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Úvodník
Vážení občania,
opäť je tu nový rok. Farebný ohňostroj, veselá
zábava, smiech, radosť a úsmev na tvárach ľudí,
šampanské a samozrejme novoročné predsavzatia – to je silvestrovská noc, tak sa lúčime s rokom,
ktorý odchádza a vítame rok NOVÝ. Do nového
roka si prajeme zdravie, šťastie, lásku a spokojnosť.
S novým rokom však prichádza i otázka: „Aký ten

- 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

prichádzajúci rok bude?“ Od koho čakať odpoveď?
Nikto nám ju nedá. Ten nový rok bude taký, aký si
ho urobíme. O to, aby bol pre každého z nás nastávajúci rok šťastný a úspešný sa musíme pričiniť
sami.
Vážení spoluobčania, želám vám, aby ste do nového roka vykročili tou správnou nohou a pri tom
nech vás sprevádza šťastie a láska, všetkým pevné
zdravie, veľa energie, úspechov v školách i na pracoviskách, pokoj a pohodu v rodinách.
Mgr. Magdaléna Bogyová

Spoločenská rubrika
(od 10/2011 – do 12/2011)

Narodili sa:

Manželstvo uzavreli:

Opustili nás:

Martin Varga, Mechenice
Dominik Košťál, Sokolníky

Jozef Kiss, Mechenice
a Darina Dzobová, Kalná n/Hronom
Ing. Jozef Tulipán, Mechenice
a PhDr. Eva Harbutová, Nitra

Rozália Koštialová,
r. Blahová (77), Sokolníky
Ladislav Lukáč (77), Mechenice
Ondrej Kišš (92), Mechenice
Rozália Lisyová (58),
Zariadenie SS, Topoľčany
Ladislav Mládek (71)
Zariadenie SS, Topoľčany

Vítame Vás...

Blahoželáme...

Spomíname...
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Oznamy

Oznamy pre daňovníkov

Obecný úrad oznamuje občanom, u ktorých
nastali zmeny v dani z nehnuteľnosti (DzN) v roku
2011, že tieto zmeny sú povinní nahlásiť na OcÚ
a podať nové daňové priznanie do 31. 1. 2012.
Zmeny v DzN sú:
• predaj nehnuteľnosti (rodinného domu, pozemku, vinice, chaty a pod.)
• kúpa nehnuteľnosti
• dedičstvo
• prístavba k RD
• právoplatné stavebné povolenie
• právoplatné kolaudačné rozhodnutie
• ohlásenie drobnej stavby – napr.: sklad náradia,
garáž, letná kuchyňa, dielňa, prístrešok, hospodárska budova - stavba ktorá je pevne spojená
so zemou.
Pri kolaudačnom rozhodnutí je potrebné predložiť
geometrický plán. Pri drobnej stavbe je potrebné
uviesť rozmer stavby.
Ďalšími zmenami sú:
• zmena vlastníka nehnuteľnosti – stav k 31. 12.
uvedený na liste vlastníctva (darovanie, dedenie,
kúpa)
• zmena mena podnikateľa, zmena v živnosten-

skom liste alebo obchodnom registri, zmena sídla
• začatie podnikania, skončenie podnikania, pozastavenie podnikania a pod.
Dokladom o zmene v DzN je:
• list vlastníctva
• živnostenský list
• výpis z Obchodného registra
Ďalej upozorňujeme občanov, že daň za psa je
potrebné zaplatiť do 31.1.2012.
Zmeny, ktoré sa týkajú dane za psa je potrebné
písomne nahlásiť na OcÚ do 31.1.2012 a to:
• priznanie dane za psa
• odhlásenie psa
(tlačivá sú dostupné na OcÚ počas stránkových dní
a na internetovej stránke obce)
Obec Podhorany oznamuje občanom, že od
01. 01. 2012 je v platnosti nové:
• Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 o dani
z nehnuteľnosti
• Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
Obce Podhorany

OZ PODHORANČEK a RADA MŠ v spolupráci s OBECNÝM ÚRADOM PODHORANY pozýva občanov na
"Fašiangovú zábavu", ktorá sa uskutoční 18. 2. 2012 so začiatkom o 19.00 h v KD Sokolníky. Vstupné je
25 € / pár (v cene je nealko, víno, káva, večera). Čaká Vás pestrý program, chutná večera a bohatá tombola.
Do tanca hrá DJ MICKY.
Predaj vstupeniek: Materská škola Podhorany, Obecný úrad Podhorany, Alexandra Dobiašová, Mechenice
20, Hana Pavlíková, Sokolníky 231, Katka Fülöpová, Mechenice 87

V predveľkonočnom období opäť privítame v našej obci ľudových remeselníkov.
Bližšie informácie o uvedených akciách budú uverejnené na stránke obce a vývesných tabuliach.
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Uznesenia obecného zastupiteľstva
Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, zo dňa 28. 10. 2011
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
1. zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. dotáciu pre ZO Jednoty dôchodcov Slovenska
na rok 2012 vo výške 830 €
3. dotáciu pre Futbalový klub Podhorany na rok
2012 vo výške 2600 €

4. zmluvu o odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie a obchodné podmienky
5. strategický plán rozvoja územia MAS Žibrica
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
1. rozpočet ZŠ Podhorany
2. závery z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky

Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, zo dňa 9. 12. 2011
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
1. zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. VZN č. 3/11 o dani z nehnuteľnosti
3. VZN č. 4/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce
Podhorany
4. VZN č. 5/2011 o určení dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na územní obce
Podhorany
5. rozpočet na roky 2012 - 2014
6. rozpočtové opatrenie č. 1/2011

7. prenájom veľkej spoločenskej miestnosti súčasne s malou spoločenskou miestnosťou
8. spôsob prevodu nehnuteľného majetku obce
priamym predajom a to parcely číslo 753/11,
kat. územie Mechenice o výmere 133 m²
Obecné zastupiteľstvo neschválilo:
1. žiadosti o zmeny spôsobu merania objemu odpadových vôd v dotknutých
nehnuteľnostiac
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
1. príkaz na vykonanie inventarizácie
k 31. 12. 2011

Toľko „pretriasané“ parkovanie
Ak si pozorne prečítate § 9 VZN č. 4/2011
o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne a drobné stavebné odpady na území
Obce Podhorany, milí spoluobčania zistíte, že zámery obecného zastupiteľstva v oblasti užívania
verejných priestranstiev boli na základe podnetov
našich spoluobčanov pre médiá mylné, účelové
a nepravdivé. Médiá (Denník Pravda, TV Markíza)
informovali v takom duchu, že nebude možné
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v obci parkovať vlastným obyvateľom a, že aj od
návštevníkov Podhorian sa bude vyberať parkovné. Dokonca sa objavili aj výšky poplatkov. Notorickí sťažovatelia zabudli uviesť, že k tomuto kroku
obecné zastupiteľstvo viedli podania a sťažnosti
našich spoluobčanov. Tie sa týkali predovšetkým
ohrozenia bezpečnosti detí pri ceste do školy,
a najmä starších obyvateľov pri ceste do obchodu, do kostola a pod. „Robte s tým niečo“. Ak sú

pri miestnych komunikáciách odstavené vozidlá
(našim občanom sa často nechce otvoriť bránu,
a zaparkovať vo dvore, veď je pohodlnejšie parkovať vonku), nepoužívané vozidlá, prípadne vraky
automobilov, ohrozuje to tiež priechodnosť komunikácií, ako pre peších chodcov, tak aj pre samotné
motorové vozidlá.
Z ekologického aj estetického hľadiska, neviem
prečo nie je logický zákaz parkovania na verejnej
zeleni, chodníkoch a nespevnených plochách, ktoré nie sú na tento účel určené. Verte, nie je to žiad-

ne šikanovanie ani porušenie „demokracie“ a tobôž
nie záujem takýmto spôsobom napĺňať obecnú
pokladnicu. Tento problém už mohol byť vyriešený, keby bol zrealizovaný (pred konečnou fázou
zastavený) nádherný zámer a projekt revitalizácie
centrálnych zón. Práve kvôli tomuto sa našej obci
„smeje“ okolie, nie pre riešenie parkovania.
Postupne sa budú jednotlivé ustanovenia uvedeného VZN upravovať a zapracovávať až do záverečnej konkrétnej podoby. Nenaleťte ľuďom, ktorí
sa v živote riadia heslom „čím horšie, tým lepšie“.

Kultúrne pamiatky v Podhoranoch
Prvá písomná zmienka o našej obci sa datuje
do roku 1113. Čiže v budúcom roku 2013 oslávime
900 výročie. Za 9 storočí sa iste v našej obci veľa
zmenilo, zmodernizovalo a vybudovalo, je však
pravdou, že veľa z histórie sa aj zachaovalo – kaštiele, sochy, kostoly. V škole sme sa učili o histórii Slovenska, v rámci exkurzií sme navštevovali hrady,
zámky, rodiská významných osobností, múzeá, ale
aj naša obec sa má čím pochváliť.
V obci Podhorany sa nachádzajú národné kultúrne pamiatky, ktoré sú zapísané v ústrednom zozname pamiatkového fondu:
V časti obce Sokolníky:
• archeologická lokalita Zemepanský hrádok
• ruina románskeho kostola sv. Michala
s cintorínom
• plastika sv. Floriána (pri MŠ)
• vila a záhrada, ktorá bola vyhlásená za NKP
od 1. 8. 2010 (MŠ)
V časti obce Mechenice:
• rímskokatolícky kostol sv. Heleny
s opevnením
• zaniknutý kostol sv. Michala
V ústrednom zozname pamiatkového fondu
je zapísaný pod č. 1523/0. V rokoch 1961-1965

archeologickým výskumom Archeologického
ústavu SAV pod vedením A. Habovštiaka bol vykonaný architektonicko-historický výskum, ktorý
bol zameraný na zvyšky kostola sv. Michala. Pred
realizáciou výskumu bola sakrálna stavba zaniknutá a jej existenciu pripomínal len názov polohy
„Starý cintorín“. Následne až do roku 2007 boli zachované murivá sakrálnej stavby ponechané bez
úprav a postupne boli čiastočne rozobrané a ich
zvyšky z väčšej časti zanesené odpadkami. V roku
2007 miestny klub Jednoty dôchodcov a pod vedením Ing. Gráca inicioval kroky na záchranu pozostatkov kostola. Práve aktívni dôchodcovia z našej obce pomohli odkryť zvyšky základov stavby
a odstrániť náletové dreviny, ktoré spolu s kopou
komunálneho odpadu ukrývali národnú kultúrnu
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a konzerváciou murív, zásypových prác v interiéri
stavby, výrobou kamenných prvkov. Všetky práce
doposiaľ vykonané boli „Realizované s finančnou
podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“. V záujme zachovania historickej a kultúrnej
hodnoty tejto národnej kultúrnej pamiatky pre ďaľšie generácie, ako aj možnosti zvýšenia atraktivity
nášho územia v oblasti turistického ruchu, obec
požiadala aj na rok 2012 o dotáciu zo štátneho
rozpočtu na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho
dedičstva.
Mgr. Magdaléna Bogyová
pamiatku. Na základe rozhodnutia KPÚ Nitra k zámeru obnovy sa uskutočnil revízny archeologický a
architektonicko-historický výskum. Cieľom výskumu bolo doplniť poznatky o stavebnom vývoji
kostola a spracovať návrh obnovy a prezentácie
zachovaných murív stavby. Prostriedky na projekt
získala obec z grantového programu Ministerstva
kultúry SR – Obnovme si svoj dom. Výskum prebiehal počas letných a jesenných mesiacov roka 2010
súbežne s revíznym odkryvom murív. Súčasne bola
z poskytnutej dotácie spracovaná projektová dokumentácia. V roku 2011 sa v projekte záchrany národnej kultúrnej pamiatky pokračovalo obnovou
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je nič platné? Žijeme v neustálom strese a napätí.
Nikto z nás si nie je istý zajtrajškom. Kde sa podeli duchovné hodnoty, láska k blížnym? No predsa
do bánk, luxusných áut a drahých hotelov. Čo čaká
naše deti a vnúčatá? Vraj Švajčiarsko. A kedy príde?
Smiali sme sa „teórii“, že človek pochádza z opice.
Pozrime sa, čo v 21. storočí dokáže taká „Gorila“?
Poviete si, tak toto je vinš. Ďakujeme pekne. Priatelia, zostáva nám veriť, že raz to príde. Čakajú nás
voľby. Začalo sa ohurovanie veľkými sľubmi. Nikomu sa z tých zlatých flekov nechce odísť. Vy by
ste išli? Vyžeňme ich všetkých a poďme od znova.
Citujem nedávny výrok Mons. Judáka: „Slovensko
dnes kvári diktát a moc peňazí“. Pýtal som sa starého priateľa, kedy bude na Slovensku dobre. Jeho
odpoveď znela, „už bolo“! Moji milí, modlime sa
a držme si palce! OZAJ! „ŠŤASTLIVÝ A ASPOŇ VESELÝ NOVÝ ROK 2012“
Ing. Tibor Košťál

Rozhľadňa splnila svoj účel

Zamyslenie na začiatku nového roka
Vážení spoluobčania, dovoľte prihovoriť sa
k vám ako najstarší poslanec obecného zastupiteľstva. Rozmýšľam, čím začnem... asi tradične: Veľa
zdravia, šťastia, lásky, rodinnej pohody, priateľstva
a vzájomného porozumenia.
To ostatné vám porozprávam. Toto nie je úvodník do nášho spravodaja. Mal by byť na poslednej
strane. Všetko, čo bolo kedysi naozaj dobré a malo
svoju hodnotu a tradíciu, sme vymenili za drahé
šmejdy v načačkanom obale. Dobré veci sa stratili, treba ich veľmi dlho hľadať. Musíme premýšľať,
čítať nečitateľné návody slupou. Ulice a obchody sa nám zaplnili „Slovákmi“ z Číny, Vietnamu, či
Thajwanu. Kde sa stratili naše slovenské výrobky?

menie, ľudskosť, tolerancia, teplo rúk a najmä sklon
pred šedinami. Nie deti sa starajú o rodičov, ale
naopak rodičia a starí rodičia pomáhajú deťom a
vnúčatám. No musíme. Len či nám zostane na dôchodky? Zoberme si školstvo. Nesmieme dať po zadku vlastnému dieťati, ak nechceme mať problémy
s úradmi. Učitelia? Pozrite ich platy. Kde je ich autorita? Čo bol kedysi pán učiteľ? Učiteľ bol osobnosť
– p. Mika, Bódi, Duchovič, Lahučký, Kišš, Tóthová ...
to boli osobnosti! Dnes sú učebnice „zavesené na
internete“, má ho každé dieťa? Kultúre veľmi nerozumiem. Ak nás v Superstár pošlú verejne do „riti“
aj s posmešným komentárom, nádhera, vďaka za
ten „ hodnotný“ kultúrny zážitok. Zdravotníctvo? K
lekárovi chodíme s platobnou kartou alebo peňaženkou v ruke. Bavíme sa ako roboti, jeden rozpráva o svojom živote, druhý hľadí do počítača. Môžeme povedať svoj názor. No, k čomu to je, keď to nie

V akom blahobyte žijeme? Máme doma 3 mobilné telefóny, internet, plazmové televízory, DVD, PC
všetci? Predsa len, niečo máme všetci – zákazy, príkazy, nariadenia, poučenia, ktorým ani nerozumieme, ale máme demokraciu. Drogy, vraždy, prepady,
znásilnenia, výpalníctvo sú sprievodným javom tejto „slobodnej“ doby. My ale súhlasíme so všetkým,
čo po nás rôzne inštitúcie ako daňové úrady, sociálne a zdravotné poisťovne, mobilný operátori a pod.
požadujú. Vidíme kadečo. Noblesné hotely pre
psov s lekárom a kaderníkom, s webovou stránkou
a internetom, ak sa však na ulici, nie vlastnou vinou,
ocitne človek, nezakopne oňho ani pes. Hrôza, čo
sa tu udialo za 20 rokov. Vytratila sa láska, porozu-

Nie je to tak dávno, presne 24. septembra
2011 bola slávnostne daná do užívania rozhľadňa nad našou dedinou na „Hôrke“. Za tri mesiace
jej existencie na jej plošinu vystúpilo nespočetné
množstvo návštevníkov domácich, ale i z blízkeho
či vzdialenejšieho okolia, dá sa povedať z celého
Slovenska. V knihe návštev, ktorá je k dispozícii
v schránke, sú aj záznamy návštevníkov zo zahraničia, konkrétne z Ukrajiny, Čiech a Maďarska. Každý
pozitívny zápis v knihe návštev nás veľmi poteší a
hlavne povzbudzuje v ďalšej práci. Vlastne, nenašiel sa ani jeden negatívny zápis. Je tam aj poďakovanie iniciátorom a staviteľom, ktorí touto stavbou
zviditeľnili našu obec. Práve pre tento účel bola
postavená. V krásnej prírode s peknou vyhliadkou,
stala sa atrakciou našej obce. Práce okolo rozhľadne sa pre nás však ešte neskončili. S prichádzajúcou jarou počítame s väčším počtom návštevníkov
– turistov, potrebujeme preto osadiť orientačné
a smerové tabule. V areáli je vybudované prírodné
ohnisko – krb, s možnosťou grilovania, či varenia
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guláša, dva stoly na prípravu a samozrejme stôl
a lavice na sedenie a konzum. Onedlho pribudne
nad stolom prístrešok – altánok, na ktorom treba
ešte čo-to dokončiť a za priaznivého počasia sa
bude môcť osadiť. Našim snom je aj vybudovanie
malého detského ihriska, ako šmýkačka, hojdačka
a pod., pre mladé rodiny s deťmi. Aby sme tento
sen mohli aj zreálniť, privítali by sme pomoc z radov mladšej generácie, teda rodičov detí, ktorí by
prišli s ďalšími nápadmi a samozrejme priložili by
aj ruku k dielu. Postupne sa tak naša „Hôrka“ stane
miestom oddychu v lone krásnej prírody. Toto je
zámer a účel celého diela. Dúfam, že všetko čo sme
si naplánovali, stihneme pripraviť už k najbližšej
veľkej akcii, ktorou bude obnovenie „Vatry slobody“
8. mája 2012. Chceme urobiť veľkú vatru, ale i niekoľko menších ohnísk na opekačku pre rodičov
s deťmi. Nebude chýbať ani bufet s občerstvením,
nuž a na záver ako vždy – ohňostroj /privítame dodávateľov pyrotechniky/.

Aby sa „Hôrka“ stala skutočnou oázou oddychu a pohody pre domácich i cudzích návštevníkov,
nesmieme zabudnúť, že okolitú prírodu treba chrániť, udržiavať poriadok a hlavne dodržiavať všetky
miestne pokyny!
Čo pripravujeme v roku 2012:
•
•
•
•
•

28. januára 2012 – výročná schôdza spolku
vinohradníkov
3. a 4. marca 2012 – výstava a ochutnávka vín
marec – apríl 2012 – brigády a práce na údržbe
cesty do vinohradu a pri rozhľadni
8. mája 2012 – Vatra slobody s opekačkou
a ohňostrojom pri rozhľadni
26. mája 2012 – oslavy Sv. Urbana vo viniciach

Na všetky uvedené akcie srdečne pozývame
nielen vinohradníkov ale i našich sympatizantov
a širokú verejnosť.
Zoltán Fülöp
predseda Spolku vinohradníkov a priateľov dobrého vína

Okrasná záhrada
Na prahu roku 2012 vám vážení občania, čitatelia Podhoranského spravodaja prajem zdravie,
šťastie, pokojné spolunažívanie, rodinnú pohodu
a radosť z vypestovanej zeleniny, dobrej úrody
zo sadu ale i krásne upravenej okrasnej záhradky,
ktorej sa budem teraz venovať. Zároveň prajem
redakčnej rade pevné zdravie a elán pri príprave
ďalších čísel nášho spravodaja. S úctou Pavol Kováč
Január v okrasnej záhrade
Z botanického hľadiska sa rastliny v okrasnej záhrade delia na opadavé a vždy zelené. Do skupiny
opadavých patria tie, ktoré na jeseň zhadzujú listy.
Vždy zelené rastliny si listy či ihličie ponechávajú
viac rokov. Príkladom sú naše ihličňany, iba smrekovec je opadavý. Na zimné strihanie živých plotov si
treba zvoliť podľa možnosti dni, keď nemrzne. Stri-
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hanie rastlín pri nižšej teplote ako -1 až -2 °C môže
spôsobiť veľké škody. Živé ploty z kvitnúcich krov,
napr. zlatý dážď, v zime nestriháme, ak sa chceme
tešiť z ich kvetov. V takomto prípade je najlepšie
upraviť živý plot do žiaduceho tvaru hneď po odkvitnutí. Okrasné kry, na ktorých sa vytvorili puky
kvetov už v lete, v zime nestriháme. Sem patrí hlavne orgován, zlatý dážď a okrasné čerešne. V zime
môžeme zrezávať len tie okrasné kry, ktoré tvoria
kvety na mohutných letorastoch, napr. hortenzia
kríková. Ker hortenzie bude najkrajší vtedy, keď na
každom letoraste ponecháme iba 1 – 2 očká. Lekná, ktoré prezimovávame v pivnici, musíme občas
skontrolovať, aby nevyschli alebo nezhnili. Odumreté rastlinné zvyšky odstránime, príliš vyschnutý
rastlinný substrát trochu navlhčíme. Rododendróny ponechané na stanovišti obalíme fóliou, aby

netrpeli ostrým vetrom so zimným slnečným žiarením. Ak zem nie je dostatočne pokrytá snehom
a pretrvávajú silné mrazy, dáme ku koreňom šípových ruží čečinu alebo slamu. Po výdatnom snežení opatrne odstránime sneh z ihličňanov, aby sa konáre nepolámali pod jeho ťarchou. V januári kontrolujeme uložené hľuzy georgín, gladiol a begónií.
Nesmú sa uskladňovať vo veľmi vlhkom prostredí,
aby sa nepoškodil koreňový kŕčok. Choré hľuzy
treba hneď vyhodiť. Rastliny, ktoré prezimovávajú
v kvetináčoch v miestnostiach, kde nemrzne, napr.
oleandre, občas zalievame, teda keď je substrát už
takmer suchý. Pri pretrvávaní holomrazov, prikryjeme zľahka nezábudky a sirôtky čečinou.
Február v okrasnej záhrade
Priestory s uskladnenými hľuzami georgín, begónií často vetráme. Dbáme, aby sa na hľuziach netvorili plesne. Ak by sa vytvorili, suchou handričkou
ich opatrne odstránime. Vo februári treba dokončiť presvetľovanie a skracovanie okrasných drevín.
Všetky orezané časti starostlivo pozbierame a najlepšie spálime, pretože na okrasných drevinách
prezimujú zárodky škodcov a chorôb. Okrasné
dreviny vysadené na jeseň, teda tie ktoré majú
slabé výhonky, treba zrezať o dve tretiny, tie čo silno vyháňajú, zrežeme asi polovicu drevnej hmoty.
Odstránime všetky slabé, poprípade nalomené
konáriky. Ak nie je pôda premrznutá, pripravíme si
miesta na výsadbu okrasných drevín už vo februári.
Zvyčajne stačí prekypriť pôdu do hĺbky dvoch rýľov.
Do hornej vrstvy /na hĺbku jedného rýľa/ zapracujeme kompost, poprípade maštaľný hnoj. Vo februári je ešte dosť času poradiť sa, aké dreviny sú pre
nás vhodné na výsadbu. V škôlke, či záhradníctve
kupujeme iba sadenice s mladými výhonkami alebo dreviny v nádobách. Ak je v zime málo zrážok a
vo februári už nemrzne, začneme zalievať vždy zelené dreviny. Zalievame výdatnejšie, aby vlaha vydržala dlhší čas. Po rozmrznutí pôdy skontrolujeme
trvalky, ktoré boli vysadené na jeseň, či ich mráz
nevytiahol z pôdy. Stačí ich silno zatlačiť do zeme
a potom poliať. Koncom februára môžeme ešte vysadiť cibule tulipánov. Pôdu najskôr prekypríme a
potom vysádzame!

Marec v okrasnej záhrade
Hneď ako zem rozmrzne, odstránime z trvaliek /
väčšinou sú sadené v skalkách/, choré a odumreté
časti rastlín. Pri kríkoch ruží koncom marca rozhrnieme od koreňov zeminu, ktorá ich mala chrániť
pred vymrznutím. Stromčekové ruže necháme
ešte prihrnuté. Koncom marca prikročíme ku každoročnému prerezávaniu ruží. Ruže kvitnú na nových výhonkoch, ktoré sa vyvíjajú na konároch z
minulého roka. Slabo kvitnúce ruže režeme na 3
dobre vyvinuté očká, silno kvitnúce na 5 – 6 očiek.
Posledné ponechané očko musí smerovať nahor,
aby z neho vyrástol silný výhon s veľkým kvetom.
Za posledným očkom treba nechať asi centimetrový čapík, aby očko nezaschlo ale silno rástlo. Je
čas prípravy na novozaložené živé ploty. Pred výsadbou pôdu dobre skypríme do hĺbky asi 40 cm.
S výsadbou okrasných drevín môžeme začať hneď
ako pôda rozmrzne. Po suchých zimách treba v
marci výdatne zavlažiť rododendrón a ďalšie vždy
zelené listové dreviny. Koncom marca začneme s
výsadbou trvaliek, ktoré kvitnú v lete alebo na jeseň. Rozdelené sadenice hneď vysadíme, nie však
na to isté miesto, lebo trvalky trpia únavou pôdy.
V posledných rokoch prišiel do okrasných záhrad
trend - vybudovanie záhradného jazierka. Dôležitý
je výber miesta. Na dno používame špeciálnu fóliu
určenú na tento účel. Lekná a vodné rastliny vysadíme do košíkov z prútia alebo tŕstia, ktoré vydržia
veľmi dlho. Na povrch po vysadení rozhodíme 5-8
cm prepraného piesku, potom už môžeme jazierko
napustiť vodou. Letničky, ktoré vyžadujú predpestovanú výsadbu, vysievame od polovice marca do
studeného pareniska. Patria sem hlavne: petúnia,
lobelka, letná fialka, papuľka, garafia a rôzne druhy
astier /jeseničiek/. Od konca marca prirýchľujeme
gladioly. Kvitnúť budú skôr, keď ich umiestnime
do tepla, stačí im priemerná teplota 15°C. Hľuzy
begónií dáme v posledných marcových dňoch do
debničiek s rašelinou. V čase výsadby v máji, budeme mať dobre vypučané sadenice. Púčik, z ktorého
rastlina vyraší, necháme odokrytý. Koncom marca
nezabudneme zrezať trváce okrasné trávy. Zrežeme ich cca 10 – 15 cm nad zemou.
Pavol Kováč

9

Občianske združenie „Podhoranček"
Milí rodičia a starí rodičia, radi by sme vám
oznámili, že pri našej Materskej škole vzniklo
Občianske združenie „Podhoranček˝. Registrácia
Občianskeho združenia sa uskutočnila na
Ministerstve vnútra SR dňa 23. 11. 2011 na
základe žiadosti o registráciu a predloženia stanov
Občianskeho združenia.
Podnetom pre vznik Občianskeho združenia
bola ochota rodičov a učiteliek pomáhať pri
zveľaďovaní Materskej školy, aby deti mali pre svoj
pobyt vytvorené lepšie a bezpečnejšie prostredie.
Vieme, že finančná situácia v dnešnej dobe nie
je najlepšia a preto je vytvorenie Občianskeho
združenia vhodnou možnosťou napomáhať
Materskej škole, či už formou brigádnickou,
alebo finančnou prostredníctvom organizovania
rôznych podujatí a pretože podľa platnej
legislatívy môže Občianske združenie poberať
2% z dane z príjmov fyzických a právnických osôb,
ktoré by sme venovali my rodičia, starí rodičia,

pedagogickí a nepedagogickí pracovníci, alebo
naši známi, radi by sme využili aj túto možnosť.
Finančné prostriedky z tohto fondu by boli použité
podľa výšky finančných možností napríklad
na renováciu zariadení v Materskej škole, na
zakúpenie výchovno vzdelávacích, didaktických
a pracovných pomôcok,ktoré sú nevyhnutnou
súčasťou pre všestranný a harmonický rozvoj detí...
Keďže sme boli zaregistrovaní v tomto roku,
podľa zákona, poukázanie 2% z dane z príjmu na
účet Občianskeho združenia bude možné v roku
2013, po ročnej existencii a činnosti Občianskeho
združenia.
Nakoľko nám rodičom nie je ľahostajná
budúcnosť našich detí, snažíme sa aj my takouto
formou založenia Občianskeho združenia
„Podhoranček˝ pomôcť vytvárať pre deti v Materskej
škole príjemné prostredie a lepšie podmienky pre
ich osobný rozvoj.

Stretávka po 45 rokoch
Roky plynú, čas nezastavíš... Ubehlo dlhých
45 rokoch čo bývalí žiaci ročníka 1951 opustili lavice ZŠ v Podhoranoch. Z tejto príležitosti sme si
15. októbra 2011 zorganizovali v poradí už štvrtú
stretávku. Čo sa týka prítomných bola najpočetnejšia, zišlo sa nás celkom pätnásť spolužiakov. Naše
pozvanie prijal aj náš triedny učiteľ pán Július Bódi,
ktorý nám bol doslova ako otec. Aby spomínanie
bolo ako sa patrí, pozvali sme aj pána Ladislava
Candráka,vtedajšieho školníka.
Riaditeľom ZŠ bol v tom období pán Anton
Lahučký a zástupcom pán Štefan Mika. Žiaľ, ani jeden z nich už naše pozvanie nemohol prijať, lebo
ich pozemský život sa ukončil. Ukončil sa život aj
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našich piatich spolužiakov, ktorí nám na stretávke
chýbali. S úctou sme si na nich spomenuli a spomínať budeme.
Stretli sme sa o 15,oo hod. v KD v časti Sokolníky.
Prvé pohľady a dojmy pri stretnutí so spolužiačkami a spolužiakmi, ktorí na stretnutie prišli, bolo
veľmi dojímavé. Ani jeden z nás sa neubránil slzám,
ktoré asi všetkým pripomenuli chvíle mladosti
a detskej radosti na základnej škole. Po ukončení
ZŠ sme sa rozpŕchli na stredné či učňovské školy po
celom Slovensku, ba i na Moravu. Tu si mnohí z nás
po vyučení našli zamestnanie a založili si aj rodiny.
Bolo teda o čom hovoriť – spomínať na obdobie,
keď sme spolu drali lavice, ale aj hovoriť o tom, čo,

kto, za dobu 45 rokov prežil, o svojich radostiach
ale i starostiach. V tomto duchu sa niesol celý večer
stretnutia pätnástich bývalých spolužiakov (spolužiačky s menom zo školských lavíc): Borka Rácová,
Helenka Bartová, Darinka Bartová, Gitka Gálová,
Ruženka Korytárová, Monika Kunová, Hedviga Valentínyová, Olinka Blahová, Marika Gažiová, Štefan
Kiss, Jozef Korytár, Ondrej Fulop, Jozef Desat, Alojz
Lyžičiar, Pavol Kováč. O výborné a chutne pripravené jedlo nebola núdza, veď
kuchár Jožko
Fulop so svojou
kúzelnou
vareškou a hlavne
jemu vlastným
humorom
prispel k dobrej
gurmánskej pohode. „Zlatým
klincom“ srdečného posedenia bol aj spev
a tanec, keď
nám na harmonike zahral náš
triedny učiteľ
pán Bódi. Do

spevu s nami bolo
aj školníkovi Lackovi Candrákovi,
ktorého spomienky na našu triedu
vzbudili náš obdiv,
veď po toľkých rokoch vedel o každom z nás s vtipne
rozprávať.
Takto sme spolu
spomínali a spomínali ešte dlho po
pol noci, kedy sme
si na záver sľúbili,
že o 2 roky sa opäť
stretneme. Lúčenie, pri ktorom aj
o slzy nebola núdza, humorne nadľahčil Lojzko Lyžičiar, ktorý prišiel zo Zvolena „Boli sme mladí a teraz sme pekní“, čo k tomu dodať? - len to, že sme
jemu a Jožkom Korytárovi a Desatovi, ktorí odchádzali do Bratislavy, zamávali a zaželali šťastnú cestu.
Veľké ďakujem od nás všetkých patrí organizátorkám stretávky - Borke Gálovej (Rácovej), Oľge
Muranovej (Blahovej), Marike Királovej (Gažiovej).
Pavol Kováč
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Zo života v ZO JDS v Podhoranoch
Posledný štvrťrok býva v našom klube najrušnejší. Asi je to spôsobené jeseňou, v ktorej je náš
život v mesiaci október symbolickým mesiacom
nás seniorov.
Nevzdávame sa dobrovoľne osudu starnutia
a spolupracujeme aj so seniormi z okolia. Okresná organizácia v Nitre usporiadala už druhý krát
stretnutie predsedov ZO JDS v Nimnici, kde sme si
navzájom odovzdávali skúsenosti zo svojej činnosti. Za našu organizáciu sa na tomto stretnutí, ktoré
bolo 7. - 8. októbra zúčastnila pani Lisyová.
Obec Koniarovce organizovala 16. 10. 2011 prehliadku súborov Mikroregiónu Svornosť za účasti
predsedu VÚC Nitra pána Milana Belicu. Pozvaná
bola aj naša spevácka skupina Podhoranka. Prvý
krát mali hostí z iného regiónu, tak naše vystúpenie
veľmi pozorne sledovali a mali sme s našim hudobno slovným pásmom zameraným k úcte k starším
naozaj úspech. S obdivom si prezerali aj za naše
krásne kroje,v ktorých sme sa skutočne vynímali
medzi šiestimi prítomnými súbormi. V ten istý deň
boli štyria z našich radov na predstavení – operete
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Magnáš Miška v DAB Nitra. Záujem zo strany našich členov ale aj nečlenov, bol o nákupný zájazd
do Poľska. Dvadsiateho októbra sme sa vybrali za
neustáleho dažďa, ktorý prestal až vo chvíli, keď
sme sedeli v autobuse prichystaní na spiatočnú
cestu. Nazbieralo sa nás celkom 43, čo bola výborná účasť. Aj keď nám počasie veľmi neprialo, o ponuku tovaru nebola núdza a kto si čo naplánoval,
kúpil. Cestou späť sme sa zastavili pozrieť katedrálu
v Ludzmierzi. Je to prekrásne pútnicke miesto a je
tam čo pozerať.
Vo štvrtok sme boli v Poľsku a v sobotu 22. sme
mali posedenie všetkých dôchodcov našej obce
z príležitosti Mesiaca úcty k starším. Začali sme už
tradične najprv svätou omšou o 15,oo hod., po nej
sme sa stretli v KD v časti Sokolníky, kde už bolo
krásne pripravené – prestreté a čakal nás skutočne
hodnotný program a výborné občerstvenie. Pozvaný sme mali seniorský súbor Šuriančanka zo
Šurianok, ktorý sa nám predstavil výbornými
scénkami a veselým spevom. So svojim programom samozrejme vystúpila aj Podhoranka. Každý

dôchodca nad 65 rokov dostal
od obce darček, tento krát to bol
kalendár. Podľa prítomných sa
stretnutie vydarilo a prevládala
spokojnosť.
Na druhý deň v nedeľu 23. 10.
bola pozvaná Podhoranka do
Čabu, kde ZO JDS poriadala
okresnú prehliadku seniorských
súborov. Celkom sa zúčastnilo a
vystúpilo osem súborov. Vystúpenie Podhoranky sa veľmi páčilo a prítomní odmenili jej vystúpenie srdečným potleskom.
Krajská organizácia JDS každoročne pozýva
predsedov ZO JDS na spoločné posedenie k Mesiacu úcty k starším. Tento raz to bolo 27. 10. 2011
v KOS v Nitre a za našu organizáciu sa tam zúčastnila pani Ťažárová.
Ďalší kultúrny program mali možnosť vidieť
naši členovia v DAB Nitra 10. 11. 2011. Novú hru
Sladká Charity (predpremiéra) si bolo pozrieť 20
našich členov.
Na 7. 12. 2011 sme mali naplánovaný zájazd
do Viedne, pre malý záujem sa však neuskutočnil.
Uskutočnilo sa však naše vianočné posedenie a to
17. 12. 2011. Opäť to bolo spoločné posedenie
pri „Štedrej večeri“ so všetkými zvykmi, ktoré ku
nej patria aj so spomienkami, ako to kedysi u nás
v Podhoranoch na štedrý deň bývalo. Nechýbali
ani pekné koledy v podaní Podhoranky. Opäť to
bola pekná a vydarená akcia.

Od novembra 2011 má naša organizácia k dispozícii na svoju činnosť zrekonštruované priestory
bývalej knižnice vedľa Kultúrneho domu v časti Sokolníky. Klub býva otvorený každý utorok od 15,oo
hod. Slúži nielen pre Podhoranku ale pre vás všetkých, kde si so svojimi rovesníkmi môžete spolu
posedieť, podebatovať. Radi vás medzi sebou privítame. K dispozícii sú rôzne spoločenské hry, ako
napr. šachy, karty a pod. Pre lúštiteľov krížoviek sú
tam pripravené aj krížovky.
Na záver chcem poďakovať členkám súboru Podhoranka za výbornú reprezentáciu našej
ZO JDS Podhorany u nás v obci ale aj mimo obce.
Veľké ďakujem im patrí za to, že sa na ne dá vždy
pri každej príležitosti spoľahnúť. Jej členky sú vždy
sú ochotné nastúpiť a pracovať aby bolo všetko
pripravené ako má byť. Ďakujem všetkým, ktorí
pomáhajú aby naše akcie mohli byť pripravené
na úrovni. Ďakujem za pomoc
aj našej pani starostke u ktorej
máme veľkú podporu a na našich akciách sa zúčastňuje nielen ako reprezentant obce, ale
sa zúčastňuje na príprave každého podujatia.
Do nového roku 2012 vám
prajem všetko čo radosť vzbudí,
prajem vám veľa lásky, to preto,
že spája ľudí a hlavne najdôležitejšiu vec na svete a to je zdravie.
Anna Grácová
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Podhorančekovia
Zo
života v ZO JDS v Podhoranoch
Brány našej MŠ v tomto školskom roku sme
otvorili ako všade v septembi. Tí najstarší nám
odišli do školy, nahradili ich ďalší „veľkáči“, ktorých
máme v teraz 11. Privítali sme aj 7 nových žiačikov
- „maláčikov“, pre ktorých pobyt v škôlke bolo niečo
nové. Kolektív učiteliek sa snaží, aby aktivity počas
celého dňa boli čo najzaujímavejšie a najpestrejšie,
pri nich deti zabudnú, že nie sú doma pri svojej
maminke a na nové prostredie si tak ľahšie zvyknú. Dnes sú z nich už riadni škôlkari. Celkom máme
v našej škôlke teraz 29 detí.
Čas letí, pri rôznych aktivitách sme sa ani nenazdali a je tu čas predvianočný. Tento rok má
pred sebou už len pár dní. Medzi nimi však zostáva čas Vianočný. Vianoce sú sviatkom rodiny, jej
spolupatričnosti. V tomto období sa stretáva celá
rodina spolu pri štedrovečernom stole, aby prežili
duchovné spojenie. Aj deti v našej MŠ sa na tieto,
snáď najkrajšie sviatky v roku začali pripravovať
zhotovovaním rôznych vianočných dekorácií, výzdobou škôlky, nácvikom pekných piesní a básní.

Začiatok decembra bol v očakávaní Mikuláša. Deti
privítali Mikuláša peknými básničkami a piesňami,
za čo ich odmenil darčekmi a sladkými balíčkami.
Čítaním rôznych vianočných rozprávok a poviedok
sme deťom priblížili hádam ten najväčší skvost –
čas Vianočný so svojím neopakovateľným čarom
pokoja, mieru, lásky, porozumenia, sviatku narodenia Ježiša Krista v maštali. Z generácie na generáciu už niekoľko rokov opakujeme tieto krásne
rituály, ktoré sa spájajú s výnimočným vianočným
časom. Deti sa vždy tešia najmä na darčeky, ktoré
im pripomínajú lásku ich blížnych. Láska by sa však
nemala dávkovať bohatstvom, ale iba symbolikou.
Nezabúdajme, že darček možno kúpiť, ale lásku nie,
preto si všetci zo srdca prajme veľa šťastia, lebo je
krásne, veľa zdravia, lebo je vzácne, veľa lásky, lebo
jej je málo a veľa všetkého, čo by za to stálo. Prežili
sme krásne Vianočné sviatky. Do nového roka 2012
veľa lásky, pokoja a zdravia želá kolektív materskej
školy.

Receptár
Ďumbierniky
Potrebujeme:

0,5 kg hladkej múky (chlebovej hladkej, nie špeciálku)
0,5 kg práškového cukru
5 vajec - podľa veľkosti aj 6
3 - 4 čajové lyžičky zázvoru
1 malá čajová lyžička sódy bikarbóny
kôra z 1 citróna
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Postup:

Všetky ingrediencie musia mať izbovú teplotu. Takže by bolo dobré nachystať si ich radšej
deň vopred. Suroviny dáme do misy a premiesime.
Keď je cesto spojené, môžeme ho preložiť na tablu
a dobre vypracujeme tuhšie cesto. Rozvaľkáme ho
na výšku cca 7 mm. Vykrajujeme rôzne tvary a ukladáme na plech tak, že ich obraciame na opačnú
stranu ako sme vykrajovali. Môžeme klásť aj na
papier na pečenie.Necháme na plechu do druhého
dňa presušiť. Pečieme na 200 °C asi 10 minút.
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ENVI-GEOS Nitra
Komplexné nakladanie s odpadmi

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2012
Obec Podhorany
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február
16
17
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22

23 30
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28
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2
3
4
5

máj
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1
2
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4
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4
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september
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6
7
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9
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1

október
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apríl

22 29
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2
3
4
5
6
7
8

9
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11
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1
2
3
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5
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9
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18
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november
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9
10
11
12
13
14
15

19
20
21
22
23
24
25

27
28
29
30
31

december
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VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD
pristavenie kontajnera (30m³) vždy na 3 dni ( piatok pristavenie, vývoz kontajnera v pondelok )
PET fľaše
patrí do smetných vriec: čisté PET fľaše, minimalizujte obsah stlačením, ušetríme všetci!
KOMUNÁLNY ZBYTKOVÝ ODPAD
nepatrí do smetnej nádoby: elektroodpad, objemný odpad, stavebný odpad, nebezpečný odpad
biologický odpad zo záhrad a horúci popol !!!

To, žeživotného
ochrana životného
prostredia sasa
vypláca,
vieme všetci.
To, že ochrana
prostredia
vypláca,
vieme všetci.
V spolupráci
s nami
určite vyplatí
aj Vám.
V spolupráci
s nami
sasaurčite
vyplatí
aj Vám.

Spravodaj
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