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Podhorany
obecný úrad

Vážení občania,  

 O tom, že prišla jar, vieme zatiaľ iba podľa dá-
tumu v  kalendári. Po zimnom období, ktoré nás 
vytrápilo kopami snehu na cestách a  dvoroch 
a  poľadovicami, pripravili nám vrásky na čele 
vody z  roztápajúceho sa snehu z  kopcov a  polí. 
Enormne rýchlo sa zdvihli hladiny vôd v  našich 
potokoch ale aj v pivniciach a šachtách. Vyčistenie 
a prehĺbenie časti potoka Hunták nezabránilo vy-
breženiu toku v lokalite „Hnilého kúta“. Rozvetve-
ním toku Huntáka došlo k zaplaveniu časti záhrad, 
polí miestnej i štátnej komunikácie. Niet pochýb 
o tom, že žijeme modernú dobu, sme obklopení 
technickými výdobytkami, ale nie sme obdarení 
múdrosťou našich predkov, ktorí dokázali prírodu 
skrotiť ,  užívať ju vo svoj prospech. Rokmi pozo-
rovania prírody dokázali vybudovať jednoduché 
rigoly a valy na odvádzanie vôd z nášho územia 
tak, aby si ochránili príbytky a životy- dnes to na-
zývame protipovodňové opatrenia. Následne vy-
spelé generácie ľudí dokázali všetky prirodzené 
bariéry zlikvidovať svojou stavebnou alebo poľ-
nohospodárskou činnosťou, nehovoriac o  tom, 
že rigoly pôvodne slúžiace na odtok vôd sa stali 

„úkrytom“ pre nepotrebné veci z domácností. Ko-
nanie nás - ľudí v  tomto smere je minimálne na 
zamyslenie. 
 Zimné obdobie toho veľa nedovolilo, čo sa 
týka stavebnej činnosti. V  jesennom a  zimnom 

období sme sa venovali najmä ekonomickým čin-
nostiam a  spracovaniu projektov na budúce ob-
dobie. Momentálne sa začíname venovať restom 
z  jesene, kedy sa nám nepodarilo pre nepriazeň 
počasia ukončiť terénne úpravy – parkovacie 
priestory pri cintoríne v  Mecheniciach a  pri MŠ 
v  Sokolníkoch, kde súčasne obnovíme aj kanál, 
ktorým boli odvádzané zrážkové vody do potoka 
Hunták. 
 Pokračujeme v  projekte v  oblasti odpado-
vého hospodárstva. Ponitrianske združenie pre 
separovaný zber, ktorého sme členom, pokračuje 
vo verejných súťažiach na dodávku technického 
vybavenia. Kompostáreň bude vybudovaná vo 
Výčapoch Opatovciach a  technologická linka na 
triedenie odpadu v Lužiankach. Predpoklad je, že 
do jesene tohto roka by mali byť služby v oblasti 
separovaného zberu v našej obci plne funkčné. 
Projekty a  žiadosti o  dotácie, ktoré obec žiadala 
doposiaľ nie sú vyhodnotené, takže informácie 
z  tejto oblasti Vám prinesieme v  ďalších číslach 
nášho obecného spravodaja. 
 Keďže v  roku 2013 si naša obec pripomína 
900. výročie prvej písomnej zmienky všetky ak-
cie – športové aj kultúrne sa budú niesť v tomto 
duchu. Na všetky Vás touto cestou srdečne pozý-
vame a ak máte časový priestor a chuť byť súčas-
ťou organizačného tímu ľudí, ktorí budú zabezpe-
čovať prípravy osláv tak neváhajte a  pridajte sa 
k nám.

Mgr. Magdaléna Bogyová, starostka obce

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 1/2013 – do 3/2013)

Narodili sa 
Nela Kováčová, Sokolníky

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

MaNželstvo uzavreli 
Matej Urik, Sokolníky a Monika Višňovská, Nitra

Novomanželom želáme, aby im manželstvo priná-
šalo veľa krásnych chvíľ na spoločnej ceste životom.

† oPustili NÁs 
Edita Špirková, Sokolníky (66)
Juraj Candrák, Sokolníky (51)
Valéria Bednáriková, Sokolníky (85)
Margita Kiššová, Mechenice (94)
Leona Stanovičová, Mechenice (91)
Jozef Baniar, Mechenice (76)

Rodine vyslovujeme úprimnú a hlbokú sústrasť. 

okrúhle životNé jubileÁ 

50 
Dezider Fülöp, Mechenice
60 
Mária Dobiášová, Mechenice
Štefan Gróf, Mechenice
Ladislav Kišš, Mechenice
Jaroslav Košťál, Sokolníky
Štefan Lendel, Sokolníky
Zuzana Vargová, Sokolníky
70 
Jozef Bódi, Sokolníky

PekNého veku sa dožili 
Katarína Farbiaková, Mechenice (82)
Gašpar Lyžičiar, Sokolníky (83)
Helena Urbanová, Mechenice (84)
Anna Desatová, Sokolníky (86)
Rozália Valentínyová, Sokolníky (88)
Anna Desatová, Sokolníky (90)
Veronika Šišková, Sokolníky (97)

Všetkým Vám želáme veľa zdravia, 
šťastia a rodinnej pohody.

Spoločenská rubrika
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Zo zasadnutia obecného zastupiteľstvaPripomíname si významnú historickú 
udalosť Podhorian

 V dnešnej zložitej dobe je škála hodnôt života 
každým z nás chápaná inak. Nemáme čas vracať 
sa do minulosti. Minulosť a história je však súčas-
ťou nášho života. Máme ju všetci. Je to naše ro-
disko, rodičia, prarodičia, rodný kraj. Nezabúdame 
často na tieto skutočnosti?
 Koho nezaujíma minulosť, veľmi ťažko sa 
hľadá a orientuje v súčasnosti a najmä v budúc-
nosti. Sú však chvíle, keď pribrzdíme a na chvíľu 
zastavíme.
 Práve v tomto roku si pripomíname 900.vý-
ročie prvej písomnej zmienky o našej obci Pod-
horany. 900 rokov to máme na papieri, kto vie 
koľko rokov má naša skutočná história? Odkedy 
sme tu? Napĺňa nás to hrdosťou? Malo by!.
 Ku koncu leta, na prelome augusta a septem-
bra si to všetko pripomenieme, oslávime to. Ako? 
Malo by to byť slávnostné a dôstojné.
 Obecné zastupiteľstvo sa touto myšlienkou 
zaoberá už dlhšie a vypracovalo obsahové a or-
ganizačné zabezpečenie týchto osláv. Ako by som 
počul: nemáme iné starosti? Máme! Máme na to 
zabudnúť? Nemali by sme!
 Podrobnosti sa dopracovávajú priebežne. 
Obsahové zameranie kladie dôraz najmä na oži-
venie histórie obce, pripomenutie si dobových 
zvyklostí života v minulosti a pamiatky. Výrazne 

sa tu bude prezentovať spolok našich dôchodcov 
v úzkej súčinnosti s našimi deťmi – žiakmi ZŠ a MŠ. 
Zaujímavá je myšlienka lampiónového sprievodu 
obcou so zastávkami pri zaujímavých historic-
kých objektoch ako sú kaštiele, kúrie, staré domy 
ale aj náboženské a cirkevné pamiatky (kostoly, 
kaplnky, kríže a pod. )
 Kolorit osláv zvýrazní sprístupnenie zaniknu-
tého kostola sv. Michala v katastri Sokolníkov. Táto 
obnova torzálnej architektúry je obzvlášť hodno-
tená ako národná kultúrna pamiatka (osadenie 
informačnej tabule Kraj. pam. úradom Nitra).
 Kultúrnu časť oživia vystúpenia folklórnych 
súborov, športový deň detí na multifunkčnom ih-
risku pri ZŠ.
 Urobíme všetko pre účasť významných hostí, 
ocenenie našich osobností aj z minulosti.
 Programová štruktúra sa bude dotvárať a do-
pracovávať postupne aj na základe dobre miene-
ných nápadov a podnetov občanov.
 Sme presvedčení, že i touto akciou prispe-
jeme k zvýšeniu popularizácie našej obce a kul-
túrnej úrovne povedomia nás občanov, ktorí 
Podhorany milujeme. Držme si palce a prispejme 
k zdaru, ako len vieme !

Ing.Tibor Košťál posl. OZ

Dňa 25. mája 2013 sa bude konať XIII. ročník Osláv sv. Urbana v mechenických vinohradoch pri so-
che sv. Urbana. Po slávnostnom zahájení a tradičnej svätej omši vás čaká bohatý kultúrny program, 
chutné občerstvenie, zábava, vatra a po zotmení ohňostroj.

Z príležitosti MDD sa na deň 1. júna 2013 pripravuje Športové popoludnie. Deti čaká pestrý 
program, súťaže a samozrejme odmeny.

Čas a program oboch akcií bude včas oznámený prostredníctvom miestneho rozhlasu, plagátov 
a  internetovej stránky obce.

spolok vinohradníkov a priateľov dobrého vína Mechenice 
a obec Podhorany vás srdečne pozývajú

obecné zastupiteľstvo na svojom 1. zasadnutí 
1. 2. 2013 prerokovalo a schválilo:
• Ponuku advokátskej kancelárie JUDr. Ivana 

Pecníka. Zástupca advokátskej kancelárie 
Mgr. Michal Luprich predstavil seba i advo-
kátsku kanceláriu , ktorú zastupuje. Advokát-
skou kanceláriou bola predložená vypraco-
vaná ponuka rozsahu poskytovania služieb 
a návrh zmluvy. Ponúknuté služby práv-
neho zastúpenia obci vysvetlil Mgr. Luprich 
podľa jednotlivých bodov uvedených v po-
nuke. Nadštandardné služby, ktoré ponúka 
sú služby pre občanov našej obce, ktoré po 
uzatvorení zmluvy budú presne dohodnuté. 
Ide o bezplatné právne poradenstvo pre ob-
čanov, keď jeden deň v mesiaci prídu zástup-
covia advokátskej kancelárie do obce a budú 
sa bezplatne venovať občanom pri riešení 
ich právnych problémov. O tom, kedy bude 
právne poradenstvo poskytované, budú ob-
čania včas informovaní miestnym rozhlasom 
a oznamom na stránke obce.

• Poslanci jednohlasne schválili ponuku advo-
kátskej kancelárie JUDr. Ivana Pecníka a  sú-
časne schválili zrušenie zmluvy s doterajším 
poskytovateľom právnych služieb advokát-
skou kanceláriou Mgr. Slováčika.

• V diskusii za OZ zaoberalo otázkami ohľadom 
prípravy Výstavy vín spojených s degustá-
ciou, ktorá sa bude konať 2. -3. marca v KD 
Sokolníky. Pomoc pri materiálno technic-
kom zabezpečení výstavy.

• Starostka obce informovala o personálnych 
zmenách v ZŠ. Ekonomickú agendu prebrala 
p. Terézia Gubáňová po p. Zaujecovej.

• OZ schválilo prevádzku MŠ počas jarných 
prázdnin – povolená je v prípade, ak bude 
prihlásený dostatočný počet deti (min.10).
Oznam je zverejnený v MŠ.

obecné zastupiteľstvo na svojom 2. zasadnutí 
dňa 15. 3. 2012 prerokovalo a schválilo:
• Kontrolu uznesení vykonala starostka obce. 

Konštatovala, že uznesenia sú splnené, resp. 
sa priebežne plnia.

• Starostka obce vyzvala poslancov, aby pred-
ložili návrhy na zmenu poplatkov za využi-
tie MFI. Na návrh starostky obce sa poslanci 
OZ zhodli, že je potrebné riešiť využívanie 
MFI počas prázdnin, aby aj v tomto období 
mohlo byť využívané deťmi bezplatne. Vyu-
žívať ho na akcie, turnaje, družobné zápasy 
pripravovaných aj v spolupráci zo školou. Po-
slanci navrhli aj zmenu spoplatnenia pre do-
spelých pri kolektívnych športoch, riešila sa 
otázka odmeňovania správcu ihriska. Vzhľa-
dom k tomu, že nedošlo k dohode na kon-
krétnom návrhu, starostka obce opätovne 
uložila poslancom predložiť konkrétne ná-
vrhy na zmenu spoplatnenia a fungovania 
multifunkčného ihriska na budúcom zasad-
nutí obecného zastupiteľstva.

• Starostka vyzvala poslancov na stanovenie dá-
tumu verejnej schôdze a programu. Po do-
hode bol určený dátum 12. 4. 2013 o 19.00 
hod. v kultúrnom dome v Sokolníkoch.

• Ohľadom projektu na rekonštrukciu domu 
smútku v Mecheniciach bola predložená vy-
hotovená štúdia návrhu projektu Ing. Baba-
lovej. Poslanci uvedenú štúdiu schválili ako 
vyhovujúcu a  schválili vypracovanie projek-
tovej dokumentácie podľa predloženého 
návrhu.

v ďalších bodoch prerokovalo a schválilo:
• prevzatie majetku miestneho futbalového 

klubu po ukončení jeho činnosti a zriadenie 
komisie v zložení Miroslav Gajdoš, Róbert 
Belica, František Žebi, Ing. Apolónia Bedová
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• p. Gejzovi Korytárovi predložiť zoznam členov 
urbárskeho spolku s výškou ich podielov 
a povinnosťou oboznámiť vlastníkov s daňo-
vou povinnosťou,

• Po dohode - starostka obce zistí právny stav 
na Lesnom úrade, odporučenie zástupcovi 
Urbárskeho spolku Podhorany stranspa-
rentniť svoju činnosť a vysporiadať si právne 
vzťahy, na základektorých spolok funguje.

• VZN Obce Podhorany č. 1/2013 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa ma-
terskej školy a školských zariadení so síd-
lom na území Podhorany, zrušenie doteraz 
platného VZN Obce Podhorany č. 3/2012 
a jeho prílohy č. 1, o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 
a školských zariadení so sídlom na území 
Obce Podhorany.

• pridelenie finančných prostriedkov zatiaľ na 
druhý školský polrok 2012/2013 pre Mesto 
Nitra na dieťa navštevujúce záujmové 

vzdelávanie v CVČ Domino a to vo výške 
20€ na jedno dieťa na obdobie od 1. 1.2013 
až 30. 6. 2013

• zrušenie VZN č. 1/2011 o niektorých podmien-
kach držania psov na území obce Podhorany

• prijatie Obce Jelenec a Občianskeho združe-
nia Jelenka do územia pôsobnosti verejno-
súkromného partnerstva (MAS) OZ Žibrica 
so sídlom v Štitároch

• zabezpečenie osvetlenia uličky pri Obecnom 
úrade

• možnosť výstavby nájomných bytov

obecné zastupiteľstvo neschválilo:
• návrh na zriadenie pamätnej izby prestavbou 

kôlne v areáli za ambulanciou

obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
• oboznámenie sa s aktualizovanou Integrova-

nou stratégiou rozvoja (MAS) OZ Žibrica

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

 Aby rubrika „Očami občana“ nezostala 
prázdna dovolíme si uverejniť náš postoj krátkou 
reakciou. V snahe zaangažovať občanov do vecí 
verejných sme zaviedli do nášho spravodaja 
rubriku „Očami občana“. Boli by sme radi, keby sa 
otázky, problémy a kritické názory prezentovali 
verejne a  transparentne. „Pohostinské“ diskusie 
nevedú k riešeniu problémov. Písomné vyjadrenie, 
prípadne osobné stretnutie na zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva riešime v  spoločnom záujme. Čím 
viac budeme komunikovať, tým viac vecí vyriešime. 
Občan hlbšie a hlavne objektívnejšie spozná chod 
a fungovanie obecného úradu. Takmer všetka 
agenda štátnej správy sa presúva do kompetencii 
obcí. Každá pracovníčka OÚ má desiatky 
špeciálnych profesionálnych činností, ktoré majú 
náročnú podobu a termíny. To už nefunguje ako 
kedysi MNV. Obzvlášť citlivá je otázka financií. 

Odpovedať na otázku: „Kde sú peniaze určené 
na činnosť futbalového klubu?“ Tieto sú súčasťou 
rozpočtu obce a je možné ich využiť v rámci 
financovania akejkoľvek aktivity obce. Každá 
finančná operácia je prísne sledovaná a napríklad 
minulý rok obec hospodárila s prebytkom (t.z. 
že nevyčerpané prostriedky zostali na účtoch 
obce) . Pritom dokážeme splácať rekonštrukciu ZŠ, 
spolufinancujeme projekty a pod. Neberieme to 
ako chválu, ale ako realitu. Takže záverom – kritiku 
nehádžeme pod koberec, netajíme ju, vyjadrujeme 
sa k nej, vysvetľujeme – ovšem musí byť korektná, 
konštruktívna, dobre mienená a v záujme 
odstránenia nedostatkov. Vaše názory, podpora 
a pomoc a návrhy spôsobov riešenia problémov sú 
pre nás veľmi cenné. Chceme napredovať spoločne 
s Vami občanmi a veľmi seriózne.

Redakčná rada

Podhorančekovia

 Koncom januára sa konal zápis detí do 1. roč-
níka ZŠ. Na zápis sa svedomito pripravovali aj naši 
predškoláci. Boli plní očakávania, čo sa ich na zá-
pise budú pýtať, či sa im bude vo ,,veľkej,, škole páčiť. 
Pretože , sa už nevedia dočkať, kedy do nej nastúpia. 
Začiatkom februára sa konal v našej škôlke karneval. 
Detičky sa veľmi tešili a spolu s rodičmi si pripravili 
masky a zmenili sa na rozprávkové bytosti.
 Karneval sa konal v  priestoroch Kultúrneho 
domu spolu so žiakmi ZŠ. Naši škôlkari svojimi mas-
kami zaujali, zabavili sa a odniesli si kopec zážitkov. 
Ich radosť bolo vidieť v rozžiarených očkách. Už sa 
tešia na budúci rok , kedy sa opäť prezlečú do kos-
týmov svojich obľúbených postáva – na princezné, 
vily, hasičov, kovbojov...V rámci Výstavy vín , ktorá 
sa konala v  Kultúrnom dome Podhorany sa na po-
zvanie deti predstavili novým programom. Pričom 
si zaslúžili veľký potlesk a svojím vystúpením oživili 
celú akciu. 
 V  mesiaci marec prebiehal v  našej MŠ zápis 
budúci školský rok. Na zápis počas 3 dní sa prišlo 
pozrieť spolu s  rodičmi viacero detičiek. Boli veľmi 

zvedaví, nato ako to v škôlke funguje a zároveň sa 
tešili, kedy aj oni už budú budúci škôlkari. Potešilo 
nás, že boli milo prekvapení z  peknej atmosféry 
a  vnútorného prostredia v  našej škôlke. Zapísať sa 
prišlo 16 nových detí, takže v  budúcom školskom 
roku by malo našu MŠ navštevovať 44 detí. Nakoľko 
jestvujúce priestory MŠ sú na aktuálnu dobu a počet 
zapísaných deti nedostačujúce do MŠ budú pred-
nostne prijímané 5-6 ročné deti, ktoré majú v nasle-
dujúcom roku plniť povinnú školskú dochádzku, deti 
s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Mlad-
šie deti sa budú na pobyt do MŠ prijímať vzostupne 
podľa dátumu narodenia. Na poldenný pobyt budú 
prijímané deti po dohode riaditeľky školy so zákon-
ným zástupcom dieťaťa, alebo z  dôvodu kapacit-
ných podmienok MŠ. 
 Koncom mesiaca sa uskutočnil Zber papiera 
v  priestoroch MŠ, z  ktorého výťažok sa použije pre 
potreby MŠ a naše deti.

 Mgr. Klaudia Kunová
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pochovávania basy. Basu nám pochovali členky 
speváckej skupiny Podhoranka a deti mohli 

„naživo“ vidieť, ako sa to robilo a robí dodnes. 
A práve preto, že celý deň i večer snežilo, boli to 
naozajstné Fašiangy „ako sa patrí“.
 12. februára 2013 škola zorganizovala školský 
fašiangový karneval spojený s pasovaním prvá-
kov do radov ostatného žiactva. Prváci sa držali 
statočne, ba niektorí až príliš sebavedome. Karne-
valu sa zúčastnili aj deti z materskej školy. Všetci 
účastníci, ktorí boli poobliekaní za rôzne masky, 
získali pekné ocenenia.
 Príslušníčky Policajného zboru SR v dňoch 
14. a 20. marca vykonali v priestoroch našej školy 
preventívnu prednášku o predchádzaní šikanova-
nia na našich školách. S veľkým záujmom si žiaci 
vypočuli informácie o tom, ako sa máme bez-
pečne pohybovať po našich cestách, ako máme 
byť označení reflexnými pásmi hlavne za zníženej 
viditeľnosti a vo večerných hodinách. Najmä žiaci 
z 1. stupňa doslova prežívali rozprávanie inifor-
movaných policajtiek a určite si odniesli z tohto 
stretnutia aj užitočné poučenia.
 Vyučujúci matematiky zorganizovali školské 
kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. O tom, 

že to s tou matematikou na našej škole nie je zlé, 
svedčia aj výsledky, ktoré boli väčšinou dobré, 
ba niektoré až veľmi dobré. Zo žiakov 1. stupňa 
najlepšie Pytagoriádu vyriešili Ľuboško Košťál 
z III. A triedy a Veronika Kóňová zo IV.A triedy. Na 
2.   stupni najlepšie obstál Jakub Bačár zo VII. A 
triedy. Všetci títo žiaci postúpili do obvodného 
kola, kde im prajeme hodne rozvahy a aj trochu 
šťastia.
 Veľa našich detí veľmi pekne kreslí, a tak sme 
sa rozhodli, že na Celoslovenskom kole výtvarnej 
súťaže „Vesmír očami detí“ bude našu školu repre-
zentovať Hanka Gajdošová z III.A triedy. Držme jej 
teda palce!

Každoročne musia deviataci 
absolvovať Testovanie 9 (v  mi-
nulosti Monitor). S radosťou 
môžeme konštatovať, že sú-
časní deviataci dosiahli vynika-
júce výsledky, keď priemerná 
úspešnosť v predmete mate-
matika bola 80,5 % a predmete 
slovenský jazyk 71,5 %. Žiakom 
i vyučujúcim blahoželáme 
do budúcnosti prejeme veľa 
zdravia, trpezlivosti a chuti do 
učenia.

Mgr. Rudolf Vozár

ani krutá zima nezmrazila čulý 
život v škole i mimo nej

 Ani krutá zima nezmrazila čulý život v škole 
i mimo nej. Už počas vianočných prázdnin sa za-
čala presadzovať vari najkrutejšia zima za posled-
ných najmenej päťdesiat rokov. Naši žiaci však 
nastúpili po prázdninách do príjemne vyhria-
tych tried a  mohli sa naplno venovať školským 
povinnostiam, lebo polročná klasifikácia sa ne-
zadržateľne blížila. Tesne po nej, 26. januára, vy-
užilo vedenie základnej školy „oddychový čas“ po 
klasifikačnej porade a zorganizovalo novoročný 
stolnotenisový turnaj v Kultúrnom dome v Sokol-
níkoch. Turnaj bol po organizačnej i materiálnej 
stránke veľmi dobre zabezpečený. Zúčastnilo sa 
ho približne 40 súťažiacich, ktorí zápolili v piatich 
kategóriách. Pani starostka venovala pre víťazov 
pekné trofeje a diplomy. Úprimne ďakujeme!
 Pre každú školu je veľmi dôležitý príliv nových 
žiakov do prvého ročníka, lebo od ich počtu je
v súčasnosti doslova závislá existencia školy. Zá-
pis detí do prvého ročníka pripravovali učiteľky

1. stupňa, priestory chodieb i trieda, v ktorej sa 
zápis uskutočnil, boli vkusne vyzdobené, takže 
detičky mohli svoje prvé kroky vo „veľkej škole“ 
spojiť s prehliadkou príťažlivých obrázkov o škole. 
Spolu bolo zapísaných 12 detí.
 V dňoch 4. až 8. februára absolvovali žiaci pre 
našu školu zatiaľ ojedinelý lyžiarsky výcvikový 
kurz, ktorého vedúcim bol pán riaditeľ Rudolf Vo-
zár. Kurz sa uskutočnil v lyžiarskom stredisku Fač-
kovské sedlo a úspešne ho vykonalo 20 žiakov.
 Žiaci 7. ročníka uskutočnili na fašiangový 
utorok fašiangový sprievod obcou Podhorany 
a Bádice. Napriek vytrvalému sneženiu obišli všet-
kých, ktorí ich očakávali a prvýkrát pod vedením 
pána učiteľa Tótha zorganizovali skutočnú fašian-
govú muziku na tradičnom mieste – v „salakúskej 
krčme“. Účastníkom pripravila rodina Petra Slo-
váka fašiangovú praženicu, pečenú klobásu, šišky
a nefalšované oškvarkové pagáče. Samozrejme, 
že fašiangová muzika v utorok nemôže byť bez 
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Leto, leto nové leto...

 Takto v minulosti naši predkovia po dlhej 
zime privolávali na Kvetnú nedeľu skorý príchod 
teplých dní. Tohtoročná zima bola naozaj veľmi 
dlhá, lebo toľko snehu na Veľkú noc nepamätajú 
ani tí najstarší z nás. Kde sú tie časy, keď podľa roz-
právania tých, čo to zažili, na „Jozefka“ (19. 3.) deti 
už behali bosé. Zdá sa, že prechodné obdobia, 
jar a jeseň, pomaly ani nebudeme zažívať a  leto 
a  zima akoby zo dňa na deň vpadnú do nášho 
bytia. Či to má na svedomí vedecko-technický po-
krok ľudskej spoločnosti, alebo je to dané niečím 
iným, na to sa dnes ťažko hľadá presná odpoveď.
Isté však je, že či je chladno alebo príjemne,  
 Kvetná nedeľa signalizuje, že je čas na prebú-
dzanie sa prírody k životu. V rôznych častiach Slo-
venska na Kvetnú nedeľu po svojom vyprevádzajú 
zimu, resp. vítajú nové leto. V hornatých oblas-
tiach dodnes praktizujú pohanský zvyk vynášania, 
pálenia a hádzania do vody Moreny – symbolu zla 
a smrti. V týchto krajoch tečie dedinou obyčajne 

dravý potok či rieka a tie sú zárukou toho, že smrť 
i zlo v podobe horiacej Moreny odnesú od nich 
čo najďalej. Aj keď je to zvyk pohanský, pre nich, 
obyčajne ľudí veľmi nábožných, je stále príťažlivý 
a možno aj potrebný.
 V našej obci chápali ľudia Kvetnú nedeľu 
v  kresťanskom duchu. Vieme, že na Kvetnú ne-
deľu Ježiš Kristus slávnostne vstupoval do Jeruza-
lema, pričom mu ľudia prevolávali na slávu a cestu 
mu „stlali“ zelenými palmovými ratolesťami. Ako 
to s ním napokon skončilo, o tom sa dozvedáme 
v liturgických obradoch na Veľký piatok. Tam išlo 
o Božieho syna a praktickú ukážku, kam až môže 
siahať ľudská zloba... A či v dnešnej dobe nezaží-
vajú mnohí svoje veľké piatky?... Keby to všetko 
na Veľký piatok skončilo, ľudstvo by prišlo o veľa. 
Biela sobota a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista dalo 
ľudstvu nádej a ukázalo, že len On je cesta, pravda 
a život, ktoré ak si osvojíme, tak svoju životnú púť 
môžeme absolvovať k spokojnosti nielen svojej, 

ale aj toho, ktorý nám 
umožnil prísť na tento 
svet prostredníctvom 
našich rodičov.
 Pred rokom žiačky 
našej školy obnovili 
po určitom čase sym-
boliku Kvetnej nedele 
ako brány, cez ktorú 
k nám prichádza nové 
leto. Vyobliekané 
v  prekrásnych miest-
nych krojoch s vystuž-
kovanými zelenými vŕ-
bami aj napriek chladu, 
vykročili z budovy 
školy, aby tým, ktorí ich 
očakávali, prišli zaspie-
vať „nové leto“. Ako prvá ich prijala rodina Petra 
Slováka s manželkou v originálnych krojoch a bo-
hato prestretým stolom na priedomí. Dievčatá 
absolvovali toto „prvé leto“ pred kamerou pána 

riaditeľa R.Vozára. Potom navštívili všetkých, ktorí 
ich chceli povzbudiť v tejto milej činnosti.
 Okolo 16.oo hod sa premiestnili do Bádic, 
kde toto vítanie leta videli po veľmi dlhom čase, 

takže niektorí štyridsiatnici sa 
pýtali, o  aký zvyk ide, pretože 
to ešte nikdy nezažili. Obecný 
úrad im v predstihu zabezpečil 
v miestnom rozhlase propagá-
ciu, a tak boli veľmi očakávaní. 
Keď sa zvečerievalo, mali toho 
už všetci dosť, ale boli spokojní, 
lebo cítili, že ľudia si ich so zá-
ujmom vypočuli a  poobzerali. 
Dúfajme, že ich to povzbudí 
natoľko, že táto tradícia sa bude 
udržiavať aj v budúcnosti a na 
Kvetnú nedeľu sa bude ozývať: 

„Už vám to letečko nesieme, 
zdravíčko, šťastíčko prajeme hój, 
nové leto pój!“

Ivan Tóth
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Veľkonočné tradície

rozhovor s Phdr. Ivanom Tóthom...

Štvorsemestrálne postgraduálne štúdium, do-
plňovacie štúdium, rigorózne štúdium končiace 
rigoróznymi skúškami a získaním akademického 
titulu.  
 V roku 1989 som bol „preložený“ na Gymná-
zium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach. V roku 
1991 vznikala v Zlatých Moravciach cirkevná zák-
ladná škola a po konkurze ma Arcibiskupský úrad 
v Trnave vymenoval za riaditeľa tejto školy. Ab-
solvoval som štúdium pre riadiacich pracovníkov. 
Získal som veľa dobrých skúseností pri návštevách 
cirkevných škôl v Rakúsku, Poľsku a v  Maďarsku. 
Stretol som veľa zaujímavých a  vzácnych osob-
ností. Mimoriadne mi utkvela v pamäti a  nes-
mierne si vážim nebohého banskobystrického 
biskupa Mons. Rudolfa Baláža. Bol stelesnenou 
múdrosťou, skromnosťou a nábožnosťou. Stretnu-
tia s ním sú nezabudnuteľné. Osem rokov riadite-
ľovania bolo zaujímavých ale veľmi náročných. Po 
odchode p.uč.Čeligovej som nastúpil ako učiteľ 
tunajšej ZŠ. Pôsobím tu štrnásty rok a som spo-
kojný.

stará pravda hovorí, že tvorcami vzdelanostnej, 
duchovnej a kultúrnej úrovne dediny boli fa-
rár, notár a učiteľ. v poslednom období sa akosi 
mení „rola“ učiteľa. Čím to je podľa vás?

— Áno. Táto pravda platí stále, pretože učiteľ na-
učil každého čítať, písať, počítať a len tak sa mo-
hol stať automechanikom, ekonómkou, učiteľkou, 
politikom... Každý učiteľ vedie žiakov k slušnému 
správaniu, k disciplíne, k úcte, ku všetkému, čo 
humanizuje spolužitie ľudského pokolenia. Veľmi 
by som chcel zdôrazniť význam disciplíny. J.A. Ko-
menský v jednom zo svojich diel píše: „Škola bez 
disciplíny je ako mlyn bez vody.“ Takmer niet dňa, 
kedy by sme sa nedozvedeli o  hrubom porušo-
vaní disciplíny v školách. Čím to je?  Otec biskup 
Baláž nám raz na porade povedal: „Máme tu akúsi 
demokraciu“. Demokraciu, ktorú si každý vysvet-
ľuje po svojom. A tak na jeden problém má každý 
iný názor. Pred rokom 1989 sme div nekľakli pred 
slovom demokracia. V USA je podľa mnohých „vy-
spelá demokracia“.
 Myslím si, že od toho, čo sa deje v amerických 
školách, nech nás dobrotivý Pán Boh ochraňuje. 
Mňa ako učiteľa zaujalo pomenovanie „bezbrehá 
demokracia“ a tá sa realizuje aj u žiakov a aj u do-
spelých. Žiak na výzvu učiteľa, aby mu dal zošit , 
odpovie: „Nedám“. A to aj opakovane. Chudák 
učiteľ. Ak by mu ho zobral nasilu, môže mať hneď 
hoci aj právny problém... Ak takúto situáciu učiteľ 
zvládne pokojne a vyrieši ju, napĺňa rolu súčas-
ného učiteľa tak, ako si to prajú rodičia a súčasná 
legislatíva. A  disciplína...???
akoby sa spoločensky všeobecne znižovala au-
torita učiteľa. Mám na mysli starostlivosť štátu, fi-
nančné ohodnotenie a pod.  Pre deti sa zákonmi 
stanovujú normatívy, práva, limity, strážia sa ich 
nároky. akosi sa zabúda na ich povinnosti a zod-
povednosť.

— Kto sa vydá na učiteľskú dráhu, ten musí počí-
tať s tým, že z učiteľského platu nikdy nezbohatne. 
Žiadna spoločnosť v histórii u nás poslanie učiteľa 
nedocenila. Koho ľudia  „nepriťahujú“, ten učite-
ľom nikdy nebude. Keď učiteľ vidí, ako mu pod 
rukami vyrastá šikovný žiak, ktorý naberá vedo-
mosti tak, že  svojho učiteľa niekedy i predstihne, 

 ... učiteľom našej ZŠ, ktorý bol ku Dňu učiteľov 
za celoživotnú prácu v oblasti výchovy , vzde-
lávania a regionálneho rozvoja ocenený minis-
trom školstva SR.

 od ministra školstva, vedy a športu dušana 
Čaploviča ste obdržali ocenenie za celoživotnú 
prácu. v mene všetkých občanov, rodičov a 
žiakov vám úprimne blahoželám. Myslím, že 
sa nevyjadrím len za seba, keď poviem, že vy-
znamenanie je v správnych rukách. kde všade 
ste vo svojej praxi pôsobili?

— Moju učiteľskú kariéru som začal v roku 1971 
na Strednom odbornom učilišti poľnohospo-
dárskom v Beladiciach. V priebehu pôsobenia 
na tomto učilišti som 2 roky vykonával funkciu 
zástupcu riaditeľa a 11 rokov výchovného po-
radcu. Triednym učiteľom som bol v maturitných 
odboroch a veľakrát som bol menovaný predse-
dom maturitných komisií na rôznych stredných 
školách v Západoslovenskom kraji. V tomto 
období začalo aj moje celoživotné vzdelávanie. 

 V  rámci blížiacich sa Veľkonočných sviatkov 
deti zo ZŠ Podhorany navštívili dňa 12.  marca 
Krajské osvetové stredisko v Nitre. Deti sa naučili 
rôzne techniky zdobenia vajíčok textilom, cibu-
ľovými šupami a servítkovou technikou. Pod ve-
dením pani Strukovej si vajíčka krásne ozdobili 
a spestrili tak svoju veľkonočnú výzdobu doma aj 
v škole.
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to je pre neho tá najväčšia odmena. Veď o to pri 
výchove a vzdelávaní ide. Pocit, že som učil množ-
stvo detí, z ktorých sa stali dobrí odborníci sa nedá 
zaplatiť ničím. 
 Pokiaľ ide o deti, treba vždy vychádzať z ro-
diny. Rodič je prvý po Bohu. Rodič mu odovzdáva 
genetické dispozície a my učitelia očakávame, že 
mu odovzdáva aj základy slušného správania 
a  úcty k autoritám.
 Výchova detí k zodpovednosti nielen za 
vlastné konanie podľa toho, čo si dnes deti do-
voľujú, svedčí o tom, že deti si z domu prinášajú 
také návyky preto,lebo rodičia sa buď málo venujú 
tejto súčasti výchovy alebo im je ľahostajné, ako 
zodpovedne si deti plnia svoje povinnosti. Zdá sa, 
že dnešné deti majú doma veľmi málo povinností, 
lebo často spomínajú nudu.
 Rád by som spomenul spoluprácu rodičov so 
školou. Tú veľmi ovplyvňuje súčasná spoločensko-

-ekonomická situácia. Nekompromisný kapitaliz-
mus núti rodičov pracovať niekedy až neúnosne 
tvrdo. Väčšina rodičov je šťastná, že majú zamest-
nanie a vedia zabezpečiť rodinu tak, aby im k štan-
dardnému prežitiu nič nechýbalo. Táto skutočnosť 
úzko súvisí aj s časom, koľko sa rodičia
môžu venovať deťom.

vieme o vás, že vašou srdcovou záležitosťou 
je regionálna kultúra, tradície, zvyky a ľudové 
piesne. ste autorom veľmi očakávanej etno-
grafickej publikácie o našej obci. Povedzte nám 
niečo bližšie.

— Naozaj ľudové piesne, zvyky a tradície sú 
môjmu srdcu od malička najbližšie a najmilšie. 
Túto lásku a tento vzťah veľmi pozitívne ovplyvnila 
moja matka. Jednoducho dala mi to do vienka a 
do krvi. Venoval som sa tomu na všetkých doteraj-
ších pôsobiskách a veľmi intenzívne. Aj na našej 
ZŠ, keď som sa stal učiteľom regionálnej výchovy 
v rámci školského vzdelávacieho programu, som 
sa rozhodol, že využijem svoje vedomosti a skúse-
nosti a zhrniem ich do ucelenej publikácie. V spo-
lupráci s poslucháčmi UKF v  +Nitre z katedry et-
nografie vznikla učebnica Regionálna výchova pre 
V. ročník ZŠ v Podhoranoch. K tejto učebnici som 
napísal čítanku pod názvom Etnografia obcí Pod-
horany a Bádice.. Jej obsahom sú otázky spojené 
so životom v našej obci v 20. storočí. Doplnená 
je fotogalériou autentických záberov od začiatku 
20. storočia po súčasnosť. Publikácia je pripravená 
na vydanie a bude to príspevok k 900.  výročiu 
prvej písomnej zmienky o obci, ktorú si pripome-
nieme koncom tohto leta.
ku gratulantom k oceneniu sa pripájame všetci. 
Prajeme vám pevné zdravie, trpezlivosť a ešte 
veľa tvorivých síl a nápadov. aké je vaše prianie?

— Veľmi pekne ďakujem. Mojím prianím je, aby 
mali ľudia dobré zdravie, aby sa neobchádzali, keď 
sa majú stretnúť, aby si povedali, čo ich teší a čo 
ich trápi. Aby mali v srdciach hlboký a trvalý pokoj.
Mám aj jedno ťažko splniteľné želanie. Veľmi rád 
by som navštívil na Slovensku každú samotu, laz, 
štál, kopanice a rale, kde dodnes žijú ľudia jedno-
ducho a v zhode s prírodou. Netúžim po Singapúre, 
Egypte, či Karibiku. Mne úplne stačí Slovensko, ne-
skutočne krásne, bohaté na lesy, vodu a na ničím 
nenahraditeľnú úrodnú pôdu. Vážme si a chráňme 
tieto dary ako najvzácnejšie skvosty.

Za rozhovor ďakuje  Ing.Tibor Košťál.

 V druhej polovici januára 2013 sa trojkráľovou 
svätenou vodou požehnávali nahlásené rodinné 
domy. 
 Počas jarných prázdnin sa organizoval stolno-
tenisový farský turnaj pre školopovinnú mládež. Ví-
ťazom v kategórii miništrantov sa stal Matej Košťál; 
v  kategórii dievčat zvíťazila Diana Desátová. Súťa-
žiaca mládež si pochutnala na výdatných porciách 
pizze, ktorú nám sponzoroval p. Juraj Varga, majiteľ 
reštauračnej siete Hoffer. 
 V  prvom kvartáli aktuálneho roka sme na po-
slednú cestu odprevadili ôsmich veriacich. Je to ne-
pochybne vyšší počet, pretože vlani sme behom pr-
vých troch mesiacov mali iba jeden pohreb. Päť detí 
prijalo sviatosť krstu, z toho dve deti pochádzajú zo 
susednej farnosti. K  sviatosti manželstva pristúpil 
jeden pár.
 Dňa 18. marca sa vo farnosti konalo predveľko-
nočné spovedanie. Účasť veriacich bola poznačená 
snehovou kalamitou. Ako býva zvykom, navštívili 
sme aj nahlásených chorých a  nevládnych, ktorí si 
žiadali vyslúžiť sviatosť zmierenia spojenú s  poma-
zaním chorých a svätým prijímaním.
 Na Kvetnú nedeľu, resp. na Veľký piatok nám 
obrady skrášlili krásne pašie, ktorú si nacvičili naši 

spoluobyvatelia. Nácviky a  samotná interpretácia 
pašií sa diala pod vedením p. Petra Slováka, kým na 
filiálkach sa maďarsky spievané pašie predniesli pod 
taktovkou p. organistu Františka Bencza.
 Podľa zachovanej tradície sa obrady veľkonoč-
ného trojdnia slávili vo farskom kostole, ktorý bol 
vzorovo prichystaný na blížiace sa sviatky. Litur-
gické nácviky a samotná liturgia bola pripravená na 
úrovni a  slávená za pomoci spolupráce s  vdp. Pet-
rom Martincom, p. kostolníkmi Ladislavom Košťá-
lom a Jozefom Fülöpom; miništrantmi a lektorkami. 
V  Bádiciach nám bola nápomocná p. kostolníčka 
Helena Arpášová.
 Vďaka pomoci Spolku sv. ruženca sa v  Sokol-
níkoch pre potreby farského kostola zakúpil pekný 
omšový kalich, ktorý sa požehnal na veľkonočnú 
nedeľu. Ide o jemne pozlátený, masívny kalich z ko-
vového materiálu.
 Interiér Kostola sv. Heleny sa v  Mecheniciach 
vďaka bohuznámej rodine obohatil o novú kazateľ-
nicu.
 Momentálne prebiehajú náuky pre birmovan-
cov a pre prvoprijímajúce deti.

ThLic. Štefan Rácz, PhD.
správca farnosti

 Spolok vinohradníkov a priateľov dobrého 
vína toho roku – 2.-3. marca opäť zorganizoval pre 
vinárov už dlho očakávanú výstavu vín spojenú 
s ochutnávkou. Tu si domáci, ale aj vinári z okolia 
prezentujú výsledky svojej celoročnej namáhavej 
práce. Organizátori sa každý rok na toto podujatie 
starostlivo pripravujú. Snažia sa zabezpečiť všetko, 
čo k tomu patrí, aby úroveň a kvalita nezaostávala 
za tou minulou a každý rok sa zvýšila. Vinohrad-
nícky rok 2012 bol krásny, slnečný hlavne na jeseň. 

Len škoda, že zrážok bolo málo a vlaha v pôde 
nebola dostatočná, čo by ešte pridalo na kvalite 
vína. Ale z druhej strany, hrozno bolo zdravšie, bez 
nároku na časté chemické ošetrenie voči hubo-
vitým chorobám. Prejavilo sa to hlavne v kvalite 
červených vín, ktorým slnečné počasie najviac vy-
hovovalo. Aké vína sme dorobili, posúdila odborná 
degustačná komisia, ktorá vykonala 26.  3.  2013 
odbornú degustáciu 185. vzoriek vín. Každoročne 
rastie záujem vinohradníkov o účasť na našej 

Z kroniky farnosti

Výstava vín s ochutnávkou – 7. ročník
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výstave, ktorí sa prezentujú svojimi vzorkami vína. 
Pre veľký počet prinesených vzoriek vín, ale aj kvôli 
objektivite bolo vytvorených až päť trojčlenných 
degustačných komisií. Svoju úlohu zvládli dobre, 
o čom svedčí aj spokojnosť návštevníkov, ktorých 
počet sa každoročne zvyšuje. V sobotu 2. marca sa 
konala verejná degustácia vín v Kultúrnom dome 
v Sokolníkoch. S výzdobou kultúrneho domu v 
ľudovom tóne nám prispela miestna organizácia 
Jednoty dôchodcov. Pekne vyzdobené priestory 
tradičnými ľudovými krojmi a náradiami našich 
rodičov a ich predkov, boli pripravené, aby sa naši 
návštevníci cítili čo najpríjemnejšie. Moderátorom 
celého podujatia bol Ing.  Tibor Košťál, ktorý pri-
vítal všetkých prítomných a poprial im príjemné 
stretnutie pri pohári vínka . Dôstojnosť a vážnosť 
celému podujatiu dodalo aj požehnanie mladých 
vín našimi miestnymi duchovnými ThDr. Štefanom 
Ráczom a Mgr. Petrom Martincom. S krátkym kul-
túrnym programom sa nám predstavili naši naj-
menší – deti z MŠ. Všetkých prítomných privítala 
a pozdravila vo svojom príhovore aj pani starostka. 
Poďakovala všetkým, ktorí svojou prácou a zaniete-
ním pripravili takú krásnu spoločenskú akciu.
 Potom sme prešli k vyhláseniu výsledkov de-
gustácie. Ako som už spomenul, úroveň a počet 
prihlásených vzoriek prevyšuje minuloročnú účasť, 
čo je potešujúce a aj dobrý prísľub do budúcnosti.

 Celkom bolo prinesených a degustova-
ných 185 vzoriek vína, z toho 138 vzoriek bie-
lych, 40 vzoriek červených a 7 vzoriek rosé.

titul šaMPióN získali:

v kategórii bielych vín 
vzorka č. 55 Rizling vlašský, ročník 2012, vystavo-
vateľ – Ing. Štefan Petrík, Lehota, 89,33 b

v kategórii červených vín
vzorka č. 167 Dunaj, ročník 2012 VZH, vystavova-
teľ – Mgr. Mário Kormančík, Drážovce, 90,33 b
titul NajlePšie víNo obCe PodhoraNy 
bol udeleNý:
v kategórii bielych vín
vzorka č. 95 Rulandské biele, ročník 2012 VZH, vy-
stavovateľ – Andrej Fülöp, Podhorany Sokolníky, 
89,67 b

v kategórii červených vín
vzorka č. 162 Frankovka modrá, ročník 2012 NZ, 
vystavovateľ – Jaroslav Košťál, Podhorany So-
kolníky, 88,33 b

Na záver môžem len skonštatovať, že celá táto ak-
cia bola na vysokej úrovni. Ďakujem všetkým, ktorí 
akýmkoľvek spôsobom pomáhali pri príprave 

Ľudové remeslá

 Aj tento rok sme pozvali do našej obce ľu-
dových remeselníkov. Stretli sa a priniesli svoje 
krásne výtvory v nedeľu 24. apríla. Tento raz sme 
ich privítali v spoločenskej miestnosti v Meche-
niciach. Mladý drevorezbár a zhotoviteľ píšťal, 
fujár Tomáš Daloš z Lehoty nám predviedol, ako 
sa dá z bazového dreva vyrobiť píšťala, na ktorej 
sa dá hrať. Ako si upliesť pekný šibák nám ukázali 
opäť manželia Mrázekoví od nás z Podhorian. Pán 
Mrázek nám ukázal tiež, ako sa z husacích či ka-
čacích pier pletú „masteničky“, čo dnes už málo 
vidieť. Nádherné kraslice „od výmyslu sveta“ pri-
niesla pani Škvareninová z Bošian. Ako sa dajú 
z pohárov napr. od kávy, ktoré inak vyhadzujeme 
urobiť krásne nádoby na odkladanie napr. struko-
vín, hríbov a pod. farbami na sklo, nám ukázala 
pani Jarošová z Ľudovítovej. Obrázky zhotovené 
servítkovou technikou, batikované šály, krásne 
šperky z plstenej vlny, či jarné aranžmá priniesla 
pani Michalátová z Brezovej pod Bradlom. Pán 
Lörinc z Bošian nám aj toho roku predviedol, aké 
krásne diela sa dajú vyrobiť pletením drôtu. Pani 
Baniarová od nás z Podhorian nám priniesla svoje 
nádherné výšivky zhotovené technikou richelieu. 
Háčkované kraslice ale aj výtvory zo samorastov 
či tradične farbené vajíčka priniesli ukázať pani 

tohto podujatia, veľká vďaka patrí aj sponzorom, 
ktorí nás podporili. Bonusom pre nás bolo aj pri-
chytenie vykrádačov chát vo viniciach. Malú pri-
pomienku predsa len musím povedať smerom 
k mladým – výstava vín s ochutnávkou, nie je o 
pití vína pohár za pohárom, ale jeho ochutnaní v 
kľude pri stole s katalógom v ruke prečítať si, čo je 
v ponuke na ochutnanie a v akej kvalite. Veď preto 
má táto akcia názov ochutnávka, že v príjemnom 

prostredí medzi priateľmi s pohárikom vína hod-
notíme celoročnú prácu vinohradníkov. Tak ako 
Francúzi či Taliani, ktorí si po dobrom obede do-
prajú pohár vína, aj my by sme to mali brať ako sú-
časť stravovania po jedle. Verím, že to mladí ľudia 
rokmi pochopia a k tomuto saprispôsobia.

Predseda spolku vinohradníkov 
a priateľov dobrého vína

Zoltán Fülöp
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Nergešová a Trtíková z Horných Lefantoviec. Čo 
všetko sa dokážu naučiť šikovné ženy z Osveto-
vého strediska v Topoľčanoch v klube rôznych 
techník ručných prác nám priniesli ukázať pani Ke-
reková, Šupová, Ďurkovičová, Adamíková, Kovalí-
ková, Segetová. Bolo tam toľko rôznych techník 
a toľko nádherných výtvorov, že ani nedokážem 

ich všetky vymenovať. Naozaj bolo čo obdivovať.
Účasť našich občanov však bola veľmi malá. Je 
celkom pravdepodobné, že na budúci rok rezbári, 
či krasličiarky a drôtikári k nám nebudú chcieť 
prísť, nakoľko sami sebe svoje umenie už dávno 
poukazovali.

ag

Zo života v Zo JdS
Slovom odborníka

Michal Kravčík – Dažďové záhrady

 V novom roku sme začali hodnotiacou výroč-
nou schôdzou, ktorá bola 9. februára 2013 v KD 
s celkovou účasťou 48 našich členov. Ako hostí 
sme medzi sebou privítali delegátku ZO JDS pani 
Máriu Lietavovú a našu pani starostku Mgr. Bogy-
ovú. Po oficiálnej časti sme prešli na veselšiu nôtu, 
pokračovali sme vo fašiangovom duchu nielen 
tradičným občerstvením pre toto obdobie, ale aj 
programom. Najskôr ku nám zavítali mladí fašian-
govníci – žiaci našej ZŠ s pánom učiteľom Tóthom 
a potom Podhoranka „pochovala basu“. Bolo to 
príjemné a veselé stretnutie, hoci účasť, keďže 
bola výročná schôdza sa očakávala väčšia...
 Na druhý deň po výročnej schôdzi sme už pu-
tovali do Bábu. ZO JDS tam mala tiež pripravené 
fašiangové posedenie pozvali našu Podhoranku, 

aby im predviedla svoje Fašiangy. Vystúpenie sa 
nám vydarilo a prítomných sme pobavili.
 Fašiangy sme v našej obci ukončili veselo, 
stretnutím v Taverne u Slováka, teda ako bývali 

 Rok 2010 bol rokom nevídaných dažďov 
a z nich tvoriacich sa povodní ohrozujúcich bezpeč-
nosť občanov. Prial by som si, aby sa na Slovensku 
rozbehli rozsiahle práce na prevencii pred povod-
ňami. A tu je priestor pre každého z nás pomáhať 
v ochrane pred povodňami. Ako? Jednoducho! 
Z  každej zastrešenej, zaasfaltovanej či odkanalizo-
vanej plochy odtekajú v čase dažďov 10-tky kubí-
kov dažďovej vody do kanalizácie, rigola, potoka 
či rieky, ktoré prispievajú k  povodniam. Takto zo 
striech domov, verejných budov, škôl, obchodov, 

reštaurácií, nemocníc, bánk, firiem z  celého Slo-
venska odteká pri extrémnom daždi do potokov a 
riek viac ako 100 mil. m3 dažďovej vody. Naša zod-
povednosť v prevencii pred povodňami je, nechať 
dažďovú vodu tam kde padne. A neplatiť za odka-
nalizovanie dažďovej vody. Preto nech každý z nás 
vybuduje dažďovú záhradu pri svojom dome, svo-
jom obchode, reštaurácii, nemocnici, škole, verejnej 
budove, banke, firme, ktorá bude zbierať dažďovú 
vodu a nebude ju posielať na hlavy susedom. Ponú-
kam návod, ako si vybudovať dažďovú záhradu.

zábavy kedysi v krčme. Pán učiteľ Tóth pripravil 
na toto stretnutie so žiakmi ZŠ program, kde sa 
odprezentovalo, ako a čo sa v krčmách kedysi 
odohrávalo. Opäť prišli žiaci ZŠ s veselými fašian-
govými pesničkami a na záver celého Podhoranka 

„definitívne“ pochovala basu na celé pôstne obdo-
bie. Veľmi pekné posedenie pri výbornom tradič-
nom občerstvení v príjemnom prostredí. Záujem 
zo strany občanov bol žiaľ tradične „podhoranský“. 
Škoda. Najviac seniorov má svoje dôchodkové 

účty v  Poštovej banke, pretože pro-
stredníctvom pôšt je najbližšie k ob-
čanovi. Pracovníci tejto banky nás 
oslovili a prišli ku nám do klubu 19. 3. 
na stretnutie so seniormi, kde ponú-
kli svoje služby v  oblasti finančníctva, 
oboznámili nás so svojimi produktami 
výhodnými pre vyššiu vekovú kategó-
riu. Poučili nás, ako si chrániť svoje 
vklady pred rôznymi „vykrádačmi“ úč-
tov. Žiaľ, záujem zo strany našich se-
niorov o  toto, hoci veľmi zaujímavé a 

poučné stretnutie bol minimálny.
Aj tento rok sme boli spoluorganizátori „Ľudových 
remesiel“, veľmi pekného stretnutia ľudových re-
meselníkov, ktoré bolo 24. apríla.
 V ponuke máme kúpeľné pobyty pre se-
niorov, do kúpeľov Nimnica, Turčianske Teplice 
a  ozdravné pobyty vo Vysokých Tatrách. Bližšie 
informácie môžete získať vždy v utorok v klube, 
alebo od členov výboru našej organizácie.

ag
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 Ak to spravia všetci vlastníci i správcovia budov, 
objektov, parkovísk, ciest i iných zastrešených a za-
asfaltovaných plôch na Slovensku, tak objem po-
vodňovej vlny sa zníži o spomínaných 100 mil. m3. 
Preto každému z nás prajem byť spoločenský zod-
povedný vybudovaním dažďovej záhrady, aby sme 
mali menej a menej povodní a zároveň aby sme sa 
tešili z príjemného prostredia, ktoré si spoločenský 
zodpovedným správaním sami vytvárame.
Prečo je to potrebné robiť?
 Pretože s územným rozvojom sa zvyšuje viac 
nepriepustných plôch s odvedenými dažďovými 
vodami do kanalizácie, čím sa zhoršuje kvalita 
prostredia, kde žijeme. Stavebná činnosť zvyčajne 

„pečatí" zemský povrch a obmedzuje vsak dažďovej 
vody do pôdy i nedostatočný výpar. To zvyšuje ri-
ziká povrchového odtoku dažďovej vody s rastom 
povodňových rizík. Nepriepustný povrch nega-
tívne ovplyvňuje naše životné prostredie so zni-
žovaním vlhkosti ovzdušia a zvýšeným výskytom 
jemných prachových a peľových častíc v  ovzduší 
(zvýšený výskyt alergénov v ovzduší). Výskumy tiež 
dokazujú, že podstatnou časťou znečistenia našich 
potokov, riek a vodných nádrží je spôsobované po-
vrchovým splachom dažďových vôd s nečistotami 
z našich dvorov, ciest, či parkovísk.
Manuál pre vybudovanie vlastnej dažďovej zá-
hrady
 Dažďová záhrada je atraktívne depresné miesto 
v záhrade na zachytávanie dažďovej vody zo spev-
nených nepriepustných plôch ako sú strechy, chod-
níky, parkoviská či cesty akejkoľvek kategórie.
Prečo potrebujeme dažďové záhrady?
 Jednoduchý spôsob, ako znížiť riziká povodní 
i udržať čistotu našich potokov, riek i nádrží je reali-
zovať dažďové záhrady. Výhody dažďových záhrad 
sú viaceré. Sú schopné vykonávať tieto funkcie:
• Pomôcť zmierniť problémy povodní
• Zlepšiť kvalitu vôd v našich potokoch filtrovaním 
dažďovej vody cez pôdu pred vstupom do
miestneho potoka

• Zvýšiť atraktivitu záhradnej architektúry vmestách 
aobciach
• Doplňovať zásoby podzemných vôd
• Zlepšovať mikroklímu prostredia zvýšeným výparom
• Poskytnúť útočisko pre potravinový reťazec pre voľne 
žijúce živočíchy vrátane vtákov a motýľov
• Ušetriť peniaze za odkanalizovanie dažďovej vody
Dažďové záhrady boli prvýkrát použité v Mary-
lande (USA) in roku 1990, ako technológia znižo-
vania rizík znečistenia vodných tokov. Záhrady boli 
vyvinuté na myšlienke najlepšej praxe bioretencie 
dažďovej vody, ako nástroj zbierania dažďovej vody 
do preliačin a depresií a spomalenie odtoku z inten-
zívnych búrok a ochrániť potoky a rieky pred znečis-
tením a zároveň znížiť majiteľom rodinných domov 
poplatky za odkanalizovanie dažďových vôd.
Príručka ako realizovať vlastnú dažďovú záhradu
Realizácia dažďovej záhrady je pomerne jednodu-
chá. Potrebujeme pre to lopatu a trochu fyzickej ná-
mahy. Táto príručka vám pomôže zrealizovať daž-
ďovú záhradu na vašom pozemku. Veľkosť a tvar 
vašej záhrady bude závisieť od niekoľkých faktorov, 
ako je veľkosť vášho dvora i od peňazí, ktoré chcete 
investovať. Pamätajte, že nemôžete mať dažďovú 
záhradu ani veľkú, ani malú, ale primeranú v závis-
losti od objemu dažďovej vody, ktorú chcete zadr-
žať vo vašej záhrade z vašich striech i spevnených 
plôch. Dažďová záhrada môže byť nádherným kle-
notom na Vašom pozemku s vhodným priestorom 
pre váš relax a zároveň môže chrániť kvalitu vod-
ných zdrojov vo vašom okolí i prispievať k prevencii 
pred povodňami.
je dažďová záhrada jazierko?
Nie. Dažďové záhrady nie sú rybníky. Ak je dažďo-
vá záhrada dobré navrhnutá, voda by sa mala v nej 
zdržať maximálne 72 hodín.

Pokračovanie v budúcom čísle

 Slovenská šípkarská federácia zverila orga-
nizáciu MSR v  klasických šípkach pre rok 2013 aj 
tento rok Dart Clubu Podhorany, tak  sa v sobotu 
6.  4.  2013 v  kultúrnom dome v  Podhoranoch 
opäť uskutočnili majstrovstvá Slovenska družstiev 
v klasických šípkach. Keďže v náš klub sa skladá už 
niekoľko rokov z 8-ich hráčov (pravidlá pre elektro-
nické šípky – softy) a  regula pre steely, čiže šípky 
klasické, dovoľuje v jednom tíme iba hráčov 5 (je-
den môže byť zo zahraničia), tak sme naše tímy 
rozdelili,  posilnili Maďarským reprezentantom 
Jozsefom Rucskom a maďarskou hráčkou Nikolett 
Wachter a k účasti 22 mužstiev od Bratislavy až po 
Prešov, naša obec prispela dvomi tímami: A-čkom 
aj B-tímom. Turnaj sa hral systémom skupín a pre 
postupujúcich nasledoval KO pavúk.  
 Družstvá boli rozlosované do štyroch skupín 
po 5 resp. 6 družstiev. Z každej skupiny postupovali 
do vyraďovacích bojov dva tímy. 
 Daň za občerstvenie, ktorú nám ako organi-
zátorom náleží zabezpečiť bola dosť krutá pre náš 
B-tím v zložení Zoltán Sabo, Andrej Benďák, Pavol 

Popovič, Juraj Lisy, Nikolett Wachter, keď sme po 
pri hraní šípiek v základných skupinách museli stih-
núť, verím že k  spokojnosti všetkých, aj obsluhu 
v  bufete a nevyhrali sme ani jeden zápas, takže 
sme v turnaji nepokračovali. Z tejto skupiny si po-
stup vybojovali 1. DC Brezno a DC Zlaté Moravce.
 V skupine smrti, v „C“éčku si v konkurencii šies-
tich tímov postup vybojoval niekoľkonásobný maj-
ster Slovenska či už softov, alebo steelov, najlepší 
tím Slovenska ostatných desiatich rokov a  to tím 
DC Toi Toi Dixi, ale až z druhého miesta, keď v sku-
pine nestačili na vinikajúco hrajúci tím DC Casino 
Nováky. Oba tímy sú naši tradiční rivali v kvalifikač-
ných bojov západoslovenského kraja o postup na 
Majstrovstvá Slovenska softových šípiek a o ich vy-
sokej kvalite niet pochýb. Na silu týchto tímov do-
platil aj dobre hrajúci RedDragon Good Darts Pre-
šov, keď obsadili tretie nepostupové miesto a cesta 
za obhajobou druhého miesta z ostatných MSR sa 
pre tento tím skončila už v skupinách.
 „A“ skupinu s piatimi družstvami vyhrali, viem 
že na prekvapenie aj samotných hráčov, chalani zo 

Žiliny. O  druhom po-
stupovom mieste pri 
rovnosti bodov troch 
mužstiev (Red Dra-
gon Prešov „B“, Global 
Extra Steel a  Red Dra-
gon Nitra) rozhodo-
vala minitabuľka vzá-
jomných zápasov, kde 
uspešný bol Global 
Extra posilnený o  hrá-
čov z Visolaje.
 
A  konečne sa dostá-
vam k  nášmu „A“čku. 
V zložení Vlado Zatko, 
Laco Dianovský, Dano 
Kurovský, Marek Hy-
pík a  József Rucska 

dC Podhorany – majstri republiky v šípkach!!!
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skupinu „D“ chalani vyhrali. Nemôžem povedať, že 
s  prehľadom, lebo v  zápase napríklad proti Bábu 
sme už prehrávali 3:5, keď „Bábčania“ každým ďal-
ším rokom dokazujú vzrastajúcu úroveň ich šíp-
karov. Podhorany preradili ale na vyššiu rýchlosť 
a šnúrou 6-tich bodov si vzali víťazstvo. To isté sa 
opakovalo s BDA Eagles Banská Bystrica – tímom 
s ktorým sme na MSR v roku 2011 obsadili delené 
tretie miesto. TŠL Trnava B obsadili druhé miesto 
v  skupine, keď o  ich postupe pri rovnosti bodov 
s BB rozhodol lepší vzájomný zápas. Pekne zahral 
aj jediný čisto ženský tím Steels Queen, ale krádež 
bodov v podobe dvoch predĺžení v silnej skupine 
na postup nestačili.
 Teda do KO pavúka sa dostalo osem družstiev 
zo štyroch skupín kde sa hralo len do víťazného 
9-teho bodu. V  prvom kole na seba narazili DC 
Žilna a TŠL Trnava a spanilá jazda Žilinčanov pokra-
čovala. Porazili Trnavu 9:7. DC Casíno Nováky mali 
za súpera DC Zlaté Moravce. Zápas sa úspešnejšie 
skončil pre Nováky a  výhrou 9:6 sa prebojovali 
do semifinále. My sme hrali s Global Extra a zápas 
jasne vyhrali 9:1 a už postup do semifinále bol pre 
nás úspechom. Ako súpera sme očakávali favorizo-
vaných „dixákov“, ktorí sa ale neprebojovali cez vý-
borne hrajúcich mladíkov z Brezna a zápas prehrali 
3:9. Ukázalo sa, čakal nás najťažší zápas večera, kde 
sa výsledok niekoľkokrát prelínal a nie a nie urobiť 
rozhodujúci náskok proti DC Bezno. Naši chalani 
neskutočnou túžbou po víťazstve, podporou do-
mácich ale aj zahraničných fanúšikov Nikolett a Ve-
ronika, zahrali neskutočné šípky, DC Breznu vrátili 
prehru z MSR softov 2012 o bronz a výhrou 9:5 sa 
prebojovali do finále, kde na nás už čakali Nováky 
po výhre 9:4 nad Žilinou. Naši chalani ale už boli tak 
nabudení, že aj keď sa finále hralo na dva víťazné 
zápasy, oba sme zvládli neustále kvalitnými šíp-
kami zhodným výsledkom 9:2 a na domácej pôde 
sa stali majstrami Slovenska v steeloch a nám všet-
kým, ktorí fandíme nášmu klubu urobili obrovskú 
radosť.

konečné poradie: 1. miesto: DC Podhorany, 
2.  miesto DC Casíno Nováky, 3. a 4. miesto DC 
Brezno a DC Žilina
Podrobnejšie o celom priebehu 
majstrovstiev a kopec fotiek na našej 
webstránke: www.dc-podhorany.wbl.sk 
(prípadne linky uvedené na našej stránke)

 Teraz by som sa najradšej rozpísal o dôležitosti 
pohody v tíme na dosiahnutie takéhoto úspechu, 
lebo si myslím, že je to minimálne rovnocenná ne-
vyhnutnosť, ako hrať kvalitné šípky, ale priestor na 
to, tu v spravodaji nie je. Tak aspoň poďakujem a na 
to tu priestor dúfam je.
 Aj keď do konca tejto sezóny pre náš klub 
zostáva ešte MSR družstiev v softoch, dovolím 
si vopred poďakovať. Poďakovať hráčom Lacovi, 
Vladovi, Danovi, Marekovi, Józsefovi , Palimu za 
vynikajúcu hru a prezentáciu našej obce, ďakujem 
Zolovi, Andrejovi, za sponzorstvo a že vedú náš 
klub k  takýmto výsledkom, Andrejovi aj za to, že 
nám vo svojom podniku poskytol domáce pros-
tredie, jeho mamke Ivetke, že pre nás hladošov pri 
domácich zápasoch vždy pripravila čo to pod zub, 
ďakujem Herr Weissovi ml., že nám svojím zodpo-
vedným prístupom pomáha pri každej šípkarskej 
akcii, Jožkovi za dobré jedlo a  perfektné načaso-
vanie občerstvenia , Kačene, Adrianovi, Emilovi za 
pomoc počas týchto majstrovstiev v bufete, Dex-
terovi za audioprodukciu, Samovi a  Pinkovi za to, 
že sme mohli čapovať do skla, Zolovi st. za víno, 
Drobcovi za nemalú pomoc pri organizácii MSR 
a  v  neposlednej rade ďakujem aj prispievateľom 
2% do nášho občianskeho združenia a sponzorom 
IZ-Metalplast a  obci Podhorany, bo dobre vieme, 
že okrem nezištných skutkov a pomoci sú na chod 
dobrého klubu prepotrebné aj financie. Som pre-
svedčený, že Vy všetci môžete byť hrdí na to, že ste 
prispeli k tomuto krásnemu úspechu.

receptár

Cesto
2 šálky hladkej múky
1 PRDOP
1 šálka práškového cukru 1 šálka vlažného mlieka 
1⁄2 šálky oleja
2 celé vajcia
Plnka
2 tvarohy
1 šálka pr. cukru
1 vanikla
1 vanilkový puding - prášok 2 celé vajcia
1 šálka mlieka
lekvár
Cesto:
Do misy dáme vajíčka a cukor, rozšľaháme, pri-
dáme olej, múku s práškom do pečiva a mlieko, 
všetko spolu dobre vymiešame.
Plnka: 
Všetky ingrediencie spolu dobre vymiešame
Na plech vyložený papierom dáme polovičku 
cesta, roztiahneme až po okraje a na to vylejeme 
tvarohovú plnku, na ktorú dáme kúsky lekváru, 
ako keby sme dávali ovocie. Nakoniec vylejem 
druhú polovičku cesta. Nemusí byť pokrytý celý 
povrch. Môže sa dať a na spôsob mriežky.
Pečieme pri teplote 160 – 180° do ružova.

4 PL hladkej múky
4 PL práškového cukru
2 PL granka
1⁄2 lyžičky prášku do pečiva
3 PL oleja
3 PL mlieka
1 vajce
1 šálka
V šálke najprv zmiešame všetky sypké suroviny, 
potom pridáme mokré, dobre vymiešame a dáme 
cca na 3 a pol minúty do mikrovlnky na najvyšší 
stupeň (1000 W). Vyklopíme a môžeme postriekať 
šľahačkou a ozdobiť ovocím.
 

Rýchly tvarohový koláč Bábovka z mikrovlnky

Každý večer pred spaním, počas 1,5 mesiaca, 
treba  zjesť:

1 figu (môže byť čerstvá alebo sušená)
5 sušených marhúľ
1 sušenú slivku

 Uvedené plody obsahujú látky, ktoré pod-
porujú obnovenie tkanív tvoriacich mäkké me-
dzistavcové platničky. Zvyšujú tiež ich pevnosť a 
odolnosť. Spevnenie uvedených tkanív vedie k 

tomu, že   stavce začínajú samé zaujímať pozície, 
ktoré im určila príroda bez  vonkajšej manuálnej 
korekcie.
 Vyskúšajte recept a   nespoznáte svoju chrb-
ticu. Látky potrebné na uskutočnenie tohto  pro-
cesu však nie sú obsiahnuté v každom z plodov 
oddelene, ale  vznikajú pri ich zmiešaní. Autorovi 
článku tento recept   poradili športovci-olympio-
nici, ktorí si takto regenerovali chrbticu  po veľkej 
záťaži. Autor článku to niekoľko rokov odporúčal  
svojim pacientom , skutočne to pomohlo!

ortoPéd  odPorúČa:
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