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Úvodník
Vážení občania,
začiatok nášho spravodaja patrí zvyčajne úvodným
slovám, ktoré by mali v skratke navodiť obsah nasledovných príspevkov, ktoré sú zverejnené v našom
štvrťročníku.
Dovolím si však výnimočne zmeniť účel, ktorému
slúži a poukázať na niektoré skutočnosti.
Starosta obce a obecné zastupiteľstvo sú najvyššie orgány obce, ktoré v súlade so zákonom o obecnom zriadení sú povinné chrániť a zveľaďovať majetok obce, chrániť a obhajovať záujmy jej občanov....
Všetky aktivity obce a rozhodnutia orgánov obce
smerujú vždy k napĺňaniu zákona a k jednému cieľu:
k rozvoju nášho územia, zaradeniu sa k atraktívnym
kútom Slovenska. Našim cieľom je zvýšenie kvality
života a bezpečnosti našich občanov, budovanie

Úradné hodiny

Pondelok 7:30
Utorok 		
Streda
7:30
Štvrtok
7:30
Piatok
7:30

- 12:00; 12:30 - 15:30
nestránkový deň
- 12:00; 12:30 - 17:00
- 12:00; 12:30 - 15:30
- 12:00; 12:30 - 13:30

obce a tvorenie hodnôt, ktoré budú slúžiť nám, ale aj
ďaľším generáciám.
Ubezpečujem Vás, že práve napĺňanie týchto
cieľov máme na zreteli pri prijatí každého rozhodnutia. Naše rozhodnutia sú ťažké, ale objektívne. Nie
sú založené na subjektívnom posudzovaní a presadzovaní egocentrických a bezohľadných záujmov
jednotlivca. Pri pohľade na Obec “zvonka” nie sú
najdôležitejšie jej zastupiteľské orgány, ale najmä tí,
ktorí obec tvoria a to sme my všetci - občania. Preto
v záujme všetkých nás by malo byť, aby sme mohli
byť hrdí na ten kúsok Slovenska, ktorý nám patrí
a bol pre NÁS tým NAJ.
V závere, keďže je obdobie prázdnin a dovoleniek, teda čas, ktorý sa veľká väčšina ľudí snaží využiť na oddych a relax, Vám ja a celý autorský kolektív
prajeme krásne, slnečné a ničím nerušené prežitie
celého letného obdobia.
Mgr. Magdaléna Bogyová

Spoločenská rubrika
(od 4/2011 – do 6/2011)

Narodili sa:
Martin Lisy, Sokolníky
Michaela Ivančíková, Sokolníky
Jessica Jančovičová, Mechenice

Vítame Vás...
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Manželstvo uzavreli:
Peter Fülöp, Mechenice
a Ing. Anna rod. Šurabová, Nitra

Blahoželáme...

Opustili nás:
Štefan Tonka (77) Mechenice
Terézia Levická (76) Sokolníky
Urbanová Alžbeta (89) Mechenice

Spomíname...

Oznamy
Futbalový klub Podhorany
a starostka obce Podhorany
Vás srdečne pozýva na: FUTBALOVÝ TURNAJ „O POHÁR
STAROSTU OBCE“, ktorý sa uskutoční dňa 31. 07. 2011 (nedeľa)
na futbalovom ihrisku v časti obce Mechenice so začiatkom o 13.30 h
Účastníci turnaja:
Výčapy – Opatovce
Dolné Lefantovce
Jelšovce
Podhorany
Po ukončení turnaja približne o 19.00 h sa uskutoční diskotéka.
Čaká Vás príjemná zábava.
O občerstvenie a guláš bude postarané.

ZO JDS v Podhoranoch spolu
s OÚ Podhorany
vás pozýva na

„Folklórne popoludnie
v Podhoranoch“
spojené s prehliadkou ľudového odevu
a vystúpením folklórnych súborov,
ktoré bude
23. 7. 2011 o 15.oo h
v KD v Podhoranoch
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Uznesenia obecného zastupiteľstva
Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, zo dňa 1. 4. 2011
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
1. zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. zmenu programu zasadnutia
3. výšku financovania originálnych kompetencií
pre ZŠ
4. VZN č. 1/2011 o podmienkach držania psov na
území obce Podhorany

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
1. žiadosť p. Júliusa Kuťku na vysporiadanie
pozemku
2. správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly v ZŠ Podhorany

Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, zo dňa 20. 5. 2011
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
1. záverečný účet obce Podhorany za rok 2010 bez
výhrad
2. povolenie odkladu splátok dane z nehnuteľnosti
pre PD Podhorany
3. poplatok za zapožičanie pivného setu za 1 €/set

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
1. správu o výsledku kontroly v ZŠ Podhorany

Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, zo dňa 10. 6. 2011
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
1. plat starostu Obce Podhorany v zmysle zákona
č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov
2. vstup obce Podhorany do združenia obcí Žibrica

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
1. námietky k Správe o výsledku kontroly v ZŠ
Podhorany a Dodatok k správe kontroly v ZŠ
Podhorany

Obecné zatupiteľstvo v Podhoranoch
podľa § 11 ods. 4 písm. f ) Zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
Zvoláva zhromaždenie obyvateľov obce na 24. 7. 2011 o 15.00h v KD Sokolníky
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Oslava sviatku detí v plnej paráde
Pod záštitou Obecného úradu v Podhoranoch
sa 4. júna 2011 v sobotu uskutočnilo „Športové
popoludnie“ pri príležitosti oslavy dňa detí na futbalovom ihrisku v časti obce Mechenice. Všetky
deti mohli súťažiť v desiatich disciplínach, ktoré
pripravili p. M. Košťálová, P. Kiss a nový organizátor a zároveň jeden z rozhodcov Miško Šály. Na
jednotlivých stanovištiach pracovalo 20 rozhodcov
– mladých ľudí z Podhorian. Všetkým patrí veľké
ďakujem za snahu a spravodlivosť.
Vďaka starým aj novým sponzorom
bola zriadená mimoriadne bohatá tržnica, kde si vysúťažené žetóny deti
menili za hračky, školské potreby a aj
športové potreby. Tržnica fungovala
perfektne aj vďaka organizačným
schopnostiam M. Kissovej,
E. Machovej a G. Pánskej. Na svoje si prišli
deti všetkých vekových
kategórií.
OÚ zabezpečil
tradičné

občerstvenie „hot-dogy“, ktoré pracne pripravovali dlhoročné priaznivkyne dňa detí T. Brečeová,
V. Mažecová, A. Žebiová a M. Urbanová. Vďaka
vydarenému počasiu /ktoré sa našťastie až po
ukončení pokazilo/ sa realizovali aj A. Marhavá
a A. Bedeová pri zabezpečovaní pitného režimu
vďaka sponzorstvu McDonald z Nitry a ich chutnému džúsu. DJ Palko Žebi sa staral o dobrú náladu
s hudobnou produkciou. Jeho bratia zabezpečovali
bufet pre dospelých.
Veľkým zážitkom pre deti bola ukážka
hasičskej techniky a hasenie
priamo z húfnice na cieľ. Hasiči
z Nitry priamo odmeňovali
úspešné deti. Vyšantili sa aj deti
z MŠ, ktoré pod vedením p. riaditeľky a p. učiteliek sa hrali a
súťažili o vecné ceny a sladkosti
na svojom vlastnom stanovišti. Nedá mi
nespomenúť už tradične najatraktívnejšiu
disciplínu – streľbu zo vzduchovky na terč, ktorú
usmerňovali P. Kiss, T. Košťál a M. Jankúšik. Osobitnou cenou boli odmenení najlepší strelci a to
Janka Kucková /už tradične/ a Romanko Fazekaš.
Veľká škoda, že sa nemohlo dohrať atraktívne
futbalové stretnutie, ktoré pripravil prezident FK
Podhorany p. Ľ. Bede. Videli sme v zostavách
známe tváre z prvého mužstva Podhorian a tiež zo
slávneho klubu OLD BOYS Mechenice. Teší nás,
že si deti odniesli okrem vysúťažených cien aj pekné
zážitky a už sa tešia na ďalšie akcie, ktoré pre nich
pripraví OÚ.
Na záver ešte raz ďakujeme v mene všetkých
detí poslancom OZ, ktorí toto vydarené podujatie
materiálne a technicky zabezpečili a všetkým, ktorí
akokoľvek prispeli k úspechu tohto podujatia.
Táto akcia bola finančne podporená Nitrianskym samosprávnym krajom Komunálnou
poisťovne, a.s., Vienna Insurance Group
Ing. T. Košťál.
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Oslavy XI. ročníka sv. Urbana
Spolok vinohradníkov a priateľov dobrého
vína, z dôvodu zlej úrody a následne nízkej kvality
hrozna, postihnutého chorobami, neuskutočnilo už
tradičnú ochutnávku a výstavu vín.
Z toho dôvodu sme si už nemohli dovoliť, aby
oslavy 11. ročníka sv. Urbana tiež vynechali. Na
výborovej schôdzi všetci jednohlasne boli za prípravy na oslavu, len sme sa nemohli dohodnúť na
termíne. Na koniec sme prijali rozhodnutie, že sa
uskutoční 28. mája t.j. v sobotu. Je to síce neskoršie,
ale sa nám lepšie pozdávalo ako skôr.
Ako každý rok na jar musíme zabezpečiť kvalitu cesty do vinohradov, čo už roky robíme a staráme sa k spokojnosti všetkým užívateľom tejto
komunikácie. Terénne úpravy a kosenie celého areálu je samozrejmosťou. Po tomto nasleduje doprava
všetkého, čo k tomu potrebujeme. Za pomoci
traktora a áut sa vyvezie poľná kuchyňa, cisterna
na vodu, stany, stoly, chladničky, elektrická centrála a všetok potrebný materiál. Postavenie stanov,
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rozmiestnenie stolov, nanosenie dreva na vatru sa
vozí deň predtým za pomoci tých členov, ktorí nie
sú v práci a hlavne dôchodcov. Nakoniec to všetko
treba osvetliť t.j. zabezpečiť el. prúd. Na druhý deň
ráno sa robí hlavne v kuchyni na príprave guláša
v bufete a poprípade dolaďovanie ako výzdoba
a podobne. Bohužiaľ počasie nám tiež neprialo, od
rána začalo pršať až do popoludnia. Rozhodli sme
sa, že sv. omša bude v miestnom kostole v Mecheniciach, čo všetci privítali. K večeru sa počasie
umúdrilo, prestalo pršať a tu začali prichádzať prví
návštevníci a vinohradníci z chát. Samozrejme guláš
bol už uvarený a výčap fungoval a slúžil všetkým
k spokojnosti. Nebyť dažďa, určite účasť by bola vyššia. Napriek všetkému prítomní návštevníci sa ešte
dlho po polnoci nechceli rozchádzať. Nedeľné ráno
nás privítalo krásnym slnečným počasím. Okolo
obeda sa areál začal napĺňať. Prichádzali domáci aj
hostia a samozrejme spevácke skupiny so svojimi
programami, ktorí boli pozvaní a radi sa zúčastňujú

týchto osláv. Po otvorení a príhovore starostky nastúpili na pódium tanečno-spevácky krúžok z miestnej
ZŠ Podhorany a malé tanečnice z MŠ Podhorany. Po
nich nasledovali hostia z Jarku a zo susedných Bádic,
ktorí svojim programom prispeli a spestrili toto tradičné podujatie. Vystúpenia uzatvorila domáca folklórna skupina Podhoranka, ktorá svojimi piesňami
o víne a vinohradoch harmonicky ladila s prostredím,
v ktorom sa akcia konala. Na záver všetci spoločne
zaspievali niekoľko známych ľudových piesní, čim sa
ukončil tento pekný kultúrny program. Samozrejme
nesmela chýbať disco-zábava a ochutnávka výborného vinohradníckeho guláša, k čomu sa podávalo
domáce víno a čapovalo sa pivo.
Okolo 21.00 h deti už netrpezlivo
čakali na zapálenie vatry, lebo ako
vieme na druhý deň ráno museli ísť
do školy. Na veľkú radosť k vôli nim
sa aj vatra zapálila skôr, ako inokedy.
Dočkali sa aj ohňostroja, ktorý svojou krásou a pestrosťou slávnostne
a oficiálne ukončuje oslavy. Deti
s rodičmi začali pomaly odchádzať,
ale verní priatelia dobrého vína
samozrejme ostali a pokračovali
v dobrej nálade pri piesňach okolo

vatry, vo výčape a okolo svojich chát až do skorého
úsvitu. Napriek daždivému počasiu, enormnej snahe
a príprave organizátorov celkový dojem bol veľmi
dobrý. Dúfame, že nasledujúci ročník bude lepší
a počasie nám bude lepšie priať.
Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí
pomohli pri organizácii podujatia, deťom z MŠ
a ZŠ Podhorany, speváckym skupinám, hosťom
i domácim a samozrejme i Obecnému úradu
v Podhoranoch a za finančnú podporu Nitriankemu samosprávnemu kraju.
Predseda spolku vinohradníkov a priateľov dobrého vína Fülöp Zoltán
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Ovocná záhrada
Júl v ovocnej záhrade

Záhradným jahodám treba hneď po zbere
odstrániť odnože, ktoré opatrne odrežeme od
materskej rastliny nožom. Odnože po zakorenení
môžeme v priebehu augusta vysádzať na nové stanovište, poprípade dosadiť za vypadnuté korene. Je
dokázané, že ak v júli odstránime z jahodoviska
listy, v druhom roku máme vyššiu úrodu. Najlepšie je pokosiť a hneď vyhrabať a odniesť zo záhonu.
Jahodoviská by sa mali ponechať na jednom mieste
najviac tri roky, potom vysadiť nové záhony. Sadenice berieme zo základného záhona z jednoročných
rastlín. Pripravíme si ich už v júli z odnoží. Dáme
pozor, aby pred výsadbou nezvädli!!! Na jahodoviskách, môže za sucha napáchať obrovské škody
roztočník jahodový. Zistíme to tak, že
na miestach napadnutých roztočníkom sa mladé listy nevyvíjajú správne, sú zošúverené,
znetvorené. Tieto miesta
postriekame insekticídmi,
ako je „Kalypso“, prípadne „Karate zeón“.
Na jabloniach
začneme v júli
s letným rezom.
To znamená, že
z jednoročných
výhonkov
zostrihneme
1/3. Takto na
skrátených konároch pekne vyzrejú
kvetné púčiky, základ
budúcoročnej
úrody. Letný rez je nepostrádateľný aj pre čerešne.
Začneme ho hneď po zbere. Pri orechoch robíme
letný rez tiež koncom júla, poprípade koncom
augusta. Orech vlašský neznáša zimný rez, tento
môže spôsobiť vyschnutie celých konárov. V júli
nezabúdame ani na podopretie konárov ak sú obsypané plodmi. Medzi podperu a konár dáme kus
gumy, aby sa nepoškodili konáre. Broskyne, ktoré
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dozrievajú v júli a v auguste, neoberáme ich príliš
skoro, pretože tým utrpí ich vôňa a lahodná chuť.
Letné odrody hrušiek, napr. Wiliamsova sa musia
zberať tesne pred dosiahnutím konzumnej zrelosti.
Zo sliviek dozrieva koncom júla odroda „Čačanská
raná“ Všetky slivky ponecháme na strome až do
konca konzumnej zrelosti. Iba vtedy budú mať charakteristickú chuť a vôňu. Pri ich zbere máme na
pamäti, že drevo sliviek je krehké a konáre sa ľahko
lámu. Z marhúľ v júli dozrieva odroda „Veľkopavlovická.“ V júli tiež oberáme ríbezle, pri zbere dáme
pozor, aby sme kríky nepolámali. V prípade sucha
stromy aspoň občas zavlažíme.

August v ovocnej záhrade
Z o

všetkých druhov drobného ovocia sú
najobľúbenejšie jahody. Výsadbu
robíme práve v auguste do pôdy
dobre vyhnojenej najlepšie maštaľným hnojom. Pri výsadbe dáme pozor,
aby srdiečko sadenice bolo tesne nad
zemou.
V auguste hneď po zbere ríbezlí
a egrešov presvetlíme kríky,
teda odstránime staré - čierno
hnedé drevo, necháme iba mladé
jedince. Skoré augustové jablká
a hrušky vydržia obraté dlhšie,
ak budeme pri zbere zaobchádzať
veľmi opatrne.

suchými a nadbytočnými čo najskôr a zrežeme ich
tesne nad zemou. Malinový porast je ohrozovaný
vírusovým ochorením „Metlovitosť“ . Preto všetky
odstránené konáre ihneď spálime.
V auguste na ovocných druhoch pestovaných
vo forme kordónov, je potrebné vyviazať výhonky
do správneho smeru skôr, ako zdrevnatejú. Višňu
„Morelu neskorú“ presvetlíme v auguste tým, že
zrežeme výhonky smerujúce do vnútra koruny. Aj
broskyne presvetľujeme hneď po zbere plodov.

September v ovocnej záhrade

V priebehu septembra sa začína hlavný
zber jadrovín, ktorých bude v našich záhradách
v tomto roku pomenej. Jarné mrazíky narobili
na kvetenstve svoje. Veľmi dobrá, až vysoká bola
úroda čerešní a višní, ktoré odkvitli ešte pred marzíkmi. Všeobecne, jablone a hrušky na podpníkoch
dosiahnu zrelosť na zber úrody skôr ako neštepené
a zo semenáčov. V septembri býva pod stromami
veľa padaného ovocia. Nenechajme ho dlho ležať
na zemi, lebo z neho vylezú larvy a zakuklia sa
v zemi. Toto septembrové ovocie sa dá spracovať
na džemy, sirupy a mušty. Oberané ovocie treba
hneď poukladať do bedničiek, najlepšie na plocho,

zabránime tým k otlačeninám, ktoré v neskoršom
štádiu uskladnenia prispejú k hnilobe plodov. Pri
zbere ovocia platí zásada, že oberáme zo stromov
aj choré plody, Choroboplodné zárodky by v nich
pokračovali vo vývoji a vytvorili by spóry, ktorými sa
molióza šíri. Z odrôd jabloní v septembri dozrievajú
v našich podmienkach: Angold, Šampion, Spartan,
Melodia a v našich podmienkach sa im veľmi dobre
darí. Z hrušiek by som doporučil: Boscovu fľašu
a Konferenciu. Od začiatku septembra dozrievajú
slivkoviny a to ringlóty. Ak chceme v októbri vysádzať stromky, doporučujem vykopať jamy už v septembri kvôli okysličeniu a zvetraniu zeminy.
Baza sa zberá od konca júna, do konca augusta.
Výborný materiál pre gurmánov: bazové víno, ktoré
je v primeranom množstve veľmi zdravé. Bobule
zberáme, ak sú všetky plody modro-čierne. Dobre
sa odstopkujú vidličkou. Plody bazy veľkoplodej sú
vhodné aj na džemy.
V poslednej dekáde septembra nesmieme
zabudnúť, že je vhodný čas na zákrok proti „Kvetárke hruškovej“. Použijeme niektoré zo známych
insekticídov – Karate zoon, alebo Mospilan.
Pavol Kováč

V auguste dozrievajú ďalšie odrody sliviek,
ako Čačanská lepotica, Čačanská najbolija, ktoré
odporúčam všetkým záhradkárom, lebo sú odolné
voči šárke a plody netrpia momliózou. Od polovice
do konca augusta dozrievajú „žltomäsové“ odrody
broskýň, ako napr. „Redhaven“, ktorá je vhodná na
všetky stanovištia a jej plody sa ľahko vykôstkujú.
Medzi veľkoplodé odrody marhúľ patria - „Maďarská“ a „Velbora“, táto je odolná voči mrazu. Výhonky
malín, ktoré už poskytli úrodu odstránime spolu so
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Podhorančekovia
Mesiac jún sa niesol v znamení lúčenia sa
s našimi predškolákmi, ktorí tri roky (a niektorí aj
viac) trávili čas v našej materskej škole. Ale mesiac
jún bol aj časom, keď sme my učiteľky hodnotili
prácu a výsledky dosiahnuté v uplynulom období
(Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch).
V predprimárnom vzdelávaní sme vytvárali
základy kultúrnej, čitateľskej, matematickej a prírodovedeckej gramotnosti. Táto neľahká úloha je
nevyhnutná pre vstup dieťaťa do základnej školy
a jeho život v spoločnosti.
Úroveň rozvoja osobnosti dieťaťa sme
hodnotili v súčinnosti s obsahom a cieľmi Štátneho
vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne
vzdelávanie, na ktorý nadväzoval Školský vzdelávací
program „Zvedavci pod horami“.
Stupeň dosiahnutých cieľov v oblasti kognitívneho rozvoja hodnotíme tak, že deti sú schopné
využívať v konkrétnej situácii svoje vedomosti
a poznatky, majú dostatočné poznatky o sebe,
rodine, blízkom i vzdialenejšom okolí, ale zaujímajú
ich aj abstraktné témy ako vesmír, ľudské telo a pod.
V oblasti sociálno-emocionálneho
rozvoja na formovanie prosociálneho správania boli
využívané v prevažnej miere
hry, ktoré sú jednou z najvhodnejších foriem. Deti
sa učili pravidlám spoločenského spolužitia, vedia ovládať
svoju impulzivitu, samostatne sa
dohovoriť o spoločnej činnosti.
V oblasti psychomotorického
rozvoja osvojovanie si rôznorodých
pohybov kladne pôsobí aj na vôľové
vlastnosti a morálne formovanie dieťaťa. Citlivo organizované cvičenia
pozitívne ovplyvňovali rozvoj kolektívneho správania,
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Za bránami školy

pocitu spolupatričnosti, iniciatívnosti a aktivity.
Veľký dôraz bol kladený na rozvoj jemnej motoriky s ambíciou, aby deti plynulo a bez problémov zvládli prechod do základnej školy a nároky
kladené na prváka v oblasti písania. V edukačných
aktivitách, hrách, ako aj počas celého dňa sa u detí
v bežných činnostiach rozvíjali výtvarné a pracovné
schopnosti. Vo veľkej miere boli uplatňované
hudobno-pohybové hry, ktoré rozvíjali nielen
pohybové kompetencie dieťaťa, ale aj estetiku jeho
pohybového prejavu a fantáziu.
Prioritnou činnosťou škôlky bola zodpovedná
príprava 5 – 6 ročných detí na vstup do 1. Ročníka ZŠ. V pedagogickom procese sme uplatňovali
prvky gramatizácie a úloh vyplývajúcich z projektov – „Škola podporujúca zdravie“. Dlhodobé ciele
a úlohy sa plnili cez projekty „Evička nám ochorela“
a „Adamko hravo zdravo“. Dominantným prostriedkom rozvoja bola vždy H R A.
Zmenou tradičného spôsobu vzdelávania by sme v budúcom
školskom roku chceli
rozvinúť intenzívnejšiu
spoluprácu s rodinou,
pre čo sme pripravili
aj podrobný plán
aktivít na školský
rok 2011/2012.Aj
napriek
pomerne
kladnému hodnoteniu
našej práce je stále čo
zlepšovať.

EDRaŠ – európsky deň rodičov a školy
Naša škola sa dňa 20.05.2011 pridala ku školám, ktoré oslavujú Európsky deň rodiny a školy.
V priestoroch školy sa stretli rodičia, učitelia
a žiaci. Celý deň sa niesol v príjemnej atmosfére.
Rodičia mali možnosť zúčastniť sa vyučovacieho
procesu so svojimi deťmi. Žiaci sa taktiež prezentovali svojou záujmovou činnosťou. Zhotovovali rôzne
darčekové predmety – tašky, črepníky, šperkovničky,
ozdobovali medovníky, maľovali postavy v život-

nej veľkosti. Rodičia skrášlili areál školy výsadbou
okrasných kríkov a kvetov. Všetci spoločne sme si
zašportovali pri futbale, vybíjanej, volejbale a stolnom tenise.
Cieľom tohto podujatia bolo vytvoriť jednu
veľkú rodinu, ktorá sa stretla pri spoločnom obede
a pochutila si na dobrom guláši. Deň sme zavŕšili
opekačkou. Veríme, že tento vydarený a príjemný
deň nebol posledný.
G. Juráková

Našim „už prvákom“ želáme veľa radosti
z učenia a ich rodičom radosť z výsledkov
ich detí v novej škole.
Helena Belicová
riaditeľka MŠ
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Biologická a Geografická
olympiáda v šk. roku 2010/2011
Prišiel koniec školského roka a my môžeme bilancovať naše úspechy a výsledky v učení a súťažiach.
Aj v tomto školskom roku sa uskutočnila
Biologická olympiáda, kde v okresnom kole školu
reprezentovali žiaci 7. ročníka, v odbornosti Botanika – Adam Baláži (4.miesto) a Jana Kucková
(6. miesto) a v odbornosti Zoológia – Jana Košťálová (14. miesto).
Taktiež sa žiaci zúčastnili v okresnom kole
Geografickej olympiády, kde najúspešnejšie zo
žiakov školy sa umiestnil žiak 5. ročníka Matej
Špernoga, ktorý sa stal úspešným riešiteľom a skončil na 9. mieste.
Uspieť sa snažili aj žiaci 6. ročníka – Natália
Gajdošová (22.miesto), 7. ročníka – Adam Baláži (20.
miesto), 8. ročníka – Patrícia Valentínyová (18.miesto)
a žiak 9. ročníka – Lukáš Jančovič (20. miesto).
Všetci títo žiaci si zaslúžia pochvalu, že reprezentovali školu a dobrovoľne získavali vedomosti
nad rámec školských povinností.
Mgr. Suchá Zuzana

Deň Zeme na našej škole
Dňa 22. apríla si ľudia na celom svete pripomínajú Svetový deň Zeme. Pri tejto príležitosti sa aj
naša škola zapojila do výzvy Ministerstva životného
prostredia SR ,,Vyčistime si Slovensko “.
Akcia bola zameraná na zbieranie odpadu a čistenie prírody areálu školy a svojho bydliska. Žiaci
dostali k dispozícii pracovné pomôcky (vrecia,rukavice) a dňa 10. 5. 2011 sa spolu s učiteľmi vybrali do
jednotlivých častí obce.
Počas akcie bolo vyzbieraných 10 veľkých vriec
odpadu, pričom najviac bola znečistená časť obce
Sokolníky.
Žiaci si touto akciou uvedomili, že naša
príroda potrebuje pomoc ľudí a je dôležité zvyšovať
ekologické povedomie ako mladých, tak aj dospelých obyvateľov obce.
Mgr. Suchá Zuzana

Tento rok ani matematické zmýšľanie
našich žiakov nelenilo…
V školskom roku 2010/2011 sa žiaci našej školy opäť zapojili do množstva matematických súťaží ako
napríklad matematická olympiáda, Matematický klokan, Pytagoriáda, Maksík a Maks. Našim úspechom sú
úspešní riešitelia týchto súťaží, a to:
Matematický klokan - Ružena Hradská zo VI.triedy,
Pytagoriáda – Matej Koritár z V.triedy opäť Ružena Hradská zo VI.triedy.
Obaja sa zúčastnili okresného kola Pytagoriády, kde sa Matej Koritár stal úspešným riešiteľom a obsadil
krásne 4.miesto. Blahoželáme!

Kvapka krvi
Dňa 26. 5. 2011 sa uskutočnil 3. ročník dobrovoľného darovania krvi. Tak, ako po minulé roky, sme sa
opäť stretli s ochotou zo strany občanov podporiť túto akciu. Potešili nás prvodarcovia, ktorí rozšírili rady
našich pravidelných dobrovoľníkov.
Ďakujeme každému, kto prispel svojou krvou, aby zachránil život druhému človeku.
ZŠ Sokolníky 8, Podhorany

S úsmevom
Z maturitných otázok z matematiky
1. Sudca zoberie 15 000 € za to, že spôsobí procesnú chybu, po ktorej prepustia mafiána z väzby
a 3 000 € za prekvalifikovanie trestného činu kvôli
nižšej sadzbe odňatia slobody. Koľko mafiózov
musí pustiť a koľko paragrafov prepísať, aby si
mohol kúpiť stavebný pozemok na Slavíne rozmerov 50x20 m, keď 1m2 stojí 5 000 €?

Odvážlivci
našej školy, ktorí vytvorili vo februári fašiangový sprievod dedinou, si užili okrem sladkých dobrôt aj
finančnú odmenu a to v podobe návštevy aquaparku Galandia. Plní nadšenia si vychutnávali rôzne atrakcie, napríklad divoký vír, tobogány, trampolínu, rôzne
masážne plochy,atď. Nuž, nie nadarmo sa hovorí: “Komu sa nelení, tomu sa zelení”.
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2. Poslanec berie 3 000 € za hlasovanie o návrhu
zákona. Za členstvo v rôznych dozorných radách
poberá mesačne: 2 000 €, 1 500 €, 3 300 € a 1 500 €.
K tomu navyše týždenne za lobing 1 500 €. Čo
sa mu viac oplatí? : sedieť v parlamente alebo sa
venovať len svojim kšeftíkom, keď o dôležitejšom
zákone sa hlasuje priemerne raz za týždeň ? (Poslanecky plat neberte do úvahy - beží mu v obidvoch
prípadoch).

3. Súkromný podnikateľ - majiteľ menšej stavebnej
firmy sa uchádza o štátnu zákazku za 200 000 €,
o udelení ktorej rozhodujú traja úradníci.
Vypočítajte:
a) Aký veľký úplatok musí dať každému úradníkovi
za predpokladu, že všetkým dá rovnako a že na to
obetuje 10 % z celkového objemu zákazky.
b) O koľko EUR musí dať úradníkom druhý podnikateľ viac, ak chce pretromfnúť predchádzajúceho
staviteľa o 5 %.
c) Koľko EUR ostane každému zo súkromníkov z
objemu zákazky po odrátaní úplatkov.
d) O koľko EUR musí prvý podnikateľ oklamať
daňový úrad, aby vykompenzoval
stratu z úplatkov.
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Zo života v ZO JDS v Podhoranoch
Ako som už písala v minulom Spravodaji, dvere
klubu sú otvorené všetkým členom každý utorok od
17.oo h. Žiaľ, zatiaľ sa tam schádzame iba členky
Podhoranky. V pondelok 11. apríla sme sa predsa
len zišli viacerí a to na besede o astrofyzikovi Jiřim
Grigarovi. Hoci šlo o prvú besedu v našom klube,
vydarila sa nám a všetkých zúčastnených téma zaujala. Každoročne koncom apríla býva v Lehote pri
Nitre púť. Podhoranka bola pozvaná na túto peknú
akciu, aby sme spolu s ďalšími súbormi svojimi piesňami prispeli k zvýrazneniu slávnosti. Po skončení
oficiálnej časti bolo v kultúrnom dome spoločné
posedenie, kde tiež vystúpila Podhoranka výberom
piesní zo svojho repertoáru. To sme sa už prehupli
do mája a ako každý rok, aj tento raz sme usporiadali
15.5. naše májové posedenie. Program bol bohatý,
vystúpili v ňom žiaci našej ZŠ a seniorské súbory
Koniarovčanka z Koniaroviec, Nevädza z Nitry
a samozrejme Podhoranka. Príjemnú a veselú atmosféru si pochvaľovali všetci prítomní. Vo viniciach
bol v máji už jedenásty ročník osláv Sv. Urbana. Ako
po predošlé roky aj teraz Podhoranka vystúpila so
svojim hudobno–slovným pásmom „Vinohrady“.
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Aj v júni si naši členovia spestrili život zaujímavýnmi akciami. 7. júna sme sa opäť zišli v klube na
besede „ Zmeny v našom vesmíre“ s fyzičkou pani
Horylovou, z Piešťan. So záujmom sme si vypočuli
jej pohľad na danú tému a nasledovala živá beseda.
14. júna usporiadala ZO JD vo Výčapoch Opatovciach športové hry seniorov. Od nás sa zúčastnili tri
členky a hoci nás bolo oproti ostatným družstvám
málo, predsa sme si priniesli domov aj medailu!
Vybrali sme sa aj na výlet do Kremnice. 20. júna
dopoludnia sme si pozreli múzeum kremnickej mincovne a mestský hrad. Počasie bolo krásne a využili
sme ho, popoludní sme sa boli okúpať v termálnom
kúpalisku Katarína.
Milí naši seniori, náš klub býva každý utorok
od 17.oo hodiny otvorený pre všetkých našich
členov, nie iba pre Podhoranku. Prídite medzi nás,
aspoň jeden deň v týždni budete mať trošku zmenu.
Pripravujeme a srdečne vás pozývame na: Folklórne
popoludnie v Podhoranoch, spojené s prehliadkou
ľudového odevu - dňa 23.7.2011.
Pútnicky zájazd do Žarošíc na Morave dňa 10.9.2011
-ag-

Žiacky turnaj
O budúcnosť futbalu v Podhoranoch netreba mať strach !
Veľmi pekný úspech dosiahlo naše žiacke futbalové mužstvo, ktoré sa pod vedením pána J. Antalíka, tajomníka futbalového klubu zúčastnilo turnaja
o pohár starostu obce, ktorý sa konal v obci Jelšovce
dňa 9. júla2011. Naše mužstvo obsadilo suverénne
1. miesto bez straty bodu.
Výsledky našich žiakov:
Podhorany - Čakajovce 5 : 0
Podhorany – Výčapy-Opatovce 4 : 3
Podhorany - Jelšovce A 8 : 2
Podhorany - Jelšovce B 5 : 4
Konečná tabuľ ka:
1. Podhorany 12 bodov 22 : 5
2. Jelšovce A 5 bodov 11 : 3
3. Výč.Opatovce 4 body 10 : 14
4. Jelšovce B 3 body 9 : 10
5. Čakajovce 2 body 10 : 16

Veľká vďaka patrí organizátorom turnaja za
príkladnú starostlivosť o hráčov i fanúšikov turnaja
a hoci bola veľká horúčava turnaj mal veľký úspech.
Veľmi dobrá bola organizátorská práca p. Bernáta
a p. Deseta.
Ocenenia vo forme pohárov a medailí odovzdávali starostovia obcí Jelšovce a Podhorany.
Na našich chlapcoch bolo vidieť, že im je venovaná v rámci prípravy starostlivosť zo strany výboru
FK. Možno im chýba častejší tréning na trávnatej
ploche, ktorej doriešenie je nevyhnutné dotiahnuť
do konca, pretože sa blíži aj jesenná časť súťaže A
mužstva.
Takže chlapci, ďakujeme za vzornú reprezentáciu a tešíme sa na vaše ďalšie úspechy, možno už
v nedeľu 17. júla na turnaji vo Výčapoch-Opatovciach o pohár starostu obce. Poďakovanie patrí aj
rodičom, ktorí boli nápomocní pri zabezpečovaní
dopravy na turnaj.
Ing. T. Košťál

Najlepším strelcom turnaja sa stal náš
hráč David Valentíny
so 14 gólmi. Zaujímavá je aj skutočnosť,
že aj druhý najlepší
strelec turnaja bol
náš Peter Bárek s 8
gólmi. David Valentíny bol vyhlásený aj
za najlepšieho hráča
turnaja. Ešte jedno
ocenenie si priviezli
naši žiaci, a to 10 ročný
Roman Fazekaš bol
ocenený ako najtalentovanejší hráč.
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