len SZC) or-
ganizujú v každom roku cyklistické súťaže. Tak aj 
v roku 2012 boli organizované cyklistické súťaže – 
preteky jednotlivcov pre mužov a ženy. Súťaže sa 
uskutočňujú ako kritéria, časovky, etapy alebo ča-
sovky do vrchu. Organizovaní cyklisti sú rozdelní 
do kategórií mladší žiaci (10-12 rokov), starší žiaci 
(13-14 rokov), kadeti (15-16 rokov), juniori (17-18) 
a muži. Obdobne to platí aj pre mladšie žiačky a 
ženy. Nitriansky cyklistický klub "Cyklo team Nitra" 
má v jedinej kategórii z mládežníckych kategórií 
zastúpenie a to 11 ročného Mareka Bugára.
 

 Predseda NR SR vypísal cyklistické preteky o 
"Pohár predsedu NR SR" za spoluorganizácie SZC, 
na ktorom sa zúčastnili muži z klubu aj mládežník 
Marek Bugár. Ten za účasti 120 mužov skončil na 
41 mieste z časom 4 minúty 32,47 sekundy ako 
najmladší účastník tohto športového podujatia. 
Na tejto Bratislavskej hradnej časovke sa zúčastnil 
aj známy cyklista Peter Sagan, ktorý sa po ukon-
čení pretekov odfotil s členmi Cyklo klubu Nitra. 
(viď foto)
 Výsledky všetkých cyklistických pretekov sa 
započítavajú do Slovenského pohára v cyklistike 
mládeže na rok 2012. V tomto období sa skončila 
sezóna cestných pretekov a to Majstrovstvami 
Slovenska do vrchu v Spišskej Novej Vsi, s cie-
ľom na horskom priechode Grajnár 1023 m n.m., 
kde skončil Marek Bugár na treťom "bedňovom" 
mieste. V poslednom tohoročnom preteku do 
vrchu na Martinskú hoľu Marek opať zabojova a 
umiestnil sa na peknom druhom mieste. To mu 
vynieslo celkové umiestnenie v Slovenskom po-
hári cyklistiky mládeže na rok 2012 ôsme miesto, 
z celkového počtu 30 účastníkov súťaže. Plán na 
rok 2013 je pre mladšieho športovca získanie Slo-
venského pohára v mládežníckej cyklistike na rok 
2013.
 Ak by bol záujem i ostatných detí, požadu-
jeme len 100 % dochádzku v škole, samozrejme 
výborné výsledky a radi Vás privítame v Cyklo te-
ame Nitra. 

Ing. Vladimír DOŠEK, predseda klubu

Šport
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 Leto a prázdniny. Oopäť obdobie, kedy sú starí 
rodičia v „kurze“, hlavne tam, kde sú ešte školopo-
vinné vnúčatá. Letné mesiace sme trávili už zvy-
čajne, opatrovaním vnúčat a prácou v záhradkách. 
Horúčavy boli veľké, preto sme sa vonku pohybo-
vali opatrne. Aby sme však nesedeli iba doma, vy-
brali sme sa na výlet. 8. augusta si 22 našich členov 
bolo pozrieť krásne múzeum vo Svätom Antone, 
banské múzeum v Banskej Štiavnici, mesto Banskú 
Štiavnicu a napokon sa okúpali v termálnom kúpa-
lisku vo Vyhniach. Z rozhlasu sme sa dozvedeli, že 
existuje ešte jeden súbor Podhoranka. Nadviazali 
sme s  nimi kontakt a pozvali ich ku nám na náv-
števu. Veľmi rady naše pozvanie prijali a 17. au-
gusta ich prišiel za plný autobus. Išli vystupovať na 
folklórne slávnosti „Hontianska paráda“ v Hrušove 
a cestou tam sa zastavili pozrieť, kde Podhorany sú. 
Je to výborný 26 členný súbor z obce Kočín-Lan-
čár, ktorý má už 35 ročnú tradíciu. Návšteva bola 
krátka, ale veľmi srdečná. Spolu sme si zaspievali, 
porozprávali sa, odovzdali si navzájom skúsenosti z 
činností súborov. ZO JD vo Výčapoch-Opatovciach 
realizovali spolu s obcou „Rozlúčku s letom“. Pekné 
podujatie, kde vystúpilo päť seniorských súborov a 
medzi nimi bola pozvaná aj Podhoranka. Predsta-
vili sme sa pásmom „Vinohradníkov rok“. Vystúpe-
nie sa nám vydarilo a veľmi sa páčilo, čo nás teší. 
Na 8.  9. sme mali naplánovaný zájazd do Žarošíc 

na Morave. Pre malý záujem sa však nekonal. Aby 
sme boli aj užitoční, keď na kultúrnom dome vy-
menili okná a vymaľovali ho, vyhlásili sme brigádu 
a dvanásť našich členiek vyumývalo celý kuturák 
od okien po podlahu. V obci máme vzácne sochy. 
Jednou z nich je socha sv. Jána Nepomuckého pri 
dolnej autobusovej zastávke v Sokolníkoch. Zub 
času sa na nej riadne podpísal a spodná časť sa za-
čala celkom rozpadávať. Naši šikovní mužskí členo-
via sa pustili do práce a podstavec je veľmi pekne 
opravený. Chceli pokračovať aj v oprave hornej 
časti, keď sme ju však očistili od predchádzajúcich 
náterov, ukázalo sa, že je na nej vzácny pôvodný 
nápis. Skontaktovali sme sa preto s odborníkmi, 
ktorí takéto pamiatky rekonštruujú a teraz čakáme 
na vyjadrenie, čo všetko a ako treba robiť, aby sa 
zachránilo toto vzácne dielo, pochádzajúce podľa 
vyjadrenia historikov z roku 1753.
 Na 13.10. 2012 pripravujeme pre všetkých dô-
chodcov obce spoločné posedenie k Mesiacu úcty 
k starším, na ktoré vás všetkých srdečne pozývame.
 Ešte stále je možné prihlásiť sa na týždňovú 
rekreáciu do Tatranskej Lomnice, hotel Morava od 
11. 11. - 17. 11. 2012 , cena 87 Eur, polpenzia a do 
hotelových zariadení SOREA. Bližšie informácie 
v klube alebo na čísle tel. 037 / 77 85 106.

Anna Grácová

 Nevšedná stretávka sa uskutočnila v Podho-
ranoch 1. septembra 2012. Po 50-tich rokoch sa 
stretli absolventi ZDŠ, ktorí povinnú školskú do-
chádzku ukončili v roku 1962. Milé a dojímavé 
zvítanie prebehlo pred budovou základnej školy. 
Najmä tí, ktorí nebývajú v Podhoranoch boli milo 
prekvapení, ako sa škola /starý kaštieľ/ zmenila 
a zrekonštruovala.
 Po usadení sa v laviciach prišiel ako kedysi na 
hodinu triedny učiteľ p. Július Bódi a pani man-
želkou p. Valikou, tiež našou učiteľkou. Máloktorí 
žiaci majú tú česť po polstoročí sa opäť stretnúť 
s vyučujúcimi, ktorí sú ešte v takej duševnej i fyzic-
kej kondícii ako manželia Bódioví. Nech im to dlho 
vydrží!
 Potom prišlo ďalšie prekvapenie, keď sme 
v  našom kruhu privítali a pozdravili obľúbe-
ného a nezabudnuteľného pána školníka Lacka 
Candráka, ktorý si nás temer všetkých pamätal 

menovite a spomenul všetkých riaditeľov, ktorých 
doslova prežil.
 Stretnutie pokračovalo družnou a úprimnou 
debatou o prežitých radostiach a strastiach, kto-
rými sme všetci za 50 rokov prešli. Uctili sme si 
pamiatku spolužiakov, ktorí nás opustili a poslali 
sme im pozdrav vo forme podpísaného balóna, 
ktorý zmizol v nekonečnej diaľke ako ich duše.
 Organizačne skvele pripravená akcia grado-
vala, keď náš triedny, ako hudobník, spestril naše 
stretnutie harmonikou a my všetci prekrásnymi 
piesňami. Jednoducho – nemalo to chybu.
 Pri rozlúčke sme spoločne skonštatovali, že 
náš život bol naplnený skromnosťou, pracovitos-
ťou, úctou k rodičom, učiteľom aj spolužiakom, 
láskou, ktorou sme vychovávali naše deti a ktorá 
sa pretavuje dnes na naše milované vnúčatá. Takí 
sme boli! 

Ing. Tibor Košťál

Zo života v Zo JdS v Podhoranoch Stretnutie po polstoročí
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