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Úvodník

Nový rok je v plnom prúde a stihol už priniesť
mnoho pekného. Ako ten čas rýchlo letí vnímame
nielen pri každoročne sa opakujúcej oslave vlastných
narodenín, ale aj pri práci. Vstúpili sme do druhého
roka vydávania nášho obecného štvrťročníka. V minulom roku vyšli 3 vydania. Mali ste možnosť dočítať sa iste veľa zaujímavého z diania v našej obci.
Verím, že  tí z Vás, ktorí sa osobne zúčastnili  akcií  odprezentovaných v našom časopise si odniesli
aj pekné zážitky a majú milé spomienky.  
          Aj v tomto vydaní podhoranského spravodaja
sa budeme snažiť priblížiť akcie, ktoré si získali Vašu

Narodili sa:

obľubu a súčasne prinášame články našich prispievateľov. Súčasne si dovoľujem  osloviť všetkých tých,
ktorí sa chcú pridať k tvorcom časopisu alebo stať
sa členmi redakčnej rady – neváhajte možno práve
toto je  spôsob a priestor na vyjadrenie Vašich názorov.  Všetky články budú uverejnené. Stránky spravodaja môžete obohatiť či už kresbou, básňou, článkom alebo fotografiou. Prinášame i pozvánky na akcie, ktoré pripravujeme a touto cestou Vás všetkých  
pozývam.
Príjemné čítanie.
Mgr. Magdaléna Bogyová
starostka obce

Spoločenská rubrika
Opustili nás:

Michalka Matias, Sokolníky
Desat František (62), Sokolníky
Jaroš Michal, Mechenice
Fülöp Ján (67), Mechenice
Počarovský Adam, Sokolníky
Hruška Damián Michal, Mechenice
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7:30 - 12:00; 12:30 - 15:30
nestránkový deň
7:30 - 12:00; 12:30 - 17:00
7:30 - 12:00; 12:30 - 15:30
7:30 - 12:00; 12:30 - 13:30

Manželstvo uzavreli:

Monika Kissová, Mechenice
a Pavol Miškolci

OZNAMY
Oznam pre daňovníkov

Oslavy sv. Urbana

Obecný úrad Podhorany oznamuje
daňovníkom, že k 03. 05. 2010 budú doručované daňovníkom platobné výmery
k dani z nehnuteľnosti a za komunálny
odpad na rok 2010. Daň je splatná do 15
dní od doručenia.
Občania môžu daň zaplatiť:
do pokladne Obecného úradu Podhorany na účet obce v Dexia banke č.ú.
806147001/5600, pričom ako VS (variabilný symbol) uvádza občan číslo svojho
platobného výmeru.
Súčasne oznamujeme daňovníkom,
že v časti obce Sokolníky sa bude daň
vyberať v Kultúrnom dome dňa 11. 05.
2010 od 8,00 hodiny do 12,00 h.

Spolok vinohradníkov v Podhoranoch spolu
s Obecným úradom pripravujú jubilejný 10. ročník
osláv sv. Urbana, na 22. 5. 2010 vo viniciach časti Mechenice s bohatým kultúrnym programom. Bližšie informácie k uvedenej akcii budú včas vyhlásené v obecnom rozhlase a uverejnené na internetovej stránke
obce.
Organizátori vás všetkých už teraz na oslavu srdečne pozývajú a tešia sa na vašu účasť.

Voľby do NR SR
Čakajú nás voľby do NR SR, ktoré sú vyhlásené
na sobotu 12. júna 2010, splňme si svoju občiansku povinnosť a zúčastnime sa na nich v čo najväčšom počte.
Svojimi hlasmi môžeme ovplyvniť smerovanie našej
malej krajiny a život v nej.

Pozvánka
Obec Podhorany v spolupráci s rodičmi Vás srdečne pozývajú na Podhoranský majáles, ktorý sa bude konať dňa 1. 5.
2010 so začiatkom o 19,00 hodine v kultúrnom dome Sokolníky.
Vstupné je 20 € na pár. V cene je zahrnutá večera, víno, nealko, káva.
Čaká Vás bohatý program: vystúpenie detí z MŠ a tombola. Do
tanca hrá skupina DUKÁT.
Výťažok bude venovaný Materskej škole v Podhoranoch.
Predaj vstupeniek:
Obecný úrad Podhorany,
tel. č. 037/7785096
Alexandra Dobiašová,
Mechenice č. d. 20
Jana Buchová,
Sokolníky č. d. 147
Erika Valašeková,
Sokolníky č. d. 83
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Uznesenia obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 1/2010 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, zo dňa 19. 2. 2010
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Delegovanie členov do rady školy v zložení:
Ing. Tibor Košťál, Helena Cibulová,
Ing. Pavol Fulop, Róbert Dobiáš.
2. Doplnenie člena komisie ochrany verejného záujmu p. Róberta Dobiáša.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
Správu o vykonanej inventarizácii majetku obce.

Uznesenie č. 2/2010 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, zo dňa 12. 3 .2010
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:
1. Problematiku športu v obci
2. Záverečný účet obce za rok 2009
3. Výročná správa obce za rok 2009
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Záverečný účet obce za rok 2009

2. Výročnú správa obce za rok 2009
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
doplňujúce voľby na poslanca

Občianske združenie BAHOREC oznamuje všetkým rodičom a priateľom školy, že aj v tomto roku
majú možnosť venovať 2% dane z príjmov Základnej škole v Podhoranoch. Potrebné tlačivá si občania
môžu vyzdvihnúť v budove ZŠ Podhorany, ako aj v obchodných prevádzkach COOP Jednota.
Ďakujeme
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Z našej farnosti . . .
Biografie salakúzskych farárov II.
Ján Liliom /1739 - 1741/. Do Salakúz prišiel
začiatkom februára 1739 zo svojej predchádzajúcej farnosti, z Dubnice nad Váhom. Podľa matrík
farnosti Ilava i podľa údajov schematizmu Nitrianskej diecézy z roku 1838 Ján Liliom najprv pôsobil
v Malej Jasenici. Farský archív Jasenice však o ňom
nezachytáva žiadne poznatky. Dňa 15. mája 1732
bol uvedený na ilavskú faru, v roku 1735 odchádza
do Dubnice nad Váhom, v roku 1739 je disponovaný do Salakúz. Príčina toho, že zanechal finančne
lepšie benefícium v Ilave bola v tom, že v tých časoch viedli ilavskí farári dlhé majetkové spory s patrónom farského kostola, ktorý si chcel pre seba získať všetky nehnuteľnosti farnosti. Väčšina farníkov
v Ilave sa však hlásila k evanjelikom.
Pavol Vály /1741 - 1745/. Po kňazskej vysviacke je menovaný za katedrálneho chórkaplána,
v roku 1740 za drietomského farára, o rok neskôr za
farára do Salakúz (dňa 11. mája 1741). Dňa 15. januára 1746 ho kanonik Michal Ribéni slávnostne
inštaloval na post nitrianskeho farára, pričom o dva
roky neskôr sa stal nitrianskym kanonikom. Medzitým v meste došlo k dramatickým udalostiam. Mešťania sa začali spolčovať do rôznych skupín, ktoré
tvorili opozíciu voči nitrianskemu biskupovi grófovi
Imrichovi Esterházimu, ktorý bol zároveň aj hlavným zemepánom mesta Nitry. Nakoľko sa Pavol
Vály aktívne zapojil do týchto pohybov, za trest ho
biskup Imrich Esterházi zbavil kanonického štalumu a neskôr aj postu farárskeho miesta. Dňa 31.
marca 1754 Pavol Vály protestoval pred Nitrianskou kapitulou, že počas súdneho pojednávania mu
poškodili dobré meno. Pavol Vály podal odvolanie,
ale Cirkevný súd v Ostrihome odobril predchádzajúci verdikt Cirkevného súdu v Nitre. O jeho ďalšom osude nič nevieme
Jozef Bezrovič (Bezrovics) /1746 - 1758/. Farár
Jozef Bezrovič bol mimoriadne nábožný a horlivý
kňaz. Koncom januára 1746 prišiel na faru z Trenčína, kde pôsobil ako kaplán. Jozef Bezrovič ako

prvý salakúzky farár začal zapisovať významnejšie udalosti do matriky, resp. zaviedol Historiu domus (Kroniku Farnosti). Neodopierateľné zásluhy
si získal svojou neúnavnou starostlivosťou o renováciu farského kostola i postavením sôch v chotári
obce, často však na svoje osobné náklady. Na opravu
farského kostola (v rokoch 1751 – 1753) venoval
1897 zlatých, 50 denárov a 9 kusov zlatých z milodarov. Na jeho prosbu darovali patróni kostola
(miestni zemania) mnoho bohoslužobných rúch.
Pod jeho patronátom v roku 1753 postavili na ruinách starej školy novú, aj s bytom pre učiteľa. Učiteľ Ján Revický sa mohol doň nasťahovať už dňa
6. januára 1754. Farár Jozef Bezrovič vlastnoručne
prepísal staré, ťažko čitateľné matriky. Výdavky spojené so zviazaním nových matrík hradil Pavol Bartakovič, ktorý vynikal svojou starostlivosťou ohľadom farského kostola. Dňa 23. mája 1758 odišiel
do Močenku, kde bol dňa 2. júna toho istého roku
úradne uvedený do úradu miestneho farára. Počas
jeho pobytu v Močenku vyhorela fara (stalo sa to
dňa 7. mája 1760). Podľa svojich plánov dal potom postaviť novú farskú budovu od základov. Zomrel dňa 16. apríla 1766 v Močenku. Pochovali ho
v krypte miestnej kaplnky sv. Kríža.
Vojtech Prileský (Prileszky) /1758 - 1774/. Po
odchode Jozefa Bezroviča prišiel z nitrianskej administratúry (stalo sa to dňa 5. júna 1758). Na úrad
salakúzkeho farára bol inštalovaný nitrianskym biskupom, grófom Imrichom Esterházim za účasti i
podpory patrónov farského kostola. Počas jeho pôsobenia sa uskutočnila Kanonická vizitácia (1767).
Vizitácia pripadla na deň svätého Šimona a Júdu.
Pri Kanonickej vizitácii boli prítomní: nitriansky
biskup Ján Gustíni (Gusztínyi); Pavol Bartakovič,
hlavný sudca Nitrianskej župy a súčasne aj patrón
kostola; nájomca Jozef Hidvégi (Hidvéghy). Podľa
Kanonickej vizitácie bol Vojtech Prileský dekanom
Katedrálneho dištriktu a mal 35 rokov. Teologické
štúdiá ukončil v centrálnom krajinskom seminári.
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Nastúpil potom ako kaplán do Nitry. V Nitre pôsobil neskôr vo funkcii administrátora a v roku 1758
sa objavuje v Salakúzoch v úlohe farára. V roku
1767 žilo v Salakúzoch 340 katolíkov (v roku 1895
celkom 387), v Mecheniciach 404 (v roku 1895 celkom 446), v Bádiciach 232 (v roku 1895 celkom
286). Farská knižnica mala 75 diel. Okrem Kanonickej vizitácie sa o ňom nič nenašlo. Začiatkom

roku 1774 bol vymenovaný za nitrianskeho kanonika. Zomrel v roku 1809 vo veku 75 rokov s titulom bátskeho opáta kláštora Ducha svätého. V dejinách salakúzkej fary sa po prvý krát stáva, že si bývalý farár spomenul na túto faru po svojom odchode.
V závete zanechal 900 zlatých na údržbu salakúzkeho kostola.
Pokračovanie nabudúce.
ThLic. Štefan Rácz

Za bránami školy
Dňa 11. marca 2010 sa v obci Podhorany zišiel
výbor Združenia samosprávnych škôl Slovenska na
svojom riadnom jarnom rokovaní. Účel pôsobenia
a predmet činnosti tejto celoslovenskej organizácie
pedagógov základných škôl je:
Prehlbovanie právnych a administratívnych znalostí v súvislosti s existenciou a činnosťou združených subjektov.
Výmena informácií.
Koordinácia aktivít združených subjektov v celej
oblasti činnosti.
Podpora a pomoc školám majúcim právnu subjektivitu.
Vznik tejto organizácie sa datuje do roku 1994,
keď ešte len vznikali prvé školy s právnou subjektivitou a to len v bratislavskom regióne. No však aj
dnes, keď takmer všetky základné školy na Slovensku právnu subjektivitu majú, má združenie svoje
opodstatnenie a hlavne v pomoci školám v rýchlo
a principiálne sa meniacej legislatíve regionálneho
školstva. Organizácia má 250 členov z celého Slovenska.
Prečo sa výbor, v ktorom sú členovia zastupujúci jednotlivé kraje na Slovensku, zišiel práve
v Podhoranoch?
Pretože svoje rokovania organizuje v jednotlivých krajoch Slovenska rotujúcim systémom. Jarné
rokovanie v roku 2010 sa uskutočnilo v Nitrianskom kraji. Nitriansky kraj v tomto výbore zastu-
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puje práve riaditeľ Základnej školy, Sokolníky 8,
Podhorany, pán Mgr. Ľudovít Černík už piaty rok.
Prvý deň svojho rokovania teda výbor uskutočnil v priestoroch tejto našej školy. V programe rokovania bolo aj prijatie výboru predstaviteľmi obce,
ktoré sa udialo v poobedňajších hodinách v spoločenskej miestnosti v Mecheniciach. Tu boli čle-

novia výboru oficiálne prijatí zástupcom starostky
obce a zároveň predsedom komisie školstva Obecného zastupiteľstva v Podhoranoch, pánom Ing. Tiborom Košťálom a neskôr aj starostkou obce Podhorany, pani Mgr. Magdalénou Bogyovou.

V neskorých večerných hodinách, po skončení
prvého dňa rokovania, sa členovia výboru presunuli
zo školy v Podhoranoch do Kaštieľa v Mojmírovciach, kde potom 12. marca 2010 pokračovali druhým dňom rokovania.
Mgr. Ľudovít Černík, riaditeľ školy

Okienko záhradkára
Apríl v záhradke

V apríli končíme s výsevom koreňovej zeleniny
(mrkva, petržlen) a môžeme začať s výsadbou priesad šalátu, skorého kalerábu a kapusty. Z jahôd odstránime suché listy, okopeme a prihnojíme priemyselným hnojivom. Pretrháme koreňovú zeleninu cca
na 3 cm a hneď prihnojíme hnojivom NPK, Slovcerit. Tak isto prihnojíme aj poľný šalát. Agrotechnický termín pre výsev ružičkového kelu a zimnej
kapusty je okolo 15. apríla, aby sme vypestovali kvalitné sadenice. V apríli vysievame postupne reďkovku a červenú repu. Od polovice apríla sadíme
predklíčené skoré zemiaky. Dobrú úrodu skorých
zemiakov môžeme očakávať, ak ich vysadíme do
riadkov vzdialených od seba cca 60 cm. Veľkú pozornosť venujeme škodcom, ako sú „skočky“, ktoré
napádajú reďkovku a sadenice hlúbovín. Ošetrujeme postrekom v štádiu 3-4 prvých lístkov roztokom z : Actara 25 wg alebo Karate zeon 5cs. Ďalším škodcom, ktorý ničí priesady hlúbovín je larva
„Kvetárky kapustovej“. Na 10.-14. deň po výsadbe
priesad hlúbovín zalievame ich ku koreňom roztokom Diazolu 50ew.

vysadiť zeler. Rajčiaky vyžadujú slnečnú plochu a
môžeme ich pestovať na tom istom mieste aj viac
rokov po sebe. Vysoké odrody sadíme cca 40 cm od
seba. Pravidelne vyväzujeme a odstraňujeme postranné výhonky. Dbáme na ochranu postrekom
proti „Fytoftóre“ (plesni zemiakovej). Najčastejšie
sa vyskytuje okolo 15. júna, kedy treba urobiť prvý
postrek. Použiť môžeme prípravky ako sú uvedené u uhoriek a postrekujeme každých 7-10 dní.

Máj v záhradke

Uhorky nakladačky vysievame na záhon
vo vzdialenosti riadkov 1 m a 8 cm v riadku. Na
ochranu proti plesni použijeme prípravok na postrek Acrobat MZ WGV (max. 3x za sezónu),
Aliette 80 WP (max. 2x za sezónu). Lahôdková kukurica je spoľahlivá ochrana uhoriek na veterných
plochách. Na okraje uhorkového záhonu môžeme
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Zeleninovú papriku sadíme na slnečné a teplé plochy, po 15-tom máji, keď sa už nevyskytujú mrazy.
Proti voškám, použijeme postrek - Actara 25 wg,
Calypso 480 SC. Pri chemických postrekoch treba
vždy dodržať ochrannú dobu podľa návodu!!!
Všetky uvedené plodiny počas rodivosti treba pravidelne prihnojovať každých 7 – 10 dní, odporúčam
napr. Kristalon.

Jún v záhradke

V skleníkoch a fóliovníkoch potrebujú rastliny
veľa vody a pravidelné vetranie. Zalievame iba pod
koreň. Rajčiaky a uhorky vyväzujeme a pravidelne
prihnojujeme 0,3% roztokom dusíkatého hnojiva.
Neskorý karfiol treba vysiať do 15. júna. Karfiol vysadený v máji, potrebuje veľa vody a živín. Skoré zemiaky, ak chceme dosiahnuť bohatú úrodu, pravi-

delne zavlažujeme a prihnojujeme viaczložkovými
hnojivami. Pór vysadený začiatkom júna z predpestovanej sadby vyrastie do jesene pekný a mohutný,
len nesmie byť vysadený na husto. V polovici júna
vysievame reďkev čiernu a repu červenú na jesennú
a zimnú potrebu. Plody kríčkových rajčiakov podložíme slamou, aby nezačali od mokrej pôdy zahnívať.
Kukuricu cukrovú vysadenú v máji preriedime a prihnojíme dusíkatým hnojivom. V prvej polovici júna
ošetríme cibuľoviny proti kvetárke cibuľovej Diazolom 50EW. V júni pravidelne kontrolujeme porasty
na všetkých záhonoch v záhrade, aby sme zachytili
prípadné zmeny a vedeli hneď urobiť nápravu buď
prihnojením alebo iným ošetrením.
Prešlo redakčnou úpravou. Celý článok môžete
nájsť na stránke www.podhorany.tym.sk
Pavol Kováč (0903 727 559)

Postrehy občanov
Nežijeme iba krízou
Snehy sa roztopili a máme tu plne rozbehnutý
nový rok. Nový rok v prírode, nový rok v zabezpečovaní potrieb občanov v našej obci. Koncom minulého roka poslanci obce odsúhlasili rozpočet
obce na rok 2010. Ten bol trochu komplikovanejší
v tom, že bolo treba rozpočet pripraviť aj v štruktúre programovania jednotlivých cieľov, ktoré obec
plní pre potreby občanov. Pokúšali sme sa o to už
v roku 2009, kedy zo zákona tento systém nabiehal. Doteraz bola sledovaná zvlášť tvorba zdrojov
a ich použitie pre školu, vrátane školského klubu a
školskej jedálne amaterskej školy. Pre rok 2010, je
podrobnejší rozsah sledovania nákladov povinný.
Takže sa bude sledovať podrobnejší rozpis použitia finančných zdrojov na jednotlivé sektory chodu
obce počnúc manažmentom obce, školou, škôlkou,
cintorínmi, údržbou budov, kultúrou, cestami, verejným osvetlením, výdavkami na futbalový klub, dôchodcov a ostatnými zložkami rozpočtu. Preto je
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dobré, ak je v rozpočte obce vidieť, koľko finančných zdrojov sme získali z prídelu zo štátneho rozpočtu, koľko bolo vybraných daní z nehnuteľností,
za psov, či poplatky za smetné a iné. Peniaze sú potrebné na dokončenie kanalizácie, na obnovu ciest,
na školstvo a iné. Bolo by dobré, aby si každý daňovník v primeranom čase splnil daňovú povinnosť
a zaplatil dane a poplatky vyplývajúce zo zákonov
štátu a VZN obce. V roku 2009 bol prídel finančných prostriedkov zo štátu pre obce z dôvodu finančnej krízy krátený. Obec sa s tým vysporiadala
a jej vedenie zabezpečilo dostatok financií na chod
obce, a pripravuje aj nové investičné akcie. Združenie miest a obcí vyzýva vládu SR, aby chýbajúce finančné zdroje vláda obciam poskytla. V minulom
roku po prístavbe a oprave základnej školy v roku
2008, sa okrem bežných činností obnovili priestory
Malej spoločenskej miestnosti v časti obce Mechenice, rozšírila sa vetva kanalizácie v časti obce

Sokolníky, vybudovalo sa viacúčelové ihrisko v areáli základnej školy a vymenilo sa osobné služobné
vozidlo. V tejto súvislosti je dobré pripomenúť, že
obnovená malá spoločenská miestnosť susedí s cintorínom v časti obce Mechenice. Je tam vybudované
hygienické zariadenie, ktoré môže slúžiť nielen pre
tých občanov, ktorí sa zabávajú. Stačí sa v prípade
potreby ohlásiť na obecnom úrade. Opravená a vynovená je aj druhá časť budovy bývalej školy v Mecheniciach, za zdravotným strediskom. Prokuratúra
nás informovala, že v prípade chybne vykonaných
stavebných prác na Kultúrnom dome v časti obce
Mechenice nedošlo k trestnému činu. Obec má
však odborný posudok statika stavbára, ktorý zakazuje objekt používať. Problém sa zamotáva a nerieši,
objekt sa nemôže používať, pretože strecha hrozí
spadnutím, aj keď bola dodatočne zaistená jej konštrukcia. Takže obec má majetok, ktorý sa odborne
nazýva dubiózny, teda neistý, pochybný. Máme ho
aj nemáme. V každom prípade ho nepoužívame, čo
je na škodu obce, pretože sa na jeho opravu vynaložila hodnota presahujúca milión slovenských korún. Bolo by dobré, aby sa občania vyjadrili, čo s ním.
Stačí napísať na obec, či práve tu, do Spravodaja.
Napadá ma aj iné. Futbal v obci. Nie je tajomstvom,

že futbalisti majú k dispozícii futbalové ihrisko, no
obec ho nevlastní tak ako spomínaný kultúrny dom.
Z hľadiska práva je ťažké, skoro nemožné investovať do cudzieho majetku. Financie, ktoré dostávajú
futbalisti na svoju činnosť sú nedostatočné. Ľudia,
ktorí sa fungovaniu futbalu v obci venujú prisľúbili
zvolať rokovania na doriešenie manažovania futbalového oddielu. Ja na futbal nechodím, mám iné záujmy. Som však ochotný po konsolidácii futbalového klubu tak, ako to už urobili a robia iní, venovať niečo zo svojich financií pre pravidelnú činnosť
športu v obci. Ešte jednu pripomienku na margo
krízy. Kríza nás nezasiahla iba finančne. Dokonca
sa vyjadrujú niektorí, že prežívame krízu morálnu.
Je odvážne zaraďovať medzi kultúru to, čo sa objavuje na obrazovkách všetkých televízií. No výchova
začína doma. Preto ak som spomenul cintoríny, tam
natrvalo odchádzajú zväčša tí starší, ktorí mali asi
lepší cit pre výchovu, no chodíme tam aj my živí.
Tí starší nemali autá a do kontajnera na cintoríne,
ktorý je určený na zelený odpad nehádzali použité
pneumatiky a domový odpad. Mládež je obrazom
svojich rodičov. Dbajme preto na to, aby nás nemusela na naše prehrešky upozorňovať napríklad celoštátna televízia, ako sa to už stalo.
Ing. Július Grác

Fašiangová veselica
Spolok vinohrad
níkov spolu s Obecným úradom usporiadali dňa 13.2.2010 fašiangovú veselicu. Zábava bola vynikajúca,
bohatá tombola od
sponzorov a nechýbal
samozrejme
fašiangový program s pochovaním basy v podaní súboru Podhoranka.
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Výstava vín spojená s ochutnávkou
Ako každý rok za posledných päť rokov, aj
v tomto roku sa v našej obci uskutočnila výstava vín
spojená s ochutnávkou. 5. ročník tejto obľúbenej a
aj očakávanej akcie bol organizovaný Vinohradníckym spolkom Podhorany v spolupráci s obcou Podhorany. Na podnet vinárov, že termín konania tejto
akcie v minulom roku bol príliš skorý, tento rok sme
určili dátum výstavy na 13. - 14. marca 2010. Ukázalo sa, že to bola dobrá voľba, lebo nikde na okolí
sa nekonalo podobné podujatie. Samozrejme aj toto
prispelo k tomu, že okrem domácich a okolitých
vinárov sa zúčastnili výstavy aj noví vystavovatelia
z ďalších regiónov. Po úspešných predchádzajúcich
ročníkoch výstavy, aj v tomto roku čakalo návštevníkov príjemné prostredie, ktoré dotvárala výstava
dobových predmetov a odevov, ako aj výstava foto-
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grafíí zo života v našej obci. Výzdobu sály zabezpečili a inštalovali členky Klubu dôchodcov v Podhoranoch. Členky folklórneho súboru Podhoranka
prispeli pásmom piesní a hovoreného slova k dobrej
nálade. Za zvukov harmoniky, verní štangasti a priatelia dobrého vína a ľudových piesní vydržali dlho
po polnoci.
V pekne zdobených výstavných stánkoch obsluhovali príjemní mladí somelieri: Peter Žebi, Michaela Fülöpová a Hana Košťáliková.
Úvodné slovo mala starostka obce Mgr. Magdaléna Bogyová, ktorá privítala všetkých prítomných. Vo svojom príhovore vyzdvihla prácu vinárov
a súčasne poďakovala členom Spolku vinohradníkov, ktorí sa organizačne podieľali na príprave akcie ako i členkám klubu dôchodcov za obetavosť

a aktivitu. Poďakovanie patrilo rovnako aj sponzorom, ktorí finančne alebo materiálne podporili
toto podujatie.
S odbornými výsledkami prítomných oboznámil predseda spolku vinohradníkov Zoltán Fülöp.
Potom sa pristúpilo k oceneniu víťazov a odovzdávaniu cien. Vína boli hodnotené po prvýkrát
100-bodovým systémom. Degustačné komisie zasadali dňa 08.03.2010.
Teší nás rastúca popularita tohto podujatia,
ktorú sme za tak krátku dobu získali. Potvrdilo sa to
i pri rozhovoroch s vinármi, hosťami výstavy, ktorí
sa dobre cítili v príjemnom prostredí priateľov a pri
ochutnávaní kvalitných vín. Svedčí o tom i rastúci

počet vzoriek vín, veľký záujem vinárov, verejnosti a
účasť nových vystavovateľov.
Dúfame, že táto vzostupná tendencia každým
rokom bude len rásť a zviditeľní našu obec na mape
vinohradníckej cesty.
Na záver ďakujeme organizátorom, vystavovateľom, hodnotiacej komisii, Klubu dôchodcov JD
OZ Podhorany, všetkým sponzorom a Obecnému
úradu Podhorany.
Všetkých pozývame na budúci ročník výstavy a
spoločné oslavy sv. Urbana vo vinohradoch v Mecheniciach.
Zoltán Fülöp
predseda Vinohradníckeho spolku Podhorany - Mechenice

Odborné výsledky komisie
Celkom bolo hodnotených 154 vzoriek vín.
Z toho:
- biele víno - 121 vzoriek
- červené víno - 33 vzoriek
Titul šampión výstavy :
V kategórii bielych vín:
- vzorka číslo 80 – Rulandské biele VH, ročník 2009, vystavovateľ
Alfonz Šrank, Veľký Lapáš 245, počet bodov 89,33
V kategórii červených vín:
- vzorka číslo 155 – Alibernet NZ, ročník 2009, vystavovateľ
Ján Esse, Obchodná 58, Bádice, počet bodov 91,33
Titul najlepší vystavovateľ obce Podhorany:
V kategórii bielych vín:
- vzorka číslo 33 – Veltlínske zelené NZ, ročník 2009, vystavovateľ
Zoltán Fülöp, Mechenice 129, Podhorany, počet bodov 89,66
V kategórii červených vín:
- vzorka číslo 126 – Zmes červená, ročník 2009, vystavovateľ
Ladislav Kuna, Mechenice 2, Podhorany, počet bodov 80,66
Cena M&Š Vinárske potreby Nitra:
Za najvyšší dosiahnutý počet bodov:
- vzorka číslo 51 – Rizling vlašský, ročník 2009, vystavovateľ
Ladislav Bene, Dolné Obdokovce 321, počet bodov 96
CELKOM BOLO UDELENÝCH 28 ZLATÝCH MEDAILÍ.
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Ľudové remeslá aj u nás
Dňa 20. marca 2010 to v našej obci opäť ožilo
a tentokrát – ľudovými remeslami v Kultúrnom
dome v Sokolníkoch. Svoje schopnosti a šikovnosť
rúk nám predviedli zruční remeselníci a na slovo
vzatí majstri.

Rezbár, pán Halmo z Bošian predviedol, ako
ožíva pod jeho rukami drevo, z ktorého šikovne
vystrúhal ovečku. Ďalšiu v poradí k betlehemu,
ktorý so sebou priniesol ako ukážku svojej zručnosti. Jeho manželka pani Halmová, v šikovnosti
rúk nijako nezaostávala, o čom vypovedala prekrásna dekorácia kraslíc a ako sa kraslice maľujú,
nám vďačne ukázala.
Pri susednom stole hralo drevo tiež hlavnú
úlohu, ale to už čipkárka pani Morávková šikovne prepletala nite navinuté na drevených cievkach. Paličkované kraslice, sliepky a kohúty, krásne
čipky a dekorácie z jej dielne si zúčastnení prezreli,
ale vyskúšať si túto techniku nemal nikto odvahu.
Možno na budúce.
Najväčší záujem bol o servítkovú techniku.
Deti brali do rúk štetce a farby a pustili sa s chuťou
do práce. Obrázky so žirafami, trpaslíkmi a kvetmi
ožívali. Nakoniec si pripevnili háčiky na zavesenie
obrázku a hrdé si ich odnášali domov. Veď prečo
nie, vyrobili si svoje prvé skutočné obrazy. Pani
Michalátová, ktorá pricestovala až z Brezovej pod
Bradlom, trpezlivo asistovala deťom pri ich výtvo-
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roch. Ďalej predviedla techniku suchého i mokrého plstenia.
Od vedľajšieho stola bolo počuť vŕtanie – to
pani Chmelárová z Prašíc pripravovala kraslice na
zdobenie, do ktorých na úvod vyvŕtala symetrické
otvory. Voskovaním si deti aj niektorí dospelí dozdobili kraslice. Ale keď sa dielo nepodarilo, vždy tu
bola možnosť zakúpiť si hotové ozdobené kraslice
z dielne pani Chmelárovej.
Zo susednej obce Bádice sa predstavili brusiči
skla – manželia Škorpíkovi. Ich výrobky pohladili
dušu aj oči.
Veľká noc sa blíži, teda záujem bol aj o pletenie
veľkonočných korbáčov, ktoré ochotne učila pliesť
pani Margita Mrázeková a pán Ján Mrázek. Ešte pár

Mnohé z detí využili zasa šikovnosť slečny Mgr.
Hadvigovej, ktorá zaujala maľovaním na tvár. Maľovanie na sklo a výrobky z hliny – tým sa prezentovala pani Hadvigová staršia. Glazúrované bábiky,
svietniky a produkty umeleckej keramiky sme si
mohli prezrieť a samozrejme aj zakúpiť, aby sme
spestrili svoje domácnosti.
Verím, že táto akcia bola nielen oživením života
v obci, ale aj pripomenutím remesiel, ktoré mali na
Slovensku vždy svoje miesto a tradíciu a žijú pokračovatelia, ktorí sa dodnes týmto remeslám venujú a
radi svoje skúsenosti odovzdávajú ďalej. Najväčšou
odmenou pre nich bol prejavený záujem našich občanov.
MB

stúh a kvietkov a ako odmena za zvládnutie tejto techniky pletenia bolo ozdobené vajíčko od p. Mrázekovej.
Svoj talent nám predviedol aj pán Lórinc z Krasna. Medené drôtiky nadobúdali tvary
a prekrásne rozžiarili stoly. Opletené vajíčka, fľaše,
svietniky ale aj bižutéria na denné nosenie: prstene,
brošne, náramky, prívesky a veľa ďalších predmetov
dokazovali nielen talent tvorcu ale aj jeho veľkú trpezlivosť, jemnosť a cit pre prácu s kovom.
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Podhorančekovia
Cez fašiangové odbobie plesali aj deti v materskej škole. Na jedno dopoludnie sa naša materská škola
zmenila na sídlo rozprávkových postáv. Za pomoci mamičiek a pani učiteliek sa stali z detí krásne princezné,
rytieri, žabky, čarodejník, snehulienka a mnoho iných rozprávkových postáv, ktoré sa zabávali, tancovali a do
sýtosti vyšantili.
Kolektív MŠ
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Zo života v ZO JDS v Podhoranoch
Rok 2010 sme začali veselo, Podhoranka si pri- nári“ usporiadali už 5. ročník výstavy vín s odbornou
pravila program a vystúpila 13. februára na „Fašian- degustáciou. Po druhýkrát sme sa ku nim pridali a
govej veselici“, ktorú poriadal - Spolok vinohrad- urobili sme v Kultúrnom dome, kde sa akcia konala,
níkov spolu s OÚ, s programom „Fašiangy“ a „Po- peknú výzdobu z ľudového odevu, zariadenia, náchovávanie basy“. Vystúpenie sa vydarilo a veľmi sa
strojov a pomôcok v domácnosti z časov minulých
páčilo. Hneď o týždeň 20. februára sme mali našu
v Podhoranoch. Samozrejme na slávnostnom otvohodnotiacu výročnú schôdzu. Tu sme zhodnotili
rení nechýbalo ani vystúpenie Podhoranky svojim
našu činnosť v roku 2009 a postavili si nový plán na „Vyznaním vínu a životu“. Musím povedať, všetko
rok 2010. Za OO JDS sa na rokovaní našej výročnej
sa nám vydarilo. O výstavu prejavili záujem a boli si
schôdze zúčastnil aj pán Doc. Turček, ktorý je záro- ju pozrieť aj zástupcovia Národopisnej fakulty UKF
veň aj predsedom ZO JDS v Lapáši.
z Nitry. Členky Podhoranky sa stretávajú pravidelne
Na 10. marca sme mali naplánovaný výlet do
každý pondelok a pripravujú ďalšie programy a vyPoľska. Pre malý záujem účastníkov sa neuskutočnil. stúpenia. Najbližšie to bude posedenie ku Dňu maSkúsime iný termín, keď už bude teplejšie. Naši „Vi
tiek v máji a potom oslava sv. Urbana vo viniciach.
AG
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ZIMA UŽ POMALY KON Í. Po roztopení posledných f akov snehu sa objavujú
pozostatky vla ajšej vegetácie v podobe suchej trávy, polámaných suchých konárov
alebo lístia. Spod snehu okrem snežienok vykukli aj rôzne skládky a kopy
nežiadaného komunálneho odpadu, ktoré špatia a za ažujú prírodu. Je as
poupratova a skrášli si okolie príbytkov.
PRI JARNOM UPRATOVANÍ netreba zabúda na niektoré základné pravidlá
správania sa pri innostiach, ktoré vytvárajú zvýšené riziko vzniku požiaru v tomto
období.

Vypa ova

suché porasty je vo všeobecnosti zakázané.

Spa ova zvyšky organického pôvodu sa môžu len
výnimo ne a to so súhlasom príslušných inštitúcií (úrady
životného prostredia, hasi i, obce) za ur ených
podmienok.

Ak nechcete spôsobova škody na životnom prostredí, a sú asne sa
chcete správa ekologicky, je výhodnejšie využi recykláciu biologického
materiálu, napríklad kompostovanie.

SLNE NÉ LÚ E a pekné po asie vytiahne mnoho udí z príbytkov k jarným
prechádzkam,
alebo len tak relaxova do prírody. Pri výletoch do hôr, lesov,
lesoparkov, prípadne k vodným tokom a jazerám majte tiež na zreteli že aj tu platí:

Zákaz zakladania oh a mimo vyhradených ohnísk, alebo
na miestach odkia by sa mohol rozšíri .
Všeobecný zákaz vypa ovania porastov bylín, kríkov
a stromov.
Zákaz faj , alebo používa otvorený ohe na miestach so
zvýšeným nebezpe enstvom vzniku požiaru.
V ase vyhláseného zvýšeného nebezpe enstva vzniku
požiaru rešpektova príkazy a zákazy umiestnené pri
vstupoch do ozna ených lokalít.
Oddelenie požiarnej prevencie
KR HaZZ

Spravodaj
Podhoranský
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