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Vážení občania,
k najdôležitejšej a najvážnejšej udalosti, ktorá
sa v tomto prešlom štvrťroku udiala boli bezpochyby oslavy 900. výročia prvej písomnej zmienky
o našej obci . Na srdci všetkým jej organizátorom
ležal zdarný priebeh osláv. Veríme, že zostavený
program oslovil všetkých občanov obce bez rozdielu veku i pozvaných hostí a každý z účastníkov
si odniesol nezabudnuteľný zážitok. Trojdňový
maratón osláv začal v areáli našej základnej školy.
Zohratý tím pánov Old boys Mechenice spolu s ich
rodinnými príslušníkmi a za aktívnej účasti zamestnancov ZŠ bez problémov organizačne zastrešili
športové popoludnie zorganizované pre aktívnych
mladých športovcov. Po odohraní futbalových zápasov žiackych družstiev Podhorian, Koniaroviec
a Jelšoviec o pohár starostky obce, prvenstvo získalo družstvo Podhorian. Za najväčší talent turnaja
bol vyhlásený Roman Fazekaš, ktorý si za podaný
výkon právom odniesol z turnaja okrem iného aj
bónusovú cenu – reprezentačný dres s podpismi
slovenského reprezentačného mužstva . Následne
si svoje sily zmerali v priateľskom futbalovom zápase mužstvá „Old boys Krškany a „Old boys Mechenice“. Pre všetkých účastníkov bolo pripravené
chutné občerstvenie, diskotéka pod holým nebom
a na záver prvého dňa osláv ohňostroj. .
V roku 2013 naša obec oslavuje svoje okrúhle
výročie, preto je to určitým medzníkom v histórii
našej obce. Nie náhodou sobotný program osláv
bol zahájený práve na historicky významnom

mieste v obci – na archeologickej lokalite, kde bola
obnovená národná kultúrna pamiatka – „Základy
zaniknutého kostola sv. Michala“. Nemalý podiel na
likvidácii čiernej skládky v tejto lokalite a odkrytí
samotných základov, ktoré by boli skončili v zabudnutí, mali práve naši aktívni seniori, z iniciatívy Ing.
Gráca ešte v roku 2007. Po požehnaní nitrianskym
biskupom mons. Viliamom Judákom a príhovore
odborne najkompetentnejšieho hosťa, riaditeľky
KPÚ v Nitre Ing. Anny Valekovej, bola vysadená
pamätná lipa. Pre milovníkov folklóru Terchovčan
spestril posedenie v areáli kultúrneho domu. Za
prítomnosti pozvaných významných hostí pokračovala v sále kultúrneho domu oficiálna časť osláv
udeľovaním ocenení jednotlivcom a kolektívom
pôsobiacim na území obce Podhorany, za ich dlhoročné aktívne pôsobenie a osobný prínos k rozvoju
obce. Cena obce na základe uznesenia obecného
zastupiteľstva bola udelená medzi inými aj najstaršej žijúcej občianke obce Podhorany pani Veronike
Šiškovej (98r). Všetkým prítomným sa prihovoril
aj predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja
Milan Belica, ktorý odovzdal osobný dar Obci Podhorany a Pamätný list predsedu NSK. Kus histórie
zo života v našej obci odkrýva aj Etnografia obcí
Podhorany a Bádice z pera PhDr. Ivana Tótha, ktorá
bola slávnostne uvedená do života. K slávnostnej
atmosfére prispeli kultúrnymi vystúpeniami deti
MŠ Podhorany, žiaci ZŠ a seniorská folklórna skupina Podhoranka. Aj výzdoba interiéru sály kultúrneho domu odkrývala kus histórie zo života obce
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– vernisážou starých fotografií a výstavou zachovaných dobových podhoranských odevov. Po ukončení oficiálnej časti, oslavy pokračovali do skorých
ranných hodín ľudovou veselicou s hudobnou skupinou Žochári.
V nedeľné doobedie sa konala slávnostná sv.
omša vo farskom kostole, ktorú celebroval generálny vikár nitrianskeho biskupstva mons.Peter
Brodek. V poobedných hodinách sa už obcou rozliehal zprovizórneho prírodného amfiteátra v areáli spoločenských miestností v časti obce Mechenice , spev seniorských súborov z obcí Čakajovce,
Čab, Jarok, Bádice , Výčapy Opatovce a Podhorany
a pridali sa aj žiaci základnej školy so svojimi pedagógmi. „Rok na dedine“- bolo folklórne pásmo zostavené zo zachovaných zvykov a obyčají, ktorými
žili naši predkovia počas významných období roka.
Hovorí sa, že nielen chlebom je človek živý a preto
okrem chleba všetkým účastníkom osláv šikovní
gulášmajstri - členovia nášho poľovného združenia
počas dvoch dní osláv pripravovali chutný guláš.
Pre našich najmenších boli počas celých troch dní
k dispozícii nafukovacie atrakcie. Vyvrcholením
osláv bol záverečný ohňostroj.
Vysoká účasť návštevníkov všetkých akcií konaných počas trojdňových osláv nasvedčovala

tomu, že program bol zostavený prijateľne pre
väčšinu z vás, vážení občania. Program bol pestrý,
avšak jeho konanie na štyroch lokalitách obce bolo
náročné po stránke presunov technického vybavenia a zabezpečenia všetkého potrebného. Bez pomoci a spoluúčasti spolkov, inštitúcií a ochotných
jednotlivcov a samozrejme štedrých sponzorov
a finančnej podpory Nitrianskeho samosprávneho
kraja, by nebolo možné zorganizovať oslavy na takej vysokej úrovni akú sme dosiahli.
Všetkým patrí veľké a úprimné poďakovanie.
Obecné oslavy síce skončili, ale v oslavách sa
pokračovalo a to dňa 26.9.2013, kedy sa konalo
v koncertnej sále Župného domu v Nitre slávnostné stretnutie so starostami obcí nitrianskeho
kraja, ktoré boli zaznamenané v zoborskej listine
z roku 1113 pri príležitosti 900. výročia jej vydania.
Na tomto stretnutí odovzdal predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Doc. Ing. Milan Belica
PhD. obci dar v podobe perokresby s vyobrazením
farského kostola, obraz s vyobrazením Zoborskej
listiny a súčasne obci Podhorany nitriansky biskup mons. Viliam Judák odovzdal dar Biskupského
úradu v Nitre, pamätnú mincu s vyobrazením
sv. Cyrila a Metoda a Nitrianskeho hradu.
Mgr. Magdaléna Bogyová, starostka obce

Spoločenská rubrika
(7/2013 – 9/2013)

Narodili sa
Hanka Rimešová, Sokolníky
Sebastián Kiss, Sokolníky
Deťom želáme krásne detstvo,
plné lásky, šťastia a zdravia.

† OPUSTILI NÁS
Helena Blahová, Sokolníky
Rodine vyslovujeme úprimnú
a hlbokú sústrasť.
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Spoločenská rubrika
Okrúhle životné jubileá
50
Hajnalka Bereczová, Mechenice
Mária Halečková, Sokolníky
Jana Kiššová, Mechenice
60
Katarína Bedeová, Mechenice
Lýdia Ivančíková, Sokolníky
Veronika Kováčová, Sokolníky
Oľga Rimešová, Sokolníky
70
Monika Bedeová, Mechenice
Jozef Jankal, Sokolníky
Elena Valentínyová, Sokolníky

80
Valéria Jankalová, Sokolníky
Jozef Molnár, Sokolníky
Irena Ördögová, Mechenice
Viola Weissová, Sokolníky
90
Jozef Rác, Mechenice
Pekného veku sa dožili
81
Veronika Vaňová, Mechenice
82
Imrich Benďák, Mechenice
Mária Fülöpová, Mechenice

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
85
Helena Kiššová, Mechenice
86
Ján Bódi, Sokolníky
87
Rozália Billíková, Sokolníky
Irena Gažiová, Sokolníky
Helena Kiššová, Mechenice
88
Ladislav Candrák, Sokolníky
Mária Desatová, Sokolníky
89
Monika Korytárová, Mechenice
Helena Vincúrová, Sokolníky

– Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke,
ku konsolidovanej účtovnej závierke. Stanovisko audítora k účtovnej závierke pre
obecné zastupiteľstvo Obce Podhorany:
„Podľa môjho stanoviska, účtovná závierka
poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Podhorany k 31. 12. 2012 a výsledky
jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.“

– Správu audítora o overení súladu výročnej správy
s účtovnou závierkou a správou kontrolórky
obce. Stanovisko audítora pre obecné zastupiteľstvo k výročnej správe Obce Podhorany:
„Podľa môjho stanoviska uvedené účtovné
informácie vo výročnej správe Obce Podhorany poskytujú vo všetkých významných
súvislostiach pravdivý a verný obraz o účtovnej závierke k 31. 12. 2012 a sú v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/202 Z.z. V znení
neskorších predpisov.“

Národná kultúrna pamiatka

Oslávencom želáme veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo na svojom 5. zasadnutí
dňa 17. 7. 2013 prerokovalo a schválilo:
– Zmluvu o dielo na vykonanie opravy fasády Kultúrneho domu Sokolníky firmou Paťan, ktorý
predložil najnižšiu cenovú ponuku.
– Ocenenie kolektívov a jednotlivcov pri príležitosti
900. výročia prvej písomnej zmienky o obci.
Obecné zastupiteľstvo na svojom 6. zasadnutí
dňa 4.10. 2013 prerokovalo a schválilo:
– Prípravu návrhu rozpočtu na budúci rok prostredníctvom písomných návrhov priorít zo
strany poslancov do 17. 10. 2013, kedy sa
uskutoční stretnutie poslancov a voľba komisie na zostavenie rozpočtu.
– Rozpočtové opatrenie č. 4/2013 v predloženom
úplnom znení.
– Žiadosť fi Slovakia Tip s.r.o. o vydanie súhlasu
na umiestnenie stávkových terminálov, OZ
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schválilo umiestnenie stávkového terminálu v Pohostinstve pod Horou „Černá hora“
v časti obce Mechenice na tipovanie výsledkov športových podujatí, prípadne hier Tiposu. Rázne nesúhlasí OZ s umiestnením
hracích automatov.
Obecné zastupiteľstvo ďalej prerokovalo a berie na vedomie:
– Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu obce Podhorany k 30. 6. 2013, v ktorej
bolo verne zobrazené číselné plnenie – čerpanie rozpočtu na jednotlivé časti, ako: MŠ,
KD, OÚ, cintoríny, nakladanie s odpadmi, nakladanie s odpadovými vodami, údržba verejných priestranstiev, zásobovanie vodou,
verejné osvetlenie, správa a údržba ciest...

„Súčasťou chráneného kultúrneho dedičstva
je taký ľudský výtvor, ktorý má trvalú kultúrnu
hodnotu a o ktorom spoločnosť rozhodla na jeho
zachovaní ako jedného zo zdrojov poznania minulosti a duchovného obohatenia prítomnosti.“
Do rámca osláv 900. výročia I. písomnej
zmienky o obci Podhorany bolo zaradené aj
slávnostné sprístupnenie národnej kultúrnej pamiatky, ktorá je v Ústrednom zozname pamiatkového fondu evidovaná ako archeologická lokalita
– ruina kostola sv. Michala Archanjela.
To, že sa tak mohlo stať, je výsledkom úsilia
všetkých tých z miestnej jednoty dôchodcov,
ktorí v roku 2006 pod vedením Ing. Júliusa Gráca
začali s čistením lokality od náletov a odpadu a už
vtedy lokalitu zviditeľnili a sprístupnili do takej
miery, že v roku 2009 mohol Krajský pamiatkový
úrad v Nitre nadviazať na túto iniciatívu zberom
a triedením stavebného materiálu v rámci prípravy na vykonanie nevyhnutného revízneho archeologického výskumu interiéru a sondážneho
výskumu exteriéru, ako aj súbežného architektonicko-historického výskumu kostola a georadarového prieskumu areálu cintorína.

V roku 2010 boli odbornej verejnosti predstavené a v ďalšom roku publikované prvé výsledky
výskumnej činnosti v následne vydanom zborníku zo seminára, ktorý zorganizoval Krajský pamiatkový úrad v Nitre na tému ranostredovekej
architektúry Nitrianskeho kraja, ako témy tak dôležitej a významnej práve, a len pre región historickej Nitry – oblasti s vysokou koncentráciou ranostredovekých sakrálnych stavieb (9. – 13.stor.)
- zrejme aj v dôsledku naplnenia často citovaného
pokynu zo zákonníka Štefana I. spred r. 1038 o potrebe postaviť aspoň jeden kostol pre 10 osád,
ktorý pokyn sa vzťahoval práve na nížinné časti
nášho územia v počiatkoch uhorského štátu.
V rámci uvedenej témy sa osud jedného z najstaršej sakrálnej architektúry nitrianskeho regiónu
a súčasne staršieho z dvoch kostolov ranostredovekého pôvodu v tesnej blízkosti historickej Nitry
– v Podhoranoch, stal predmetom osobitného
záujmu Krajského pamiatkového úradu v Nitre,
ktorý v priebehu rokov 2010 – 2012, predovšetkým vďaka grantovému programu MK SR: Obnovme si svoj dom, zabezpečil podmienky pre
to, aby sa popri pokračovaní v archeologickom
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Národná kultúrna pamiatka
výskume začalo so zachraňovaním zachovaného
základového a nadzákladového muriva a následným dopĺňaním murív kostola pod odborným dohľadom a v zmysle výsledkov výskumov, súčasne
zabezpečil aj rozšírenie a doplnenie výskumnej
činnosti o petrografický prieskum murív, numizmatické vyhodnotenie nálezov mincí a heraldické
vyhodnotenie vyobrazenia erbu zdokumentovaného výskumom v 60-tych rokoch.
Z hľadiska zhodnotenia zachovanej architektúry kostola a podoby portálu je možné vznik
sakrálnej stavby azda zaradiť do širšieho rozpätia
12. až 1. polovice 13. storočia. Dispozícia jednoloďového kostola s podkovovitou apsidou reprezentuje bežný typ vidieckej sakrálnej stavby,
ktoré sa vyskytujú v širšom časovom rozpätí
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11. až 13. storočia. Medzi najstaršie príklady
kostolov s podkovovitou apsidou patrí kostol
sv. Michala v neďalekých Drážovciach, ktorého
najstaršia etapa je datovaná do 11. stor. Pre
toto obdobie je charakteristický výskyt jednoduchého profilu rozšírenej pätky piliera empory,
ktorý sa napríklad objavuje v spodnej časti pilierov empory v rozšírenej časti lode kostola sv.
Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom. Naznačené
datovanie kostola môže potvrdzovať aj nálezová situácia s kamennou platňou pod prahom
románskeho portálu, ktorá môže byť druhotne
použitou hrobovou platňou. Tá by mohla potvrdzovať pochovávanie na mieste kostola už od
11. stor. a následnú neskoršiu výstavbu sakrálnej
stavby v mieste existujúceho pohrebiska.

Národná kultúrna pamiatka
Vykonané výskumy na lokalite nielen spresnili
stavebný vývoj kostola, ale zistili priebeh ohradného múru priľahlého cintorína, ako aj základ
neznámej stavby pri južnom vstupe do kostola,
pravdepodobne drevenej zvonice. Preskúmalo
sa ďalších 18 stredovekých a novovekých hrobov
v interiéri a exteriéri kostola. Identifikovaný bol
materál nárožných kvádrov a zachovanej pätky
románskeho kostola ako rauvak, ktorý pochádza
z pohoria Tribeč a zatiaľ jeho použitie v sakrálnej
architektúre na Slovensku nie je známe. Spolu sa
našlo 15 mincí datovaných do konca 14. až 2. polovice 17.storočia. Bolo zistené, že na náhrobnej
platni sa nachádzalo doteraz neznáme vyobrazenie erbu rodu Lefantovských.
Ku uskutočnenej prezentácii lokality je potrebné spomenúť, že cieľom vlasnej obnovy ruiny
kostola bola konzervácia základových a nadzákladových murív s ich čiastkovým doplnením tak, aby
bola zabezpečená ich dlhodobá stabilizácia a vytvorené predpoklady na prezentáciu ako architektonizovanej ruiny s možnosťou vnímania nielen
dispozície v pôdorysnej stope kostola v teréne, ale
aj (finančne náročnejšej) možnosti priestorového
zážitku z pôvodného interiéru kostola.
Pre sformovanie dodnes zachovanej podoby kostola majú zásadný význam 3 základné
stavebné etapy zo zistených 7-mich etáp, a to
románskej, gotickej a barokovej. Základom dispozície je románsky kostol, neskôr rozšírený o gotickú loď, presbytérium a sakristiu. Vývoj stavby
zavŕšila baroková prestavba, pri ktorej vznikla do
strán rozšírená loď a nové presbytérium so sakristiou. Prezentované murivá zodpovedajú práve
tejto poslednej – barokovej prestavbe, pričom sú
v nej primerane odprezentované staršie vývojové
etapy (románska a gotická). Tomuto princípu zodpovedá návrh všetkých tektonických častí kostola
– obvodových murív, otvorov, pilierov a pilastrov,
empory, nivelety podlahy, ako aj priľahlého terénu, okrem zničených prístenných barokových

pilastrov a zdeštruovaného a zásypom ochráneného muriva barokovej sakristie, ako aj obidvoch
krýpt patrónov kostola. (Podrobný popis prezentácie je k dispozícii na informačnej tabuli pri
východnom vstupe na lokalitu a pre názornejšiu
prezentáciu najstaršej vývojovej etapy kostola
bol navrhnutý a vyrobený model ideálnej rekonštrukcie románskeho kostola , osadený pri západnom vstupe do kostola).
Poďakovanie treba vysloviť nielen tým, ktorí
obohatili poznanie tejto lokality svojimi výskumami,
ako aj spracovateľom projektovej dokumentácie
a dodávateľovi obnovy, ale predovšetkým starostke
obce Podhorany – Mgr. Magdaléne Bogyovej za to,
že správne pochopila zmysel iniciatív krajského pamiatkového úradu v oblasti výskumu lokality a obnovy kostola, že vytvárala vhodné podmienky pre
zúčastnených a bola voči ním a nám vždy ústretová.
Dovolím si vysloviť prianie, aby pamiatkovými
výskumami preverené, prípadne novozistené skutočnosti bolo možné v ďalšom období v plnom
rozsahu prezentovať priznaním zisteného priebehu a hmoty ohradného múru s vymedzením
plochy stredovekého cintorína, stavby s kamennými základmi južne od kostola, náhrobných kameňov a pôvodnej konfigurácie terénu a okraja
terénnej terasy , prípadne aj doplnením nateraz
nepriznaných murív a architektonických článkov v interiéri kostola. Taktiež výtvarne dotvoriť
priestor svätyne kostola a areál upraviť odborníkom navrhnutými sadovými úpravami.
Navyše chcem pripomenúť, že archeologickú
lokalitu je možné v jej obnovenej podobe využívať ako miesto pre sezónne kultúrno-spoločenské
podujatia, z hľadiska doriešenia širších vzťahov je
však nevyhnutné lokalitu prepojiť s turistickými
trasami regionálneho a nadregionálneho významu a vybudovaním príjazdovej komunikácie aj
s priľahlou štátnou cestou.
Som presvedčená, že obec Podhorany s takými pamätihodnosťami, ako sú, okrem už
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Národná kultúrna pamiatka
spomínaných vysoko hodnotných predstaviteľov
románskej sakrálnej architektúry v Mecheheniciach a Sokolníkoch, aj v roku 1911 pri cintoríne
v Sokolníkoch postavená historizujúca pohrebná
kaplnka Kochanovských a zo začiatku 20. storočia
pochádzajúca pohrebná kaplnka Bartakovičovcov, klasicistická kúria Bartakovičovcov z konca
18. storočia, ranobaroková prícestná socha sv. Floriána v priestore medzi zaniknutým renesančným
kaštieľom a klasicistickou kúriou, ako aj nedávno
za národnú kultúrnu pamiatku vyhlásený objekt
materskej škôlky – kúrie Katscherovcov z prelomu 19. – 20. storočia, nepochybne súčasný
farský kostol v Sokolníkoch z rokov 1853 – 1855
a ďalšie, disponuje tak významným historickým
potenciálom, že na trase od historickej Nitry cez
Drážovce (s už spomínaným románskym emporovým kostolom sv.Michala nad obcou, klasicistickým kostolom s kryptou v strede obce, dotvoreným barokovým pieskovcovým súsoším Kalvárie,
privezeným z bývalého kamaldulského kláštora
na Zobore), Lefantovce (s bývalým pavlínskym
kláštorom, renesančným kaštieľom v strede obce)
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a Oponice (so stredovekým hradom a nedávno
obnoveným renesančným kaštieľom , pôvodne
rodiny Apponyiovcov zo 16. – 17.stor. so znovu
obnovenou Apponyiovských knižnicou, ako aj
ďalším renesančným kaštieľom) má veľkú šancu
prijať každého návštevníka a poskytnúť mu naozaj plnohodnotný zážitok z pobytu.
Na záver si dovolím nadviazať na úvodnú definíciu kultúrneho dedičstva: „Ochranu pamiatkového fondu je nevyhnutné chápať nielen ako zákonom stanovenú povinnosť, ale predovšetkým
aj ako morálnu zodpovednosť za jeho zachovanie
– ako významnej súčasti hmotného kultúrneho
dedičstva. Čo sa podarí zachovať z existujúceho
pamiatkového fondu obce Podhorany pre ďalšie
generácie, záleží teda na každom z nás.“
V záujme naplnenia tejto zodpovednosti
je potrebné pristupovať veľmi citlivo a hlavne
s využitím metodickej pomoci odborníkov pamiatkového úradu ku obnove každej predkami
zanechanej veci, a nie len tej, ktorá je vyhlásená
za národnú kultúrnu pamiatku.

Podhorančekovia veru nelenili a zapojili sa
aj do osláv 900. Výročia prvej písomnej zmienky
o obci Podhorany. Vystúpili v programe ,,Tancuj,
tancuj vykrúcaj, kde svojím tancom zabávali a pobavili všetkých hostí. Ďakujeme ešte raz všetkým
naším deťom za krásne vystúpenie.
Nový školský rok 2013/2014 začal nástupom
nových detičiek, ktoré niektoré so slzami iné
s úsmevom nastúpili do našej Materskej škôlky:
Lukáško Desat, Timko Desat, Sabinka Bajzíková,
Leo Miškolci, Miška Blahová, Jožko Rybár, Matúško
Novotný, prajeme im, aby vždy s radosťou kráčali
už do „svojej“ škôlky. V priebehu školského roka
nastúpi ešte do Materskej školy sedem detičiek.

Mesiac september začal ,, Jesennou výstavkou,,
do ktorej sa zapojili naše detičky spolu so svojimi
rodičmi a pani učiteľkami, vytvorili krásne výtvory
a vyzdobili tak priestory našej Materskej škôlky.
Výstavku si mohli pozrieť všetci obyvatelia obce,
pretože bola vystavená aj v Kultúrnom dome
v spolupráci so Základnou školou. Všetky deti,
ktoré sa zapojili dostali diplom a sladkú odmenu.
Do nového školského roku si prajeme veľa zdravia,
šťastia a veľa pekných zážitkov detí aj so svojimi
rodičmi.
Mgr. Klaudia Kunová

Anna Valeková
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O našej Materskej škole
Príprava nového školského roka predstavuje
pre učiteľov jedno z najnáročnejších období. Naštartovať proces výučby, oprášiť systém pravidiel
zakotvených vo vnútorných dokumentoch školy
a zároveň zaisťovať čo najvhodnejšie podmienky
pre vstup detí do školy.
V tomto príspevku by som Vás chcela oboznámiť s charakteristikou našej MŠ. Budova MŠ
nie je účelová, ale je prispôsobená na podmienky
pobytu detí v nej. Dve triedy sú s kapacitou maximálne 40 detí. V spáli sú deti zmiešanej vekovej skupiny – kapacita spálne je 20 miest, šatne,
chodba, riaditeľňa, sociálne zariadenie a jedáleň
s kuchyňou , ktorá slúži ako výdajňa jedla.
Školský dvor je priestranný, účelovo upravený k hrám, pobytu vonku na čerstvom vzduchu
a k oboznamovaniu s dopravnou výchovou na novom dopravnom ihrisku.
Zamestnanci MŠ:
•
Helena Belicová – riaditeľka MŠ
•
Bc. Andrea Martonková – učiteľka MŠ
•
Mgr. Klaudia Kunová – učiteľka MŠ
•
Helena Korytárová – upratovačka MŠ

Materská škola s celodennou výchovou
a vzdelávaním poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku 3-6 a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, deťom so ŠVVP a zo
sociálne znevýhodneného prostredia v dvoch.
Nakoľko priestory spálne nie sú postačujúce pre
celkový počet zapísaných detí, poskytujeme deťom aj možnosť poldenného pobytu po dohode
so zákonným zástupcom dieťaťa.
V MŠ sa organizuje aj záujmová činnosť detí
formou krúžkov v popoludňajších hodinách a to
nasledovne :
•
Folklórny krúžok – Bc. Andrea Martonková
• Výtvarný krúžok – Mgr. Klaudia Kunová
• Anglický krúžok – externý lektor
Počet zapísaných detí v tomto školskom roku
je 43 a k septembru nastúpilo 36 detí a priebehu
školského roka nastúpi ešte 7 detí. Kapacita Materskej školy je naplnená t. j. že v tomto školskom
roku sa nebude už meniť daný stav počtu detí.
Helena Belicová
riaditeľka MŠ

Naša škola
Naša základná škola je plno organizovaná. Počet kmeňových učební je 9 a jedna špeciálna učebňa na výučbu
informatiky a prácu s IKT. Na škole je zabezpečené vyučovanie cudzích jazykov – Angličtina, Nemčina, Ruština
Personálne zabezpečenie vyučovania:
Pedagóg / zamestnanec
Mgr. Vozár Rudolf
Mgr. Bihány Daniel
Mgr. Boszorádová Adela
Mgr. Chaternuchová Beáta
Mgr. Juráková Gabriela
Mgr. Lenárt Jozef
Mgr. Medová Zlatica
Mgr. Nergešová Martina
PaeDr. Rábeková Janka
Mgr. Rácz Štefan
PhDr. Tóth Ivan
Mgr. Trimayová Katarína
Mgr. Turkotová Jana
Mgr. VarínskaDaniela
Bc. Fikselová Renáta
Bc. Pánska Gabriela
Koštial Ivan
Vaňová Eva

Funkcia
Triednictvo	Krúžok
riaditeľ			
Futbalový, Tenisový 1
zástupca			
Tenisový 2
učiteľka
III. A
učiteľka
VI. A
Krúžok anglického jazyka
učiteľka
VII. A
Turisticko-prírodovedný
učiteľ
učiteľka
I. A
Športový 1
učiteľka
učiteľka
II. A
učiteľ
učiteľ
V. A
učiteľka
VIII. A
Matematický
učiteľka
IV. A
učiteľka
IX. A
Športový 2
vychovávateľka
vychovávateľka			
Šikovné ruky
školník
upratovačka

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2013/2014
Prázdniny

Posledný deň
vyučovania pred
začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok
vyučovania
po prázdninách

Jesnné

29. október 2013
(utorok)

30. október –
1. november 2013

4. november 2013
(pondelok)

Vianočné

20. december 2013
(piatok)

23. december –
7. január 2014

8. január 2014
(streda)

Polročné

31. 1. 2014
(piatok)

3. február 2014
(pondelok)

4. február 2014
(utorok)

17. február –
21. február 2014

24. február 2014
(pondelok)

21. február 2014
(piatok)

24. február –
28. február 2014

3. marec 2014
(pondelok)

28. február 2014
(piatok)

3. marec –
7. marec 2014

10. marec 2014
(pondelok)

Veľkonočné

16. apríl 2014
(streda)

17. apríl –
22. apríl 2014

23. apríl 2014
(streda)

Letné

27. jún 2014
(piatok)

30. jún –
29. august 201

2. september
2014 (utorok)

Banskobystrický
február 2014
kraj, Žilinský kraj, 14.
(piatok)
Trenčiansky kraj
kraj,
Jarné Bratislavský
Nitriansky kraj,
Trnavský kraj

Košický kraj,
Prešovský kraj

10

11

Naša škola
Výstava jesenných plodov

Naša škola
Hravé potulky Nitrou a okolím
ZŠ Podhorany v spolupráci s UKF - Katedrou
etnomuzikológie v Nitre pripravili pre našich žiakov z hľadiska historicko-etnografického veľmi
príťažlivú a zaujímavú exkurziu. Účastníci si pod
vedením odborníkov prevzali architektonické
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pamiatky Horného mesta – časti Nitry, ktorá po
novembri 1989 zažila azda najväčšiu renováciu
vo svojej bohatej histórii. Žiaci mali možnosť vidieť veľmi dôsledne obnovené historické budovy
Horného mesta. Navštívili priestory Teologického
semináru sv. Gorazda. Úplne bezprostredne
mohli nielen vidieť sochu Atlasa (Corgoňa), ale
aj sa jej dotknúť. Súčasťou exkurzie bola aj prehliadka Nitrianskeho hradu, v rámci ktorej sme
navštívili aj priestory biskupského úradu. Žiaci sa
mohli pokochať pohľadom na celú Nitru z takmer
„vtáčej perspektívy“. Po prehliadke Nitrianskeho
hradu nasledoval presun do Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre. V tomto múzeu
všetky exponáty pripomínajú neľahké dorábanie
nielen chleba, ale aj iných poľnohospodárskych
kultúr. Stretli sme sa so strojmi, ktoré v minulosti
roľníci používali a porovnávali sme ich so súčasnou poľnohospodárskou technikou, pričom sme
skonštatovali neuveriteľný pokrok v uľahčení
prác na poliach. V SPM sú vystavené aj výrobky
mnohých remeselníkov, ktorí vyrábali všetko, čo
bolo potrebné v minulosti k životu (odev, obuv,
výrobky zo železa, z dreva atď.). Deti mali o všetko,
čo videli, živý záujem, pretože naša sprievodkyňa
vedela veľmi pútavo o všetkom hovoriť, takže
deti prežili veľmi poučný a zaujímavý deň.

Policajné preventívne programy

Hravo ži zdravo

Žiaci prvého ročníka sa zapoja do Preventívneho
projektu PZ v Nitre: „Poďte s nami do toho“ a žiaci
5. ročníka do projektu do projektu „Správaj sa normálne“. Súčasťou týchto projektov je dopravná
výchova, prevencia šikany a delikvencie mládeže,
zvyšovanie právneho vedomia detí a rozvoj spolupráce školy s políciou.

Žiaci piateho ročníka sa zapojili do 3. ročníka internetového kurzu zdravého životného štýlu „Hravo ži
zdravo“.
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Naša škola

900. výročie obce
Základná škola sa aktívne zapojila do osláv 900tého výročia prvej písomnej zmienky o našich obciach. V piatok 29.8.2013 zorganizovala športové
popoludnie a futbalový turnaj žiakov o pohár
starostky obce. Zúčastnili sa ho mužstvá z Jelšoviec, Koniaroviec a dve mužstvá z Podhorian.
Pohár starostky obce získalo A- mužstvo Podhorian pred Jelšovcami. Tejto akcie sa zúčastnilo
veľké množstvo divákov, ktorí boli nadšení organizáciou a spoločensko – kultúrnou úrovňou
športového popoludnia. V sobotu 30. 8. 2013 sa

ZŠ Podhorany organizuje
dobrovoľné bezplatné darovanie krvi

základná škola postarala o veľmi pekný kultúrny
program pred zrakmi významných hostí z okolitých obcí i mesta Nitry. V nedeľu 31. 8. 2013 sa
naši žiaci podieľali na veľmi peknom záverečnom
programe, ktorý sa celý niesol v duchu folklórnych tradícií v našej obce. Vystúpili v programe
„Fašiangy“ ďalej potom pozdravili všetky prítomné
folklórne súbory programom „Chodenie s vŕbou
a novým letom“. V krásnych „salakuských“ krojoch
veľmi pekne obohatili oslavy 900-tého výročia
prvej písomnej zmienky o našich obciach.
Hrajú (aj moderne)

23. november 2013 1900 KD Sokolníky
V cene vstupenky: večera, káva, minerálka, víno
Cena vstupenky - pár 25 €
- jednotlivec 13 €
Vystúpenie tanečnej skupiny NOVUM, bohatá tombola

Čakáme
Vás dňa

11.12.

2013

8:00-11:00

KD Podhorany - Sokolníky
Naberte odvahu a pomôžte iným nájsť pokoj a
nestratiť nádej. Za tento ľudský skutok máte právo
dostať od zamestnávateľa platené voľno.

Stretávka takmer po polstoročí
Ďalšia nevšedná stretávka sa uskutočnila dňa
7. septembra 2013 ako prvá po 45. rokoch v Malej
spoločenskej v Mecheniciach. Stretli sa na nej bývalí žiaci Základnej deväťročnej školy Podhorany,
ktorí ukončili ZDŠ v školskom roku 1967/68.
Z celkového počtu 36 končiacich žiakov bolo na
stretávke prítomných 26, čo je celkom slušný počet. Okrem ospravedlnených však už traja prísť
nemohli vôbec. Im prítomní spolužiaci venovali
tichú spomienku pri hrobe Rózky Lisyovej na cintoríne v Mecheniciach. Pozvanie prijal aj triedny
učiteľ pán Pavol Duchovič. Napriek svojmu veku
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vydržal so svojimi žiakmi takmer do polnoci vo
sviežej nálade av družných rozhovoroch.
Moderátor, bývalý predseda triedy Števo Lisý
sa v rámci programu stretávky vžil do úlohy triedneho učiteľa a každého vyvolal na 2-minútovú odpoveď na otázku čo sa v živote udialo a ako sa darí.
Každý bol za odpoveď aj oznámkovaný.
Potom sa už rozbehla družná debata pri dobrom jedle a pití s podtónmi všakovakej hudobnej
produkcie, za čo patrí vďaka kuchárom i obsluhe.
Oficiálny sponzor stretávky nebol vybratý, no
všetci prítomní sa dovtípili že šlo o pána Zoltána
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Stretávka takmer po polstoročí
Fülöpa, ktorý nielen sponzoroval, ale aj zabezpečoval a organizoval a bol „jedným z nás“.
Stretávka bola zorganizovaná výborne, aj
výborne dopadla. Poďakovania boli smerované
hlavne k Terke rod. Košťálovej a Marike rod. Fülöpovej, ktoré sa zaslúžili o realizáciu tohto stretnutia.

Aký bol záver ? Keďže po toľkých rokoch sa
nedalo na všetko prežité pospomínať, spontánne
sa všetci tešia na ďalšiu, ale skoršiu stretávku.
rozpomienku spracoval Števo Lisý

Otvorenie domu vinohradníkov
V predošlom čísle som písal, že sa začala rekonštrukcia dedinského – vinohradníckeho domu.
Je až neuveriteľné, že za necelé tri mesiace sme
dielo dokončili. Vinohradnícky dom je hotový.
Týždeň po mechenických hodoch sme ho slávnostne otvorili, teda dali do užívania.
Bolo to v nedeľu 25. augusta 2013 o 15,oo hodine, kedy ho posvätil náš správca farnosti ThLic
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Štefan Rácz PhD. Prispeli sme tak pekným darčekom k 900. výročiu prvej písomnej zmienky o
našej obci. Tento dom bude slúžiť ako dedinské
múzeum, aj ako miestnosť pre schôdze vinohradníkov, ale i pre naše dôchodkyne, členky súboru Podhoranka, ktoré sa tiež aktívne zapojili a
ochotne pomáhali pri zariadení, výzdobe a zabezpečení potrebných rekvizít a predmetov.

Otvorenie domu vinohradníkov
Mali ste ich vidieť, ako sa tešili
a vžili sa do doby, keď boli
ešte deti, čo bolo súčasťou ich
života a čo už naše deti nepoznajú. Aj preto je dobré, že už
aj my máme svoje dedinské
múzeum, aké majú v okolitých
dedinách. Bude pripomínať našim deťom, vnukom, budúcim
generáciám, že ich otcom a dedom, ktorí tu vtedy žili, nebol
ľahostajný osud dediny a zanechali túto budovu, ktorá v sebe
ukrýva kultúrne dedičstvo,
zvyky, kroje, náradia našich rodičov, ktoré už mnohí ani nepamätajú a rokmi to
bude len vzácnejšie. Ako predošlé stavby, aj táto
je opatrená pamätnou tabuľou s menami staviteľov, sponzorov, ktorí sa o dielo pričinili. Mnoho rokov po nás budú hrdo čítať ich mená. Snahou nás
všetkých je, podnietiť mladých, aby pokračovali v
našich „šľapajach“, aby sa naša obec zviditeľnila
a turisti ju budú radi navštevovať. Naša obec leží
v krásnom prostredí a že sa tu ľudia cítia dobre
svedčí aj to, že si kupujú pozemky a chaty vo vinohradoch.

Čo nás to stálo a kto všetko sa na prácach podieľal
Od začiatku prác až do otvorenia Vinohradníckeho domu bolo odpracovaných celkom 2340
hodín. Keď to vydelím 8-hodinovým pracovným
časom, tak je to 292,5 pracovných dní. Spoločnými silami sme to dokázali za dva a pol mesiaca.
Celá stavba a pomník stáli 2378 eur a 48 centov.
Všetko som doteraz financoval ja osobne a určitou finančnou časťou od sponzorov. Najväčším
sponzorom čo sa týka materiálnej ale aj technickej pomoci bola firma IZ-Metalplast s.r.o., Zoltán
Fülöp a Igor Janeba. Ďakujem
týmto dvom pánom za poskytnutú techniku, dopravné
vozidlá, vysokozdvižný vozík
a potrebné náradia. Druhým
takým sponzorom aj technickým poradcom bol Karol Kováč. Ochotne nám pomáhal
so všetkými stolárskymi prácami, ale aj cennými radami.
Ďalšími sponzormi boli: Peter Fülöp - vyhotovil drevený
vstup na povalu, Martin Fülöp
- doviezol štrk na betónovanie,
Róbert Dobiáš - vypomohol
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materiálom pri dlažbe a špárovaní, Jozef Tulipán –
palubovkou, obkladom nad verandou a drobným
materiálom a aj svojou prácou, nech bola akákoľvek. Gejza Benďák – materiálom a Michal Dobiáš
– zabezpečil materiál na plechárske práce na streche a aj svojou prácou, lebo poskytnutý materiál
aj zabudoval. Nie je to reklama ich firiem, ale za
pomoc, bez ktorej by sme to nezvládli urobiť im
patrí ďakujem.
Peter Fülöp – doslova majster všetkých remesiel, odpracoval na stavbe najviac hodín a bolo
jedno či išlo o práce murárske,
tesárske, zámočnícke, vždy obstál na jedničku. Bez jeho pomoci by sme to nikdy nedokázali. Najstarším pomocníkom
bol náš Ernöbáči, ktorého určite všetci poznáte a napriek 77,
ktorú práve oslávil sa zúčastnil
pri všetkých prácach. Tretím
veľmi aktívnym pomocníkom
bol Dominik Lisy, ktorý bol pri
všetkých prácach od začiatku
a jeho pomoc je neoceniteľná.
Ďalšími veľmi aktívnymi pomocníkmi zo staršej generácie
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boli Režko Lisy a Jozef Pľuta.
Pomocnú ruku k dielu priložil
aj Július Grác, ktorý, keď som
ho oslovil, ochotne prišiel
a pomohol pri všetkých prácach. O sebe nehovorím, lebo
ja som tam počas prác doslova
„býval“. Ani naše ženy sa veru
nedali zahanbiť a pracovali ako
včeličky. Hnacím motorom medzi nimi bola Gabriela Lisyová,
všade bola prítomná, či už pri
šmirgľovaní okien, dverí, líčení
budovy. Najviac sa zaslúžila
o zaobstaranie predmetov na
výbavu zariadenia a aj ich aranžovaní. Pani Jolana
Pľutová, ako krajčírka uplatnila svoje skúsenosti
pri aranžovaní, obliekaní dekoračných postáv zo
slamy, obliekaní figurín do krojov. Jej pomocníčkami boli Terézia Fülöpová st. a Ilonka Nagyová.
Mladšiu generáciu tu zastupovali Mária Dobiášová a Monika Tulipánová. Tieto dievčatá robili
všetky aj drobné práce, teda čo bolo práve treba.
Všetkým vám, pomocníčkam – ďakujem!
Poďakovať musím aj za poskytnuté občerstvenie a obedy pre brigádnikov, ktoré striedavo

Otvorenie domu vinohradníkov

pripravili Terézia Molnárová, Gabriela Lisyová,
Mária Dobiášová a Terézia Fülöpová ml. Pagáčmi
a zákuskami nás pohostili Ilonka Nagyová, Jozefína Fülöpová, Valéria Bicková a Marika Mentová.
Sem-tam niekto priniesol fľašu vína, pálené a pivo.
Hlavným dodávateľom alko i nealko nápojov bol
Spolok vinohradníkov a priateľov dobrého vína.
Keď sa vyčerpali ich zásoby, rád som prispel aj
ja. Všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do prác na
tomto krásnom diele, bol odovzdaný Ďakovný list
a symbolický darček, ktoré im budú pripomínať

výsledok ich namáhavej práce, aby sme pred tým,
ako zavrieme oči naposledy, mohli povedať - „ Nežili sme tu zbytočne, niečo sme dokázali a zanechali pre budúce generácie!“.
A ja vyslovujem na záver za Spolok vinohradníkov a priateľov dobrého vína:
Ďakujem vám všetkým!!!!!!!!!!!!
Zoltán Fülöp
predseda Spolku vinohradníkov
a priateľov dobrého vína

Odhalenie pomníka
V nedeľu 18. augusta 2013, kedy slávime mechenické hody, sa za pekného slnečného počasia
zišli obyvatelia Podhorian, hlavne z časti Mechenice, ale i z okolia, aby sa zúčastnili slávnostného
odhalenia a požehnania pomníka venovaného
našim občanom, ktorí padli na bojiskách v 1. svetovej vojne. Pomník je odhalený v roku, keď si pripomíname 900. výročie prvej písomnej zmienky
o našej obci v Zoborských listinách. Tak, ako pred
rokom sme na naše hody dali do užívania vahadlovú studňu, Spolok vinohradníkov a priateľov
dobrého vína so svojimi najaktívnejšími členmi

pripravil a dal požehnať tento pomník miestnym
duchovným ThLic Štefanom Ráczom PhD.
Pri zrode pomníka bol využitý originál autentického obrazu. Starší obyvatelia Mecheníc si určite pamätajú, že bol zavesený vo vnútri vchodu
do kostola. Po rekonštrukcii kostola bol umiestnený pod zvonicu za chórusom, odkiaľ sme ho
premiestnili na dôstojné miesto v dome smútku
na našom cintoríne. Obraz bol namaľovaný v roku
1918, vtedy známym maliarom Petrovičom a dal
ho namaľovať miestny občan Jozef Gál. Na obraz
prispeli aj ďalší občania Mecheníc, vojnové vdovy,
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Mladí cyklisti

Odhalenie pomníka
siroty, ale i vyslúžilí vojaci na znak vďaky že sa vrátili z frontu živí a zdraví.
K erbu Rakúsko-uhorskej monarchie, ktorý
je na pomníku. Tento erb vznikol v roku 1867 po
Rakúsko-Uhorskom vyrovnaní a sú tam erby všetkých štátov vtedajšej monarchie. Niečo podobné
dnešnej Európskej únii. Nápis INDIVIDISILITER
AC ANSEPARABILITER znamená nerozdeliteľne a
neoddeliteľne. Paradoxne toto stratilo význam,
lebo monarchia sa po skončení 1. svetovej vojny
rozpadla a vznikli mnohé nové štáty, aj Československo. Mňa, čo sa zaujímam o históriu, tento erb
tak zaujal, že som pokladal za dôstojné ho tam
umiestniť. Nikto tu nechce návrat monarchie, len
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si spomenúť a uctiť našich padlých občanov, ktorí
položili svoje životy, ani by vedeli, za čo bojovali.
Teda aj naši spoluobčania z časti obce Mechenice,
ktorí padli na frontoch v 1. svetovej vojne už majú
svoj pomník. Česť ich pamiatke!
Finančne a materiálne na pomník prispeli: rodina Kalászová, Janko Tóth z Lapáša, rodina Fülöpová, firma IZ_Metalplast a Spolok vinohradníkov
a priateľov dobrého vína a ich najaktívnejší členovia.
Zoltán Fülöp
predseda Spolku vinohradníkov
a priateľov dobrého vína

Ako už bolo uvedené v predošlom čísle periodika má mladý cyklista Marek Bugár z Nitry v obci
tréningové stredisko. Dňa 15. septembra 2013 sa
ukončila cyklistická sezóna mládežníckej cyklis-tiky, ktorú organizuje Slovenský zväz cyklistiky
(www.cyklistikaszc.sk). Podľa kalendára cyklistic-kých pretekov na rok 2013, súčasťou merania síl
pretekárov boli preteky ako časovka jednotlivcov,
časovka do vrchu, pretek jednotlivcov s hromadným štartom a preteky družstiev. Celkové výsledky
počas celého roka, t. j. 23 pretekov sa bodujú a kto
z pretekárov získa v pretekoch najviac bodov je vyhlásený ako víťaz a získava Slovenský pohár.
Pre tento krát uvediem len majstrovské preteky, ktorých víťaz získal titul majstra Slovenskej
republiky. Dňa 15. júna 2013 sa konala časovka
dvojčlených družstiev v Tepličke nad Váhom. Nakoľko Nitriansky klub má len jedného pretekára
kategórie mladší žiaci spojili sme sa s klubom
športové gymnázium Trenčín, ktoré doplnilo pretekára do družstva a to Andreja Antala. Dvojica
bola veľmi dobrá a majstrovský pretek vyhrala.
Dňa 3. augusta 2013 sa konala majstrovská
časovka na trati Nitra / Agrokomplex / - V. Janíkovce, kde sa ukázalo, že najrýchlejším pretekárom v tejto časovke bol Marek Bugár a tak získal
titul majstra Slovenskej rebuliky. O deň neskôr sa
na ťažkej kopcovitej trati Neverice – Hosťová – Kolíňany – Štitáre
– Kolíňany – Jelenec – Nevecice
konal pretek jednotlivcov s hramadným štartom. Veľkú radosť
opäť spravil pretekár cykloklubu
Nitra Marek Bugár keď zvíťazil
a tak odsunul na druhé miesto
doposiaľ vedúceho, dobrého pretekára Slovenského pohára Davida Síkoru zo Žiliny. Postupne na
jednotlivých pretekoch za znižoval bodový náskok Davida Síkoru
v Slovenskom pohári. A práve

najťažší pretek dňa 15. septembra 2013 - časovka
do vrchu v dĺžke 5,5 km, na trati Lubina - Javorina - Holubyho chata rozhodla. Marek Bugár opäť
zvíťazil. Od svojho najvážnejšieho, výkonostne
dobrého súpera bol v cieli rýchlejší o 1 minútu 38
sekund. A tak opäť získal majstrovský titul. Týmto
víťazstvom si upevnil 1. miesto v Slovenskom
pohári, ktorý mu bol zástupcom SZC p. Gálikom
odovzdaný. Horeuvedené výsledky dosiahol Marek pod vedením trénera a predsedu cykloklubu
V. Došeka, lekára - trénera P. Kabaivanovova, trénera M. Tótha a starších cyklistov z klubu, rodičov
a sponzorov.
Letná príprava na pozemných komunikáciách
Podhorany - žel. stanica, Podhorany - Lefantovce,
Podhorany – Čakajovce – Hruboňovo, Nitra – Zlaté
Moravce, okolie Trenčína, okolie Vršatca, okolie Ja-voriny, kameňolom Žirany a podobne priniesli zaslúžené výsledky. Pri tejto príležitosti chceme poďakovať všetkým vodičom, ktorí nás stretli pri tréningu
na cestách za ich trpezlivosť a ohľadupnosť.
Do roku 2014 Marek postúpil do vyššiej vekovej kategórie a to starší žiaci(13 – 15 rokov), kde je
odhodlaný opäť bojovať o najlepšie umiestnenie
v Slovenskom pohári cestnej cyklistiky mládeže.
výsledky podľa www. cyklistikaszc.sk
mm
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Zo života v ZO JDS
V letných mesiacoch sa už tradične venujeme
väčšinou našim prázdninujúcim vnúčatám. Napriek tomu sme sa stretávali pravidelne v našom
klube každý týždeň a pripravovali sa na vystúpenia, ktoré nás čakali.

Obec Preseľany poriada každoročne „na Annu“
v rámci Kultúrneho leta aj letný jarmok, kde pozývajú vždy iné skupiny i spevákov na vystúpenie
v ich krásnom amfiteátri. Tento rok pozvali aj
Podhoranku. Teda 27. júla sme sa im predstavili
v dvoch častiach, najprv sme zaspievali výber
piesní z nášho repertoáru, potom sme vystúpili
so scénkou pranie na potoku. Obe sa nám vydarili, obecenstvu sa páčili, čo nás veľmi teší. Hneď o
týždeň, 3. augusta nás pozvali do Zbehov na Dožinky. Aj tu sme vystúpili s našimi pesničkami a aj
tu sa nám vystúpenie
vydarilo a zožali sme
riadny aplauz, čo nás
povzbudilo do ďalšej
práce.
Na podnet našich
členiek sme v auguste zorganizovali
brigády na úprave
okolia hrobky pri
cintoríne v časti Sokolníky. I keď sme na
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Zo života v ZO JDS
brigády, ktoré boli tri, pozývali aj nečlenov našej
organizácie, zúčastnili sa jej iba členovia. Vyčistili
sme, vyhrabali a čiastočne vysekali staré pne. Už
to vyzerá oveľa lepšie a uvidíme na jar, možno sa
stým ešte trošku popasujeme. Aj samotná stavba
hrobky si vyžaduje tiež údržbu, lebo zub času ju
riadne načal. Na to však treba toho viac... Ponatierali sme dvere na hrobke, ohradu a bránu. Veľké
ďakujem patrí nášmu sponzorovi – pánu Bickovi,
ktorý nám ku tomu kúpil farbu, štetce, rukavice.
Samozrejme, to veľké ďakujem patrí všetkým,
ktorí sa brigád zúčastnili a odviedli kus peknej
práce.
Podhoranka sa usilovne pripravovala na naše
oslavy 900. výročia obce. V sobotu na slávnostnom stretnutí v kultúrnom dome v časti „Spievaj,
že si spievaj“ sme našim hosťom zaspievali v
našich prekrásnych podhoranských krojoch. V
nedeľu, keď naša organizácia JD spolu s Obcou
poriadala folklórne popoludnie pod názvom
„Rok na dedine“ sme vystupovali dva krát a to po
fašiangoch sme „Pochovali basu“ a na jeseň sme
„Varili lekvár“ - je to naša nová scénka, ktorú sme
ku tejto príležitosti nacvičili. Vystúpilo u nás so
svojimi krásnymi pásmami päť seniorských súborov. Súbor Matičiar z Čakajoviec nám predviedol, „Ako sa na vojnu rukovalo“, Čabanka z Čabu
zase ukončila žatvu krásnymi „Dožinkami“. Senior
z Jarku nám ukázal „Oberačky“, Nádej z Výčap

Opatoviec „Páračky“ a napokon Badičanka z Bádic
„Začepila nevestu“. Ako hostí sme privítali našu
krajskú predsedníčku JD pani Oľgu Csákayovú, za
okresnú organizáciu JD pani Evu Kmeťovú.

Našich hostí na oslavách sme pohostili tradičnými jedlami, aké sa u nás kedysi varili. O tieto
dobroty sa postarali naše šikovné členky, ktoré
navarili kapustných strapačiek, makových šúľancov, slivkových guliek, nasmažili zemiakových
placiek a šišiek, napiekli lokšov, pagáčov, koláčov,
zákuskov. Všetko to boli ozajstné maškrty a našim
hosťom veľmi chutili. Všetkým čo sa podieľali na
príprave občerstvenia patrí tiež veľké ďakujem.
Teraz sa už pripravujeme na naše októbrové
posedenie z príležitosti Mesiaca úcty k starším,
ktoré bude pre všetkých seniorov obce, teda nie
iba pre členov klubu a na ktoré vás všetkých srdečne pozývame.
Anna Grácová

Nová služba pre občanov
Veľa z nás trpí rôznymi civilizačnými chorobami, bolesťami chrbta, nôh a pod. Čo raz častejšie vyhľadávame pomoc – rehabilitácie, masáže.
Aby sme za týmito službami nemuseli cestovať do mesta, či do rôznych Wellnes, hlavne aj
starší občania, využili sme ponuku masážneho salónu MABELLI, ktorá má svoju prevádzku v Nitre
na Mostnej 13 /bývalá Ferenitka/, ochotne prídu
poskytnúť svoje masérske služby aj ku nám do
obce. Ide o :

Tieto služby budú poskytovať v ambulancii,
každý nepárny utorok odpoludnia od 14,oo hodiny. Prvý krát by prišli 5. novembra 2013. Podľa
záujmu o tieto služby by postupne upravili svoje
pôsobenie v ambulancii. Bližšie informácie o službách, ktoré ponúkajú a objednať sa môžete na
číslach:
• 0907241243 – pani Šišková
• 0908160307 – pani Fleková
ag

•
•
•
•
•

klasická masáž /čiastočná a celotelová/
reflexná masáž chodidiel
anticelulitídová masáž
gemmoterapia – prírodná terapia (výťažky
z pukov kvetov, výťažky z byliniek)
poradenstvo
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