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Podhorany
obecný úrad

Vážení občania, 

 Je tu leto, ktoré nás síce trápi výkyvmi poča-
sia, ale je to obdobie dovoleniek a prázdnin, teda 
čas na relax a oddych. Prajem Vám, aby ste ho pre-
žili v čo najväčšej spokojnosti a pohode. 
 Chcem sa však touto cestou obrátiť na všet-
kých rodičov detí a požiadať o zvýšenie pozor-
nosti a dohľadu nad deťmi, nakoľko počas letných 
prázdnin dochádza v zvýšenej miere ku ničeniu 
obecného majetku a to ničením verejných tabúľ, 
k upchávaniu zámkov dverí, k devastovaniu lavi-
čiek , k upchávaniu vývodov gamatiek na fasáde 
budov, naše čakárne autobusových zastávok sa 
menia na verejné toalety a smetisko. 
  O aktivitách obce sa dočítate v rubrike Uzne-
senia zastupiteľstva, ale spomeniem aspoň nie-
ktoré. Počas leta, resp. do konca augusta t.r. sa po-
kúsime zvládnúť – prístavbu domu smútku v časti 
obce Mechenice spolu s rekonštrukciou poško-
dených častí jestvujúcej budovy, zrekonštruovať 
vstupnú cestu v areály cintorína v časti obce So-
kolníky , ukončiť práce na archeologickej lokalite 
Zaniknutého kostola sv. Michala a opravy na KD 
v Sokolníkoch, rozbiehajú sa aj prípravné práce 
k riešeniu odvodnenia obce, pokračujú práce na 
projekte zmeny technológie obecnej kanalizácie .
 V plnom prúde sú prípravy trojdňových osláv 
900. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci, 
ktoré sa uskutočnia v dňoch 30.  8. – 1.  9.  2013 
s nasledovným programom: 

Areál ZŠ, multifunkčné ihrisko – Športový deň
13.00 h Žiacky futbalový turnaj o pohár starostky 
obce (4 družstvá)
17.00 h Priateľský futbalový zápas Old Boys Nitra 
Dolné Krškany – Old Boys Mechenice 
19.00 h – 22.00 h Diskotéka pre deti pod holým 
nebom
21.00 h Ohňostroj

Slávnostný program 
15.00 h Zahájenie osláv 900. výročia prvej 
písomnej zmienky o Obci Podhorany so 
stretnutím na území archeologickej lokality 
„Zaniknutého kostola sv. Michala“ v časti obce 
Sokolníky 

– Príhovory hostí 
– Posvätenie národnej kultúrnej pamiatky 
– Vernisáž fotografií l obnovy archeologickej lokality 
– Výsadba lipy 

16.00 h KD Sokolníky - Slávnostný príhovor 
a privítanie hostí

– „Tancuj, tancuj vykrúcaj„ – vystúpenie detí MŠ 
a žiakov ZŠ
– Príhovory hostí
– Udelenie ocenení a ďakovných listov za  
zásluhy o rozvoj obce
– Ivan Tóth „Etnografia obcí Podhorany a Bádice“ – 
krst knihy 

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

(od 4/2013 – do 7/2013)

Narodili sa
Sofi Frantalová, Mechenice
Stella Halenárová, Sokolníky
Matúš Budke, Sokolníky

Deťom želáme krásne detstvo, 
plné lásky, šťastia a zdravia.

MaNželstvo uzavreli 
Marián Fülöp, Mechenice a Silvia rod. Fáziková, Horné Lefantovce
Patrovič Lukáš, Sokolníky a Tímea rod. Nergešová, Horné Lefantovce
Slavomíra Strapková, Sokolníky a Martin Dušánek, Sokolníky
Erich Špirk, Sokolníky a Mgr. Jana rod. Dobrovodská, Nitra
Monika Tonková, Mechenice a Radovan Bohuš, Handlová

Novomanželom želáme, aby im manželstvo prinášalo veľa krásnych chvíľ na spoločnej ceste životom.

Spoločenská rubrika

– „Spievaj že si spievaj“ – vystúpenie folklórneho 
súboru Podhoranka 
– „Podhorany včera a dnes“ – výstava fotografií 
a videoprezentácia 
– „Babičkina truhlica“ – prezentácia dobových 
odevov a ručných prác 
– Odpoludnie s Cimbalovou muzikou 

20.00 h Tanečná veselica 
21.00 h Ohňostroj

10.00 h Slávnostná svätá omša - vo farskom 
kostole sv. Michala Archanjela v časti Sokolníky

Areál pri Malej spoločenskej miestnosti 
14.00 h Folklórne popoludnie - “Rok na dedine” – 
vystúpenie žiakov ZŚ a folklórnych súborov: 

– Matičiar z Čakajoviec 
– Čabanka z Čabu 

– Senior z Jarku 
– Bádičanka z Bádic 
– Nádej z Výčap Opatoviec 
– Podhoranka 

21.00 h Ohňostroj

 Na zabezpečenie a dôstojný priebeh osláv sú 
potrebné : 

1. finančné prostriedky 
2. ochota a pomoc všetkých našich občanov

 Obecný úrad Podhorany požiadal o sponzor-
ské príspevky všetky firmy, ktoré akýmkoľvek spô-
sobom participujú na činnosti obce. Zatiaľ sa nám 
podarilo získať príspevky v sume 1 200 €. 
 Veríme, že konanie obecných slávností pod-
poríte svojou účasťou a spomienky, ktoré si odne-
siete budú patriť k tým krajším z prežitého leta. 

30. 8. 2013

31. 8. 2013

1. 9. 2013

Mgr. Magdaléna Bogyová, starostka obce

† oPustili NÁs 
RozáliaVaňová, Mechenice – 78 rokov
Emerencia Kiššová, Mechenice – 85 rokov
Vincent Ment, Mechenice – 76 rokov

Rodine vyslovujeme úprimnú a hlbokú sústrasť. 
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Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

okrúhle životNé jubileÁ 

50 
Jozef Belica, Sokolníky
Marek Desat, Sokolníky
Peter Fülöp, Mechenice
Stanislav Pavlík, Sokolníky    
60 
Oľga Füleová, Sokolníky
Viera Grófová, Mechenice
Anna Jasanová, Mechenice
Ing. Pavel Őrdögh, Mechenice
Gabriela Vokroj, Mechenice

70 
Estera Kováčová, Mechenice
80
Magdaléna Desatová, Sokolníky
Irena Gállová, Mechenice
Irena Slováková, Sokolníky

PekNého veku sa dožili 

81
Vojtech Buday, Sokolníky 
Vilma Lyžičiarová, Sokolníky
82
Helena Levická, Sokolníky

83
Mária Bedeová, Mechenice
84
Monika Kissová, Mechenice, 
Irena Őrdögová, Mechenice
85
Jozef Belica, Sokolníky 
Monika Kadlecová, Mechenice
86 
Margita Kováčová, Sokolníky
88
Aranka Fülöpová, Mechenice 
Anna Strapková, Sokolníky

navrhnuté alternatívy riešenia. V tejto súvislosti 
bolo prijaté uznesenie, že poslanci obecného za-
stupiteľstva do najbližšieho zasadnutia vykonajú 
obhliadku priestorov v MŠ a bývalej MŠ v časti 
Mechenice.
 K otázke odvádzania povrchových vôd boli 
prizvaní dotknutí občania z časti Sokolníky. Po 
bohatej diskusii starostka obce navrhla, že obec 
vytýči siete, dorieši obnovenie rigolu pri Branku, 
vyčistí priepust pod mostom pri futbalovom ih-
risku a zafinancuje výkopy rigolov. OZ bude o rea-
lizácii priebežne informované.
 OZ prerokovalo a schálilo VZN o odvádzaní 
odpadových vôd. Aby záväzné nariadenie splnilo 
svoj účel, bolo doplnené o povinnosť obce vyzvať
každú domácnosť, ktorá nie je pripojená na 
obecnú kanalizáciu, o zdokladovanie likvidácie 
odpadových vôd z vlastných nehnuteľností.
 Na zasadnutí bola prerokovaná žiadosť PD 
Podhorany o schválenie splátkového kalendára 
na DzN. Boli schválené jednotlivé termíny splátok 
na rok 2013.

 Ďalej bolo prerokované a schválené rozpoč-
tové opatrenie č.3/2013, ktoré súvisí s pre nás 
úspešným ukončením súdneho sporu s obcou Vý-
čapy-Opatovce pre neoprávnené platby za čistenie 
odpadovýchb vôd v minulosti. Z uvedeného dô-
vodu bola v rozpočte upravená jeho príjmová časť.
 OZ ďalej schválilo uzatvorenie zmlúv s firmou 
BP BAU na rekonštrukciu domu smútku v časti 
Mechenice a s firmou ELIO na príjazdovú cestu 
s chodníkom k domu smútku v časti Sokolníky.
 V ďalšej časti sa prerokovali aktuálne otázky 
o príprave osláv 900. výročia obce a tiež sťažnosti 
na narúšanie nočného kľudu v okolí pohostin-
ských zariadení (časť Mechenice).
 OZ neschválilo žiadosť Vladimíra Košťálika 
k  zámeru ponúknuť jeho časť parcely parc.  č. 
237/2 ako stavebné pozemky, nakoľko sa jedná 
o pozemok, ktorý nie je v územnom pláne obce 
zahrnutý ako rozvojová plocha bývania.

Oslávencom želáme veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody

3.  mája 2013
  
OZ prerokovalo a na odporúčanie hlavnej kontro-
lórky obce bez zmien, schválilo Záverečný účet 
obce Podhorany za rok 2012. Ďalej prerokovalo 
a schválilo uzatvorenie zmlúv s firmou Aqua-
maat na vypracovanie projektovej dokumentá-
cie a s firmou Ekostavby na vybudovanie diela 

„Podhorany – obecná kanalizácia II. stavba SO 03, 
podružné vetvy tlakovej kanalizácie„.
 V ďalšej časti rokovania OZ v dôsledku nevy-
užívania služieb spoločného školského úradu pre 
potreby ZŠ a MŠ schválilo vystúpenie zo spoloč-
ného školského úradu so sídlom v Jarku.
 OZ schválilo odkúpenie združenej domovej 
kanalizačnej prípojky od spoluvlastníkov L. Kišša 
s manž. a M.Jaroša s manž. do vlastníctva obce po 
ukončení investičných akcií v roku 2013.

  Ďalej bolo prerokované a schválené zloženie 
organizačného výboru na zabezpečenie osláv 
900. výročia osláv prvej písomnej zmienky o obci 
nasledovne, Zoltán Fulop, Anna Grácová, Tibor 
Košťál, Ivan Tóth, Rudolf Vozár /ZŠ/ a Helena Beli-
cová /MŠ/.
 OZ schválilo rozpočtové opatrenie č.2/2013 
v ktorom je premietnuté 5%
navýšenie miezd ped. a nepedag. pracovníkov.

4. júla 2013

 Za prítomnosti riad.MŠ OZ prerokovalo sú-
časnú kritickú situáciu súvisiacu s priestormi pre 
žiakov MŠ. Na budúci škol.rok je prihlásených 43 
detí. OZ permanentne hľadá možnosti riešenia 
kapacity a úrovne terajších priestorov. V boha-
tej rozprave boli zo strany poslancov a riad.  MŠ 

oneskorený, ale pekný Mdd

 Vzhľadom na to, že slávnosť prvého sv. prijí-
mania sa konala 2. júna a chceli sme, aby sa deti 
aj rodičia mohli dôkladne venovať príprave na 
túto udalosť, tohtoročný MDD bol preložený na 
8.  jún.  A hoci tento deň patrí Medardovi, jeho 
povestná kvapka v  tento deň nekvapla, naopak, 
práve tento deň bol úplne ideálny na uskutočne-
nie všetkých aktivít, ktoré boli naplánované.
 Vedenie školy zabezpečilo označenie celého 
školského areálu a  pripravilo občerstvenie pre 
všetkých účastníkov. Odmeny pre najlepších sa 
ocitli v  tradičnom obchode, kde si deti mohli za 

žetóny, získané na rôznych súťažných stanoviš-
tiach, tieto odmeny vymeniť. Súťažilo sa v streľbe 
na cieľ, v  hode granátom, v  behu vo vreciach, 
v  hode loptičkou na pyramídu zhotovenú z  ple-
choviek a  v  preťahovaní lanom. Mnohí, hlavne 
starší žiaci, už dokonale ovládajú metodiku získa-
vania žetónov i vybraných odmien.
 Novinkou medzi disciplínami bola jazda na 
živom koni, ktorého na tento účel pripravil pán 
Slovák. Statný žrebec Marlboro s  mohutnou hri-
vou a  pekným sedlom trpezlivo nosil na sebe 
nielen naše deti, ale aj niektoré mamičky. Kôň bol 
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dokonale využitý počas celého popoludnia. Pre 
mnohé deti to bol nezabudnuteľný zážitok. Bola 
to jediná disciplína, za ktorú sa nezískavali žetóny, 
pretože samotná jazda sa považovala za odmenu.
 Deň detí sa vydaril, hoci si radosť našich detí 
mohlo prísť pozrieť viac dospelých. Veď mnohí si 
pamätáme z  detstva, že ak nejaký náš dobrý vý-
kon alebo skutok videl dospelý človek a  prime-
rane vyjadril aj svoje uznanie, dobre nám to padlo 

a pomáhalo v snahe o zlepšovanie sa vo všetkom. 
Aj dnešné deti prahnú po uznaní, po pochvale. 
Ak si to zaslúžia, doprajme im to. A nemusia tak 
konať iba príbuzní! Organizovanie spoločenských, 
kultúrnych a športových podujatí je na to najlep-
šou príležitosťou. Zúčastňujme sa ich preto v  čo 
najväčšom počte.

Ivan Tóth

 Záver školského roka tradične vypĺňajú výlety 
a športové aktivity. Naša základná škola vytvorila 
podmienky na to, aby koncoročný výlet mohli ab-
solvovať žiaci všetkých ročníkov. Naši žiaci v rámci 
týchto výletov spoznávali atraktívne miesta našej 
vlasti. Navštívili Donovaly, Štúrovo, Topoľčianky 
a ich okolie, turistický areál Jedliny v Tríbečskom 
pohorí a  počas vysokých júnových horúčav za-
bezpečil pán riaditeľ Vozár výjazd všetkých žiakov 
na kúpalisko v Topoľčanoch, kde sa deti mohli kú-
pať zdarma pod dohľadom skúsených plavčíkov.
 Vedenie základnej školy a  pani učiteľka Me-
dová zorganizovala školské turnaje o putovný po-
hár ZŠ Podhorany vo futbale a vybíjanej za účasti 
hráčov a hráčok zo ZŠ Čakajovce, Preseľany, Pod-
horany a Veľké Zálužie. Táto športová udalosť bola 
veľmi dobre pripravená po stránke organizačnej 
a  materiálnej, čo svojimi postrehmi potvrdili aj 
učitelia z hosťujúcich škôl. Veľmi sa im páčila naša 
škola i jej areál. Športové podujatia prebiehali vo 
veľmi živej kulise, ktorú vytvorili nielen naši žiaci, 
ale aj práve nehrajúci žiaci z hosťujúcich škôl.
 Dievčatá súťažili vo vybíjanej a ako najlepšie 
sa prejavili hráčky z Veľkého Zálužia, ktoré turnaj 
vyhrali bez straty bodu so skóre 39:7. Na druhom 
mieste skončili s  jedným prehraným súbojom 
žiačky ZŠ Podhorany so skore 29:8. Tretie skončili 
Preseľany, ktoré vyhrali jeden zápas a mali celkové 

skóre 15:36. Bez vyhratého duelu absolvovali tur-
naj žiačky zo ZŠ Čakajovce so skóre 11:43. Suve-
rénnym víťazom futbalového zápolenia sa stali 
hráči z  Čakajoviec, ktorí vyhrali všetky zápasy. 
Ďalšie mužstvá získali všetky po jednom víťazstve. 
Zásluhou vyhraného vzájomného zápasu druhé 
miesto obsadili žiaci ZŠ Podhorany, tretie boli Pre-
seľany a a na štvrtom mieste skončili žiaci zo ZŠ 
Veľké Zálužie.
 Súčasťou športových zápolení bolo aj vyhlá-
senie najlepších hráčoch na jednotlivých postoch.
Za najlepšieho brankára vybrali členovia hod-
notiacej poroty Juraja Hunku z  Čakajoviec. Naj-
lepším strelcom sa stal Tomáš Lazar z Čakajoviec 
za najužitočnejšieho hráča vyhlásili Jozefa Žáka 
zo ZŠ Preseľany. V súťaži o  najsympatickejšieho 
hráča zvíťazil Marian Fúska z Čakajoviec. Za ním 
skončili Michal Bárek, Kristián Ivančík a  Enriko 
Desat z Podhorian. šwNajsympatickejšou hráčkou 
sa stala Viktória Hradská zo ZŠ Podhorany, za ňou 
Monika Bédiová zo ZŠ Veľké Zálužie a tretie skon-
čila naša Samantha Tonková.
 Obidva športové turnaje prebehli vo vzác-
nom duchu fair play, prispeli k upevňovaniu pria-
teľských medziľudských vzťahov zúčastnených 
škôl, zdravej súťaživosti a  v  neposlednom rade 
k zvyšovaniu fyzickej zdatnosti súťažiacich. 

Ivan Tóth

Školské turnaje o pohár ZŠ Podhorany 
vo futbale a vybíjanej
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Vydarený EdraŠ

 Ak rozšifrujeme skratku EDRaŠ, dostaneme 
takéto viacslovné pomenovanie - Európsky deň 
rodičov a škôl. Takéto dni sa v Európe konajú už 
dávnejšie. Ich cieľom je zblíženie sa rodičov na 
pôde školy úplne neformálne, spontánne, aby 
nazreli do problematiky školy, zúčastnili sa otvo-
rených vyučovacích hodín a  bezprostredne sa 
porozprávali s  učiteľmi i  ostatnými pracovníkmi 
školy.
 Rodičia našich žiakov, hlavne tí, ktorí to ro-
dinné a pracovné podmienky umožňujú, sa k or-
ganizovaniu takéhoto dňa stavajú veľmi pozitívne. 
Pri príprave tohto dňa aktívne spolupracujú s ve-
dením školy. Tohtoročný EDRaŠ sa konal 17. mája. 
Rodičia, ale aj príbuzní našich žiakov, sa zúčast-
nili vyučovania počas prvých dvoch vyučovacích 

hodín. Zažili atmosféru, videli i  počuli svoje deti 
priamo pri odpovediach alebo ich aktivitu, resp. 
pasivitu, počas celej vyučovacej jednotky. Niek-
torí porovnávali vyučovanie za ich školských čias 
s tým, čo umožňuje súčasná situácia v školách. Na 
mysli mali hlavne nízky počet žiakov v triedach. Je 
smutné, že stupeň životnej úrovne je v nepriamej 
úmere k natalite (pôrodnosti). Z nášho pohľadu je 
ešte smutnejšie to, že situácia v zamestnanosti ani 
neumožňuje pozitívny obrat v tomto smere...
 Rodičia v  spolupráci so zamestnancami škol-
skej jedálne pripravili pre všetkých účastníkov 
chutné občerstvenie, a tak sa celá akcia končila 
v neskorých popoludňajších hodinách.

Mgr. Rudolf Vozár 

 Máme tu koniec školského roka a začali letné 
prázdniny plné zábavy, oddychu a  nových zážit-
kov. Ale skôr ako ,,Hurá,, na prázdniny by sme Vás 
chceli ešte priblížiť akcie, ktoré sa konali počas 
mája a júna v našej Materskej škole Podhorany.
 Prvá májová nedeľa patrila našim mamám. 
Konala sa slávnostná akadémia ku ,, Dňu matiek,, 
kde naše deti tancom a spevom chceli potešiť sr-
diečko svojej mamičky. O týždeň neskôr deti MŠ 
boli pozvané na slávnosti sv. Urbana, kde svojím 
programom pobavili všetkých návštevníkov. Vy-
slúžili si veľký potlesk, čo mu sa veľmi tešíme.
 Ďalšou akciou, ktorá sa konala boli ,,Policajti 
v  našej škôlke,,. Príslušníci policajného zboru 
v  rámci programu bezpečnosti na ceste nás po-
učili rizikách, ktoré nielen deťom hrozia na ceste. 
Vyskúšali sme aj dopravné ihrisko a naše nové do-
pravné prostriedky, ktoré deti dostali do daru za 
čo ďakujeme.
 Keďže aj deti majú svoj sviatok, akcia ku ,, Dňu 
detí,, sa konala v spolupráci zo Základnou školou 
Podhorany. Akcia sa niesla v  duchu radosti a  zá-
bavy. Každý si mohol zasúťažiť a  za odmenu do-
stal malý darček. Atrakcie sa deťom veľmi páčili 

a odchádzali plní zážitkov, čo nás motivuje i naďa-
lej podieľať sa na takýchto akciách pre naše deti.
 Tak ako každý rok aj tento sme spolu s deťmi 
navštívili v  Starom divadle v  Nitre divadelné vy-
stúpenie ,,Ako šlo vajce na vandrovku,,. A na konci 
školského roka sme sa vybrali pozrieť zvieratká 
do ZOO Bojnice. Tento celodenný výlet mal u detí 
vzbudiť záujem, poznať a  na vlastné oči vidieť 
rôzne exotické zvieratká. Tento výlet považujeme 
za veľmi vydarený z  hľadiska úspechu u  našich 
detí a na budúci rok si ho plánujeme zopakovať. 
 Rozlúčková slávnosť sa konala 26. júna 2013, 
kde sa so škôlkou rozlúčkovými piesňami a  bás-
ničkami lúčili naši budúci prváci: Tomáško Bakyta, 
Samko Čelinák, Marko Dobiaš, Lianka Dobiašová, 
Monika Golembiovská, Dajanka Királová, Stanko 
Košťál, Ninka Košťálová, Adrianko Kováč, Ja-
kubko Kucka, Sofinka Lisyová, Janka Malinová 
a Barborka Zrubcová. Prajeme im veľa úspechov 
a nech sa im darí vo ,, veľkej škole,,.
 Na záver Vám chceme popriať krásne leto 
a  nech sa zdraví a  plní energie vidíme v  novom 
školskom roku v septembri.

Mgr. Klaudia Kunová

Podhorančekovia
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Zo života farnosti oslavy svätého Urbana 2013

 V druhom kvartáli aktuálneho roku bolo v na-
šej farnosti prvé sväté prijímanie dvanástich detí, 
ktoré bolo výnimočné tým, že všetky deti boli iba 
z Podhorian. Na poslednú cestu sme odprevadili 
troch veriacich. Vo farnosti sa v máji slávila svätá 
omša na počesť svätého Urbana v spolupráci so 
Spolkom priateľov dobrého vína v Mecheniciach 
a podhorianskym obecným úradom. 
 V  júni sa začala opravovať fasáda farského 
kostola v Sokolníkoch. Cieľom je realizácia týchto 
prác: vyspravenie rímsy, vapovanie kostolného 
múru, oprava trhlín, nanesenie protiplesňového 
penetračného náteru, a v konečnej fáze aplikácia 
štrukturovaného fasádneho náteru.

 Popritom sa realizovala kompletná údržba 
kovových častí kostolného oplotenia v  Mecheni-
ciach a  aktuálne prebieha oprava celého oplote-
nia areálu bádického kostola. V budúcnosti sa plá-
nuje vykonanie sond v murive interiéru farského 
kostola v  Sokolníkoch, s  cieľom získania potreb-
ných vzoriek na laboratórnu analýzu, zameranú 
na zistenie koncentrácie soli a  vody. Stopy vlh-
kosti siahajú do 150 centimetrovej výšky. Podľa 
analýzy sa rozhodne, kam aplikovať chemickú 
injektáž, respektíve kam stačí sanačná omietka. 
S prianím pekných prázdnin

ThLic. Štefan Rácz, PhD.

 Tohto roku 25. máj pripadol podľa kalendára 
na sobotu, teda presne na deň, kedy vinohradníci 
oslavujú svojho patróna sv. Urbana a boli o to vý-
znamnejšie, že sa niesli v duchu blížiaceho sa 900. 
výročia prvej zmienky o našej obci v II. Zoborskej 
listine z roku 1113. Po nevyhnutných, nám už ru-
tinných prácach v areáli vo vinohradoch, akými sú 
úprava cesty, orezávanie kríkov, stromov, kosenie 
trávy deň pred tým, t.j. v piatok vinohradníci a už 
aj prisťahovaní chatári, ktorí si obľúbili túto loka-
litu a prijali sme ich medzi nás, začali stavať stany, 
vynášať stoly, stoličky a ďalšie množstvo všetkého 
potrebného materiálu k zabezpečeniu tohto podu-
jatia. Na pódium sme umiestnili veľký plagát, ktorý 
všetkým pripomenul, že tento rok je jubilejným pre 
našu obec.
 V sobotu sme sa zobudili do pochmúrneho, 
zamračeného, nič dobré neveštiaceho rána. Vôbec 
to nevyzeralo na pekný deň, aký sme si priali. Naša 
Žibrica bola zahalená v oblakoch a každú chvíľu sa 
mohlo rozpršať. Začali sme uvažovať aj nad prelo-
žením celej akcie na nedeľu. Naši vinohradníci sa 
však dobre modlili a Pán Boh nás vyslyšal. Okolo 
deviatej sa začali mraky trhať, hmla sa rozplynula a 

slnečné lúče postupne pozlátili mechenické vino-
hrady. Vtedy začali prípravy naplno a okolo obeda 
bolo všetko pripravené, ako sa patrí a má byť. Po-
poludní začali prichádzať prví návštevníci a  po-
zvaní hostia, aby si chytili lepšie miesto pred tribú-
nou. Krátko po 15-tej hodine náš miestny moderá-
tor Ing. Košťál privítal všetkých v našom krásnom 
areáli a odovzdal slovo pani starostke Mgr. Bogy-
ovej, ktorá pozdravila a privítala všetkých prítom-
ných návštevníkov a hostí. Poďakovala organizáto-
rom za obetavú prácu pri celej príprave podujatia. 
Ako posledný sa prihovoril prítomným predseda 
spolku vinohradníkov a  priateľov dobrého vína. 
Privítal všetkých a poprial im nezabudnuteľný kul-
túrny zážitok v prekrásnej prírode našich vinohra-
dov.Svätú omšu, ktorou sa oslavy začali, celebroval 
páter P. Kobliha. Vo svojej homílii sa zameral na vi-
nohradníkov, na ich ťažkú prácu, ktorej výsledkom 
je aj liturgický nápoj „víno“, používaný pri svätých 
omšiach dodnes. Po skončení sv. omše bola ešte 
krátka pobožnosť a požehnanie viníc.
 Kultúrny program otvorili naši najmenší – škôl-
kári. Za pomoci pani učiteliek a prítomných rodičov 
nám zatancovali, zaspievali, skrátka rozliali dobrú 

Slávnosť prvého svätého prijímania

 V nedeľu 2. júna v našej farnosti prijalo 12 detí 
po prvýkrát do svojich srdiečok Pána Ježiša. Počas 
školského roka sa pripravovali na tento krásny deň 
na hodinách náboženstva. Atmosféra tejto chvíle 
je neopakovateľná, tí ktorí túto slávnosť sami 
prežili, určite na tento okamih nikdy nezabudnú. 

Našim prvoprijímajúcim deťom želáme, aby si po-
city z tohto okamihu navždy zapamätali, aby si ich 
hlboko zapísali do svojich sŕdc s tým, že čokoľvek 
ich v živote postihne, môžu sa spoliehať na Pána 
Ježiša.

Bc. Gabriela Pánska
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Slovom odborníka

náladu medzi prítomných. Po nich vystúpili na pó-
dium naši starí známi – súbor Zbežanka zo Zbehov. 
Pod vedením Ing.Štefanku so svojim programom 
zaujali a potvrdili, že sú ozajstnou špičkou medzi 
folklórnymi skupinami u nás na okolí. Na záver 
naša Podhoranka peknými novými piesňami so 
svojho repertoáru ukončila prvú časť kultúrneho 
programu. Naši účinkujúci vyhladli aj vysmädli, 
presunuli sa preto do pripraveného stanu, kde ich 
čakal výborný vinohradnícky guláš a na zapitie 
dobré podhoranské vínko. Posilnení občerstvením 
nálada stúpla a opäť zaznel zvuk harmoniky pána 
Štefanku a nádhernými pesničkami pokračovali sú-
bory spoločne.
 O 20.00 h hodine začala druhá oficiálna časť 
kultúrneho programu. Na malé pódium v lone 
podhoranskej prírody vystúpili naši noví chatári 
(neskôr možno aj vinohradníci) - mladí nitrianski 
a bratislavskí herci, ktorí si mechenické vinohrady 
a okolitú prírodu veľmi obľúbili. Ako povedali, že 
je to pre nich oáza kľudu a ticha, kde načerpajú 
sily pre ich ďalšiu umeleckú činnosť. Trio skupina 
TRJOF metalita P. Makranský, I. Šimek a P. Horváth 
nám zaspievali nádherné muzikálové a operetné 
piesne. V zastúpení nežného pohlavia bola Alenka 
Pajtinková, známa ako policajtka zo seriálu Horúca 
krv, ktorá u časti mužského osadenstva zožala 
veľké ovácie a získala si ich srdcia. Tento nádherný 
umelecký zážitok prvý raz v prírode v našich vino-
hradoch ukončili bratia M. Hudec a R. Hudec, ktorí 
tiež nezaostali za svojimi kolegami ich krásnymi 
hlasmi. Po tomto vyše hodinovom programe, ktorý 
kultúrne zvyšuje úroveň celého nášho podujatia, 
do polnoci vyhrávala skupina Country song J.Sú-
keníka. Po zotmení sme zapálili obrovskú vatru a o 
chvíľu neskôr bol už tradičný ohňostroj, na ktorý už 

netrpezlivo čakali naši najmenší.
 V bufete nechýbal výborný vinohradnícky gu-
láš od našich známych gulášmajstrov G.Benďáka 
a E. Benďáka. Ku tomu sa čapovalo dobré chladené 
pivo, domáce víno z našich viníc, alko aj nealko. 
Pribúdajúcimi hodinami nálada stúpala, pesnička 
striedala pesničku a postupne sa zaplnil trávnatý 
tanečný parket pred pódiom. Dobrá nálada sa udr-
žala aj dlho po polnoci a hlavne pri výčape. Záver 
nám urobila naša elektrocentrála, keď sme minuli 
všetok benzín do nej. Výčap fungoval aj pri svetle 
bateriek. Keď sa vypálili aj tie, začali sa pomaly aj tí 
najvytrvalejší rozchádzať do chatiek, či domov. Zo 
žeravej pahreby táboráka sa sem tam objavili pla-
mienky dohárajúceho ohňa. Ani sme sa nenazdali, 
vhupli sme do nového dňa, keď sa na horizonte 
spoza Žibrice objavili prvé slnečné lúče, pozlátili 
mechenické vinohrady a dali nám opäť nádej pek-
ného slnečného počasia. Toto dalo bodku za 13. 
ročníkom osláv sv. Urbana, ktorý sa uskutočnil za 
priam nádherného počasia s prekrásnym kultúr-
nym programom.
 Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí po-
máhali pri realizácii celého podujatia. Ďakujem za 
pekné programy MŠ Podhorany – pani učiteľkám, 
ktoré detičky pripravili a aj s nimi do viníc prišli, 
ďakujem súboru Zbežanka zo Zbehova a ďaku-
jem aj domácemu súboru Podhoranka. Ďakujem 
našim mladým umelcom – hercom nitrianskeho 
a bratislavských divadiel. Veľké ďakujem patrí hlav-
nému sponzorovi podujatia, firme IZ METALPLAST, 
Z.Fülövi a I.Janebovi, ktorí poskytli najväčšiu tech-
nickú, materiálnu i finančnú pomoc.

Zoltán Fülöp
predseda spolku vinohradníkov 

a priateľov dobrého vína

Michal Kravčík – Dažďové záhrady

bude dažďová záhrada lákať komárov?
 Nie. Životný cyklus komárov je 7-12 dní. 
Dobre navrhnutá dažďová záhrada nesmie vy-
tvárať podmienky pre stojatú vodu tak dlho, aby 
larvy komárov mali príležitosť ukončiť svoj životný 
cyklus. Dažďové záhrady majú tiež tú výhodu, že 
lákajú vážky, ktoré sú predátormi komárov.
sú dažďové záhrady ťažko prevádzkovateľné?
 Nie. Pôvodné rastliny pre danú lokalitu v daž-
ďovej záhrade vytvárajú nádherné kvetinové zá-
hony a preto nevyžadujú zvláštnu starostlivosť.
je dažďová záhrada drahá?
 Nemusí to byť. Ak si kúpite rastliny a prácu si 
urobíte sami, náklady dosiahnu 5 – 10 EURO/m2. 
Ak si zaplatíte architekta resp. krajinného ekológa 
na projekt, náklady sa zvýšia na 20 – 80 EURO/m2.
Najvhodnejšie miesto pre dažďovú záhradu
 Dažďová záhrada môže byť umiestnená na 
trávniku v blízkosti vášho domu so zbieraním 
dažďovej vody zo strechy i z ostatných spevne-
ných plôch vášho pozemku. Zistite si ako odteká 
dažďová voda z vášho pozemku. Najväčšie zdroje 
vody sú zo strechy, spevnených plôch a zhutne-
ných pôd. Vzdialenosť dažďovej záhrady od vášho 
domu i od susedov by nemala byť menšia ako 10 
metrov, aby sa zabránilo vplyvu priesaku vody 
pod stavbu. Záhradu neodporúčame umiestňo-
vať v priestore existujúcej kanalizácie respektíve 
priekopy. Najvhodnejšie pre dažďovú záhradu je 
slnečné miesto dizajnovo integrované do celej zá-
hrady, podľa možnosti nie pod veľkými stromami, 
ani v lokalite veľkých koreňov. Umiestnenie daž-
ďovej záhrady odporúčame v najnižších priesto-
roch rovinatej časti vášho pozemku.
veľkosť dažďovej záhrady
 Vaša dažďová záhrada môže byť ľubovoľnej 
veľkosti. Ideálne je vytvoriť dažďovú záhradu, 
ktorá bude absorbovať všetok pozbieraný dážď, 
ktorý za normálnych okolností odteká z vášho 

pozemku. Predsa len bežná dažďová záhrada pre 
rodinný dom je 10-30 m2. Veľkosť vašej dažďovej 
záhrady bude závisieť na nižšie uvedených fakto-
rov: Hĺbka záhrady. Objem odtoku dažďovej vody 
zo strechy aspevnených plôch. Druh pôdy na zá-
hrade

Privádzanie vody do dažďovej záhrady
 Existuje niekoľko možností privádzania daž-
ďovej vody zo strechy a spevnených plôch do 
dažďovej záhrady. Môžete jednoducho odpojiť 
dažďové odkvapové rúry od dažďovej kanali-
zácie a presmerovať vodu do dažďovej záhrady 
povrchom vyspádovanou priekopou. Alterna-
tívne môžete osadiť podzemnú PVC rúru pod 
povrchom s privedením dažďovej vody zo strechy 
do dažďovej záhrady. Na ochranu pred silným 
prúdom vody a erózie z potrubia do dažďovej 
záhrady je vhodné osadiť vyústenie potrubia ge-
otextíliou a kameňmi. Dažďová záhrada môže byť 
kombinovaná pred vstupom ešte osadením suda, 
do ktorého priteká dažďová voda zo strechy.
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hĺbka a sklony svahov dažďovej záhrady
 Veľkosť dažďovej záhrady bude ovplyvňovať 
hĺbku i sklon svahov. Ideálna hĺbka dažďovej zá-
hrady je medzi 15 - 30 cm. Pri hĺbke 15 cm bude 
musieť dažďová záhrada byť pomerne veľká, aby 
bol dostatok kapacity na akumulovanie zozbiera-
ného objemu dažďa. Na druhej strane dažďová zá-
hrada hlbšia ako 30 cm môže zadržiavať dažďovú 
vodu príliš dlho v závislosti od pôdneho substrátu. 
Neodporúčame sklony svahov dažďovej záhrady 
viac 12 %. Dažďové sudy môžu byť tiež použité na 
zber dažďovej vody zo strechy s jej následným po-
užitím v dažďovej záhrade. Použitie suda ovplyvní 
aj veľkosť plochy dažďovej záhrady.
stanovenie zbernej plochy povodia dažďovej 
záhrady
 Zrátajte plochu striech budov na Vašom po-
zemku a plochu spevnených prístupových ciest a 
chodníkov. Navrhnutím zonácie hĺbok dažďovej 
záhrady a výpočet plochy zberu dažďovej vody 
do záhrady je ďalším krokom k určením plochy 
dažďovej záhrady. Môžete podľa vhodnosti na-
vrhnúť aj 2-3 dažďové záhrady v závislosti od 
vhodnosti lokality vášho pozemku.

základné pôdne testy
 Existujú jednoduché testy, ktoré možno vyko-
nať na zistenie typu pôdy, ktorú máte v záhrade. 
Pôdy môžu byť piesčité, prachovité, ílovité. Tu sú 
niektoré námety na testy:
 Najjednoduchším testom je zobrať vlhku 
pôdu medzi špičky prstov. Piesčitú pôdu cítite 

veľmi zreteľne, pri prachových časticiach hladkosť 
a pri ílovitých časticiach lepkavosť.
 Ďalším testom môže byť vzatie vlhkej pôdy 
medzi palec a ukazovák a nanesiete pás hliny 
na hladkú plastovú dosku. Piesčitá pôda netvorí 
stuhu, nanesený pás z prachovej pôdy bude 
krátky a priesvitný a z ílovitej pôdy bude pás dlhý 
a hrubý.
 Pri suchom teste urobte guľu a nechajte 
uschnúť niekoľko hodín. Ak je pôda suchá, roz-
drvte ju medzi palcom a ukazovákom. Piesčitá 
pôda sa rozdrví ľahko, prachová sa rozdrví ťažšie a 
ílovité pôdy sa rozdrvia veľmi ťažko až nemožne.
Ďalší výskum pôdnych typov
Najjednoduchší spôsob, ako určiť vlastnosti 
pôdy vo vašej záhrade je pozvať si pedológa 
z   Pôdoznaleckého ústavu. To však stojí peniaze. 
Vlastnosť pôdy ovplyvňuje rýchlosť vsaku pri na-
sýtenej hydraulickej vodivosti, hĺbke nepriepust-
ného podložia a úroveň hladín podzemných vôd.  
Z mapy môžete určiť miesto pre dažďovú záhradu 
v záhrade. Z mapy si môžete tiež vybrať typ pôdy 
v mieste navrhovanej dažďovej záhrady. Bohužiaľ, 
najmä v mestských oblastiach, nie všetky pôdy sú 
plne zmapované, pretože aj na Vašom pozemku 
mohla byť navozená sutina či zemina z inej loka-
lity, čo nie je  zaregistrované v mape. Najjedno-
duchšie je urobiť pôdny test, ako je to vyššie napí-
sané. Ďalší spoľahlivý spôsob testu pôdy je vyko-
pať jamu, do ktorej nalejete vodu a zistíte rýchlosť 
vsaku. Ak máte pochybnosti, vhodné je sa obrátiť 
na profesionála. Majte na pamäti, že najvhodnej-
šie je vybudovať dažďovú záhradu na piesočnatej 
alebo prachovitej pôde. Ak však máte ílovité pôdy, 
odporúčame zlepšiť priepustnosť pôdy napríklad 
kompostovaním.

Pokračovanie v budúcom čísle

Ambulancia všeobecného lekára
MUDr. Martin Ševčík
Ambulancia v Nitre – rožný dom na hlavnej ulici 
(50 m od železničnej stanice) Štefánikova tr. 142
Tel.: 0948 105 577

Pondelok 7.30 h – 10.30 h
Utorok 12.00 h – 14.00 h
Streda 7.30 h – 10.30 h
Štvrtok  ambulancia Topoľčany
Piatok 7.30 h – 10.30 h

 Iba pred nedávnom, teda vo 4. čísle Spra-
vodaja 2012 sme vám s nadšením oznámili, že 
konečne máme aj u nás praktického lekára pre 
dospelých. Chceli sme tak výjsť v ústrety hlavne 

starším obyvateľom, aby nemuseli cestovať napr. 
za predpísaním liekov a keď by už cestovali do 
Nitry, aby vybavili všetko jednou cestou. Lekár po-
núkal viacero služieb a ak by mal stúpajúci počet 
prihlásených ku nemu, uvažoval o rozšírení ordi-
načných hodín. Žiaľ naši obyvatelia o túto službu 
neprejavili záujem a z celkového počtu 902 oby-
vateľov nad 18 rokov, z čoho je 273 nad 60 rokov 
sa ku nemu prihlásilo 30. Za takéhoto stavu sa 
lekár rozhodol ukončiť ambulantné hodiny u nás 
v Podhoranoch. Aj zabezpečením tejto služby mal 
byť posun našej obce trochu vpred.
 Škoda... škoda času a námahy o vytvorenie 
niečoho...

Anna Grácová

 Dlho som sa zaoberal úvahou, či by sme aj 
v  Podhoranoch mohli zriadiť Dedinské múzeum. 
Tento nápad nebol môj, ale mňa to nesmierne 
chytilo a tak zaujalo, že som nemal pokoja, kým sa 
nezačal realizovať. Lenže kde? Predsa som našiel 
objekt, ktorý by sa na to hodil. Za ambulanciou le-
károv a malej a veľkej spoločenskej miestnosti zo-
stala budova starého skladu, WC a drevárne. Stav 
celej budovy je žalostný – strecha deravá, škridle 
rozbité, hrady prehnité, dvere vypadnuté, okná 
bez skla, omietka opadáva. Už dávno neslúži účelu, 
na ktorý bola zriadená. Ešte rok a sama sa zrúti, 
alebo kvôli bezpečnosti ju bude treba odstrániť. 
Nie je spojená s veľkou spoločenskou miestnos-
ťou, nie je ani vhodná na ďalšie využitie. Ideálna 
a najvhodnejšia pre zriadenie Dedinského múzea 

– Izby ľudových tradícií. Aj ďalšie argumenty sú za. 
Po prvé, je to obecný majetok, areál je ohradený, 

je v strede obce a nakoniec, slúžiť bude pre všet-
kých. Ako dedinské múzeum, vinohradnícky dom 
na schôdze vinohradníkov a  členov speváckeho 
súboru Podhoranka. Cez zimu sa tu môžeme 
schádzať pri poháriku vareného vínka na stole 
s koláčmi a pagáčmi, zaspievať si vianočné koledy. 
Konečne aj naša obec bude mať reprezentačný 
kultúrny stánok tradícií našich predkov. Na okolí 
je skoro v každej obci takáto Izba ľudových tradí-
cií. A nakoniec, bol by to pekný darček pre obec 
a  všetkých, ktorý by sa slávnostne otvoril pri prí-
ležitosti osláv 900. výročia našej obce. Veď vtedy 
nás navštívi veľa hostí, rôzne folklórne skupiny 
a ľudia z okolia. Určite to bude príjemnejší pohľad 
na pekne zrekonštruovanú budovu v štýle starého 
gazdovského domu, ako na ošarpanú chátrajúcu 
dreváreň a WC. S prácami sme začali už 3. 6. 2013. 
Celú budovu sme vyčistili od odpadkov, vybúrali 

Lekár v Podhoranoch?

Začala sa rekonštrukcia dedinského domu
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sme priečky, čím sa vytvorila jedna veľká miest-
nosť – kuchyňa a menšia - hosťovská izba. Zamu-
rovali sme staré okná a dvere, urobili otvory pre 
nové. Po veľkej námahe sme zohnali staré okná 
a dvere, vhodné na náš domček. Po ich zreštau-
rovaní, vyčistení, boli osadené do pripravených 
otvorov. Vybudovali sme komín, opravili strechu. 
Vymenili dosky, laty, poškodenú škridlu, doplnili 
chýbajúcu. Zabetónovali sme diery v podlahe 
a opravili základy. Vo veľkej miestnosti je strop izo-
lovaný a začistený. V menšej bude klasický z hrád 
a dosiek. Pred budovou – vchodom, je vybetó-
novaný „gánek“, ktorý bude následne obložený 
lomovým kameňom a opatrí sa dreveným zábrad-
lím. Ešte zostáva obiť staré vonkajšie i vnútorné 
omietky a všetko nanovo omietnuť. Nakoniec sa 
vymaľuje, dokončí podlaha a ostáva už len zariadiť 
v štýle starého gazdovského domu.
 Tu vyzývam vás milí spoluobčania. Iste via-
cerí nájdete doma rôzne staré veci po rodičoch, 
starých rodičoch, ktoré by ste vyhodili, lebo do 
moderného domu sa nehodia. Nám však pomôžu. 
Každý kus nábytku, taniere či ostatné 
veci, kde cítiť ducha a dobu z čias 
našich predkov. Toto všetko sa 
zachová pre budúce generácie. 
Vopred ďakujem.

 

 Nákup stavebného materiálu ide v mojej osob-
nej réžii, iba určitá časť z pokladne Spolku vino-
hradníkov a priateľov dobrého vína. Obraciam sa 
aj na vás ostatných občanov našej obce, ktorí ste 
sa ešte nezúčastnili na rekonštrukčných prácach 
a ak máte trochu času, príďte nám pomôcť. Každá 
ruka je vítaná. Obraciam sa aj vás naši miestni pod-
nikatelia a prosím aspoň o niektoré drobné práce. 
Hlavne stolárske a stavebné, poprípade aj materi-
álnu či finančnú pomoc vo forme sponzorstva. Nie-
ktorí už aj pomohli prácami, materiálom aj finan-
ciami. Všetko je podrobne zachytené v stavebnom 
denníku. Čo sa kedy robilo, koľko hodín kto od-
pracoval. Tento bude k nahliadnutiu pri otvorení 
budovy. Ostáva nám ešte mesiac k dokončeniu a 
ja pevne verím, že to spoločnými silami dokážeme. 
Teraz prostredníctvom Spravodaja chcem poďako-
vať doteraz najaktívnejším, ktorí sa do prác zapojili. 
Sú to tí istí, ako vždy, keď treba niečo urobiť. Zo 
staršej generácie E. Fülöp, D. Lisy, R. Lisy, J. Pluta. Z 
mladších P. Fülöp, M. Dobiáš, J. Tulipán, a zo žien 
G. Lisyová, T. Fülöpová.
 Verím, že tieto riadky prebudia vo vás chuť 
pomôcť a budeme mať radosť z dokončenia tohto 

diela a hrdo môžeme prehlásiť „som miestny pat-
riot – teda Podhorančan“.

Zoltán Fülöp

 Po hodinách a hodinách vymýšľania, vybavo-
vania, zháňania peniažkov, kopania, montovania 
a maľovania sme konečne v máji mohli privítať 
deti na novom ihrisku v časti obce Sokolníky – Pa-
žiť. Všetkej tej paráde dominuje šmýkala s domče-
kom a veľké pieskovisko. Ihrisko je vysoko atrak-
tívne aj svojou farebnosťou a materiálovým zlade-
ním. Všetky použité materiály sú ekologické. Jed-
notlivé časti ihriska – plochy na lezenie, kĺzačky 
či hojdačky sú vyrobené zo smrekového dreva, 
ošetreného ekologickými lakmi. Každý typ je ori-
ginál. Ihrisko je pre deti bezpečné, jeho parametre 
spĺňajú všetky požadované normy Európskej únie 
pre detské hracie prvky. Okamžite po svojej in-
štalácii si ihrisko získalo veľa priaznivcov. Dote-
rajšie náklady na výstavbu ihriska sa pohybujú na 
úrovni 3 000 €. Z uvedenej sumy prispeli rodičia a 
podnikatelia z časti obce Sokolníky sumou 2 600 
€ a Obecný úrad Podhorany sumou 400 €.
 Ihrisko pravdaže ešte stále nevyzerá celkom 
podľa našich predstáv, chceli by sme ešte skrášliť 
jeho okolie a zakúpiť ďalšie herné prvky. Organi-
zované budú preto ešte ďalšie brigády, na ktoré 
by som chcela touto cestou pozvať všetkých 
ochotných rodičov detí. Čas konania brigády 
bude hlásený obecným rozhlasom. Príďte medzi 
nás a spoločnými silami dokončíme krásne dielo, 
ktoré bude slúžiť všetkým našim malým deťom.
Veľké ďakujem patrí predovšetkým Marcelke 

Skalkovej za obetavú prácu pri realizácii nášho 
ihriska a tak isto aj pánovi zástupcovi školy Mgr. 
Danielovi Bihányimu, ktorý podporil našu myš-
lienku vytvoriť toto detské ihrisko. Poďakovanie 
patrí všetkým rodinám a jednotlivcom, ktorí na 
výstavbe ihriska dobrovoľnícky odpracovali de-
siatky hodín, aby pomohli nahradiť nedostatok fi-
nancií, pretože výstavba, i keď len malého ihriska 
je finančne veľmi náročná.
 Týmto bude vyriešené ihrisko pre malé deti. 
Zostávajú nám však naši školáci, ktorí sa už na 
piesku nehrávajú. Na Pažiti je miesta a miesta. 
Dalo by sa na druhej strane vybudovať chýbajúce 
ihrisko v našej obci. Nebude mať síce parametre 
na súťažné zápasy. Pre našich školákov hlavne 
počas prázdnin by však celkom stačilo. Treba zho-
toviť menšie branky, vykosiť a vyrovnať – povalco-
vať terén a deti majú kde behať. To je tiež výzva 
pre ochotných občanov pomôcť. Veríme, že spo-
ločnými silami to dokážeme.
 Naša časť obce Sokolníky zase trochu opek-
nela a už nám zostáva len veriť, že ihrisko nielenže 
vydrží v takom stave ako je dnes, ale bude, aj za 
väčšej pomoci Obecného úradu Podhorany, prí-
spevku a pomoci ďalších ľudí stále krajšie. Časť Pa-
žiť sa tak stane vyhľadávanou oddychovou zónou 
v našej obci.

Kolektív rodičov Sokolníky – Pažiť

detské ihrisko na Pažiti
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 Ďalší historický úspech pre náš dart club sa 
udial v 2. júna 2013 v Novákoch, keď sme na maj-
strovtsvách Slovenska v elektronických šípkach 
stali na „bedňu“ 3 miesta.
 Finálového turnaja sa zúčastnilo 16 mužstiev, 
ktoré si postup vybojovali v troch regiónoch Slo-
venska a boli rozdelení do štyroch skupín. My sme 
si postúpili z  tej západoslovenskej časti a keďže 
sme začiatok kvalifikácie trošku podcenili, postu-
povali sme až z  posledného miesta. To sa odzr-
kadlilo už pri nasadzovaní do skupín a  z  posled-
ného koša sa neprideľujú ľahkí súperi, čo mohlo 
pre nás znamenať stopku pri naplnení cieľa, teda 
postup do vyraďovacích bojov. Radosť z  našej 
prítomnosti v  skupine nemali ani tímy s  podob-
nými postupovými ambíciami DC Casíno Nováky 
a DC Mamasan Prešov. Štvrtým do partie bol dart 
club Bukovinka Zvolen C. Ťažké zápasy s Novákmi 
a Prešovom sme zvládli zhodným výsledkom 9:7. 
Vo vývoji skupiny v  tej chvíli to znamenalo istý 
postup z  prvého miesta a  mohli sme zo Zvole-
nom zápas vypustiť. Hlavne po psychickej stránke 
je náročné hádzať do malých políčiek ne terči 
10 hodín bez poklesu výkonnosti a  s  maximál-
nym sústredením je to doslova nemožné. Medzi 
Prešovom a  Novákmi šlo o  priamy boj o druhé 

postupové miesto z  našej skupiny. Získavajú ho 
domáce Nováky.
 Štvrťfinále oddýchnutí chalani zvládli s DC 
Gerlachov 9:1. Nádhera, ideme ďalej a bojujeme 
o „medailu“.
 V  semifinále sme narazili na DC Toi Toi Dixi 
Bratislava a zápas prehrávame 6:9. Aj keď hráči asi 
áno, kapitán nie je smutný. Toto bol obojstranne 
najkrajší zápas dňa a s tak silným súperom zahrať 
takýto výsledok po vynikajúcej hre akosi teší aj po 
prehre. Mať trošku viac šťastia pri koncovkách zá-
pasu tak ideme bojovať o „dabl“(titul zo steelov už 
na tento rok máme). Takto nám ostalo zabojovať 

„iba“ o tretie miesto. 
 Chalani, Zolo Sabo, Andrej Benďák, Vlado Za-
tko, Marek Hypík, Dano Kurovský, Palo Popovič 
a  nehrajúci kapitán Juraj Lisy, boj o  bronz s  DC 
Bukovinka Zvolen „A“ zvládajú s  prehľadom 9:4 
a vytešení nesieme domov pohár.
 Výsledky: 1. Power Dart Košice, 2. DC Toi Toi 
Dixi Blava, 3. DC Podhorany, 4. DC Bukovinka Zvo-
len „A“, 5-8. DC Gerlachov, 1.DC Brezno, DC Buko-
vinka ZV „B“, Casíno Nováky

Juraj Lisy

Zo života v Zo JdS

 Jarné mesiace sú plné života. Aj v našom 
klube bolo živo. Po veľkonočných sviatkoch sme 
rozbehli prípravu májového posedenia. Keďže je 
v máji viacero sviatkov, toto naše posedenie býva 
v duchu Dňa matiek, i keď my oslavujeme nie len 
dobré matky, ale aj dobrých otcov. Teda 11. mája 
sme sa spoločne stretli pri peknom programe 
v podaní súborov Vrábľanka z Vrábel a domácej 
Podhoranky. Podané bolo aj malé občerstvenie. 
Naši hostia prišli aj s harmonikárom, tak sme si 
potom ešte spolu zaspievali. Spolok vinohradní-
kov a  priateľov dobrého vína poriada každý rok 
oslavu sv. Urbana. Tento rok to bol už 13. ročník. 
Na toto krásne podujatie býva pozvaná aj Pod-
horanka. 25. mája sme boli spievať v našich vino-
hradoch spolu s družobným súborom Zbežanka 
zo Zbehov, s  ktorými sme do neskorého večera 
vyspievali veľa krásnych piesní.
 Záujem zo strany našich členov bol o zájazd, 
tak sme 12. júna putovali na Moravu do Velehradu. 
Prezreli sme si krásnu velehradskú baziliku, kláš-
tor, okolie a v popoludňajších hodinách Archeos-
kanzen Modrá z doby veľkomoravského osídlenia. 
Cestou domov sme sa zastavili v obci Petrov, kde 
sa nachádzajú krásne vínne pivnice zachované až 
od 15. storočia. Mali sme pripravenú ochutnávku 

rôznych moravských vín, 
z ktorých sme si potom 
aj pokúpili pre našich 
doma. Počasie bolo 
krásne, nálada dobrá, 
výlet sa vydaril. Na 20. 
júna sme dostali ponuku 
z DAB Nitra, zúčastniť sa 
na predpremiere hry 

„Dievča bez vena“ za 
zvýhodnenú cenu lístka. 
Z  našej organizácie si 
bolo túto hru pozrieť 
5  členov. Obec Čaka-

jovce organizoval 22. júna 6. ročník folklórnych 
slávností „Spievajte si s nami“ pozvaná na toto 
podujatie bola aj Podhoranka. Predstavili sme 
sa výberom piesní, v ktorých sme ospievali lásku 
k domovine a vlasti. Naše vystúpenie sa veľmi pá-
čilo a zožali sme riadny aplauz, čo nás samozrejme 
veľmi teší a povzbudzuje k ďalším aktivitám.
 Brigádovali sme 2. júla, keď bola potrebná 
naša pomoc, vyzbierať kamene v priestoroch NKP 
zaniknutý kostol sv. Michala, aby sa mohlo začať 
s ďalšími terénnymi úpravami. Pracovali sme ako 
včeličky a vyzbierali sme skoro za vlečku kameňa. 
Na brigáde sa zúčastnilo 9 našich členov: Antalí-
ková, Antalík, Tóth, Laurová, Ťažárová, Fülöpová 
D., Pánska M,, Kapitánová, Grácová a 5 prázdni-
nujúcich detí. Za výborne odvedenú prácu patrí 
všetkým zúčastneným veľké ďakujem.
 Posledný augustový týždeň, konkrétne 
30.,31.8. a 1.9. budú v našej obci oslavy 900. vý-
ročia prvej zmienky o obci. Aj náš klub bude mať 
spoluúčasť na prípravách a ja vás chcem touto 
cestou poprosiť o pomoc, aby sme sa spoločne 
zapojili tak ako v iných obciach na okolí a dôs-
tojne oslávili toto vzácne jubileum.

Anna Grácová

dC Pohorany v softoch na MSr bronzoví
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 Vážení spoluobčania! V  prvom rade by som 
chcel zareagovať na článok redakčnej rady publi-
kovaný v poslednom spravodaji v rubrike „Očami 
občana“. Pri čítaní uvedeného článku som sa až 
pohoršil nad tým, že aké právo má redakčná rada 
nazvať názory, mienky a  úvahy občanov len po-
hostinskými diskusiami. Podľa môjho názoru by 
si mali poslanci spolu s pani starostkou uvedomiť, 
že boli volení občanmi tejto obce a  aj tá pohos-
tinská diskusia môže byť konštruktívna, pretože 
aj jednoduchý občan môže mať správny názor na 
chod vecí v obci.
 Druhá skutočnosť, ktorá ma v  tomto článku 
negatívne zaujala, bola veta o  korektnej, dobre 
mienenej a  konštruktívnej kritike. Pýtam sa sám 
seba, kto má ten patent rozhodnúť o tom, keď sa 
jednoducho človek vyjadruje k  dianiu a  chodu 
obce, či je jeho mienka správna, alebo nie. O čo je 
názor redakčnej rady správnejší ako názor iného 
občana a vášho voliča?

verejné zhromaždenie
 Po dlhom čase som sa dočkal toho, že po-
slanci aj pani starostka sa konečne spamätali 
a  usporiadali verejné zhromaždenie, kde mohol 
každý občan slobodne vyjadriť svoj názor. Otázka 
na zamyslenie: Prebehla na tomto verejnom zhro-
maždení tá konštruktívna debata? Bola lepšia ako 

„pohostinské“ diskusie? Podľa môjho názoru je 
vhodné stretávať sa s občanmi častejšie, zaujímať 
sa viac o ich postrehy, aby sa debaty o chode obce 
realizovali nielen v našich pohostinských zariade-
niach ale aj na miestach, kde sa môže stretnúť 
viac občanov a  vyjadriť svoj názor. Verejného 
zhromaždenia som sa zúčastnil aj ja a pre obecné 
zastupiteľstvo som mal pripravené 3 otázky:

1. Materská škola. Za dlhé roky pôsobenia bez 
investícií. Zodpovedá budova MŠ dôstojnej prí-
prave detí na povinnú školskú dochádzku? Je 
v  poriadku, že naše deti vyrastajú v  plesnivom 

a  prašnom prostredí? Keď už štát uznal budovu 
MŠ ako kultúrno-historickú pamiatku, nestojí 
nám za to, bojovať o to, aby sa o ňu aj postaral?

2. Vodovod. Môžeme byť radi, že nejaký vodovod 
vôbec máme. Každý by mal vedieť, že naša voda 
prúdi neskolaudovaným vodovodom a  všetky 
náklady na jeho opravu neznáša ten, kto peniaze 
vyberá, ale naša chudobná obec. Nebolo za po-
sledných 8 rokov možné dať uvedené neduhy 
z minulosti do poriadku? Veď predsa sa nedá do 
nekonečna odvolávať na niekoho, kto ten vodo-
vod začal a  možno z  nejakého dôvodu nestihol 
dotiahnuť do konca.

3. Revitalizácia. Revitalizácia, ktorá sa mala usku-
točniť, bola jediným projektom, ktorý by zaplatil 
štát s  malou účasťou obce, avšak kvôli zlyhaniu 
informovanosti dotknutých občanov sa projekt 
nerealizoval. Odpoveď pani starostky na to, že sa 
našli občania, ktorí poukázali na nedostatky v sta-
vebnom konaní, bola na verejnom zhromaždení 
taká, že sa k tomu už nechce vracať. Táto odpoveď 
bola podobná ako situácia počas riešenia pro-
jektu, kedy o jeho realizácii vlastne nikto nevedel. 
Je obrovská škoda, že obec o tento projekt prišla, 
pretože riešil nové chodníky, nové cesty, odvede-
nie dažďovej vody, detské ihriská, verejné osvetle-
nie a veľa ďalších výhod pre našu obec.
 Týmto by som chcel reagovať na obecné za-
stupiteľstvo, že stretávanie sa s  občanmi je viac 
ako prospešné, lebo sa tým zabezpečí, že občania 
budú informovaní a  predíde sa tomu, že zamýš-
ľané projekty nebudú len volebnou kampaňou, 
ale stanú sa skutočnosťou. Na záver by som chcel 
povedať, že keď tento článok nie je napísaný 
podľa kritérií redakčnej rady, má rada právo ho 
upraviť, pričom si ale musí uvedomiť, že je to ná-
zor občana.
 S pozdravom bývalý poslanec OZ 

Róbert Dobiaš

 Starí páni z Old Boysu Mechenice si pripo-
menuli staré zlaté časy z doby ich účinkovania 
v okresnej futbalovej lige a na športové úspechy 
z tohto obdobia, ako bolo víťazstvo v halovom 
turnaji, finálová účasť v okresnom majstrovstve 
a pod. S fungovaním Old Boysu sa spája nielen 
športová činnosť ale aj plejáda kultúrnych a spo-
ločenských podujatí. Treba spomenúť Dni detí, 
spoločenské podujatia ako napr. pochovávanie 
basy, tanečné zábavy a pod. V júni ich potešilo 
oživenie spomienok vo forme pozvania priateľov
z ŠK Nitra- Dolné Krškany na oslavy 70.  výročia 
založenia futbalového klubu v Krškanoch. Vo vy-
rovnanom priateľskom zápase s množstvom šancí 
na oboch stranách nakoniec zvíťazili domáci 1:0. 
Okrem gratulácií k víťazstvu domácim odovzdal 

prezident nášho klubu p. Ľ. Bede pamätnú trofej 
za dlhoročné priateľstvo a športovú spoluprácu.  
 Zároveň boli domáci pozvaní na odvetu a to 
pri príležitosti osláv 900. výročia prvej písomnej 
zmienky o našej obci. Táto udalosť inšpirovala 
starých pánov k zorganizovaniu dňa športu a mlá-
deže (v piatok 30.augusta t.r.) na multifunkčnom 
ihrisku pri ZŠ Podhorany. Okrem uvedeného fut-
balového stretnutia sa uskutoční žiacky futbalový 
turnaj o putovný pohár starostky obce. Starí páni 
si oprášia svoje organizačné schopnosti a skúse-
nosti s bohatým atraktívnym programom a samo-
zrejmým občerstvením.
  Všetkých Vás srdečne pozývame a tešíme sa 
aj na oživenie športového života v našej obci.

Ing. Tibor Košťál

očami občanaStarí páni oLd BoyS Mechenice znovu v akcii
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 Podhoranský Spravodaj je kultúrno-spolo-
čenský časopis. Našou snahou je neustále skvalit-
ňovanie jeho obsahu. Príspevky nepíše redakčná 
rada. Tá iba dbá na dodržiavanie etickej a kultúr-
nej úrovne a snaží sa, aby bol časopis vecný, ča-
sovo aktuálny a obsahovo zaujímavý pre čitate-
ľov – našich občanov.
 Dovolíme si uviesť, že redakčná rada nenahrá-
dza obecné zastupiteľstvo. Úlohou redakčnej rady 
je, aby časopis čo najviac priblížil dianie a aktivity 
v  obci a  jeho distribúciou do všetkých domác-
ností bol zabezpečený rovnaký prístup k informá-
ciám pre všetkých našich občanov. Rubrika Očami 
občana bola redakčnou radou vytvorená pre tých, 
ktorí chcú prezentovať svoje aktivity, prípadne re-
agovať na akcie v obci očami občana, teda z  ich 
pohľadu, prípadne novými nápadmi. 
 Niekoľko poznámok k článku bývalého po-
slanca OZ p. Roberta Dobiáša. Ak si pán Dobiáš 
pozorne prečíta v ostatnom čísle článok o kto-
rom píše, zistí, že redakčná rada nenazýva názory, 
mienky a úvahy občanov pohostinskými disku-
siami. Redakčná rada konštatuje a vyzýva, aby sa 

otázky, problémy a názory prezentovali verejne 
a na vhodnom mieste. Napríklad na zasadnutiach 
OZ, ktoré sú pre verejnosť otvorené.
 Voliči dali vo voľbách dôveru a mandát po-
slancom, aby ich zastupovali a zodpovedne há-
jili ich záujmy. Pýtame sa voličov, ako hodnotia 
poslanca, ktorý nevydrží pracovať celé volebné 
obdobie a „zuteká“? Sme toho názoru, že lacný 
populizmus nič nerieši a článok nie je potrebné 
upravovať. Nech si každý urobí svoj názor, veď je 
to postreh očami občana.
 Kritike sa nebránime, ba naopak ju vítame, ak 
je konštruktívna a naznačuje riešenia. Kritizovať 
všetko, a aj nekvalifikovane, je obrazom niečoho 
nedobrého. Je totiž nanajvýš odvážne a smelé vy-
zývať do boja, aby sa štát postaral o našu MŠ ako
o svoju kultúrno-historickú pamiatku, čo pramení 
možno aj z neznalosti zákona.
 Záverom, dovoľte milí spoluobčania popriať 
Vám príjemný letný oddych a tešíme sa na kon-
takty s Vami aj prostredníctvom Podhoranského 
Spravodaja.

Vaša redakčná rada

receptár

Potrebné prísady:
hlávku kapusty
kúsok bravčového
kúsok klobásky
kúsok údeného,
cibuľu, korenie
soľ
sójovú omáčku
kečup
horčicu
pivo

KAPUSTA NA PiVe

„ZáZRAčNý NáPoj“ 
 Tento zázračný nápoj existoval už pred mno-
hými rokmi, kedysi ho prírodní liečitelia v Číne od-
porúčali chorým.
 Je to výživa dosažiteľná pre každého a s mini-
málnymi výdavkami.
 
z čoho sa nápoj vyrába?
Recept je veľmi jednoduchý, potrebujete len:
1 cviklu
2 mrkvy
1 jablko
 
Postup:
 Všetko treba poriadne umyť, očistiť, nakrájať 
na malé kúsky a zmixovať s trochou minerálky.
Môžete použiť mixér. Komu sa žiada, môže pridať 
aj trochu citrónu,aby mal nápoj občerstvujúcejšiu 
chuť.Nápoj treba vypiť hneď po príprave, neskla-
dovať!

kedy piť tento nápoj?
Hneď ráno a na prázdny žalúdok! O hodinu by ste 
sa mali naraňajkovať.

Nápoj možno piť aj dvakrát denne:
Jeden pohár ráno a druhý pred 17.00 h, avšak vždy 
čerstvo pripravený.

Tento nápoj nemá žiadne vedľajšie účinky a má 
vysokú výživnú hodnotu. Je tiež veľmi účinný, ak 
potrebujete schudnúť. Ak dodržíte správny po-
stup, už asi po dvoch týždňoch si uvedomíte, že 
váš imunitný systém sa (vďaka jablkám) zlepšil.

„To, o čo sa nepodelíš, zmizne. To, o čo sa podelíš, 
sa zviacnásobí. Prečo sa nepodeliť o poznatky, 
dobré rady, veselosť a výbuchy šťastia?
Kto sa podelí, získa dobrú odozvu!” 

ag

Príprava:
 Kapustu nakrájame na rezance, dáme do pekáča, pridáme nakrájané mäso, klobásu, údené a cibuľu. 
Okoreníme, osolíme, zalejeme trochou sójovky, dáme 4 polievkové lyžice horčice, pol kečupu a zalejeme 
celým pivom. Dáme piecť do rúry pod pokrievkou na 200 st. na 1 hodinu. Potom odokryjeme a dope-
čieme ešte tak pol hodinky a občas premiešame. Ako prílohu väčšinou chlieb, ale je to veľmi dobré i so 
zemiakovými knedlíkami.

reakcia redakčnej rady
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