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Vážení občania,
opäť máme za sebou jeden rok, ktorý sme
prežili s radosťami aj starosťami. Pre niekoho bol
lepší, pre iného horší – ale aj o tom je ľudský život.
V každom prípade však máme pred sebou rok
Nový a teda aj ďalšiu šancu napĺňať plány, ktoré
sme v tom minulom roku nestihli.
Každý starosta pri nástupe do funkcie má určité plány a ciele, ktoré chce naplniť, avšak pravdou je, že tá pomyselná štartovná čiara je v každej
obci iná. Popri plnení aktuálnych úloh, vyplývajúcich z platnej legislatívy a snahy napredovať, budovať a rozvíjať našu obec, stále ťaháme so sebou
záťaže minulých období - nevysporiadané majetky obce, dožívajúci vodovod, schátralý obecný
rozhlas, neopravené komunikácie, problémy s kanalizáciou, ktorá nám všetkým vytvára vrásky na
čele a tlačí nás stále do vyšších investícií a mnoho
ďalších problémov, s ktorými sa snažíme zápasiť.
Je mi jasné, že je veľmi veľa vecí, ktoré by sa
mali vylepšiť alebo úplne zmeniť, ja osobne si aj
myslím, že sa aj veľa zmenilo, no napriek všetkému – všetko záleží od financií. Na každú akciu,
uskutočnenú aktivitu (investičnú aj kultúrnu) je
potrebné zabezpečovať finančné prostriedky cez
dotácie a granty, neustále sledovať výzvy ministerstiev a hľadať možnosti pre získavanie zdrojov,
nakoľko prostriedky obce sú postačujúce len na
zabezpečenie bezproblémového chodu obce
a jeho inštitúcií (MŠ a ZŠ) .

Po mojom nástupe do funkcie sme sa v prvom
rade rozhodli vysporiadať sa s majetkom obce,
najmä s nehnuteľnosti , ktorých je obec vlastníkom (9 stavieb), z ktorých každú bolo potrebné
zrekonštruovať, aby neboli ďalej devastované
a znehodnocované. Zatiaľ sa nám podarilo zrekonštruovať alebo obnoviť päť z deviatich budov.
Ak by som mala v skratke bilancovať minulý
rok 2012 – podarilo sa nám začať s obnovou kultúrneho domu v Sokolníkoch , na ktorom boli
vymenené okná, po stavebných úpravách bola
sála kultúrneho domu vymaľovaná a za pomoci
ochotných žien z klubu dôchodcov uprataná.
Z prostriedkov získaných z Nitrianskeho samosprávneho kraja bol realizovaný projekt „Úpravy
verejných priestranstiev“, na základe čoho bola
vykonaná terénna úprava parkoviska pri KD v Sokolníkoch. Projekt „Revitalizácia Hornej studne"
bol realizovaný z grantu Programu obnovy dediny. Výstavba detského dopravného ihriska v areály MŠ Podhorany bola realizovaná s finančnou
podporou Nitrianskej komunitnej nadácie a Občianskeho združenia Podhoranček. Z dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja bola zakúpená
trampolína pre deti a vykonaná obnova knižničných jednotiek. Z dotácie Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky bol podporený projekt obnovy národnej kultúrnej pamiatky - zaniknutého
kostola sv. Michala, kde bola ukončená jej I. etapa
(v zmysle projektu). Ďalšie etapy sa realizovať
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- 12:00; 12:30 - 15:30
nestránkový deň
- 12:00; 12:30 - 17:00
- 12:00; 12:30 - 15:30
- 12:00; 12:30 - 13:30

toho času nebudú, nakoľko v súčasnej dobe je
táto národná kultúrna pamiatka v prezentovateľnom stave a jej slávnostné sprístupnenie by malo
byť súčasťou osláv 900. výročia prvej písomnej
zmienky o našej obci. Z dotačných prostriedkov
ministerstva kultúry bol vykonaný etnologický
workshop – výstupom ktorého je učebnica Regionálnej výchovy pre deti základnej školy, ktorej
vydanie sme spolufinancovali. Počas celého roka
sme zabezpečovali údržbu a úpravy verejných
priestranstiev a odstraňovaniu čiernych skládok
v okolí obce.
V majetku obce boli doriešené nájmy za cintoríny, do súčasnej doby prebieha súdny spor za vysporiadanie pozemku pod KD Sokolníky, rovnako
aj spor s obcou Výčapy Opatovce (ohľadne stočného za roky 2002 - 2007) nebol uzavretý. Ďalej
bola vykonaná diagnostika krovu a krytiny na budove materskej školy, ktorá je prílohou k žiadosti
finančné prostriedky na rekonštrukciu MŠ, ktorá
je v havarijnom stave. Rýchly nástup zimy nám
nedovolil zrealizovať vybudovanie parkovacích
priestorov pri cintoríne v časti Mechenice, Sokolníky a pri MŠ, s ktorými sa počítalo. Postúpili sme
o kúsok aj v oblasti čistenia vodných tokov a ich
úpravách, aby neboli hrozbou pre občanov, ale
tvorili kúsok krásnej prírody, ktorou sme obklopovaní. Pretrvávajúce problémy s kanalizáciou sa
riešili prepracovaním projektovej dokumentácie,
zmenou technologickej časti, na základe čoho
sme znova vstúpili do stavebného konania, ktoré
v súčasnosti prebieha. Novou službou pre občanov bolo otvorenie ambulancie všeobecného
lekára. Okrem uvedeného sa zabezpečuje obcou
všetka administratíva v rámci originálnych kompetencií obce ako aj preneseného výkonu štátnej
správy v oblasti životného prostredia, dopravy, registra obyvateľstva, školstva, sociálnej a stavebnej.
Množstvo práce pribudlo aj v súvislosti so zverejňovaním dokumentov stanovených zákonom. Je
to iba nepatrné zhrnutie toho, čo sa v minulom
roku v obci riešilo. Tento krátky výsek z činnosti

obecného úradu som si považovala za povinnosť
zverejniť, aby nemuselo byť len konštatované, aká
je neľahká práca starostu a zamestnancov obce,
ktorí sa v maximálnej možnej miere snažia vychádzať v ústrety všetkým občanom našej obce a plniť si všetky pracovné povinnosti dôsledne, za čo
sa nám síce veľa uznania nedostáva, ale možno to
prináša zo sebou dnešná doba. A ešte môj krátky
postreh: každý zamestnanec, ktorý pôsobí v ktorejkoľvek nevýrobnej sfére (lekár, učiteľ, administratívny zamestnanec, ozbrojené zložky, veda
a výskum ...) je platený z daní občanov slovenskej
republiky, teda z našich daní, avšak rozdiel, ktorý
vidím ja je ten, že zamestnanci obcí vo všeobecnosti majú ťažšie postavenie, nakoľko sa nevenujú len jednej konkrétnej a odbornej činnosti,
ale v rámci kompetencií obce celému spektru činností, ktoré sú upravované v približne 4600 právnych predpisoch. Takže možno by bolo dobré hľadieť na veci aj z tohto pohľadu a objektívne. Vážim
si každú prácu a preto pripúšťam aj konštatovanie,
že práca starostu je neľahká, pretože ani jeden zo
starostov nie je odborne kvalifikovaný vo všetkých
oblastiach, ktoré zastrešuje a stojí nemálo energie
ustáť takúto prácu.
Napriek všetkému úprimne ďakujem za
prácu a iniciatívu všetkým tým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom pomohli pri rozvoji a napredovaní našej obce. Pretože Obec – to nie je starosta alebo
obecné zastupiteľstvo, sme len jej zástupcami,
ktorí usmerňujú chod obce. Obec – sú v prvom
rade občania, ktorí svojimi skutkami a možno aj
názormi prezentujú našu obec. Ďakujem za obetavosť a iniciatívu tím, ktorí našu obec reprezentovali v minulom roku či už v športových alebo
kultúrnych aktivitách.
Do Nového roka 2013 prajem za seba, za
poslancov obecného zastupiteľstva a všetkých
zamestnancov obce hlavne veľa zdravia, pokoj
v duši, šťastie a radosť aj zo všedných dní života.
Mgr. Magdaléna Bogyová, starostka obce
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Demografická štruktúra obyvateľov
Podhorian 2012
Obyvateľstvo
Muži
Ženy
Spolu

Predproduktívne počet
92
74
166

Vývoj počtu obyvateľov v obci
ROK
1994
1995
Podhorany
1398
1383
ROK
2004
2005
Podhorany
1054
1064

1996
1387
2006
1079

Produktívne počet
358
268
626

1997
1394
2007
1071

Prirodzený prírastok obyvateľstva obce – Podhorany
Rok
1997
1998
1999
2000
Narodení
19
21
11
12
Zomrelí
19
29
24
23
Prirodzený
0
-8
-13
-11
prírastok
Rok
2007
2008
2009
2010
Narodení
6
10
10
11
Zomrelí
15
13
18
14
Prirodzený
-9
-3
-8
-3
prírastok
Prirodzený prírastok obyvateľstva obce – Podhorany
Rok
1997
1998
1999
2000
Prisťahovaní
36
37
25
36
Odsťahovaní
29
26
10
24
Migračné
7
11
15
12
saldo
Rok
2007
2008
2009
2010
Prisťahovaní
14
27
36
20
Odsťahovaní
12
15
6
18
Migračné
2
12
30
2
saldo
Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
najvyšší stupeň ukončeného vzdelania
základné vzdelanie
Učňovské (bez maturity)
Stredné odborné (bez maturitou)
Úplné stredné učňovské ( s maturitou)
Úplné stredné odborné ( s maturitou)
Úplné stredné všeobecné
Vyššie odborné
Vysokoškolské bakalárske
Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské
Vysokoškolské doktoranské
Ostatní bez udania školského vzdelania
Nezistení
Úhrn
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Poproduktívne počet
110
208
318

Štatistika našej farnosti za rok 2012
Spolu
560
550
1110

1998
1397
2008
1073

1999
1399
2009
1093

2000
1400
2010
1095

2001
1392
2011
1097

2002
1403
2012
1110

2003
1066
2013

2001
16
26

2002
12
19

2003
10
13

2004
12
22

2005
11
11

2006
11
9

-10

-7

-3

-10

0

2

2011
8
15

2012
6
9

2013

2014

2015

2016

-7

-3

2001
21
19

2002
29
11

2003
26
11

2004
21
22

2005
20
8

2006
32
21

2

18

15

-1

12

11

2011
31
22

2012
34
18

2013

2014

2015

2016

9

16

V kalendárnom roku 2012 bolo vo farskom
kostole pokrstených deväť detí (šesť chlapcov
a tri dievčatá). Rodičia dvoch detí bývajú v Sokolníkoch, kým z Mecheníc pochádzajú ďalšie dve
deti. Z Bádic požiadali o krst dieťaťa dve rodiny,
pričom zvyšné deti majú trvalé bydlisko mimo
našej farnosti.
Sedem detí po prvý raz pristúpilo k prvému
svätému prijímaniu.
Vo farskom kostole boli uzavreté tri sobáše.
Na poslednú cestu sme odprevadili 17 veriacich (sedem mužov a desať žien). V Sokolníkoch
boli štyri pohreby, kým v Mecheniciach bolo sedem a v Bádiciach šesť. Ako zaujímavosť môžeme
uviesť fakt, že takmer všetky zosnulé ženy (až na
jednu) boli už dlhé roky vdovami.
V priebehu roka sa organizovalo veľké spovedanie pred Vianocami a pred Veľkou nocou, do
ktorého sa zapojilo 11 kňazov.
Trikrát sme slávili hody s tým, že medzi nás zavítal aj slávnostný kazateľ.

Spoločenská rubrika
(od 10/2012 – do 12/2012)

Narodili sa
V poslednom štvrťroku sme
neprivítali novoredenca
Stav k 31.12.2012

počet obyvateľov
170
229
78
39
217
29
16
19
101
4
159
36
1097

Bol zaznamenaný znížený podiel obyvateľov
so základným vzdelaním na 15,49 %.

Na pozvanie Spolku priateľov dobrého vína
sme sa zúčastnili slávnostného podujatia v Kultúrnom dome, kde sa konalo požehnanie vína.
V Mecheniciach, za účastí médií, bola slávnostne požehnaná tzv. váhadlová studňa.
Pred sviatkom sv. Michala sa vydala v poradí
už tretia monografia z dejín Podhorian a Bádic,
ktorá je venovaná duchovným osobnostiam farnosti Podhorany, ako aj kňazom – rodákom.
V roku 2013 bude už sto rokov, čo sa v našej
farnosti uskutočnili primície (vdp. Gašpar Košťál).
V priebehu jarných prázdnin sa v Kultúrnom
dome konal dekanátny miništrantský turnaj
v stolnom tenise, v ktorom úspešne bojovali naši
miništranti i dievčatá – lektorky.
V septembri sa začala príprava birmovancov,
ktorá potrvá celý rok (okrem prázdnin). Predpokladaný termín birmovky je október 2013.
ThLic. Štefan Rácz, PhD.

Manželstvo uzavreli
Nemali sme mladomanželov,
ktorým by sme blahoželali

Okrúhle životné jubileá
50
Pavol Bojsa, Sokolníky
Ľubomír Desat, Sokolníky
Magdaléna Mládeková, Sokolníky
Pavol Vincúr, Sokolníky
Peter Zábojník, Mechenice

60
† OPUSTILI NÁS
Jozefína Bojsová, Sokolníky – 70 ročná
Monika Fülöpová, Mechenice – 77 ročná
Irena Valentínyová, Sokolníky – 80 ročná
Rodine vyslovujeme úprimnú
a hlbokú sústrasť.

Cecília Bedeová, Mechenice
Ľubomír Desat, Sokolníky
Ivan Fülöp, Mechenice
Terézia Fülöpová, Mechenice
Ľudovít Kišš, Mechenice

Pekného veku sa dožili
Helena Lyžičiarová, Sokolníky – 82 rokov
Barbora Vaňová, Mechenice – 83 rokov
Veronika Fülöpová, Mechenice – 83 rokov
Valéria Molnárová, Sokolníky – 84 rokov
Monika Fülöpová, Mechenice – 85 rokov
Všetkým Vám želáme veľa zdravia,
šťastia a rodinnej pohody.

70
Mária Desatová, Sokolníky
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Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podhoranoch dňa 7. 12. 2012. Obecné zastupiteľstvo rokovalo za účasti všetkých poslancov.
V rámci kontroly plnenia uznesení starostka
skonštatovala, že uznesenia z predošlého zasadnutia sú splnené, resp. sa plnia. Informovala poslancov
o spoplatnení požívania multifunkčného ihriska
v okolitých obciach. Požiada poslancov o predloženie návrhu na zmenu spoplatnenia a fungovania
multifunkčného ihriska na budúcom zasadnutí OZ.
Oboznámila o priebehu súdneho sporu s vlastníkmi
pozemku pod Kultúrnym domom v Sokolníkoch.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo:
• žiadosť základnej školy o finančný príspevok na
opravu a revíziu kotla vo výške 542,20 €
• predaj pozemku pani Ladányiovej v cene určenej
znaleckým posudkom vo výške 8,80 € za1m²
• návrh VZN č. 1/2012 o dani z nehnuteľnosti, kde
boli vykonané úpravy na základe zmenených
právnych predpisov – mierne zvýšenie je v oblasti dane zo stavieb a sadzby za predajné automaty
• návrh VZN č. 2/2012 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
kde bol prepočet urobený v zmysle zmenených právnych predpisov na sadzbu poplatku
0,384 € za osobu a kalendárny deň, čo je 14,- €
na osobu/rok
• návrh VZN č. 3/2012 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole
a školskom zariadení so sídlom na území obce
Podhorany
• dodatok č. 1/2012 k VZN 2/2011, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie
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povinnej školskej dochádzky v základnej škole
• návrh rozpočtu na roky 2013, 2014, 2015 – rozpočet bol navrhnutý ako vyrovnaný, výnos dane na
rok 2013 bol nastavený na základe odporúčania
ZMOS na úrovni roku 2012, v oblasti dňových
príjmov boli položky prepočítaní na základe
návrhov zmien vo VZN, ujasnil sa obsah transférov v 3. časti príjmov, zapracovanie podaných
žiadostí o dotácie, zmenu v bode navýšenia výdavkov v oblasti údržby, resp. Dostavby domu
smútku v časti Mechenice, spojenú s úpravou
vo výdavkovej časti
• návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2012, ktorým
sa upravia položky čerpania rozpočtu v roku
2012 podľa skutočnosti
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
• príkaz na vykonanie inventarizácie majetku obce
k 31. 12. 2012
V časti diskusia a rôzne:
P. Fülöp predložil návrh na výrub tují a líp v areále
cintorína v časti obce Mechenice a tiež zriadenie múzea, izby ľudových tradícií rekonštrukciou budovy drevárne a WC v areáli za ambulanciou lekárov. V žiadosti
o dotlač učebnice Regionálna výchova, p. Grácová informovala o vydaní knihy Etnografia obce Podhorany
a Bádice, ktorú napísal p. Tóth. Prejednala sa otázka
uskutočnenia verejnej schôdze, o stanovení vhodného termínu a programu. P. Grácová navrhla, aby sa
viac spropagoval lekár pre dospelých MUDr. Ševčík.
Riešili sa otázky týkajúce sa zimnej údržby ciest, či
je zabezpečené včasné odpratanie snehu v prípade
nutnosti. Na budúce zasadnutie OZ prizvať zástupcov
Urbárskej spoločnosti Mechenice.

Oznamy pre daňovníkov
Obec Podhorany oznamuje občanom, ktorým
nastali zmeny v dani z nehnuteľnosti (DzN), v dani
za psa v roku 2012, že tieto zmeny sú povinní nahlásiť na obci a podať priznanie alebo čiastkové
priznanie do 31. 1. 2013.
Zmenami v DzN do 31. 12. 2012 sú:
– predaj nehnuteľnosti – zmena vlastníka
nehnuteľnosti (RD,pozemku,vinice,chaty a pod.)
– kúpa nehnuteľnosti – nový vlastník podľa LV,
– dedičstvo – nový vlastník podľa LV,
– prístavba k RD – (geometr. plán – rozmery
domu)
– právoplatné SP – stavebné povolenie,
– právoplatné KR – kolaudačné rozhodnutie,
– ohlásenie DS – drobnej stavbe (rozmer v m²
stavby a č. parcely) – ako: sklad náradia, garáž,
dielňa, prístrešok, hosp. budova a pod. - stavba
ktorá je pevne spojená so zemou
Pri Kolaudačnom rozhodnutí je potrebné predložiť geometrický plán (rozmer RD parc.č.)
Pri Drobnej stavbe je potrebné uviesť rozmer
drobnej stavby na parc.č.
Ďalšími zmenami DzN do 31. 12. 2012 sú:
– zmena mena podnikateľa, zmena v Živnost.
liste alebo v Obchodnom registri, zmena sídla
podnikania,
– začatie podnikania, skončenie podnikania,
pozastavenie podnikania a pod.
Dokladom o zmene v DzN je:
– LV – list vlastníctva , živnostený list, výpis o Obchodného registra
Ďalej oznamujeme občanom, že od r. 2013 platí
novela zákona č. 460/2011, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v zn. n.p.
Podľa nového zákona sú daňovníci, ktorým nastali

zmeny v DzN, v dani za psa podávať priznanie
alebo čiastkové priznanie do 31. 1. (tlačivá sa nachádzajú na OcU alebo na internetovej stránke
obce.
Nové „Priznanie“ k dani z nehnuteľnosti, k dani
za psa, k dani za predajné automaty, k dani za
nevýherné hracie prístroje.
– podáva daňovník, ktorý ešte nie je zaregistrovaný na OcU a stal sa vlastníkom nehnut
– majiteľ, vlastník nového psa, ktorý ešte nie je zaregistrovaný na obci.
„Čiastkové priznanie“ podáva každý vlastník,
spráca, nájomca, užívateľ, ktorému nastali zmeny
v DzN, v dani za psa, v dani za predajné automaty
a dani za nevýherné hracie prístroje.
V čiastkovom priznaní sa uvádzajú iba zmeny,
ktoré nastali k 31.12.2012 oproti pôvodnému
podaniu daňového priznania. Napríklad:
– vlastník kúpi, zdedí, časť pozemku, vinicu a pod.
– podá čiastkové priznanie na vznik daň. povinnosti – vlastník predal pozemok, RD, vinicu –
podá čiastkové priznanie na zánik daň. povinnosti
– zmenila sa výmera pozemku (kúpou, predajom)
– skolaudoval sa rodinný dom, postavila sa
drobná stavba, uhynul pes
UPOZORNENIE
Od r. 2013 - platí zmena v dani za psa. Daň za
psa sa platí po obdržaní Rozhodnutia t.j. spolu
s ostatnými daňami, nie do 31. 1. ako to bolo
do r. 2012. Pri miestnom poplatku za KO má poplatník (zástupca) podľa § 80 zákona č. 582/2004
oznamovaciu povinnosť do 30 dní odo dňa vzniku
poplatkovej povinnosti. Podľa § 80 odst. 1, písm
a) až c) oznámi poplatník – zástupca aj ostatných
členov domácnosti, nahlási zmeny a predloží doklady.Tlačivo na OcU a na internetovej stránke
obce
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Lekár v Podhoranoch
Vážení občania,
od leta roku 2009, kedy sme úspešne vybavili ambulanciu pre praktického lekára sme sa pokúšali
tohto lekára do ambulancie pre našich občanov aj zabezpečiť.
Ako prvého sme oslovili MUDr. Kolenčíka, ten však možnosť, že by chodil ambulovať do Podhorian,
považoval túto službu za nadštandardnú a obcou zaplatnenú. Trvalo to síce dlhšie, ale podarilo sa a od
15. novembra 2012 už máme v našej ambulancii aj praktického lekára pre dospelých – MUDr. Martina Ševčíka, ktorý pôsobí v Nitre a prejavil ochotu dochádzať aj ku nám do Podhorian. MUDr. Martin Ševčík má
svoju základnú ambulanciu v Nitre, na Štefánikovej ulici č. 142, čo je v blízkosti autobusovej a železničnej
stanice. Hneď vedľa je aj lekáreň. Výhodou teda je, že keď aj navštívime nášho lekára v Nitre, naraz bez
ďalšieho cestovania si vyzdvihneme v lekárni lieky a vybavíme ak treba aj odborné vyšetrenia v blízkej
nemocnici.
MUDr. Martin Ševčík má teraz ordinačné hodiny v našej ambulancii každý štvrtok od 8.oo do 10.oo hodiny. Zdravotná sestra pani Fülöpová je z Podhorian. Vychádza v ústrety hlavne starším občanom, ktorí si
chodia pravidelne predpisovať lieky, teda vo štvrtok lieky predpíše a v piatok ich privezie auto do Podhorian, aby nemuseli do lekárne cestovať.
Čo treba urobiť, aby ste sa prihlásili k MUDr. Ševčíkovi? - Navštíviť ambulanciu s kartičkou poistenca,
uzatvoriť Dohodu o zdravotnej starostlivosti a lekár si vyžiada vašu zdravotnú dokumentáciu. Všetky
ostatné informácie poskytne pri návšteve ambulancie. Žiadne prihlásenie sa k lekárovi nie je nemenné.
Teda ak by ste sa v budúcnosti z akéhokoľvek dôvodu rozhodli lekára zmeniť, môžete tak urobiť po šiestich mesiacoch.
Ambulancia Podhorany
Ambulancia Nitra, Štefánikova 142
Pondelok 7.30 - 10.30
Ordinačné hodiny:
Utorok 12.oo - 14.oo
MUDr. Martin Ševčík
Streda 7.30 - 10.30
všeobecný lekár pre dospelých
Štvrtok 8.oo - 10.oo
Tel. kontakt: 0948/105577
Piatok 7.30 - 10.30

Veríme, že využijete ďalšiu zo služieb, ktorú pre vás obec zriadila - možnosť, mať svojho lekára v obci
aby ste nemuseli cestovať a ak, tak s výhodou, že vybavíte všetko jednou cestou.
-ag-

Postreh občana
Skôr ako začnem písať tento článok, chcel by
som poďakovať všetkým občanom, ktorí si prečítali môj prvý príspevok a vyjadrili mi osobne svoje
súhlasné stanovisko. To ma utvrdilo v tom, že veľa
občanov by si želalo, aby sa obsahová štruktúra
nášho spravodaja výrazne zmenila. Som rád, že
už aj pani starostka sa trochu rozpísala, aj keď by
som od nej očakával, že bude písať o podstatne
dôležitejších témach. Bol by som rád, aby jej príspevky obsahovali informácie o tom, čo sa v našej
obci udialo, bude sa diať a čo sa pripravuje. Veď
osobne si myslím, že toho je dosť. Som rád, že aj
strohé informácie zo zápisníc obecného zastupiteľstva sa zmenili na obšírnejšie tak, že tomu
môžu porozumieť aj obyčajní ľudia.
Pred pár dňami sa skončil jeden rok a začal sa
nový. Ako býva dobrým zvykom, hodnotíme a bilancujeme odchádzajúci rok, pričom si dávame
predsavzatia a ciele, ktoré by sme chceli dosiahnuť v novom roku. Je trochu smutné a zarážajúce,
že nami zvolená naša pani starostka aj s poslancami nezorganizovali na konci minulého roka verejnú schôdzu, na ktorej by sa hrdo postavili pred
občanov a prezentovali všetko, čo sa v našej obci
pod ich vedením urobilo, čo všetko majú rozrobené a aké smelé plány majú na nasledovné obdobie. V nemalej miere by bolo dobré informovať
občanov o tom, v akej finančnej situácii sa obec
nachádza, čo nás koľko stojí a na čo sa míňajú peniaze daňových poplatníkov. Veď obecné zastupiteľstvo je volené občanmi, má slúžiť občanom,
je platené z daní občanov a preto by malo byť

jeho povinnosťou informovať o tom na aký účel
a ako efektívne sa využívajú naše peniaze. Bolo
by dobré predstaviť aj rozpočet na tento rok, aby
občania vedeli, na čo sa ich dane použijú, v akom
množstve a tým pádom by občan mohol sledovať
ako efektívne sa využívajú finančné zdroje obce.
Týmto by som chcel apelovať na občanov,
aby sa dožadovali svojho základného práva byť
informovaní. Veď koniec koncov sa to všetko
platí z našich daní. Myslím si, že keby sa v dostatočnej miere a v dostatočnom čase predstavila
a prezentovala aj revitalizácia obce, nemuselo to
dopadnúť tak, ako to dopadlo. Naša obec mohla
byť podstatne krajšia. Len tu chýba komunikácia
medzi občanom a obecným zastupiteľstvom. No
nechcem patriť medzi tých, ktorí neustále niečo
kritizujú a nič sa im nepáči. Veď to je najľahšie.
Chcem patriť medzi tých, ktorých pani starostka aj s poslancami presvedčila o tom, že to čo
robia je to správne a najlepšie pre našu obec a jej
občanov. Potom bude mojou morálnou povinnosťou im v tom pomáhať a ich v tom podporovať.
Veď naša obec je krásna, leží v peknom prostredí
a preto sa spoločne snažme si ju udržiavať a zvelaďovať (tak ako niektorí občania Mecheníc), aby sa
nám v nej dobre žilo.
Na záver by som chcel vyzvať všetkých občanov, ktorí majú nejaké návrhy, pripomienky a postrehy, aby ich prezentovali na stránkach obecného spravodaja.
S pozdravom Vladimír Patrovič st.

Informácia
Od 1. januára 2011 platí zákon 546/2010 o zverejňovaní zmlúv faktúr a objednávok na internete pre
všetky obce, mestá samosprávne kraje a organizácie nimi riadené. Povinnosťou každej obce je v zmysle
uvedeného zákona zverejniť na svojej stránke všetky faktúry, ktoré uhrádza zo svojho rozpočtu, uverejniť všetky zmluvy a objednávky. Na internetovej stránke našej obce si každý občan môže pozrieť, čo sa
z prostriedkov rozpočtu uhrádza, na čo sú použité. Je tu uverejnený rozpočet na rok 2012, 2013, platné
Všeobecné záväzné nariadenia obce.
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Darujte nám 2 % z daní

Podhorančekovia

Deti v našej materskej škole sa veru nenudia.
Máme pre ne stále pripravené rôzne akcie, kde si
môžu vyskúšať svoju zručnosť, či predviesť svoju
smelosť. Tak to bolo aj začiatkom októbra, kedy
sme mali Výstavku jesenných plodov, do ktorej sa
mohli zapojiť všetky naše deti spolu so svojimi rodičmi. Výstavka bola naozaj krásna, naše detičky
sú veľmi šikovné a vedia aj z obyčajnej tekvice, či
zemiaka vytvoriť krásne výtvory.
V priebehu mesiaca boli naše deti na hudobno-výchovnom koncerte v podaní Viktora
Guľvaša s množstvom krásnych pesničiek, ktoré
sa deťom veľmi páčili. Zaujímavým obsahom
skladieb sme sa razom ocitli v ZOO, potom sme sa
naučili rozoznávať farby, vedieť si privolať pomoc
hasičov, policajtov a dokonca aj to aké poznáme
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dopravné prostriedky a ako sa bezpečne správať
na ceste.
V novembri sa konalo slávnostné otvorenie
nového ,,Dopravného ihriska". Na jeho dokončenie a otvorenie sme sa s deťmi veľmi tešili. Deti
si s pani učiteľkami na tento veľký deň pripravili
krátky program, kde hosťom ale i širokej verejnosti ukázali, že vedia načo im bude dopravne
ihrisko slúžiť. Celé otvorenie sa nieslo v príjemnej
atmosfére, prestrihnutie pásky aj slávnostné príhovory boli pre nás nezabudnuteľnou chvíľou, na
ktorú sme sa tešili.
Ešte raz sa chceme aj v mene našich detí poďakovať všetkým, ktorí sa o tento projekt zaslúžili
a pomohli nám ho zrealizovať.
Už je tu december, všade je cítiť radosť z blížiacich sa Vianoc. Aj v našej materskej škole sa
opäť rozžiaril vianočný stromček. Všetci sme
s očakávaním privítali pri ňom Svätého Mikuláša,
deti mu s rozžiarenými očkami recitovali básničky
a spievali pesničky... „Vitaj v našej škôlke milý Mikuláš“ ... a nakoniec mu zaželali šťastné a veselé
Vianoce.
Na záver, by sme Vám chceli popriať v mene
vedia MŠ aj detí do nového roku hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky a spokojnosti.
Mgr. Klaudia Kunová

Vážení rodičia, každá fyzická osoba, ktorej
príjem podlieha zdaneniu, má možnosť 2% zaplatenej dane venovať okrem iného i občianskym
združeniam. Preto sa na Vás obraciame s prosbou
o podporu našej Materskej školy cestou Občianskeho združenia Podhoranček. Zároveň chceme

osloviť aj starých rodičov, príbuznych a známych,
ako aj všetkých, ktorí nám chcú pomôcť. Pomôžte
nám takto zlepšiť podmienky na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré navštevujú našu Materskú
školu. Za pomoc srdečne ďakujeme!
Andrea Muranová – predseda OZ Podhoranček
(Bližšie informácie v MŠ alebo na stránke Obecného úradu)

Pozitívne zmeny v ZŠ Podhorany
V priebehu školského roka 2012/2013 sa
v ZŠ Podhorany udiali viaceré zmeny, smerujúce
k zlepšeniu situácie materiálno-technického
vybavenia školy. Na multifunkčnom ihrisku pribudli dva basketbalové koše (onedlho pribudnú
ďalšie dva). V rámci rekonštrukcie oplotenia školy
bola vymenená stará vstupná brána za novú
z príspevku firmy Metalplast – pán Janeba, pán
Fülöp. Škola taktiež zabezpečila financie na rekonštrukciu sociálnych zariadení – chlapčenské
WC, podlahy zborovne, dokončenia rekonštrukcie vonkajšieho oplotenia. Koncom kalendárneho
roka 2012 škola zakúpila kompletnú florbalovú

výstroj pre žiakov školy, ktorá sa bude využívať
počas hodín telesnej a športovej výchovy a tiež
v rámci záujmovej činnosti.
Ďalej škola zakúpila 2 ks rebrín, nové botníky
pre všetkých žiakov školy, ďalšiu interaktívnu tabuľu pre žiakov 1. stupňa, prenosný CD prehrávač
a nový počítač pre potreby učiteľov a žiakov spolu
s počítačovým stolíkom.
Veríme, že v blízkej budúcnosti nás podobných príjemných zmien čaká viac.
Rudolf Vozár, riaditeľ školy
Daniel Bihány, zástupca riaditeľa školy

Žiaci ZŠ na akcii „Plody zeme“

ročníky našej základnej školy. Mnohé deti išli tam
oči nechať, lebo s takým niečím sa stretli prvý krát
v živote. S veľkým záujmom si prekrásne mandaly
preštudovali aj pani učiteľky, ktoré na tvári miesta
vysoko hodnotili umelecké cítenie a zručnosť autorov tohoto diela.
Vo veľmi peknom prostredí nášho farského
kostola sa pri hodovej sv. omši prezentovali naše
žiačky Karin a Paťka Molnárové, ktoré v krásnych
krojoch niesli obetné dary spolu s rodinou Moravčíkových a Grácových a čím prispeli k obohateniu
slávenia hodovej nedele v našej obci.
Je veľmi chvályhodné, že sa stále nájdu
ochotní ľudia, ktorí chcú spestriť naše prežívanie
niečím novým, nezvyčajným. Patrí im za to naša
úprimná vďaka a úcta.

Vo farskom kostole v Sokolníkoch pripravili zruční dôchodcovia veľmi peknú výzdobu
k hodovej sv. omši. Výzdoba to bola nezvyčajná,
pretože na jej realizáciu použili vypestované
produkty záhrad a polí. Autori tejto výzdoby
preukázali vysoký stupeň trpezlivosti, citu i umeleckého talentu, pretože v mozaikách z fazuliek,
maku, kukuričných zrniek a iných semienok
vyjadrili nielen svoje náboženské cítenie, ale aj
zmysel pre estetiku.
Tematicky bolo všetko zamerané na 1150
výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Veľmi pekne a vhodne boli inštalované citáty
zo života a diela týchto dvoch svätcov. Na konci
týždňa, 12. októbra navštívili túto výstavu všetky
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Šarkaniáda
Rok 2012 je podľa meteorológov jedným z najteplejších za posledných sto
rokov. Mali sme leto, v ktorom bolo zaznamenaných
vyše štyridsať tropických dní,
kedy denná teplota vystúpila
nad 30°C v tieni. Ani jeseň
takú krásnu a teplú mnohí z
nás nepamätajú. Takmer do
konca októbra teploty cez
deň presahovali 20 stupňovú
hranicu.
Žiaci so svojimi učiteľmi
pripravili na 18. októbra
prehliadku
zostrojovania
šarkanov. Na ich zdobenie
používali najrôznejšie materiály. Po dvoch hodinách boli všetky šarkany umiestnené vo vestibule
školy, kde si ich všetci všetci žiaci mohli prezrieť.
Na prehliadku šarkanov sme pozvali aj detičky z
materskej školy, ktorým pri pohľade na pestrofarebné výtvory išli očká povyskakovať. Veľmi
disciplinovane si výstavu prezreli a potom spolu
so žiakmi základnej školy vybrali na Pažiť, kde sa
uskutočnila ozajstná „šarkaniáda“.
Žiaci, zvlášť z nižších ročníkov, sa usilovali so
svojimi šarkanmi čo najefektívnejšie predviesť.
V ten deň vietor fúkal ako na objednávku – ani
silný, ani slabý. Mnohým žiakom sa podarilo dostať šarkany do úctyhodnej výšky a niekoľko sekúnd ich tam aj udržať. A hoci všetci mali šarkany
vyrobené odborníkmi, nie každému šarkan aj
vzlietol a deti boli z toho dosť rozčarované. Starší
žiaci pomáhali mladším pri manipulácii so šarkanmi, pretože výrobcovia ich dodávajú do predajní rozložené na jednotlivé časti.
„Šarkaniáda“ prebiehala v nádhernom počasí,
deti mali z lietania šarkanov úžasnú radosť a škôlkári určite pekný zážitok. Bola by veľká škoda,
keby sme deťom nedopriali zdravý pohyb na
čerstvom vzduchu a zelenom trávnatom koberci,
kde sa všetci vyšantili a využili nádherné jesenné
počasie na peknú zábavu a užitočný relax. Veď poloha našej obce na to priam vyzýva.
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Tešíme sa na Vianoce.
Koniec sveta sa 21.12.2012 nekonal, ale rok
2012 určite 31.12.2012 skončil. A pred koncom
každého roka si pripomíname betlehemskú udalosť, ktorá pred vyše dvetisíc rokmi priniesla svetu
Lásku. Narodilo sa Dieťa, ktoré svojim životom,
učením a smrťou na dreve kríža ovplyvnilo dejiny
ľudstva na celom svete.
Betlehemské Dieťa pochádzalo z kráľovského
judského rodu Dávidovho. Starozákonný prorok
Izaiáš predpovedal jeho narodenie, Ján Krstiteľ
ohlasoval jeho príchod a Panna Mária pokorne
prijala Gabrielovo zvestovanie o tom, že počne
a porodí syna a dá mu meno Ježiš. Všetko toto sa
stalo, aby sa naplnilo Písmo. Stalo sa to v tú slávnu
noc, ktorá sa stala synonymom Vianoc, na ktoré
sa rok čo rok tak tešíme, ktoré tak túžobne očakávame.
Vianoce sú symbolom radosti, pokoja a lásky.
Ak sa spýtame, čo je to láska, môžeme dostať
rôzne odpovede. Väčšina opýtaných nám dnes
odpovie asi takto: „Láska je to, keď dvaja chodia
spolu, majú sa radi a pod.“ Musíme priznať, že nehovoria nepravdu. Zároveň však musíme konštatovať, že takýto pohľad na lásku je veľmi zúžený,
zameraný na telesnú lásku. Veriaci ľudia v jednej
piesni spievajú: „Boh je láska, Boh je láska a kto
zostáva v láske, ten zostáva v Bohu a Boh zostáva

v ňom.“ Kto sa zamyslí nad týmito slovami, ľahšie
môže pochopiť slová Pána Ježiša, ktorý hovorí: „Ja
som neprišiel zrušiť zákon spravodlivosti, ale som
ho prišiel obohatiť o moment lásky a odpustenia.“ Teda nie pýcha, povýšenectvo, tvrdosť voči
svojmu blížnemu, ale láskavé slovo, pochopenie
jeho situácie a konanie dobra iným, sú prejavmi
kresťanskej lásky, ktorá má svoje korene práve
v betlehemskej maštaľke.

Stalo sa peknou tradíciou, že naši žiaci základnej školy si pod vedením svojich učiteľov
pripravujú
Vianočnú
akadémiu, ktorou chcú
pozdraviť blížiace sa
Vianoce a predviesť svojim rodičom a blízkym,
čo sa naučili o Vianociach, ako vedia recitovať, spievať, tancovať. Je
chvályhodné, že sa dievčatá rady obliekajú do
krojov a reprezentujú
tak svoju obec. Vedenie školy veľmi pekne ďakuje
všetkým ženám z obce, ktoré zapožičali krásne
kroje našim žiačkam a zároveň prosíme všetkých,
u ktorých sa ešte zachovali kroje, aby ich udržiavali v čo možno najlepšom stave.
Osobitne oceňujeme ochotu a obetavosť
p. Heleny Ťažárovej a Anny Grácovej, ktoré žiačky
ustrojili do krojov a pripravili nám tak krásny zážitok z ich vystúpenia. Ešte raz – srdečne ďakujeme.
Ivan Tóth

Vianočný koncert.
Dňa 19. 12. 2012 boli všetci žiaci
našej ZŠ v miestnom kostole na
Vianočnom koncerte sólistky
Opery SND v Bratislave v hudobnom doprovode p. Bergera.
Zaspomínali sme si na hudobných velikánov, ktorých piesne
nestarnú a spieva ich aj dnešná
mládež.

Darujte nám 2 % z daní
Vážení občania, každá fyzická osoba, ktorej príjem podlieha zdaneniu má možnosť 2 % zaplatenej
dane venovať i občianskym združeniam. Preto vás prosíme o podporu našej Základnej školy cestou Občianskeho združenia Bahorec. Pomôžete nám takto zlepšiť podmienky na výchovu a vzdelávanie detí,
ktoré navštevujú našu Základnú školu. Za pomoc ďakujeme. Bližšie informácie v ZŠ, alebo na stránke OU.
Renáta Špernogová – preds. OZ Bahorec
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Z činnosti Spolku vinohradníkov a priateľov
dobrého vína

Vitaj nový rok 2013
Vianočné sviatky, na ktoré sme sa všetci tak
tešili, rýchlo prebehli. Aj so starým rokom sme sa
rozlúčili ako sa patrí, už tradične v kruhu rodiny,
priateľov a známych. Nesmelo chýbať dobré jedlo,
fľaša šampanského a o polnoci každého privátny
ohňostroj, bez čoho si už Silvester nevieme predstaviť. Na prahu nového roka sme si navzájom
popriali hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania v nádeji, že bude lepší, ako ten
minulý. Tak vitaj nový rok 2013! Aký bude?
Len asi málokto vie, že rok 2013 je významným dátumom pre našu obec. V druhej Zoborskej listine z roku 1113 je prvá písomná zmienka
o usadlostiach okolo Zobora, kde sa spomínajú aj
Mechenice a Sokolníky. Nedávno sme oslavovali
885. výročie a teraz budeme sláviť okrúhle deväťsté. Vidíte ako ten čas letí. A práve tu je príležitosť na realizáciu zaujímavého nápadu, o ktorom
som sa dopočul a nie tak dávno. Priznám sa, že
o niečom podobnom som uvažoval, ale toto sa mi
hneď zapáčilo, ba priam uchvátilo. Čo tak zriadiť
si u nás v obci malé dedinské múzeum – izbu ľudových tradícií. Taký náš malý skanzen, kde by sa
zhromažďovali všetky tie veci, ktoré naši predkovia, rodičia každodenne používali a boli súčasťou
ich života. Veci, ako taniere, nádoby, obrazy, stôl,
stoličky, náradie ako kolovrátok, praslica a samozrejme ľudové kroje, vyšívané čipky, uteráky,
prestieradlá a množstvo ďalších maličkostí, čo sa
viaže na minulosť, cítiť z nich duch doby už pre
mladú generáciu tak neznámy a predsa blízky.
Veď určite skoro v každej domácnosti na povalách, v pivniciach sa nájdu zaujímavé veci, čo
pre niekoho sú starým haraburdím a nakoniec
skončia na smetisku. Škoda by bola každého
kusa. Lebo pokiaľ žijú naši rodičia, tí si ešte vážia
pozostalosti doby minulej. Naše ľudové kroje sú
dodnes využívané pri kultúrnych podujatiach
vďaka našim dôchodkyniam, ktoré ešte udržiavajú a zachovávajú ľudové zvyklosti a folklór tak
typický pre našu obec. Mám obavy o osud týchto
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vzácnych exponátov už aj z dôvodu, lebo poznám
mladú generáciu, ktorá žije iným životným štýlom
a k veciam z doby minulej vzťah nemá. Je to veľká
škoda. Možno ak budú rokmi starší a rozvážnejší
prebudí sa v nich nostalgia a túžba spoznávať kde
majú svoje korene. Lebo ten, kto nepozná minulosť, nezaslúži si prítomnosť a nebude mať budúcnosť.
A teraz kde by to malo byť. Ako najvhodnejší
objekt, čo sa už roky nevyužíva je v areál Materskej školy v Mecheniciach, /teraz ambulancia lekárov/ a za ňou budova bývalej drevárne a WC. Moja
predstava ako na to. V prvom rade celé vypratať
od nepotrebných vecí. Zrušiť všetky vnútorné
priečne steny, ostali by iba obvodové múry.
Potom predeliť novou priečnou stenou na
dve miestnosti, kuchyňu a izbu. Vybrať a zamurovať všetky pôvodné okná a dvere, osadiť nové 4
okná a jedny dvere zo dvora. Samozrejme všetko
v starom štýle, aby dobovo do seba zapadalo.
V kuchyni vybudovať komín pre piecku alebo
sporák. Strecha by sa zatiaľ ponechala, nanajvýš
opravila. Výhodou je, že budovu máme, len ju
treba upraviť a prispôsobiť. Ďalšou takou výhodou je, že netreba inštalovať vodu, plyn, kúrenie,
kanalizáciu a ani elektrinu, maximálne natiahnuť
kábel z vedľajšej budovy na jednoduché svetlo.
V dedinskom múzeu by sa dali uložiť všetky tie
veci, ktoré som už spomínal.
Tento kultúrny stánok by nás a našu obec
dôstojne reprezentoval pri príležitosti jubilejného
900. výročia obce. Múzeum by malo byť ďalším
objektom záujmu verejnosti a určite si vyslúži od
návštevníkov uznanie. Teraz už všetko záleží od
toho, či sa podarí v rozpočte obce „naškrabať“ peniažky aspoň na materiál. Lebo je to ako vždy o financiách. Čas uteká a ostáva nám necelých osem
mesiacov do otvorenia.
Zoltán Fülöp

Mesiac december nám priniesol aj trochu
snehu, ako sa patrí. Príroda sa prikryla bielou perinou, naše vinice spia zimným spánkom. Teploty
klesli pod bod mrazu, cez deň sem-tam vykuklo
zubaté slniečko. Jeho slabučké lúče však stačili
akurát na vytvorenie ľadových cencúľ, ktoré viseli
zo striech ako špicaté kopie a akoby hovorili: „Teraz je tu všetko naše zimné kráľovstvo a vy ľudia
radšej zalezte do teplých príbytkov, lebo pomrznete!“ Samozrejme väčšina poslúchla.
To sa však nedá povedať o členoch Spolku
vinohradníkov a priateľov dobrého vína, ich sympatizantoch a aj niektorých miestnych obyvateľoch. Zámerom obce je vybudovať parkovisko pre
cintoríny v Mecheniciach – priestor pri dolnom
cintoríne. Je naň už zakúpený aj materiál – kamenivo. Mne, ako predsedovi spolku vinohradníkov
sa naskytla možnosť zakúpiť ohradové pletivo za
výhodnejšiu cenu, oslovil som teda našich členov
a hneď sme sa aj rozhodli, že skôr, ako sa bude
robiť parkovisko, svojpomocne zrekonštruujeme
ohradu dolného cintorína. Do prác sa zapojili naši
členovia hlavne z radov dôchodcov, ale aj ostatní
ochotní obyvatelia Mecheníc. Veď tu odpočívajú
naši prarodičia, rodičia a nakoniec to čaká aj každého z nás. A verte mi, že tá naša mladšia generácia dôjde raz v roku na sviatok všetkých svätých,
položí kyticu, zapáli sviečku a to bude všetko. Je
to smutné, ale bude to tak. Bol by som rád, keby
som sa mýlil. Ale už som odbočil, prejdem k veci.
Na začiatku sme museli vypíliť staré tuje, ktoré
už svojou veľkosťou nepôsobili pekným dojmom
a ohrozovali v prípade zlomenia sa pomníky pod
nimi. Všetka drevina sa musela odpratať a odstrániť staré oplotenie, upraviť okolie cintorína, čo
samozrejme vyžadovalo veľa zemnej práce. Narovnali sme všetky stĺpy, niektoré sme nahradili
novými a potom všetko natreli ochrannou farbou
proti korózii. Oplotenie sme urobili plastovým
pletivom, čo by malo zaručiť dlhšiu životnosť
a ľahšiu údržbu. Pred vchodom sme vybudovali

šikmý pohodlný vstup, opatrený protišmykovým povrchom so zábradlím. Pracovali sme ako
včeličky a všetky tieto práce sme stihli za jeden
týždeň, skôr, ako stihla zima „vyceriť“ svoje zuby
a s dobrým pocitom, že sme urobili niečo užitočné pre nás všetkých. Teraz, keď bude priaznivé
počasie, môže sa začať so zemnými prácami na
vybudovanie parkoviska. Pozeráme aj na druhú
stranu, teda na horný cintorín, len tam je toho viac
a aj nákladov viac.
Ako poslanec OZ zastupiteľstva som predniesol požiadavku na opílenie a aj vypílenie starých
tují a líp na hornom cintoríne, čo by malo byť zrealizované teraz v období vegetačného kľudu. Na
poslednom zasadnutí OZ som predniesol návrh
na rekonštrukciu domu smútku - zväčšiť ho a to
tak, že už existujúci prekrytý prístrešok z boku
dobudovať a dvere posunúť dopredu až ku schodom. Pred domom smútku prekryť celý vybetónovaný priestor prístreškom, kde by sa v prípade
nepriaznivého počasia mohli uchýliť účastníci
smútočného zhromaždenia. Poslancami bol odsúhlasený postup v zmysle stavebného zákona.
Chcem veriť a dúfať, že dôjde aj k realizácii. Všetko
záleží od financií. Ďalšou takou aktivitou nášho
spolku je postavenie zvonice pri dome smútku
nad rokmi nepoužívanou studňou. Nápad postaviť túto zvonicu mal už môj nebohý otec, len
škoda, že sa toho nedožil. Preto som cítil morálnu
povinnosť splniť jeho posledné želanie.
Bude to posledné zvonenie pre človeka, ktorý
opúšťa tento pozemský svet a odchádza na ten
druhý. Takéto zvonice sú na okolí skoro na každom cintoríne, len my sme ju nemali. Ukončená
bola stavebná rekonštrukcia Felsökúta – Hornej
studne, na ktorú obec získala prostriedky z projektu „Obnova dediny“. Aj my sme tu priložili ruku
k dielu, ako som písal v predošlom čísle, vyčistili
sme celý tunel, ktorým voda tečie a osadili antikorovú rúru a stavbári už mohli robiť stavebné
a zemné práce. To je asi všetko, čo sa stihlo za
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krátku dobu. V ďalšom príspevku vás oboznámim
s plánmi a cieľmi nášho spolku, ktoré sú taktiež
zamerané na skultúrnenie života v našej obci
a ľudí, ktorí tu žijú. Na záver nesmiem zabudnúť
a vysloviť poďakovanie pre našich členov aj nečlenov, ako aj ostatných obyvateľov našej obce,
ktorí nám v tom všetkom pomáhali. Pozastavím
sa len pri tých najaktívnejších starších členoch,

dôchodcoch, ako E.Fülöp, R.Lisy a z mladších
P.Fülöp. Samozrejme veľká vďaka patrí aj sponzorom, ktorí nás buď finančne alebo materiálne
podporili. Bez ich pomoci by bolo ťažko toto
všetko zrealizovať. Mená a firmy sú uvedené na
pamätnej tabuli. Ďakujeme.
Predseda spolku vinohradníkov
a priateľov dobrého vína Zoltán Fülöp

O víne ...
Víno je chlapská záležitosť, tíško sa o ňom rozpráva, najlepšie pri pohári vína. Keď zostarnem,
pivnicu chcem, už som sa pevne rozhodol. Nič iné
už nechcem od života. Aj miesto som si už vyhliadol neďaleko od domova. Pešo budem chodiť von
a dám si pozor, aby sa ľudia v okolí: vinári, vinohradníci a majitelia ovocných sadov nedozvedeli
nič o mojej mestskej minulosti. Keď mi slepý osud
dopraje na moje sedemdesiatiny, vážení ľudia zo
svojej spoločnosti ma budú pokladať taktiež za
váženého človeka – teda vinohradníka, ktorý vie,
kde chce zomrieť. Pretože nie je krajšia smrť, ako

pod orechom a pred vínnou pivnicou. Na jeseň
v čase tesne po oberačke, kedy ešte mladé víno
podriemkáva, orechy už popadali zo stromov
a sila slnečných lúčov je slabá ako láska starého
človeka, sedím na lavici chrbtom k pivnici, kde
moje vína odpočívajú. Lakťami sa opieram o stôl
a v hĺbke vidím mechenické okolie a v diaľke pahorkatiny domova. Knihu už len tisícročnú budem
čítať v týchto rokoch a k tomu staré víno popíjať –
šesť putňový Tokaj. A takto budem očakávať smrť.
Prevzaté od: Sándor Márai
preklad a úprava textu Z. Fülöp

Pozvánka

Spolok vinohradníkov a priateľov dobrého vína vás pozýva na 7.
ročník výstavy a ochutnávky vín, ktorá sa uskutoční dňa 2. - 3. marca
2013 t.j. v sobotu a nedeľu v Kulturnom dome v Sokolníkoch.

Zo života ZO JDS
Každé ročné obdobie má svoje čaro. Jeseň
symbolizuje nás seniorov. Aj keď slnka ubúda, dni
sa krátia, my akoby sme ožili. Tradične mávame na
jeseň najviac akcií.
Aj toho roku poriadala Okresná organizácia
JDS v Nitre pracovnú poradu predsedov základných organizácii 2. a 3. októbra v Nimnici, kde
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spoločne hodnotíme svoju činnosť, navzájom si
vymeníme skúsenosti, na ktorej som sa zúčastnila ja – predsedníčka JDS. Na družobnú návštevu
nášho klubu, ale i pozrieť si výzdobu nášho kostola prišlo 10. októbra pätnásť seniorov z Lužianok.
Veľmi sa im u nás páčilo, s obdivom si pozreli náš
klub a trošku nám ho aj v dobrom závideli. Len

je škoda, že našich členov akosi do neho neťahá
aspoň pozrieť sa. Výzdobu kostola si boli pozrieť
aj seniori z Horných Lefantoviec a Veľkého Zálužia. Záujem zo strany členov bol o nákupný zájazd
do Poľska. 11. októbra bolo 25 našich členov na
nákupnom zájazde v Nowom Targu. Spoločné posedenie všetkých dôchodcov obce z príležitosti
Mesiaca úcty k starším sme mali toho roku 13. októbra. Najskôr sme mali vo farskom kostole svätú
omšu za všetkých dôchodcov Podhorian, potom
v kultúrnom dome posedenie pri malom občerstvení a peknom programe v podaní Podhoranky.
Každý senior nad 65 rokov, dostal od obce malý
darček. Krajská organizácia JDS Nitra spolu s VÚC
Nitra robí tiež každoročne z príležitosti Mesiaca
úcty k starším posedenie, kde pozývajú všetkých predsedov základných organizácií. Pri tejto
príležitosti bývajú udelené aj vyznamenania za
prácu organizácie. Aj naša organizácia dostala
vyznamenanie 2. stupňa. Vianočné posedenie
sme mali 16. decembra, teraz sme ho organizovali
spolu s Dozorným výborom COOP Jednota, teda
aj pre členov Jednoty. Vianočnú atmosféru nám
svojim programom navodili žiaci našej ZŠ, potom
sme si spoločne pripomenuli, aké boli zvyky na
Vianoce kedysi /možno v niektorých domácnostiach sú ešte aj dnes/ a spoločnú štedrú večeru so
všetkým čo ku nej patrí. S pekným programom

o Vianociach sa predstavila aj Podhoranka. Je to
veľmi pekné a príjemné posedenie, kde už cítiť
ten pokoj blížiacich sa Vianoc. Škoda, že záujem
zo strany našich členov, ale všeobecne aj našich
občanov je stále menší a menší, nech sa už organizuje čokoľvek ... Že by to bolo tým avizovaným
koncom sveta, ktorý mal prísť...?
Náš klub v priestoroch pri KD býva otvorený
v zimných mesiacoch každý utorok od 15.oo hod
pre všetkých členov. K dispozícii sú rôzne spoločenské hry, pre lúštiteľov krížoviek, krížovky.
Vyhraďte si v utorok chvíľku pre seba a príďte
do nášho klubu, podebatovať si so svojimi rovesníkmi pri dobrom čajíku, či kávičke.
Do nového roka 2013 želám nám všetkým
– veľké oči, aby sme videli každodenné zázraky
– veľké uši, aby sme vedeli načúvať iným
– veľký nos, aby sme vycítili správne príležitosti
– veľké zuby, aby sme sa vládali prehrýzť cez
problémy
– veľké ruky, aby sme nimi podržali tých ktorí to
budú potrebovať
– veľké prsty, aby sme dokázali oddeliť plevy od
zrna
– veľké srdce, aby sa do neho zmestili všetci
ktorých máme radi.
Anna Grácová
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Slovom odborníka

Receptár

Michal Kravčík Urobte si klimatizačné zariadenie vo svojej záhrade a nie v dome
Nemuselo by tak byť horúco, ak by sme nemali pokazené klimatizačné zariadenie. Že vám
doma funguje a nie je pokazené? Áno! Vaše klimatizačné zariadenie funguje a ochladzuje váš
mikrosvet v práci či doma. Vyjdete na ulicu a dostanete tepelný šok. To je dôkaz, že pôvodné klimatizačné zariadenie nefunguje tak, ako by malo.
Preto používame náhradné pre svoju pohodu,
lebo pôvodné sme pokazili. Ako sme ho pokazili? Nuž jednoducho tak, že obmedzujeme výpar
vody do atmosféry a tým slnečná energia sa nespotrebováva na výpare vody z krajiny, ale sa premieňa na citeľné teplo. Tým ohrievame vzduch
prostredia, v ktorom žijeme. Že to nie je pravda?
Nuž zabudli sme na základne zákony fyziky, o ktorých sme sa učili už na základnej škole?
„Lúče Slnka dopadom na zemský povrch ho
nahrejú a od neho sa ohrieva vzduch". Čím je viac
vysušená krajina, tým viac sa prehrieva zemský
povrch i vzduch nad ním. Prečo? Lebo menej
vody na zemskom povrchu i v pôde spôsobuje
viac transformovanej energie Slnka na citeľné
teplo a naopak. Viac vody v krajine, viac sa jej vyparí a viac energie Slnka sa spotrebuje na výpare
vody do atmosféry a preto je príjemnejšie a chladnejšie, aj keď lúče Slnka sú silné.
Najviacej sa vyparuje vody tam, kde je dobré
rozvinutá vegetácia, preto v lese je príjemný chládok. Nie nadarmo utekáme v horúcom lete pod
stromy, či do lesa, aj keď sme pri vode. Strom je
klimatizačné zariadenie. Všímajme si koľko ich
likvidujeme v mestách. Údajne zavadzajú kvalite
nášho života. Na to aby strom fungoval ako klimatizačné zariadenie, potrebuje dostatok vody. A tu
je ďalší hriech našej "dokonalosti". V novodobej
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histórii kultúra rozvoja miest sa traduje výstavbou
kanalizačných zberačov pod zemským povrchom,
ktoré odvádzali odpadovú i dažďovú vodu do
najbližšieho potoka. Od tých čias sa technológie
odkanalizovávania vôd z miest i obcí sa rozvinuli
priam k dokonalosti, ale na tom istom zvrátenom
základe: „odviesť dažďovú vodu čo najrýchlejšie
do najbližšieho potoka". A tak každým rokom
dažde, ktoré kropia aj tú časť našej matičky Zeme,
kde trávime takmer celý svoj život, posielame preč.
V Bratislave „len" 20 mil. m3, v Košiciach „takmer"
15 mil. m3 a v Prešove „len 7,2 mil. m3 tej dažďovej
vody, ktorá v minulosti sa cez vegetáciu vyparovala do atmosféry a udržiavala teplotu prostredia
v znesiteľnom stave. Takže milí Bratislavčania, Košičania, Prešovčania i iní mešťania, aby ste vedeli:
"odkanalizovávaním dažďovej vody z našich miest
a obcí vysušujeme prostredie, kde žijeme a tak si
podkurujeme".
Týmto dokonale nekultúrnym počinom spôsobujeme uvoľňovanie toľko tepla do atmosféry,
koľko sa jej vyrobí vo všetkých elektrárňach na
Slovensku za 5 rokov. Tak si veru podkurujeme
pod hrncom, v ktorom žijeme. Žijeme v ilúzii, že to
podkurovanie prestane. Garantujem vám, že keď
neprestaneme s tým nezmyslom odkanalizovávať
dažďovú vodu zo spevnených plôch i striech do
najbližšieho jarku a nie do zelen, tak v priebehu
5-tich rokov sa v naších vykachličkovaných a vydláždených kotloch usmažíme. Územní plánovači,
architekti, urbanisti, starostovia, primátori neblbnite, dažďová voda je dar boží a patrí naspäť do
nebies a nie do odpadového kanála. Ako to urobiť?
Pokračovanie v ďalšom čísle.

Bôčik zapečený s jogurtom a chrenom.

Makové guľôčky proti anémii a stresu

Zdá sa vám kombinácia bôčika, jogurtu
a chrenu nevhodná? Omyl – treba vyskúšať! Keď
zmiešate jogurt s chrenom a bôčik s ním necháte
voľne piecť, je to pochúťka pre celú rodinu. Zástanci zdravej a diétnej stravy to síce neodporúčajú, pokiaľ však nedržíte práve žiadnu diétu, raz
za čas sa zhrešiť môže - zvlášť, keď si potom zájdete na dlhšiu prechádzku, aby ste kalórie spálili.
Recept je tak jednoduchý, že prípravu zvládne
každý!
Na 4 porcie potrebujeme:
1,5 kg prerasteného bôčika bez kostí
250 g strúhaného chrenu
600 ml bieleho jogurtu
Málo ingrediencií - postup prípravy jednoduchý:
Bôčik pokrájame na 1 -1,5 cm hrubé plátky.
V miske zmiešame jogurt s chrenom /množstvo
chrenu záleží na vás, niekto má rád viac, iný menej,
radšej pridávame chren postupne/.
Jednotlivé plátky bôčika osolíme, potrieme chrenovým jogurtom a zrolujeme. Ak chceme mať
rolky pekne utiahnuté, môžeme ich zapnúť šparátkom, alebo zviazať niťou /nemusí byť/.
Takto vytvorené rolky uložíme vedľa seba na suchý pekáč. Ak nám zostal chrenový jogurt, natrieme ho ešte navrch.
Vložíme do rúry a pečieme asi 1,5 hod pri 170°.
Mäso sa krásne prepečie a pustí všetok tuk. /Vypečená masť s chrenom výborná na čerstvý chlebík./
Podávame s varenými zemiakmi alebo s chlebom.
Dobrú chuť!

Pokojne by sme ich mohli nazvať i "zdravou minerálnou bombou", lebo obsahujú všetky dôležité
látky na podporu výbornej krvotvorby. Vylepšíte
si nimi nielen hladinu železa, ale i hladinu vápnika,
ktorú len málokto z nás má v poriadku.
Už roky učím všetky ženy, že tento jednoduchý nepečený zákusok by nikdy nemal chýbať
v našej chladničke. Jeho príprava je veľmi jednoduchá a nezaberie veľa času. Jeho prítomnosť
v chladničke vás ochráni pred zlyhaním, ktoré by
nastalo, keď vás prepadne chuť na sladké. Nemusíte do seba tlačiť všetky tie "lepiace sa" čokoládové a tukové výrobky, ktoré tak nechutne
zväčšujú objem vášho pásu. Sami zistíte, že 4 -5
kúskov sladkých makových guľôčok dostatočne
zasýti vašu chuť na sladké tak, aby ste nemuseli
viac maškrtiť. Pochutíte si tak bez pocitu zlyhania.
Potrebujeme:
250 g maku
100 g lieskových (vlašských) orechov
100 g hrozienok
2 - 3 PL medu
asi 60 - 100 g kokosovej múčky na obaľovanie
Postup:
Oriešky nahrubo nakrájame, zmiešame s umytými hrozienkami a na 24 hodín namočíme do
vody. Vody nedávame veľa, len toľko aby nasiakli
orechy a hrozienka. Na druhý deň pridáme zomletý mak, med a vypracujeme cesto. Zo zmesi
tvarujeme malé guľôčky, ktoré obaľujeme v kokosovej múčke.

Zaujímavosť o maku
Okrem železa sa mak vyznačuje i vysokým obsahom vápnika. V 100 g sa ho nachádza až 1400 miligramov, čo je najviac zo všetkých potravín. Je to dvanásťkrát viac ako má mlieko a trikrát viac než syry. Podľa najnovších výskumov
je využiteľnosť vápnika z rastlinných zdrojov oveľa vyššia ako z mlieka a mliečnych výrobkov, v ktorých je vápnik
viazaný na kazeín. Pravidelná konzumácia maku môže preto významne prispieť k prevencii osteoporózy, ochorenia
z nedostatku vápnika, ktoré vo vyspelých krajinách nadobúda charakter epidémie. Mnohí ľudia tiež uvítajú upokojujúce účinky maku a jeho liečivý vplyv na zdravotný stav vlasov, nechtov a zubov. Mak môžeme konzumovať denne,
alebo každý druhý deň. Neexistuje ani jediná zmienka o vedľajších škodlivých účinkoch zrelého kuchynského maku.
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