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V dnešnom pretechnizovanom svete plnom emailov, esemesiek, ememesiek a chatovania cez sociálne siete sa stáva tradičné písanie rukou skôr raritou najmä medzi mladou generáciou. A , aby ste
nezabudli písať, vyhlasujeme súťaž o najkrajší zážitok z prázdnin 2012.

- 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

všetky doteraz vydané čísla spravodaja sú zverejnené na internetovej stránke www.podhoranskyspravodaj.sk a v zmysle tlačového zákona sú zasielané výtlačky spravodaja na ministerstvo kultúry,
Slovenskej národnej knižnici v Martine, krajskej
knižnici a univerzitnej knižnici, kde sa stávajú súčasťou knižného fondu.
Nakoľko v poslednom období sme sa stretli s negatívnymi ohlasmi na obsahovú stránku
spravodaja, ale i zbytočnosťou investície pri jeho
vydávaní, zasadla rozšírená redakčná rada, ktorá
sa uzhodla na zmodernizovaní štvrťročníka. Ak
máte záujem zúčastniť sa tohto procesu a prispieť
novými nápadmi, pridajte sa k tímu ľudí, ktorí svoj
voľný čas venujú tvorbe spravodaja, veď Podhoranský spravodaj je v prvom rade o nás a pre nás.
Mgr. Magdaléna Bogyová

Spoločenská rubrika
(od 4/2012 – do 6/2012)
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Manželstvo uzavreli:
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Opustili nás:

e...

Ivan Dávid, Mechenice a Zuzana Dianová,
Mechenice
Norbert Kiss, Mechenice a Darina Hluchová,
Veľký Lapáš
Andrej Mládek, Sokolníky a Marieta Němcová,
Mechenice
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Veľká súťaž o zážitok z prázdnin

Redakcia Podhoranský Spravodaj vyhlasuje súťaž pre žiakov ZŠ o najkrajší zážitok z prázdnin 2012.

Úvodník
Vážení spoluobčania,
Opäť po štvrťroku prichádzame do vašich
domácností s informáciami o dianí v našej obcikeďže sú prázdniny v plnom prúde a deti majú
za sebou ďalší úspešný školský rok – prinášame
bilanciu oboch školských zariadení, príspevky aktívnych organizácii ako aj ďalšie informácie.
Dovoľte mi však vrátiť sa na chvíľu späť do
minulosti nášho Spravodaja. Rozhodnutie o vydávaní nášho obecného štvrť ročníka padlo na
zasadnutí obecného zastupiteľstva v minulom
volebnom období. Pôvodne vychádzajúci občasník našej základnej školy bol z dôvodu problémov
s jeho financovaním, nahradený obecným spravodajom. Cieľom však bolo aj rozšírenie informácii
z oblasti športu,kultúry a vzdelávania v našej obci
a súčasne aj možnosť prezentácie obce, nakoľko
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Mária Szórádová, Mechenice
Anna Korytárová, Mechenice
Cecília Bedeová, Mechenice
Matej Fülöp, Mechenice
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PODMIENKY :
• pošli na adresu Obecného úradu Podhorany (alebo inak doruč) rukou napísaný
a možnosť aj kresbou doplnený popis, ako krásne si prežil tieto prázdniny, (max. formát A 4 )
• ak doložíš fotografiu, bude to vítané /nie je to podmienka/
• napíš svoje meno a triedu
• termín najneskôr do 20.septembra 2012

Súťaž a vyhraj! Najlepšie príspevky vyhodnotíme, oceníme vecnou cenou
a uverejníme v podhoranskom spravodaji s tvojou fotografiou (p. Uč. Slov.
Jazyka to tiež zohľadní)

Redakcia Podhoranský Spravodaj

Spolu to dokážeme
Obec Podhorany patrí k zakladateľským obciam
Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný
zber a nakladanie s odpadmi, ktoré vzniklo v roku
2005. Predmetom činnosti združenia je dlhodobé
komplexné nakladanie s odpadmi, znižovanie objemu skládkovaného odpadu, riešenie problémových javov v odpadovom hospodárstve jeho členských obcí.
Odpady a najmä zákonný spôsob jeho likvidácie robili roky vrásky na tvári každého starostu obce.
K Združeniu sa preto postupne pripájali ďalšie obce
Nitrianskeho kraja a v súčasnosti má 65 členských
obcí. Na území členských obcí združenia žije takmer
79 500 obyvateľov a to vo viac ako 25 000 domácnostiach. Roky snaženia a tvrdej práce by mali priniesť svoje ovocie. Združenie bolo úspešné a získalo
podporu na realizáciu projektu „Separovaný zber
a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov“, ktorý je spolufinancovaný z Kohézneho fondu

Európskej Únie . Projekt má za cieľ - zavedenie komplexného systému separovaného zberu pre šesť
zložiek komunálnych odpadov a vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných
odpadov - kompostárne. Realizáciou projektu budú
vytvorené rovnaké podmienky na separovania pre
každú domácnosť.
Každá domácnosť v Združení dostane v horizonte jedného roka tri 120 l zberné nádoby na separovaný zber odpadu. Nádoby budú farebne odlíšené.
Modrá nádoba na zber papiera (spolu s papierom
aj tetrapak – obaly z nápojov), žltá na zber plastov
a hnedá na zber kuchynského odpadu (BIOodpad).
O tom „Ako separovať?“ obdržia vopred všetci občania informáciu prostredníctvom informačných
letákov do poštových schránok .
Na internetovej stránke Združenia www.pzo.sk
nájdete tieto informácie už dnes.
Mgr. Magdaléna Bogyová
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Uznesenia obecného zastupiteľstva
Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 27. 6. 2012
Obecné zastupiteľstvo schválilo
• Záverečný účet obce za rok 2011 spolu s vyjadrením hlavnej kontrolórky Ing. Bedeovej.
• Rozpočtové opatrenia č. 1/2012 k 30. 06. 2012, týkajúce sa transferov určených ZŠ.
• Splátkový kalendár na úhradu dane z nehnuteľností za rok 2012 pre PD Podhorany
• Prenájom časti Pažiť na vybudovanie detského
ihriska za 1,- EUR/rok
Obecné zastupiteľstvo neschválilo
• zmenu investičného zámeru firmy SKK, a.s. v časti
Lúky z individuálnej bytovej výstavby na bytové
domy
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
• Informáciu o schválených dotáciách :
• Zaniknutý kostol sv. Michala – dotácia schválená
ministerstvom kultúry SR na rok 2012 v objeme
15 000 € + 5% spolufinancovanie obce.
• POD – Horná studňa – 3500 € - 5% spolufinancovanie obce
• VÚC- 250 € – deň detí – na šport
100 € – obecná knižnica – na kultúru
250€ – ZO JDS na obstaranie čižiem
ku krojom
• Environmentálny fond – neodpovedal na žiadosť
na nákup zberovej techniky
• Environmentálny fond – žiadosť na kanalizáciu –
nevyhovené
• Ministerstvo kultúry SR – žiadosť na NKP-Materskú školu – nevyhovené
• Informáciu o prevádzke MŠ počas letných prázdnin a personálnych výmenách. Prevádzka MŠ
Podhorany – MŠ bude v prevádzke ešte prvé 2
júlové týždne. S Bc. Kunovou bude obnovená
zmluva od 1. 9. 2012, počas čerpania materskej
a rodičovskej dovolenky Mgr. Berecovou
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Obecné zastupiteľstvo navrhuje
• zvolať redakčnú radu Podhoranského spravodaja
• preveriť možnosti zmeny technológie v projekte
obecnej kanalizácie. Vzhľadom na pretrvávajúce problémy s kanalizáciou OZ navrhuje starostke obce preveriť v AQUAMONTE možnosti
zmeny technológie a možnosť použiť novšiu
a lepšiu technológiu z firmy SIGMA.
• vypracovať znalecký posudok na odpredaj
areálu terajšej MŠ, ktorá je vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku a zistiť finančnú
náročnosť výstavby novej MŠ. Kapacita lôžok
v terajšej MŠ je nepostačujúca, budova je v
havarijnom stave, obec nemá dostatočné finančné prostriedky na opravu budovy, a ak
by sa realizovala rekonštrukcia MŠ vznikajú
2 problémy, počas rekonštrukcie obec nedisponuje priestormi, do ktorých by mohla
umiestniť deti a samotnou rekonštrukciou
sa nenavýši kapacita v MŠ . Starostka predložila návrh na výstavbu novej MŠ formou
kontajnerovej výstavby, v areáli základnej
školy, čím by sa kapacita lôžok zvýšila. Realizácia výstavby môže byť jedine formou
stavebného leasingu. Na najbližšom zasadnutí OZ sa budú posudzovať ďalšie možnosti
ohľadom výstavby MŠ.
Obecné zastupiteľstvo prejednalo
• reklamácie faktúr za odvádzanie odpadových
vôd p. Koritár, p. Blizniak, p. Kiss a p. Vaňo
• opakovanú sťažnosť pani Mrázekovej voči pánu
Brečemu. Poslanci OZ berú na vedomie skutočnosť, že problémy p. Mrázekovej boli riešené
v zmysle vykonaného štátneho stavebného dozoru, ktorý nariadil p. Brečemu aj p. Mrázekovej
vykonať úkony, na ktoré mali stanovenú lehotu.

Nová tvár Podhoranského spravodaja
Náš Spravodaj, ktorý vychádza 4 x ročne bude
mať novú obsahovú tvár. Na obecnom úrade sa
stretli zainteresované a kompetentné osoby, aby
sa dohodli na realizácii obsahových inovácií časopisu. Chceme dosiahnuť, aby príspevky boli vecné,
adresné, aktuálne a konkrétne.
Navrhla sa desiatka tém, ktoré by boli pre našich občanov zaujímavé. Bol schválený obsahový
zámer, ktorý by pokrýval aktuality zo zasadnutí
Obecného zastupiteľstva o riešení závažných otázok ale aj problematiku zámerov pre budúce obdobia. Ďalšou tematikou by sa zaoberali príspevky
zo života a práce ZŠ a MŠ. Nechceme zabudnúť na
jubilantov našej obce a zaujímavé osobnosti.
Veľa zaujímavých postrehov z činnosti našich
seniorov, vinohradníkov a športovcov bude tiež
prínosom na spestrenie obsahu Spravodaja. Určite privítate aj aktuálne novinky a podujatia našej
farnosti, duchovného života a možno aj mapovanie našej histórie z pera nášho pána farára. Trošku
v anonymite žije naše poľovnícke združenie. Náš
poľovnícky revír ponúka určite veľa zaujímavostí,
ktoré našincov zaujmú.

Chceme zaviesť obecnú schránku na podnety,
nápady a iniciatívu hlavne mládeže.
Gestori jednotlivých tém sú určení, ale prispievateľov očakávame najmä z radov našich mládežníkov v záujme oživovania nášho spoločenského,
športového a kultúrneho života.
Najbližšie číslo vyjde v septembri. Pokúsme sa,
aby už toto číslo spĺňalo naše predsavzatia. Nielen
kritizovať a kuloárne negovať, čo sa tu deje. Všetci
máme možnosť prispieť dobre mienenou radou
a podnetom, aby sa život v našej obci stal zaujímavým, bohatým a atraktívnym. Veď cudzí , ktorých
tu máme ako hostí stále viac a viac, si nevedia vynachváliť našu krásnu polohu, prírodu a scenériu.
Aj formou námetov a nápadov sa snažme všetci,
aby boli Podhorany neustále atraktívnejšie. Veď
sú naše! Žijeme v jednom z najkrajších lokalít Slovenska, buďme na to hrdí!
Uzávierka ďalšieho vydania sa predpokladá
do 20.septembra 2012.
Ing. Tibor Košťál

Obnovená tradícia
Dňa 7. mája 2012 sa znova obnovila tradícia
zapálenia vatry na kopci Hôrka nad našou dedinou. Pripomenuli sme si tak 8. máj, ako dátum
ukončenia 2. svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom. Táto tradícia vznikla u nás v 50 – tych
rokoch minulého storočia, čo dlho pretrvávalo.
Pamätám sa, že ešte ako malý chlapec – žiak, so
spolužiakmi sme v sprievode učiteľov vystupovali
na vrchol kopca a čakali netrpezlivo na zapálenie
vatry. S otvorenými ústami sme počúvali príbehy
ešte vtedy žijúcich priamych účastníkov SNP,

odbojárov a partizánov. Za doprovodu harmoniky
sa spievali ľudové piesne, slovenské, maďarské,
ruské a samozrejme partizánske. Keď vatra dohorela, zažali sme si lampióny a spoločne v sprievode sme zostupovali smerom ku dedine. Svetielkujúci sprievod pôsobil veľmi impozantne. Ľudia
to prirovnávali k svätojánskym muškám, pretože
v tých časoch kopec nebol zarastený kríkmi. Bola
to aj príležitosť ukázať a predviesť sa, kto má aký
lampión, čo pri použití sviečok pre niekoho skončilo aj jeho zapálením. (pokračovanie na ďalšej strane)
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Keďže sme obec (vtedy) zložená z troch častí,
vatra sa zapálila naraz v každej časti obce, v Mecheniciach na Hôrke, v Sokolníkoch na Bahorci
a v Bádiciach na ihrisku. Všetky tri bolo navzájom
krásne vidieť a išlo tak trošku aj o prestíž, ktorá
vatra bude najväčšia. Táto pekná tradícia však
vydržala ani nie do roku 2000. Postupne záujem
upadával, naše kopce Hôrka a Bahorec zarastali
kríkmi, prístup na vrchol bol čoraz obtiažnejší
a nakoniec zapálenie vatry slobody zaniklo.
Po vybudovaní kaplnky sv. Urbana v mechenických vinohradoch a areálu okolo neho, ešte asi
dva krát sa vatra oslobodenia zapálila tam, tým
však tradícia úplne skončila. Spolok vinohradníkov a priateľov dobrého vína a jeho členovia ako
správny lokal patrioti, ktorým nie je ľahostajný
osud obce, dedičné tradície a život v nej, zorganizovali túto peknú spomienku znova. Pekne
upravené okolie pod novo vybudovanou rozhľadňou, v príjemnom prírodnom prostredí, kde k prístrešku a k ohnisku pribudli aj dve nové hojdačky
pre deti, sa uskutočnila opekačka pri ohnisku. Za
najväčší prínos považujem, že sa nám podarilo
zabezpečiť dvoch mladých umelcov – rezbárov,
ktorí za tri dni svojou poctivou prácou dokázali vyrezať indiánky totem, ktorý sme aj osadili a veľmi
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pekne zapadá do prírody v pozadí krásnej Žibrice.
Celé toto podujatie sa nieslo v štýle retro t.j. v spomienkach na minulú
dobu. Každý účastník
dostal pioniersku šatku
a odznak SZM. Na malých ohniskách deti
s rodičmi na ražňoch
opekali špekáčiky, slaninu, kto si čo priniesol.
Pod postaveným stanom sa čapovalo pivo,
víno, alko, nealko. V ten
deň sa hral aj hokejový
zápas
majstrovstiev
sveta medzi Slovenskom a USA. Podarilo
sa nám zabezpečiť videoprojekciu, čo potešilo fanúšikov hokeja,
ale aj ostatných, ktorí
mohli v lone krásnej

prírody sledovať
svoj obľúbený
a očakávaný hokejový zápas.
Po každom
našom
góle
v bránke súpera prepukol
ohlušujúci jasot
a nadšenie, znásobené
ozvenou okolitých
hôr, čo tu u nás
príroda ešte nezažila. Vo výčape
obsluha nestíhala v čapovaní
pív a drinkov.
Vrcholom osláv bolo zapálenie vatry a to všetko
uzavrel nádherný ohňostroj, čo mohli vidieť ľudia
z okolitých dedín. Oslavy z víťazstva sa preniesli
až do rána nasledujúceho dňa, kde ešte najvytrvalejší v dobrej nálade sa pomaly rozchádzali. Som
nesmierne rád, že sme po dlhej dobe nadviazali
na zaniknuté tradície a spestrili kultúrne žitie v našej obci.
Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí pri
tejto akcii pomáhali a podporili nás. Näjväčšie

poďakovanie patrí firme IZ – Metalplast – Z.Fülöp,
I.Janeba, ktorí zabezpečili videoprojekciu a ostatné technické a materiálne zabezpečenie. Ďakujem rezbárom za ich krásne dielo menovite:
T. Dalošovi a D. Tancíkovi ako i Obecnému úradu
v Podhoranoch.
Aby sme si nemysleli, že sa nám darí a pripravili sme peknú akciu, našiel sa niekto, čo našu námahu a prácu znehodnotil. Vytrhal turistické smerové tabule, tabule Obecného úradu, poškodil
ozdobné reťazové
oplotenia, vysypal
popolnice. Dúfam,
že sa to už nebude
opakovať. Treba si
uvedomiť, že ničiť je
najjednoduchšie, to
dokáže každý primitív. Vybudovať dielo
a zveľaďovať, aby
sa naša obec zviditeľnila, na to treba
veľa energie, ochoty,
času a samozrejme
financií.
Zoltán Fülöp
Predseda spolku vinohradníkov a priateľov dobrého vína
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Oslavy svätého Urbana 2012

Spolok vinohradníkov a priateľov dobrého
vína, ako tradične zorganizoval dňa 26. mája 2012
už 12. ročník osláv svätého Urbana, patróna vinohradníkov a ochrancu viníc. Vinohradníci mu
ďakujú, že drží svoju ochrannú ruku nad vinicami
a nepriniesol mrazy. Niekedy sa mu to nepodarí
apotom mráz narobí veľké škody, čo sa samozrejme prejaví na úrode a kvalite vína. Ale celkovo
môžem povedať, že odkedy máme sochu sv. Urbana vo viniciach, aspoň u nás sú mrazy mierne
a málo škodné. A preto - „vďaka ti Urbanko“.
Predsa sme sa však poistili a to nemá nikto v okolí,
my máme Urbanov dvoch. To je rarita. Využili sme
ponuku mladých rezbárov – študentov, ktorí nám
vyrezali indiánsky totem na Hôrke pri rozhľadni
a vyrezali nám aj sv. Urbana. Krásna drevorezba je
osadená vedľa kaplnky, v ktorej je prvá socha.
V pekne pokosenom a upravenom areáli, bol
už od rána čulý ruch. Bolo treba postaviť stan,
pripraviť bufet, nanosiť do neho zásoby – sudy
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piva, kofoly, demižóny vína a rôzneho ďaľšieho
tovaru. Hneď vedľa si naši gulášmajstri – G. Bendák a F. Benďák spolu s pomocníkmi rozostavili
svoju poľnú kuchyňu a pripravovali povestný urbansko – vinohradnícky guláš. Postavili sme trampolínu pre deti, ktorú nám zapožičal obecný úrad
a urobili ešte veľa ďalších činností, ktoré je ťažké aj
všetky vymenovať.
Okolo obeda sa začali schádzať už prví návštevníci a neskoršie aj pozvané folklórne spevácke skupiny.
O 15. hodine, bol už areál nášho malého prírodného amfiteátra, osadeného v krásnom prostredí pod vinicami zaplnený a hlavný moderátor
podujatia Ing. Košťál, sa ujal slova, aby všetkých
privítal. Pani starostka Mgr. Bogyová vo svojom
príhovore, tiež privítala všetkých hostí v našich
viniciach, privítala folklórne súbory zo Zbehov
a Bábu, poďakovala organizátorom a všetkým,
ktorí sa obetavo podieľali na príprave celej

akcie. Po nej, krátkym príhovorom som privítal
a pozdravil všetkých prítomných aj ja, predseda
spolku vinohradníkov a priateľov dobrého vína .
Oslavy sa už tradične začali svätou omšou,
ktorú celebrovali naši miestni kňazi – ThLic. Štefan Rácz a Mgr. Peter Martinec. Na záver požehnali
vinice a aj novú drevorezbu, sochu sv. Urbana.
Po tejto úvodnej časti sa na pódiu striedali
spev a tanec. Najskôr vystúpili so svojimi peknými
tančekmi a spevmi žiaci našej ZŠ a potom naši
najmenší – škôlkari.
Vystriedali ich seniorské súbory, ako prvý to
bol súbor Bábčanka z Bábu, ktorí v doprovode
dvoch heligonkárov vyspievali krásne ľudové
piesne. Súbor Zbežanka zo Zbehov, je už trošku
„profesionálnejší“ a aj ich vystúpenie bolo naozaj
veľmi hodnotné, uviedli piesne, aké ešte u nás vo
viniciach nezazneli, čo veľmi obohatilo naše slávnostné popoludnie. Záver tejto časti programu
patril domácej Podhoranke. Spev však neutíchol,
len zmenil štýl, to na pódium vystúpila a dlho do
noci hrala a spievala na počúvanie aj do tanca,
skupina Country song z Veľkého Zálužia. Medzitým sa podával guláš a čapovali chladené nápoje.
Keď sa minuli obidva kotle gulášu,
prišla na rad klobása a na koniec
bol dobrý aj mastný chlieb s cibuľou.
Ako sa začalo stmievať, zapálili sme vatru, ktorá tiež nemôže
na „Urbanka“ chýbať. Svojou veľkosťou a aj tepelnou žiarou, predčila všetky predchádzajúce, čím
v niektorých okamihoch vzbudila
rešpekt a strach zo šírenia ohňa.
Našťastie však fúkal vetrík správnym smerom, nevyhoreli sme
a nič sa v okolí nezapálilo, teda
všetko sa dobre skončilo. Vlastne
ešte sa neskončilo, lebo keď vatra
ubrala na svojej sile, prišiel na rad

tiež tradičný, nádherný ohňostroj, ktorý pestrofarebne ožiaril nočnú oblohu a tým dal oficiálnu
bodku za pekným sobotným podujatím.
V zábave a dobrej nálade sa však pokračovalo
aj dlho po polnoci.Kultúrne podujatie – oslavy sv.
Urbana ale i vatra 8. mája pri rozhľadni na Hôrke,
prispeli k šíreniu dobrého mena našej obci, miestnych zvykov kultúry a folklóru, ktoré sa snažíme
oživiť, ako dedičstvo po našich predkoch.
Ďakujem všetkým, ktorí prispeli svojou prácou
a ochotne pomáhali pripraviť toto pekné podujatie. Ďakujem sponzorom, ktorých či už finančné
alebo materiálne príspevky nám veľmi pomohli.
Ďakujem rezbárom T. Dalošovi a D. Tancíkovi, za
krásne umelecké dielo, vďaka patrí aj Obecnému
úradu v Podhoranoch. Aby nebolo, že pomoc len
prijímame, aj my sme sa rozhodli pomôcť. Je to
síce maličkosť, ale zo zisku z tejto akcie, sme venovali 100 E do zbierky na energie v kostole v Mecheniciach. Ostatné financie budú použité na
údržbu cestnej komunikácie do vinohradov, ktorá
slúži všetkým, nie len vinohradníkom.
Zoltán Fülöp
Predseda spolku vinohradníkov a priateľov dobrého vína

9

Okrasná záhrada
Okrasná záhrada v júli
V júli naposledy prihnojujeme všetky ruže,
aby výhonky do jesene dobre dozreli. Nevyzreté
výhonky ruží sa veľmi ľahko stanú obeťou mrazov.
Používame draslíkaté hnojivá, ako síran draselný
v množstve 40g/m2. Rozhodíme medzi ruže a potom motyčkou zapravíme do pôdy. Popínavým
ružiam, ktoré kvitnú iba raz za rok, výrazne zrežeme odkvitnuté výhonky. Získame tým miesto
pre tohtoročné výhonky, ktoré budú kvitnúť na
budúci rok. Júl je tiež vhodný termín na očkovanie
ruží. Niektoré živé ploty z listnatých drevín nebolo
možné strihať začiatkom leta, aby sa nepoškodili
vtáčie hniezda. Toto už neplatí, strihať môžeme
začať už v prvej polovici júla. Pritom dbáme, aby
sme nestrihali do starého dreva. Odstraňujeme
iba špičky nových výhonov. Ako vodítko používame napnuté špagáty. Druhá polovica júla je
najvhodnejším obdobím na vysádzanie kosatcov.
Staršie rastliny s rozkonárenými podzemkami vykopeme pomocou vidiel. Korene rozdelíme, listy
pri tom skrátime asi o tretinu, korene asi na šírku
dlane. Kosatce sa sadia tak, aby vrchná polovica
koreňov zostala nad zemou. Po výsadbe kosatce
dobre zalejeme, aby sa korene dobre spojili so
zeminou. Kosatce obľubujú vlhkejšie prostredie
preto ich môžeme sadiť na okraje jazierka, kde
ich kvety krásne vyniknú. Odkvitnutým trvalkám,
nesmieme nechať odkvitnuté semenníky, pretože rastlinu výrazne oslabujú. Odstránime ich
nožnicami až po živú časť. Stále zelené dreviny
potrebujú v čase sucha veľa vody, zvlášť napr. vres
a vresovec.
V lete by sme nemali vymieňať vodu v nádržiach. Čerstvú vodu doplníme len v nevyhnutnom
množstve. Výmenu vody neznáša veľa vodných
rastlín. V júli sa už zatiahnu takmer všetky cibuľkaté rastliny, takže ich cibule môžeme pokojne

vybrať zo zeme. Snežienky, hyacinty, bledule
a narcisy ponecháme radšej na jednom stanovišti
viac rokov, aby sa mohli rozrastať. Tieto cibuľkaté
rastlinky pôsobia pekne len v skupinách. Na šafranoch neodstraňujeme odkvitnuté kvety, samovoľne sa vysemeňujú a takto sa rozmnožujú. Tieto
rastliny veľmi pekne vyniknú na jar v skalke.
Okrasná záhrada v auguste
August je najvhodnejší termín na zostrihanie
ihličnatých drevín. Pri živých plotoch z ihličnatých
drevín nesmú byť boky zostrihnuté kolmo. Živý
plot pri strihaní sa musí smerom na hor trochu
zužovať, inak začne od spodu strácať ihličie. V auguste je najvhodnejší čas na presádzanie väčších
exemplárov tisov. Na dno jamy dáme cca 10 cm
vrstvu rašeliny. Po bokoch jamy je vhodné nasypať kompost so zeminou v pomere 1 : 1. Po presadení rastlinu dôkladne zalejem a vyviažeme ku
kolíku, aby sa nevyvrátila. Takže všetky ihličnaté
dreviny môžeme od konca augusta pokojne vysádzať a tiež presádzať. Presádzame len mladé
rastliny s dobrým koreňovým balom. Všetky väčšie, čerstvo vysadené ihličnaté stromky chránime
pred vyvrátením vetrom, kým sa v pôde pevne
nezakorenia. Kôl určený na prichytenie stromu
zatlčieme do zeme šikmo, mimo koreňového
balu. Všetky odkvitnuté trvalky do konca augusta
môžeme presádzať. Majú do jesene čas, aby sa
zakorenili a takto prečkajú zimu. Ľaliu bielu treba
presadiť skôr, ako znovu vypučí, čo býva približne
koncom augusta. V prvej polovici augusta treba
teda cibuľky vybrať zo zeme a vysadiť ich na nové
stanovište. Tieto ľalie pôsobia najkrajšie, keď ich
vysadíme v skupinách. Sirôtky, sedmokrásky a nezábudky, ktoré sme vysiali v júli, vysádzame na
záhony v druhej polovici augusta. Na konečné
stanovište ich vysadíme až na jar, pretože všetky

rastliny neprečkajú zimu. Brečtan popínavý
a pavinič pokryjú často v priebehu niekoľkých
rokov celé steny domov. Tieto liany sa prísavými
plôškami svojich úponov držia na omietkach domov. August môže so sebou priniesť ešte veľmi
teplé dni, preto nezabúdame klásť pri všetkých
okrasných rastlinách veľký dôraz na zavlažovanie.
To platí aj o trvalkách, ktoré už odkvitli. Georgíny
kvitnú tým bohatšie, čím častejšie odstraňujeme
odkvitnuté kvety. Ak sme v júli zaštepili ruže a niektoré sa neprijali, v auguste ich môžeme ešte preočkovať.
Okrasná záhrada v septembri
Zatiaľ čo ľaliu bielu presádzame v auguste, ostatné ľalie presádzame práve v septembri. Takmer
všetky ľalie milujú teplé slnečné stanovište a predovšetkým potrebujú pôdu, ktorá dobre odvádza
vodu. Do jamy, do ktorej budeme sadiť, dáme na
spodok štrk a naň piesok, do ktorého uložíme
cibuľu. Veľké, skôr plochšie cibule sadíme hlbšie.
Narcisom sa najlepšie darí v piesočnato hlinitých
pôdach, dobre zásobených humusom. Na mokrých pôdach sa narcisom nedarí. Najvhodnejší čas
na výsadbu cibúľ narcisov pripadá na september.
V riadku dávame cibule 10 – 15 cm od seba. Hĺbka
výsadby je 15 cm. V poslednej septembrovej

dekáde môžeme začať v výsadbou tulipánov. Tulipány nie sú náročné na pôdne pomery. Hĺbka
výsadby pre cibule tulipánov je 10 cm, v ťažkých
pôdach stačí aj 8 cm. Ak chryzantémy trpia nedostatkom vody, veľmi zle sa im vyvíjajú kvety. Pri
polievaní dávame pozor, aby sa nezamáčali listy,
nakoľko môže dôjsť k chorobe rôznych plesní
a hrdzí. Polievame teda podmokom. Hľuzy skoro
kvitnúcich odrôd gladiol by sme mali vybrať zo
zeme už v septembri. Nečakáme, kým nadzemné
časti celkom zožltnú alebo odumrú. Pri zbere hľúz
si dáme pozor na akékoľvek poškodenie. Všetky
poškodené hľuzy počas uskadnenia hnijú a môžu
nakaziť plesňami aj ostatné hľuzy. Nadzemnú časť
gladiol zrežeme na 10 cm dlhý zvršok.
A chceme, aby všetky ihličnaté dreviny
a všetky vždy zelené dreviny prečkali zimu, musíme ich na konci septembra bez ohľadu na
počasie hojne zásobiť vodou. Keď tieto dreviny
utrpia v zime škodu, /zhnednú, opadnú/ nebýva
väčšinou na príčine mráz, ale sucho. Pri ihličňanoch totižto prebieha odparovanie vody aj v zime.
Koncom septembra je vhodný čas na presádzanie
rastlín do črepníkov, napr.: muškáty, fuksie, begónie hľuznaté budú nám za oknom ešte dlho kvitnúť a takto nám spríjemnia vnútro nášho bytu.
Pavol Kováč

Podhorančekovia

Komu sa nelení, tomu sa zelení

Rozlúčková slávnosť 2012
Rozlúčkovými básňami a piesňami
sa dňa 28. 6. 2012 s materskou škôlkou rozlúčili naši budúci prváci:
Martinko Rojko, Terezka Muranová,
Jakubko Korytár, Lucka Lisyová,
Sebastiánko Fazekaš , Nikolasko
Dušánek, Nadka Fulopová, Miško
Tirol, Barborka Buchová, Dávidko
Novotný. Deti pod vedením pani
učiteliek

predviedli

pripravený

program, ktorý priniesol mnohým
mamičkám slzy dojatia.
Helena Belicová
Toto staré príslovie je aj v počítačovej dobe
stále aktuálne. Žiaci i učitelia základnej školy majú
ťažisko svojej činnosti v každodennom štúdiu, vysvetľovaní, precvičovaní a preverovaní vedomostí.
Na konci školského roka na vysvedčeniach „žnú to,
čo zasiali a kultivovali“ počas predchádzajúcich
desiatich mesiacov.
V školskom roku 2011/2012 žiaci dosiahli
veľmi dobré výsledky, pretože štvoriek bolo na
vysvedčeniach ako šafránu. Potešujúce boli i
výsledky našich deviatakov, ktoré dosiahli v celoštátnom testovaní Monitor 9, ako aj ôsmakov
v porovnávacom testovaní Komparo. Výsledkami
žiakov 6.ročníka v MAT sa škola zaradila medzi
25% najúspešnejších škôl.
Výsledkami žiakov 8. ročníka v MAT, SJL a prírodovedných predmetov sa škola zaradila medzi
25% najúspešnejších škôl. Ukazuje sa, že metódy
práce učiteľov sú správne a väčšina žiakov si osvojuje učivo bez výrazných problémov.
Veľmi pozitívne možno hodnotiť pôsobenie
učiteľky-asistentky, ktorá sa počas vyučovania
osobitne venuje žiakom s poruchami učenia. Táto
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skutočnosť sa odráža nielen na viditeľnom pokroku týchto žiakov pri osvojovaní si nových vedomostí, ale má kladný vplyv aj na ostatných žiakov
v triede, ktorí môžu nerušene pracovať.
Pedagógovia a žiaci základnej školy sa snažia zmysluplne využívať aj čas mimo vyučovania.
Svedčia o tom výsledky ich práce v záujmových
krúžkoch, množstvo akcií a súťaží, ktorých sa
zúčastnili. Spomenieme tie najzaujímavejšie: exkurzia Hronsek – Banská Bystrica, plavecký výcvik,
MDD - návšteva kasární, školský výlety – Levice,
Jedľové Kostoľany, Bojnice, návšteva mestskej
plavárne, didaktické hry v prírode, bicyklový výlet,
exkurzia na Nitriansky hrad.
Po celý školský rok sa uskutočňovala pre žiakov 5. a 6. ročníka vzdelávacia akcia Buď múdrejší
ako oheň v spolupráci s hasičským zborom, ktorá
bola ukončená slávnostným odovzdaním certifikátov o absolvovaní a tričiek s napisom "Buď
múdrejší ako oheň".
Chlapci a dievčatá nás reprezentovali v športových súťažiach Mc Donald cup, Malý futbal,
v zdravotníckej súťaži Mladí záchranári,v Biblickej
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Deň detí
Ako každý rok, aj v tomto roku sme spolu
s našimi deťmi oslávili ich sviatok. Pri príležitosti
Dňa detí bolo v areáli ZŠ zorganizované športové
popoludnie. Vyzdobený areál školy signalizoval,
že nie je všedný deň. Pedagógovia pripravili jednotlivé športové stanovištia, kde si mohli deti vyskúšať svoju silu, zručnosti, obratnosť a vysúťažiť
si cenné bodíky, ktoré si premieňali v trhovom
stánku za hračky, školské potreby, sladkosti a veru
vyberať bolo z čoho. Väčšie deti si mohli pod dozorom dospelých zasúťažiť v streľbe zo vzduchovky.
Pre najmenšie deti boli pripravené zábavné hry

olympiáde, v speváckej súťaži Talent regiónu,
v matematických súťažiach Pytagoriáda a Matematický klokan, vo vedomostnej súťaži Expert, vo
výtvarnej súťaži Buď múdrejší ako oheň.
V obvodovom kole Biblickej olympiády žiačky
9. A triedy Nina Němcová, Alexandra Fikselová
a Veronika Valašeková obsadili pekné 4. miesto.
V speváckej súťaži talent regionu, získala Simona
Pavlovičová zo 6. A triedy 1. miesto a Erika Kolárová zo 6. A triedy 3. miesto. Medzi 20% najúspešnejších riešiteľov na Slovensku sa v
súťaži Matematický klokan zaradili
Jakub Benc a Nataša Skalková z 2. A
triedy. Nataška ako najlepšia spomedzi 26 riešiteľov Matematického
klokana na našej škole získala titul
„Školský šampión“. V Pytagoriáde nás
potešili postupom do okresného
kola Veronika Kóňová z 3. A a Ružena
Hradská zo 7. A. Veronika sa stala aj
úspešnou riešiteľkou okresného kola
Pytagoriády. V súťaži Expert Matej
Koritár zo 6. A triedy získal titul Expert
v témach Astronómia a Tajomstvá
prírody, keďže sa umiestnil medzi
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a disciplíny, po absolvovaní ktorých boli odmenené hračkami, balónmi, sladkosťami a omaľovánkami. Atrakciami tohtoročného podujatia
bolo: maľovanie na tvár a skákanie na trampolíne,
čo sa stretlo s pozitívnym ohlasom a nadšením.
Trampolína bola zakúpená obcou, z prostriedkov
na podporu športu poskytnutých Nitrianskym
samosprávnym krajom, za čo srdečne ďakujeme.
Poďakovanie patrí všetkým sponzorom tejto vydarenej akcie, ako i organizačnému tímu.
Mgr. Magdaléna Bogyová

100 najlepšími súťažiacimi z celého Slovenska. Vo
výtvarnej súťaži Buď múdrejší ako oheň žiačka
5. A triedy Miroslava Turzová obsadila 2. miesto.
Počas celého školského roka žiaci prispievali
k ochrane životného prostredia aj zberom papiera. Najusilovnejšie ho zbierali žiaci 4. A triedy,
ktorí vyhrali súťaž tried. Z jednotlivcov boli najlepší Denis Pánsky a Zuzana Obertová zo 4. A, Jorik Dobiaš z 1. A triedy, Karin Molnárová zo 6. A,
Boris Ťažár a Miroslava Turzová z 5. A triedy.
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Vydarená školská akcia
Základná škola Podhorany zorganizovala
13.júna 2012 tretí ročník akcie „Kvapka života“.
Pracovníci školy pripravili všetko tak, aby sa dobrovoľného odberu krvi mohlo zúčastniť čo najviac darcov. Akcia mala primeranú propagáciu
v Podhoranskom spravodaji, na výveskách obce
i v samotnej škole. Krv prišlo darovať 45 ľudí, ktorí
týmto humánnym činom prejavili naozajstný skutok milosrdenstva blížnemu. Nie kopa vzletných
slov, podlízavých rečí, ale jeden jediný takýto
skutok naozaj šľachtí človeka a posúva ho pred
ostatných, ktorí by aj mohli darovať, ale práve

vtedy uprednostnia niečo iné... .Všetkým darcom
vyslovujeme úprimné poďakovanie, prajeme im
pevné zdravie a veľa šťastia pri prekonávaní všetkých životných problémov. Poďakovanie patrí aj
p. M. Michalkovi ml., ktorý sponzorsky zabezpečil
celú akciu kompletným občerstvením. Chceme
veriť, že darcovstvo krvi sa stane v našej obci novou a veľmi užitočnou tradíciou, lebo keby bolo
akékoľvek množstvo krvi , vždy bude potrebná
a ničím nenahraditeľná.
Ivan Tóth

Dart Prešov(11:5). Obsadili sme druhé postupové
miesto a nasledoval štvrťfinálový KO pavúk, kde
sa hralo len do víťazného 9bodu. „Šípky sme si
skrížili“ s víťazom C skupiny DC Unicorn Košice
a pevnejšie nervy a kľud na ruke ukázali naši hráči
a po predĺžení zvíťazili 9:8.
V semifinále sme proti DC Toi Toi Dixi(osemnásobný majster republiky a od mája 2012 aktuálny
majster Európy) ťahali za kratší koniec a zápas
sme prehrali 2:9.
V boji o tretie miesto sme opäť narazili na už
spomínaný DC Brezno. Zápas bol už podstatne
vyrovnanejší a napínavejší ako v skupine, keď
sa niekoľkokrát otáčal priebežný výsledok. Tretie miesto po tuhom boji, aj keď až po dvojnásobnom predĺžení, predsa len zaslúžene pre DC
Brezno.
Husársky kúsok predviedli výborne hrajúci
chalani z Košíc, keď kompaktným kolektívnym

výkonom trestali pokles formy DC Toi Toi Dixi a vyhrali boj o majstra 9:7.
Poradie M-Slovenska pre rok 2012:
1.Power Dart Košice
2. DC Toi Toi Dixi
3. DC Brezno
4. DC Podhorany
5. - 8. Unicorn Košice, Casino Nováky, DC Bukovinka Zvolen B, Forever Púchov, 9. - 16. Power Dart
Prešov, DC Bukovinka Zvolen A, Atak Prešov, BDC
Bardejov, DC Rimavská Sobota, DC Gerlachov, DC
Žilina, Drink Gallery Prešov, viac na www.dc-podhorany.wbl.sk
Na záver patrí poďakovanie hráčom, ktorí
našu obec reprezentovali: Miloš Bédy, Vlado Zatko, Laco Dianovský, Ľubo Gogola, Andrej Benďák,
Zolo Sabo a kapitán Juraj Lisy.
-f-

Podhorany 4. na Slovensku
Dart Club Podhorany sa po minuloročných
Majstrovstvách Slovenska v klasických šípkach,
ktoré sa konali v KD Podhoranoch(náš klub sa podieľal na organizácii v spolupráci SŠF -slovenská
šípkarska federácia) dočkal nie len čiastkového
úspechu v podobe skvelého 3. miesta, ale aj po
dlhodobej kvalifikácii si vybojoval postup na finálový turnaj najlepších slovenských tímov v šípkach elektronických, kde vybojoval fantastické
štvrté miesto a o stupne víťazov prišiel po dramatickom dvojnásobnom predĺžení s vicemajstrom
z roku 2011 DC Brezno.
Z hľadiska hodnotenia sa štvrté miesto cení
viac, ako tretie zo šípiek klasických, lebo sa nejedná o „jednodňovú formu“, ale o 8-mesačnú
kvalifikáciu s tímami od Žiliny po Bratislavu, kde
bolo potrebné preukázať „formu dlhodobú“, plus
vydarený samotný finálový turnaj. Je veľká škoda,
že naša obec nepodporuje našich šípkarov ani
formou prenájmu „zadara“ kultúrneho domu
Podhorany a tento šport má zrejme za šport „krčmový“. Málokto si ale uvedomuje, že na úspech čo
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i len na slovenskej úrovni majú len tí hráči, ktorí
majú za sebou niekoľkoročný 2-3 hodinový(ba
neraz i viac) tréning denne. Veď náš klub reprezentujú viacerí hráči, ktorí sa tomuto športu venujú viac ako desať rokov a sú medzi nimi aj bývalí, či súčasný reprezentanti a len takí môžu ťahať
našu stále sa zlepšujúcu šípkarsku mlaď.
Časť si hradíme sami z prostriedkov vlastných
a získaných z organizovania turnajov, ale nebyť
finančných prostriedkov od našich sponzorov
a prispievateľov 2% z daní nášmu občianskemu
združeniu , tak by náš klub nemohol existovať.
Ďakujeme.
V kvalifikácii na finálový turnaj majstrovstiev
Slovenska sme sa „doma-vonku“ postupne stretli
s tímami DC Toi Toi Dixi Blava, DC Casíno Nováky,
DC Žilina, Forever Púchov, DC Kondor Prievidza,
DC Fine Pezinok, DC Stavex Zlaté Moravce a Global Extra Beluša.
Do finálovej 16-ky, ktoré sa konali v Novákoch bol DC Podhorany dosadený do skupiny
s DC Brezno(6:10), Bukovinka Zvolen(11:5), Power

17

Zo života v ZO JDS v Podhoranoch

Jarné mesiace sú spojené s prácou v záhradkách, v máji je však viacero sviatkov. Jedným
z nich je aj Deň matiek, ku ktorému mávame
naše prvé spoločné posedenie a tento raz bolo
12. 5. Aby bolo veselšie a program bohatší, pozvali sme si aj seniorský súbor Čabanka z Čabu.
So svojim programom zameraným hlavne
k sviatku Dňa matiek, vystúpila aj Podhoranka.
Program bohatý, občerstvenie chutné, pesničky,
ktoré sme si spolu zaspievali veselé, nálada bola
taká výborná, že našim hosťom sa ani domov
nechcelo ísť.
Naša spolupráca so Spolkom vinohradníkov
a priateľov dobrého vína je výborná a aj tento
rok sme boli pozvaní na oslavu sv. Urbana, ktorá
bola 26. mája a Podhoranka tu vystúpila so svojim programom „Vinohrady, vinohrady“. ZO JDS
vo Výčapoch Opatovciach poriadala v stredu
13. júna športové hry seniorov, na ktorých sa
aktívne zúčastnili štyri naše členky – Laurová,
Ťažárová, Antalíková a Grácová a priniesli sme
si domov dve zlaté medaily. V sobotu 16. júna
bola v Bádiciach súťaž vo varení guláša, prihlásená bola aj Podhoranka. Počasie krásne,
slniečko pripekalo, tak sme si v tieni pod lipou
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rozložili náčinie – kotlík, varechy, misky a potrebné suroviny a náš guláš majster Jožko Jankal,
ktorému ochotne prisluhovalo osem pomocníčok
a dvaja pomocníci sa dal do práce. Aby nám práca

išla lepšie od ruky a čas počas
varenia rýchlejšie prešiel sme
si spolu zaspievali. Aj keď sa
podľa hodnotiacej komisie náš
guláš neumiestnil na prvých
miestach, nám bol najlepší
a všetkým chutil. Bolo to veľmi
pekné a veselé popoludnie.
Inšpirovaní touto akciou,
sme sa dohodli, že si u nás
urobíme keď nie guláš partiu,
aspoň opekačku. Ak trošku
ustúpia horúčavy, stretneme
sa určite na opekačke, ktorú
budeme robiť vo dvore pri malej spoločenskej miestnosti.
Naplánovali sme aj zájazdy:
na 8.8.2012 do Banskej Štiavnice, kde si pozrieme banské
múzeum, potom múzeum vo
Svätom Antone a napokon sa
pôjdeme okúpať do termálneho kúpaliska Vyhne. Ďalší púťový zájazd je naplánovaný
na 8. 9. 2012 do Žarošíc na Morave.
Na všetky pripravované
akcie vás milí naši členovia srdečne pozývame. Podrobnosti
o uvedených akciách budú
včas hlásené v miestnom rozhlase.
Anna Grácová

Receptár
Cesnakovo-paradajková zmes bez konzervovania
Potrebujeme:

Postup:

1 - 2 kg paradajok
30 dkg cesnaku
5 dkg soli

Pripravíme si suroviny, pomelieme ich a spojíme so soľou. Zmesou naplníme suché poháre a odložíme do tmavého, chladnejšieho kúta v našom príbytku. NEVARÍME !!! Nemajte strach, nepokazí sa ani za 12 mesiacov :-)
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