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Podhorany
obecný úrad Vážení obyvatelia miest a obcí, 

poslaním miestnej územnej samosprávy je zabezpe-
čovať všestranný rozvoj na svojom území. Úlohou 
samosprávy a Združenia miest a obcí Slovenska je 
preto vytváranie čo najlepších podmienok na Váš 
dôstojný život. 
 Na mestá a  obce bolo postupne presunuté 
množstvo kompetencií a štátnych úloh. Disponujú 
s  viac ako 4 000 rozhodovacími právomocami, na 
ktoré sú potrebné financie. Údržba ciest a  chod-
níkov, prevádzka verejného osvetlenia, bezpečnosť, 
poriadok, kosenie a čistenie verejných priestranstiev, 
ale aj správa a  údržba cintorínov, prevádzka školy 
či  domova sociálnych služieb si žiadajú nemalé 
financie. Od roku 2004 platí nový model financova-
nia, v rámci ktorého už mestá a obce nie sú závislé 
od vôle poslancov v parlamente, lebo podľa jasných 
kritérií získavajú podiel z daní pracujúcich. Zároveň 
majú k dispozícii miestne dane, ktoré sa prispôso-
bujú domácim špecifikám. Pri ich stanovovaní Vami 
volení poslanci prihliadajú na potreby svojho mesta 
alebo obce, ale aj na Vaše reálne možnosti ich zapla-
tiť. Vytvárajú tak systém výberu peňazí, ktoré pou-
žívajú na zabezpečenie verejnoprospešných služieb 
alebo investičných činností. 

 Vláda Slovenskej republiky avizuje zmeny, 
v  rámci ktorých do Vašej spoločnej poklad-
nice príde podstatne menej financií a  zároveň 
samosprávy budú nútené zvyšovať miestne dane, 
čo  nezlepší životnú situáciu obyvateľov ani pod-
nikateľov. Chceme, aby zostal zachovaný súčasný 
model financovania, naviazaný na jednu daň - daň 
z príjmu fyzických osôb, ktorej výnos je korektným 
spôsobom prerozdeľovaný medzi mestá, obce a vyš-
šie územné celky.   
Považujeme za neseriózne, aby štát riešil svoje prob-
lémy tak, že ich presunie na občanov miest a obcí. 
Odmietame postup vlády šetriť spôsobom, že samo-
správam zoberie to, na čo majú nárok ich obyvatelia 
z daní, ktoré zaplatili. Preto Združenie miest a obcí 
Slovenska, ako reprezentatívna organizácia miest 
a obcí, ktorá zastupuje viac ako 95 % samospráv 
zvolila túto formu a informuje občanov, že zásadne 
nesúhlasí s fiškálnym experimentom na úkor obča-
nov, navyše uskutočňovaným v čase finančnej a hos-
podárskej krízy. Dôrazne varujeme a upozorňujeme, 
že zmeny vo financovaní samospráv môžu vážne 
ohroziť nielen princípy samosprávy ale paralyzo-
vať aj základné funkcie, úlohy a služby, ktoré mestá 
a obce musia poskytovať svojim obyvateľom. 

Jozef Dvonč, v.r.

Vážení občania,

list predsedu ZMOS Slovenska sme sa rozhodli 
publikovať z dôvodu vážnosti situácie v oblasti 
zachovania suverenity obcí. Na zasadnutí Rady 
a Predsedníctva ZMOS-u Slovenska v Trenčíne, 
bolo rozhodnuté o zvolaní Mimoriadneho snemu 
ZMOS-u. Mimoriadny snem sa uskutoční dňa 
24. októbra 2011 v Bratislave. Nejde o formálne 
stretnutie členov združenia, ale o formu protestu, 
ktorou ako zástupcovia obcí vyjadrujeme nesúhlas 

s pripravovanými zmenami v oblasti financova-
nia obcí zo štátneho rozpočtu. Objem finančných 
prostriedkov pre obce po zavedení zmien, smeruje 
obce k zabezpečovaniu si finančných prostriedkov 
vlastnými silami, napr. odpredávaním nehnuteľností 
v majetku obce, zvyšovaním miestnych poplatkov 
a daní a pod. S takýmto spôsobom kompenzácie 
výpadkov príjmov obce v žiadnom prípade súhlasiť 
nebudú. 

Starostka obce 

Spoločenská rubrika

Kontakt
Podhorany
Mechenice 51
951 46
Tel.: +421 37 77 85 096 
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

oznamy

(od 7/2011 – do 9/2011)

Vítame Vás...

Narodili sa:
Benjamin Frantál, Mechenice
Fülöpová Daniela, Mechenice

Opustili nás:
Košťáliková Anna (74), Sokolníky
Košťálová Rozália (90), Sokolníky
Kissová Mária (90), Mechenice 

Fülöp Vincent (85), Mechenice
Hambálek Ľudovít (71), Sokolníky
Valentovič Oto (70), Sokolníky

Spomíname...

Vážení občania, 
 Vždy keď si sadám k písaniu úvodníka do nášho 
obecného spravodaja si uvedomujem rýchle plynutie 
času, pretože s  každým štvrťročníkom sme o  jedno 
ročné obdobie ďalej. Máme za sebou krásne leto, 
skončilo obdobie prázdnin a dovoleniek. Záhradkári 
majú síce plné ruky práce, ale krátke dni a dlhé večery 
dávajú priestor aspoň na prelistovanie nášho spravo-
daja a iste si v ňom každý nájde niečo pre seba. 
 Keď som si prezrela NÁŠ SPRAVODAJ mala 
som pravdupovediac zmiešané pocity. Mnohí sa 
pýtajú a čakajú kedy bude nové číslo spravodaja, len 
prispievateľov nejako nie a nie prilákať. Keď sme sa 
rozhodli vydávať tieto „obecné noviny“ verili sme, že 
ponúkaný priestor využijú najmä mladí ľudia z obce 

na svoje zviditeľnie. Verím, že naša obec má talen-
tovaných ľudí, ktorí majú nejaké „koníčky“ alebo 
záľuby, ktorým sa venujú (fotografovaniu, písaniu 
básní, kresleniu, tancu ...). Mám pocit akoby nikto 
nič neprežil, nemal nič s  čím by sa mohol podeliť 
s  nami ostatnými. Alebo sme sa stali pod vplyvom 
masovo komunikačných prostriedkov len pasívnymi 
prijímateľmi informácií. Bola by som rada, keby ener-
gia a čas členov redakčnej rady a rovnako aj finančné 
prostriedky vynaložené obcou investované do obec-
ného spravodaja boli vynakladané efektívne a na pro-
spech a potešenie nás všetkých. Veď obecný spravodaj 
je o NÁS a pre NÁS!
 A na záver keďže mesiac október je Mesiacom 
úcty k  starším, prajem všetkým našim seniorom 
hlavne pevné zdravie a veľa príjemných chvíľ stráve-
ných v kruhu svojich blízkych. 

Úvodník

Mgr. Magdaléna Bogyová
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 Zo všetkých strán na nás dolieha „EUROVAL“ 
áno, či nie. Naši politici sa hašteria, dokonca sa nám 
kvôli nemu aj vláda rozpadla. Čo si však z toho všet-
kého má vybrať obyčajný človek, žijúci u nás, keď 
musí zápasiť s tým, aby vyžil z minimálnej mzdy, či 
minimálneho dôchodku, ktoré patria medzi najniž-
šie v rebríčku európskeho spoločenstva? Naše zdra-
votníctvo v kolapse, aby sme sa báli ochorieť, veď 
ťažko povedať, či nás bude mať kto ošetriť. Škol-
stvo, ktoré bolo kedysi svojou úrovňou na popred-
ných miestach nielen v rámci Európy, je rozvrátené 
naruby. Z nášho poľnohospodárstva zostalo torzo, 
ktoré aj keď dopestuje a vychová, často nemá kde 

predať, lebo náš trh je zaplavený zahraničnými 
potravinami. Neistota vyplývajúca z  celého dia-
nia u  nás ale aj vo svete, vyvoláva štrajky a nepo-
koje. Istota je iba pre pár vyvolených a tí sa neve-
dia dohodnúť na zákonoch, lebo im ide o  vlastný 
prospech. Opäť prichádza obdobie, keď sa budú 
predháňať v sľuboch, komu z nich ide najviac o naše 
blaho, komu najviac záleží na tom aby sa náš občan 
mal lepšie. Tých sľubov a rečí tu už za posledných 
20 rokov bolo... len skutky sú kdesi v nedohľadne. 
Nuž občan rozhodni, ako ďalej... !

-ag-

Žijeme vo veľmi zvláštnej dobe...

Keď k nám v roku 863 prišli Konštantín a Metod, tak to sme ešte 
nevedeli, že si po vyše 1100 rokoch Grécko vyúčtuje cestovné aj diéty

Uznesenia obecného zastupiteľstva Nová rozhľadňa v Podhoranoch

Obecné zastupiteľstvo schválilo:
1. odpredaj pozemku p. Barbore Bengyákovej 2.   smernicu o verejnom obstarávaní

Obecné zastupiteľstvo schválilo:
1. zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. delegovanie poslanca OZ Františka Žebiho do 

Rady školy pri ZŠ
3. tvorbu úspor z  rozpočtu obce pre Vincúrovú 

Martinu

4. zmenu sadzieb za užívanie multifunkčného 
ihriska pre deti do 18 rokov a to pre tenis na 
2,50 € , pre futbal na 5,-€.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 
1. čerpanie rozpočtu za I. Polrok 2011

Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, zo dňa 22. 7. 2011

Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, zo dňa 12. 8. 2011

Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, zo dňa 26. 9. 2011

Obecné zastupiteľstvo schválilo:
1. výšku stočného na rok 2012
2. prezentáciu obce v maľovanej mape regiónu 

Nitra

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
1. správu nezávislého auditora o preverení súladu 

hospodárenia obce Podhorany za rok 2010

 V sobotu 24.09.2011 nastal veľký deň pre 
Podhorančanov. Po troch mesiacoch príprav a prác 
v  teréne sa oficiálne otvorila vyhliadková veža na 
kopci „Hôrka“, za krásneho slnečného počasia, bez-
vetria priam letného, bez jedného mráčika aké sme 
si priali. Zišli sa tu miestny podhorančania a aj ďalší 
zvedavci z okolitých dedín, aby svojou prítomnos-
ťou v krásnej prírode vyjadrili podporu staviteľom 
tejto turistickej atrakcie, ktorá nemá podobnú 
obdobu v širokom okolí i na Slovensku. 

 Po úvodných slovách predsedu Spolku vino-
hradníkov a priateľov dobrého vína Z. Fülöpa, 
ktorý privítal prítomných oboznámil ich s histó-
riou, požehnal Thlic. Š. Rácz rozhľadňu a kríž na 
ňom. Klub miestnych dôchodcov prispel tiež svojim 
krátkym programom, čo spestrilo toto podujatie. 
Hudba starých pánov Menyhartovcov a trampské 
pesničky dopĺňali idylku a ladili s okolitou prírodou. 
V bufete sa čapovalo pivo, víno a burčiak. V kuchyni, 
ako i na oslavách sv. Urbana sa varil výborný guláš 
v poľnej kuchyni. Postupne prichádzali ďalší náv-
števníci a zapĺňali priestor okolo veže, kde sa chví-
ľami muselo čakať v rade pre veľký záujem, hlavne 
detí. So začínajúcim súmrakom sa tí najmenší začali 
zhromažďovať okolo vatry a nedočkavo čakali na jej 

zapálenie. Keď sa už konečne dočkali a vatra sa roz-
horela, spustil sa nádherný ohňostroj, ktorý posky-
tol nádherný pohľad všetkým obyvateľom našej 
obce a aj ľuďom v okolitých obciach. V príjemnom 
prostredí v lone krásnej prírody, si ľudia do sko-
rých ranných hodín vychutnávali túto akciu, ktorá 
sa možno zopakuje 8. mája 2012. Teším sa z toho 
a mám dobrý pocit z tohto vykonaného diela.
 Kde vznikol nápad postaviť túto vyhliadkovú 
vežu? Dobré nápady a myšlienky sa rodia u človeka 

pri posedení v príjemnom prostredí 
s priateľmi pri dobrom víne. Kon-
krétne raz sme tak s mojim dobrým 
susedom a priateľom Petrom Bic-
kom sedeli v jeho pivnici a  ochut-
návali jeho výborný Sauvignom. 
V jeho hlave vznikol nápad aby sme 
tu nad dedinou na kopci „Hôrka“ 
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postavili kríž. Takéto podobné kríže sú v Rakúsku, 
Taliansku, na každom väčšom kopci pri dedinách. 
Samozrejme mňa tento nápad nadchol a pote-

šil, lebo ja som už dávnejšie rozmýšlal nad niečím 
podobným. Malo to byť na vrchu Žibrica. Bohužiaľ 
tento projekt stroskotal kvôli financiám a nároč-
nosti terénu pre výstavbu a tiež pre nevysporiadané 
vlastnícke vzťahy. Ďalším problémom bola oblasť 
životného prostredia, nakoľko sa jedná o lesopark 
Zobor – Žibrica. Tak sme tieto dva nápady spo-
jili a výsledkom ako uvidíte je rozhľadňa s krížom, 
dostupnejšia každému a priamo nad našou dedinou. 
 Teraz prejdem do histórie. V minulom storočí 
v roku 1940 bola postavená triangulačná veža na 
tomto istom mieste s výškovým bodom 292 m nad 
morom. Táto kóta bola označená a je na pôvodnom 
kameni pod vežou, ktorý sme našli zarastený v krí-
koch. Pri kopaní základov sme objavili ešte starší 
kameň, ktorý tam bol osadený v roku 1890 s vytesa-
ným písmom KP (z nemčiny kóta punkt) – kótový 
bod. Tento historický kameň sa momentálne nachá-
dza u mňa na dvore. O ďalšom osude kde ho osadiť 
sa rozhodneme potom.
 Triangulačná veža bola postavená z dreva. Bola 
postavená z okrúhlej borovicovej guľatiny, bez 
výhliadkovej plošiny s výškou okolo 6 m. Takéto 
kóty a podobné stavby boli v našom chotári ešte dve. 
V Polovčáni a na vrchu Žibrica. Slúžili ako orien-
tačné body pre geodetické meranie a aj pre vojenské 

účely. Poveternostnými vplyvmi drevené konštruk-
cie spráchniveli a zničili sa v roku 1960. V minulosti 
kopec „Hôrka“ nebol zarastený kríkmi ako teraz. Slú-
žil ako pasienok, pre vlastníkov na pasenie kráv, kôz 
a oviec. Ako deti sme toto miesto často navštevovali 
a na ohni opekali kukuricu a v pahrebe zemiaky. Z 
tohto miesta bol pekný výhľad na celý podhoranský 
chotár a ešte ďalej. Neskoršie sa toto miesto stalo sym-
bolom na zapálenie vatry 8. mája na počesť ukončenia 
II. svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom. Pri harmo-
nike a gitare sa tu schádzali mladí aj starší. Bohužiaľ 
násilnou kolektivizáciou pôdy, kráv, kôz, oviec ubudlo, 
celý kopec zarástol kríkmi, stal sa ťažko dostupným a 
aj táto tradícia zanikla. Miestny spolok vinohradníkov 
a priateľov dobrého vína sa rozhodol túto vyhliad-
kovú vežu znovu postaviť a zároveň oživiť a nadviazať 
na tradíciu na kopci nad dedinou. V našom pláne je 
okolie veže zasypať zeminou, zasiať trávu, vybudovať 
ohnisko na vatru a opekanie s posedom okolo neho. 
Predíde sa tak akémukoľvek zakladaniu ohňa mimo 
tento priestor. Všeobecne sa zabráni požiarom, ktorý 
by mohol napáchať veľké škody. Vytvorí sa oddy-
chové miesto pre peších turistov prechádzajúcich 
našim krajom po vyznačených turistických cestách. 
Naša dedina je známa aj dopestovaním kvalitného 
vína. Domáci vinári veľmi dobre obstoja na všetkých 

výstavách a ochutnávkach. Je tu teda ďalšia možnosť 
zapojiť mechenickú vinohradnícku oblasť do vínnej 
cesty, ktorá vedľa nás prechádza t.j. Nitra - Drážovce 

– Vráble, čo tiež prispeje k  zviditeľneniu našej obce. 
Tak ako Paríž má Eifelovku, Rio de Janeiro má nad 
mestom sochu Krista, Podhorany majú vyhliadkovú 
vežu, ktorá sa stane známou a v určitej miere atrakciou 
a dostane sa do povedomia turistov a návštevníkov 
rozhľadne. Na veži je umiestnená kniha návštev, kde 
môžu turisti zaznamenať pocity a dojmy. Zatiaľ sú 
všetky pozitívne.
 Výborná pramenitá voda, ktorá vyviera pod 
kopcom „Felsőkűt“ a rozhľadňa nad ňou, spek-
trum s vyhliadkou na okolie zatraktívni našu obec. 
Možno sme prvou lastovičkou v našom okrese, kraji 
a poprípade na Slovensku, kde sa to celé uskutoč-
nilo v prospech ľudí a celej spoločnosti. Samozrejme 
zostane pamiatka aj pre budúce generácie. Táto 
rozhľadňa je postavená na pôvodnom mieste a so 
súhlasom majiteľa pozemku so stavebným povole-
ním od príslušných orgánov. Na záver chcem poďa-
kovať všetkým, ktorí prispeli svojou prácou, materi-
álne pri výstavbe tohto cieľa. 

 Zoltán Fülöp
Predseda spolku vinohradníkov a priateľov dobrého vína
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Október v ovocnej záhrade 
 Ovocie určené na zimné uskladnenie musí na 
strome dobre dozrieť. Vyslovene zimné odrody by 
sa teda nemali oberať skôr ako v polovici októbra. 
Ak oberieme plody priskoro, počas uskladnenia 
sa scvrknú, stratia šťavu. Slabé prízemné mrazíky 
plody na stromoch nepoškodia.
 Ak by mráz bol väčší a plody trochu namrznuté, 
musíme ich nechať pomaly roztopiť. V žiadnom 
prípade sa ich nesmieme dotýkať. Preto ovocie obe-
ráme až v odpoludňajších hodinách. Takéto ovocie 
sa však snažíme čo najskôr skonzumovať. Trvanli-
vosť ovocia určeného na zimné uskladnenie závisí aj 
od priestorov, v ktorých ovocie uskladňujeme. Ovo-
cie uskladňujeme najlepšie na drevených regáloch v 
jednej vrstve, tak máme najlepší prehľad a prípadné 
poškodené alebo nahnité ovocie hneď odstránime.
V polovici októbra oberáme: Golden delicius, Fuji, 
Jonagold, Idared, Melrose. Na konci októbra obe-
ráme: Gloster, Florinu, Mutsu, Ontario, Topaz.
U hrušiek je počet odrôd na uskladnenie veľmi 
obmedzený. Začiatkom októbra oberáme odrodu 

– Lukasová, v strede mesiaca odrodu – Bohemica 
a koncom mesiaca odrodu Parížanka. Uvedeným 
odrodám sa veľmi dobre darí v našich podmienkach.
Ak necháme vlašské orechy na strome až kým samé 
nespadnú, získame veľmi kvalitné plody. Orechy 
sušíme na dobre vetranom mieste a uskladňujeme 
ich vo vzdušných vreciach.
Október je najvhod-
nejší mesiac na 
výsadbu väčšiny 
ovocných dre-
vín. Do jari by 
sme s tou prá-
cou mali čakať iba 
v prípade mokrých 
pôd. Na jar vysá-
dzame iba marhule 
a broskyne, ktoré 
potrebujú na zakore-

nenie pôdu teplejšiu ako 7°C. Vysádzame ich preto 
koncom apríla až začiatkom mája. Pri nákupe ovoc-
ných stromkov je dôležité zistiť si, aká veľká bude 
koruna vo veku plnej plodnosti. Podľa toho urču-
jeme hustotu výsadby. Pri veľmi husto vysadených 
ovocných stromoch sa zvyšuje nebezpečenstvo, že 
budú ohrozené chorobami a škodcami. Vyberať by 
sme si mali hlavne odrody, ktoré v bezprostrednom 
susedstve poskytujú pravidelnú a dobrú úrodu.
 V malých záhradkách sadíme stromky nená-
ročné na veľkú plochu – zákrpky, vretená. Stromky 
sadíme vždy v dostatočnej vzdialenosti od sused-
ného pozemku. Predídeme tak neskorším sporom, 
keď stromy presiahnu hranicu pozemku. Ak zakú-
pené stromky nevysadíme hneď, odložíme ich do 
vlhkej zeminy. Pred výsadbou ich namočíme do 
čistej vody, najlepšie cez noc.
 Pri jesennej výsadbe stromkov zastrihneme iba 
poškodené korene, všetky zdravé ponecháme bez toho, 
aby sme ich skracovali. Dbáme na to, aby miesto vrúb-
ľovania zostalo voľne nad zemou. Dôkladne zavlažu-
jeme, aby sa stromky dobre zakorenili. Rez korunky 
stromkov vysadených na jeseň, neodkladáme do jari, 
rezné rany zatrieme štepárskym voskom alebo latexo-
vou farbou. Kým jabloniam sa darí najlepšie v humóz-
nych, pomerne vlhkých pôdach, hrušky majú radšej 
suchšie, teplé pôdy.

 Pre diabetikov je veľmi dôležitý obsah cukru 
v  ovocí. Pomerne málo cukru 

majú plody odrôd jabloní: 
Florida, Ontário a Topaz.
Chcem upozorniť na 
plody jadrovín /jabĺk/ 
pri oberačkách v našich 
podmienkach, keď jarné 

mrazíky poškodili plody. 
Fyziologicky to nie je 

chyba, je to iba chyba krásy. 
Takto postihnuté plody sa 

môžu bez obáv konzumovať.

Ovocná záhrada
November v ovocnej záhrade
 Ovocie zo stromov je už obraté, môžeme ich 
teda pripraviť na zimu. Z kmeňov očistíme starú 
odumretú kôru, prípadne mach a natrieme vápnom. 
Chránime ich tak pred silnými mrazmi. Vápno 
znižuje pôsobenie slnečných lúčov na kmeň, ktorý 
sa cez deň natoľko neprehrieva a v noci je menej 
vystavený účinkom mrazu. Ak máme sad neohra-
dený, všetky ovocné stromy zabezpečíme proti 
ohrýzaniu kmeňov divou zverou. Pod stromami 
ak zostalo napadané pohnité ovocie vyzbierame ho. 
Broskyne pred koncom novembra prvý raz postrie-
kame proti kučeravosti listov, prípravky – Silit, 
Kuprikol, Novozír... . Pri broskyniach robíme druhý 
postrek koncom februára /nad +10° C/. Takto ošet-
rené - dezinfikované stromy sa nám určite odvďačia 
bohatou úrodou.
 Za pekného počasia, môžeme v novembri ešte 
vysadiť maliny. Čím skôr ich vysadíme, tým sa 
lepšie zakorenia. Maliny po výsadbe zrežeme, čím 
podnietime puky pri koreni, aby na jar vyhnali 
a vytvorili nové prúty. Prúty zrežeme na výšku 30 
cm od zeme. Ak máme organické hnojivo – kom-
post, maštaľný hnoj, rozhodíme a zakopeme ho pod 
stromky, zabezpečíme tak prísun živín.
 Miestnosti s uskladneným ovocím pravidelne 
vetráme. Ovocie kontrolujeme, nahnité vyberáme. 
Pozor na škvrnité plody. Jablká, ktorým sa objavia 

žltohnedé škvrny, treba ihneď skonzumovať. Neskôr 
môžu byť takéto plody na konzumáciu nevhodné, 
lebo celá dužina zhorkne. Optimálna teplota v skla-
dovacích priestoroch je 3 – 4 ° C. Ak nie je v miest-
nosti dostatočná vlhkosť, môžeme bedničky s ovo-
cím prikryť fóliou, zabránime tým jeho vysychaniu.

December v ovocnej záhrade 
 Počas decembra si odrežeme potrebné vrúble 
na jarné vrúbľovanie starších stromov. Ako vrúble 
sú vhodné len jednoročné výhonky, odobraté naj-
lepšie na južnej strane stromov žiadanej odrody. Na 
vrúbľovanie nikdy nepoužijeme tzv. „vlky“!!
Zimný rez ovocných stromov /len pri teplotách nad 
nulou/ urobíme len pre radikálne zmladzovanie jad-
rovín – jabloní a hrušiek /zrežú sa hrubé konáre/. 
Ak zostali na stromoch mumifikované plody, všetky 
ich odstránime.
 Súčasťou našich sadov sú aj naši operení 
pomocníci – vtáčatá. Preto na ne cez zimu neza-
búdame a pripravíme im krmítka aby zimu ľahšie 
prežili. December je čas vhodný na prečítanie si 
odbornej literatúry a zhodnotenie si svojich pes-
tovateľských úspechov, či neúspechov v ovocnej 
záhrade. Hľadáme aj chyby, aby sme sa ich v budú-
com roku vedeli vyvarovať.

Pavol Kováč

Vzor skorej zimnej odrody Gala galaxy, 
plod veľmi postihnutý jarnými mrazíkmi.
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Za bránami školy
Žiaci základnej školy sa v  mesiacoch september 
a október 2011 zúčastnili týchto podujatí:

28. 9. – Prednáška o  slovenskom fyzikovi Maxi-
miliánovi Hellovi spojená s  premietaním filmu 
a s následnou besedou (ročníky 4. – 9. s triednymi 
učiteľmi).

6. 10. – Literárna exkurzia do Banskej Bystrice 
(Múzeum SNP a  areál zbraní z  2. svetovej vojny) 

so zastávkou v Hronseku (drevený artikulárny kos-
tol z 18. storočia, v ktorom sa ženil A. Sládkovič). 
Zúčastnili sa žiaci 4. – 8. ročníka, organizátor – Mgr. 
Gabriela Juráková.

7. 10. – Tradičná výstava tekvicových strašidiel (žiaci 
1. – 7. ročníka), organizátor – Bc. Gabriela Pánska

14. 10. – Návšteva divadelného predstavenia Kmotra 
smrť (žiaci 1. a 2. ročníka s triednymi učiteľmi). 

Stretávka po 30 rokoch

 V  roku 1981 sme opustili brány ZDŠ v  Pod-
horanoch. Dnes sa píše rok 2011 a my sme sa po 
30-tich rokoch stretli už ako dospelí, dňa 10. 9. 2011. 
Stretnutie sme zahájili pred budovou základnej 
školy, kde nás veľmi ochotne prijal zástupca ZŠ 
Podhorany Mgr. Daniel Bihány. Nasledovala krátka 
exkurzia v  priestoroch budovy základnej školy, 
ktorá sa síce podstatne zmenila (k  lepšiemu), ale 
v  spomienkach to boli 
tie isté priestory, v kto-
rých sme strávili spolu 
8 rokov. Nasledovalo 
pár fotografických 
záberov na pamiatku 
tohto dňa a  potom 
sme sa presunuli do 
Malej spoločenskej 
miestnosti v časti obce 
Mechenice. Tu sme 
oficiálne otvorili naše 
stretnutie privítaním 
našej triednej učiteľky 
Mgr. Juliany Slamkovej. 
Stretávky sa zúčastnili 
desiati: triedna učiteľka 
Mgr. Juliana Slamková 

a žiaci Mgr. Eva Báre-
ková, rod. Kadlub-
cová, Jana Šranková, 
rod. Fileová, Zuzana 
Panáková, rod. Bom-
bošová, Alica Köni-
gová, rod. Fülöpová, 
Mgr. Milan Korytár, 
Roman Fazekaš, Bra-
nislav Košťálik, Igor 
Stanovič, Jozef Čeli-
nák a Zoltán Bede. 
Pospomínali sme na 
časy minulé i  na prí-
hody, ktoré už zapa-
dali do zabudnutia. 

Porozprávali sme sa o starostiach i radostiach života, 
veď 3O rokov je dlhá doba a  za túto dobu každý 
z nás prešiel kus cesty. V družnej debate a v dobrej 
nálade sme zotrvali do skorých ranných hodín. 
 Ďakujeme Mgr. Milanovi Korytárovi, Roma-
novi Fazekašovi a Branislavovi Košťálikovi za zor-
ganizovanie a prípravu celej akcie. 
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 2. sezóna steelovej ligy v Podhoranoch vyvr-
cholila 22.  4.  2011 záverečným turnajom play-off, 
ktorý rozhodol o  celkovom víťazovi pre rok 2011. 
Prvých osem hráčov po základnej časti bolo nasa-
dených do dvoch skupín. Skupina A: Zoltán Sabo 
(1.), Juraj Lisý (3.), Jozef Benďák (5.), Milan Cigáň 
(7.) Skupina B: Andrej Benďák (2.),Rasťo Lisí 
(4.),Peter Kišš (6.), Emil Žembera (8.). Po odo-
hratí zápasov v  skupinach boli hráči nasadení do 
KO pavúka. Výbornou hrou v celom turnaji si tretie 
miesto vybojoval Emil Žembera po výhre 3:1 nad 

Andrejom Benďákom. Do finále sa prebojoval víťaz 
základnej časti Zoltán Sabo a  Juraj Lisý. Druhý 
menovaný si vo finále počínal lepšie a  po výhre 
5:2  dokázal vybojovať po minuloročnej neúčasti 
svoj prvý titul majstra Podhorian. Celkové poradie 
pre rok 2011: 1.Juraj Lisý, 2.Zoltán Sabo, 3.Emil 
Žembera, 4.Andrej Benďák, 5.-8. Rasťo Lisí, Jozef 
Benďák, Milan Cigáň, Peter Kišš. Ďalšie informácie 
o dianí v klube môžete sledovať na webovej stránke 
www.dc-podhorany.wbl.sk.

Steelova liga Podhorany

Michal „Máchal“ Ondo - majster Českej republiky 
a 3. z Majstrovstiev Európy vo dvojiciach

Účinkovanie Dart Clubu Podhorany na 
Majstrovstvách Slovenska družstiev 2011

Stretávka po 42 rokoch

 Na bezstarostné časy, príjemné chvíle a veselé 
zážitky zo ZDŠ v Podhoranoch si zaspomínali 
vtedy žiaci – dnes už dospelí, na stretávke po 42 
rokoch, ktorá sa konala dňa 21. 05. 2011.
 Boli to silné ročníky 1953 a 1954, preto boli 
vytvorené dve triedy A a B. Tr. Učiteľom A – triedy 
bol neb. Vojtech Kišš a B – triedy Štefánia Lahučká. 
Pozvanie na stre-
távku prijal aj pán 
učiteľ Július Bódi. 
Stretnutie sa začalo 
v základnej škole, kde 
nás privítal zástupca 
riaditeľa Mgr. Daniel 
Bihány. Krátkou 
obhliadkou jednot-
livých tried sme si 
oživili spomienky 
na naše mladé časy. 
Z  37 spolužiakov sa 
stretávky zúčastnilo 
22. Na piatich zosnu-
lých spolužiakov sme 
si spomenuli a  ich 
pamiatku sme si 
uctili minútou ticha. 

V základnej škole 
sme pobudli asi 
hodinu. Navzá-
jom sme sa pripo-
menuli, pochválili 
s  úspechmi i ťaž-
kosťami, ktoré sa 
zažili za 42 rokov. 
Po obhliadke ZŠ 
sme sa presunuli 
do MSM. Po krát-
kych príhovoroch sa 
začala voľná zábava 
spojená s občer-
stvením. O  úsmev, 

dobrú náladu a milé slovo nebola núdza. O tom, že 
atmosféra bola príjemná a stále bolo na čo spomínať 
svedčí aj fakt, že naše stretnutie trvalo do skorých 
ranných hodín.
 Poďakovanie patrí organizátorom akcie: Marte 
Kunovej, Anne Gálovej, Viere Mažecovej a Imri-
chovi Valentínymu. 

 Na záver by som rád vyzdvihol osobné úspechy reprezentanta DC Podhorany Michala Onda, ktorý sa 
stal 30.4.2011 majstrom Českej republiky. Ďalší veľký úspech dosiahol na Majstrovstvách Európy, ktoré sa 
konali 21.-28.5.2011 v španielskom Benidorne. „Máchal“ získal krásne 3. miesto vo dvojiciach so svojím 
reprezentačným kolegom Karolom Sedláčkom. DC Podhorany srdečne Michalovi gratuluje a želá ešte veľa 
športových úspechov.

 Ako bolo spomenuté v minulom spravodaji, DC 
Podhorany sa po úspešnej kvalifikácii prebojovali na 
záverečný turnaj Majstrovstiev Slovenska družstiev, 
ktorý sa konal 15.  5.  2011 v  Rimavskej Sobote. 
Turnaja sa zúčastnilo 16 kvalifikovaných družstiev, 
ktoré boli rozlosované do štyroch skupín. Skupina 
A: DC Brezno, DC Žilina, DC Bukovinka Zvo-
len A, DC Podhorany. Na prvý zápas sme nastúpili 
proti favoritovi skupiny DC Brezno, súperovi sme 
však podľahli v pomere 5:11. V druhom zápase sme 
si zmerali sily s DC Žilina, zápas sme  tento krát 
jasne vyhrali 11:5. V treťom zápase proti DC Buko-
vinka Zvolen A bolo už jasné, že kto vyhrá, postúpi. 
Zápas sa vyvíjal lepšie pre nás, keď sme vyhrávali 
5:3, ale súperovi sa podarilo otočiť stav zápasu na 
5:8. Záver bol dramatický, keď Ondo znížil na 6:8, 

Kováč na 7:8 a rozhodujúci zápas bol dráma až do 
konca. Za stavu 1:1 na legy sme mali jednu šípku 
na double, čo by znamenalo remízu a  predĺženie 
zápasu, ale tento double nám nevyšiel a súper zavrel, 
čím stanovil konečné skóre na 9:7. Konečné pora-
die v skupine A: 1. DC Brezno, 2. DC Bukovinka 
Zvolen A, 3. DC Podhorany, 4. DC Žilina. Tre-
tie miesto v skupine znamenalo celkovo konečné 
delené 9.-12. miesto. Majstrom Slovenska pre rok 
2011 sa stalo družstvo DC Toi Toi Dixi Brati-
slava, na 2. mieste skončilo DC Brezno a bronzová 
priečka patrila domácim DC Rimavská Sobota. 
DC Podhorany na Majstrovstvách Slovenska druž-
stiev reprezentovali: Juraj Lisý, Ľubomír Gogola, 
Filip Kováč, Zoltán Sabo, Michal Ondo a Andrej 
Benďák.
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 Viacero našich členov vyu-
žilo možnosť ísť počas letných 
mesiacov na týždenné pobyty 
do kúpeľov Nimnica.
 Mikroregión Radošinka 
a  Obec Hruboňovo pripravili 
na 27. augusta rozlúčku s letom. 
Pozvaných bolo sedem súborov 
z mikroregiónu a ako hosť aj 
Podhoranka. Naše vystúpenie 
sa veľmi páčilo, čo nás teší. 10. 
septembra sme aj tento rok 
putovali na Moravu do Žarošíc. 
V dopoludňajších hodinách 
sme navštívili Hrad Buchlov, 
popoludní sme sa primiešali 
medzi žarošských pútnikov. Aj 
v tomto roku to bol pre nás 
veľký duchovný zážitok.
 Spolok vinohradníkov a priateľov dobrého vína, 
za pomoci miestnych podnikateľov postavili na kopci 

„Hôrka“ rozhľadňu. 24.septembra bola slávnostne 
posvätená a uvedená do prevádzky. Pri tomto sláv-
nostnom akte nechýbala Podhoranka, ktorá tam na 
spestrenie popoludnia zaspievala.

20. októbra ideme na zájazd do Poľska
22. októbra máme naše posedenie „Mesiac úcty 
k starším“, na ktoré srdečne pozývame všetkých 
dôchodcov našej obce. Stále sú v ponuke výhodné 
rekreačné pobyty pre seniorov v Tatrách. Záujemci sa 
môžu informovať v našom klube.

-ag-
 Letné mesiace sú pre nás seniorov spojené hlavne 
s prácou v záhradkách a zaváraním. Sú to aj prázd-
ninové mesiace, kedy sú starí rodičia vyhľadávaní, 
hlavne kde sú v rodine ešte menšie deti, ktoré potre-
bujú dozor. Tak sa snažíme pomáhať našim mladým, 
keď už dovolenky „nečiahajú“. Napriek tomu bol náš 
klub aj počas letných mesia-
cov každý utorok otvorený. 
Stretávala sa tam však iba 
Podhoranka.
 Dosť počúvame po okolí, 
ako majú pripravené na letné 
mesiace rôzne programy 

„Kultúrne leto“. U nás sa ešte 
takéto akcie nerozbehli. Malú 
iskričku sme však predsa len 
zapálili. 23. júla sme spolu 
s Obcou pripravili Folklórne 
popoludnie, spojené s  pre-
hliadkou ľudového odevu.
 Milovníci folklóru si pri-
šli na svoje. Krásnou scénkou 
„Hrabačky“ sa nám pred-

stavila folklórna skupina Nádej z Výčap Opatoviec 
a na úvod a záver peknými pesničkami Podhoranka. 
Krásny ľudový odev nám boli predstaviť z Topoľčian-
skeho regónu: Solčany, Ludanice, Radošina a Súlovce. 
z Nitrianskeho : Rišňovce, Veľké Zálužie, Výčapy 
Opatovce a Podhorany.

Zo života v ZO JDS v Podhoranoch
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