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November 2021

Slovo na úvod

V

ážení spoluobčania,
po krátkej odmlke sa Vám opäť prihovárame prostredníctvom Podhoranského spravodaja, ktorého periodicitu vydávania sme zmenili zo
štvrťročníka na občasník, na základe čoho budú vychádzať v kalendárnom roku dve vydania. K uvedenému kroku sme pristúpili z
dôvodu zmien a opatrení, ktoré sa stali už súčasťou nášho života, ovplyvňujú a ochromujú chod celej našej spoločnosti a samozrejme aj
dianie v našej obci.
Rok 2021 sme zahájili netradične, v rámci krízovej situácie sme zriadili mobilné odberné miesto. Počas víkendov sme pokračovali v
práci v testovacích tímoch, aby sme našim občanom zľahčili situáciu a mali možnosť získať certiﬁkáty o bezinfekčnosti priamo v obci.
Celkovo sa testovalo 8 krát. Usmernenia na poslednú chvíľu a neustále zmeny neboli ničím neobvyklým. Poďakovanie patrí všetkým
členom tímov, ktorí operatívne a ochotne prišli pomáhať na úkor svojho voľného času. Rovnako tlačiarne Garmond, ktoré nám
sponzorsky dodali certiﬁkáty a p. Rimešovi za zapožičanie ionizátora na čistenie vzduchu v interiéri. V rámci pomoci občanom a pre
udržanie zdravia sme zabezpečili a distribuovali do domácnosti respirátory.
Súčasne sme ale pokračovali v práci, nakoľko bolo nutné dodržať všetky termíny covid – necovid. Okrem bežnej agendy, ktorú
spracúvame sme vyúčtovávali dotácie a na nové žiadosti sme pripravovali podklady. Zúčtovali sme dotáciu, ktorú nám poskytlo
Ministerstvo kultúry SR na reštaurátorský výskum fasády budovy materskej školy. Samotná realizácia rekonštrukcie fasády však
podporená dotáciou nebola. Niekoľko mesiacov sme spracovávali podklady na „Rekonštrukciu a prístavbu materskej školy“, čo bolo
obtiažne, nakoľko sa jedná o národnú kultúrnu pamiatku a rozhodujúce slovo má v takomto prípade Krajský pamiatkový úrad v Nitre a
RÚVZ Nitra. Žiadosť o poskytnutie nenávratného ﬁnančného príspevku spracovávame aj na „Zvýšenie kvality prostredia KD
Podhorany-Sokolníky“, v prípade jej úspešnosti by boli zabezpečené vyžadované hygienické štandardy pre kultúrne zariadenia. Taktiež
sme sa zapojili do výzvy na podporu zriadenia samostatnej triedy pre predškolákov. Získali sme ﬁnančné prostriedky na kompletné
vybavenie triedy pre 12 detí predškolského veku. Počas letných prázdnin, na základe požiadaviek zo strany RÚVZ, boli vykonané
stavebné úpravy sociálneho zariadenia , v triede bola osadená plávajúca podlaha a trieda bola vybavená novými modernými učebnými
pomôckami. Bolo to hektické, ale podarilo sa nám všetko stihnúť tak, aby deti nastúpili v riadnom termíne do predškolského zariadenia.
Otvorenie triedy predškolákov v budove základnej školy je síce dočasné riešenie situácie, ale podarilo sa nám vyhovieť všetkým rodičom,
ktorí žiadali o umiestnenie dieťaťa v MŠ v našej obci. Verím, že táto naša iniciatíva bude odmenená a to zvýšením počtu žiakov v
základnej škole. Ďalší projekt v oblasti zvyšovania zamestnanosti využívame na ﬁnancovanie pracovného miesta jedného pedagogického
zamestnanca v MŠ. Podporené boli 3 projekty z dotačných prostriedkov Nitrianskeho samosprávneho kraja. V oblasti cestovného
ruchu – prostriedky boli využité na doplnenie mobiliáru a to lavičiek, stojanov na bicykle a nádob na separovanie odpadu pri detských
ihriskách v oboch častiach obce. V oblasti kultúry – bola podporená akcia „ Festival umenia“, ktorá sa konala počas letných prázdnin. V
oblasti športu je dotácia schválená na outdoorový stroj, avšak jeho dodávka sa doposiaľ neuskutočnila, z dôvodu prekážok na strane
dodávateľa športového zariadenia.
Projekt výstavby chodníka s prechodom pre chodcov ku základnej škole bol administratívne ukončený a keďže obec disponuje
právoplatným stavebným povolením a už aj dodávateľom stavby, máme ambíciu dielo zrealizovať ešte do konca roka. V priebehu roka
bolo v obci doplnené dopravné značenie. Projekt, ktorým chceme vyriešiť bezpečnosť občanov pri COOP Jednote a súčasne riešiť
odvádzanie zrážkových vôd bol schválený Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, čaká sa na podpísanie zmluvy o poskytnutí
nenávratného ﬁnančného príspevku. V letnom období sme riešili niekoľko havarijných situácií na majetku obce. Vo Výčapoch
Opatovciach došlo k pretrhnutiu výtlačného kanalizačného potrubia a úniku odpadových vôd, čo bolo provizórne opravené, avšak čaká
nás výmena potrubia v dĺžke cca 65 m. Podali sme žiadosť na Environmentálny fond na odstránenie havarijného stavu, ale v prípade
neschválenia dotácie, budeme musieť riešiť opravu z vlastných zdrojov obce. Ďalšia havarijná situácia vznikla v KD Sokolníky, kde na
základe fyzického poškodenia došlo k zatečeniu stavby, v dôsledku čoho v časti Klubu dôchodcov spadla časť stropu. Strecha bola v
tejto časti zrekonštruovaná a strop opravený. V rámci protipovodňových opatrení boli v častiach obce, ktoré bývajú najviac ohrozené
pri prívalových búrkach prehĺbené rigoly a vyčistená časť Sokolníckeho potoka.
Vzhľadom k obmedzeným možnostiam kontaktovania sa, som si dovolila v krátkosti zrekapitulovať najpodstatnejšie aktivity obce. Aj
keď z doterajších skúseností vieme, že vyhodnocovanie podaných žiadostí je záležitosťou dlhodobou, ale veríme, že budeme úspešní a
podarí sa nám získať žiadané ﬁnančné prostriedky na rozvoj obce.
Na záver ĎAKUJEM všetkým obyvateľom, ktorí v priebehu roka aktívne prispeli k zvýšeniu kvality života v našej obci, či už účasťou
na brigádach, alebo organizovaním kultúrno-spoločenských akcií.
Mgr. Magdaléna Bogyová,
starostka obce

Spolocenská rubrika
Narodili sa
Mechenice: Timotej Vraník, Diana Režová, Lucas Benko, Filip Lobotka, Jonáš Karlubík
Sokolníky: Andrea Vilinská, Marko Földeši,

Opustili nás
Sokolníky: František Molnár, Cecília Desatová, Anna Šišková, Helena Výpalová, Martin Billík, Vladimír Levický
Mechenice: František Jasan, Valéria Bickóvá, Irena Ördögová, Anna Fülöpová,

Manželstvo uzavreli
Jana Billíková, Sokolníky a Jozef Vincúr, Výčapy-Opatovce
Ľuboš Fülöp, Mechenice a Slavomíra Zubčáková, Hruboňovo-Výčapky
MDDr.Imrich Bujna, Sokolníky a Dominika Navrkalová, Klátova Nová Ves-Janova Ves
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Z rokovaní obecného Z
zastupitelstva
rokovaní obecného zastupiteľstva
OZ
odvolalo Ing.
Bedeovú z Obecné
funkcie hlavného
kontrolóra
Zasadnutie
OZApolóniu
dňa 29.07.2021,
zastupiteľstvo
v
obce.
Podhoranoch schválilo:
Zo
OZ nehnuteľnosti
dňa 17.09.2020vOZ:
• zasadnutia
prevod a cenu
k. ú. Sokolníky pre Ľuboša
schválilo
predloženie
ŽoNFP s názvom projektu: Vodozádržné
Ivančíka, bytom Sokolníky.
opatrenia
na zachytávanie
dažďovej
vody v obci
Podhorany
v rámci
• zámer prevodu
nehnuteľnosti
vo vlastníctve
obce,
nachádzajúcej
výzvy
s
kódom:
OPKZP-PO2-SC2112020-62
výšku
5%
spoluﬁsa v obci Podhorany, k.ú. Sokolníky a to novovytvorenej parcely reg.
nancovania
projektu
zo 104
strany
v sume
6 884,75
€ z celko„C“ č. 366/2,
o výmere
m²,žiadateľa
do vlastníctva
Michala
Gažiho,
ako
vých
oprávnených
výdavkov
projektu.
prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodov, že sa jedná o priľahlý
odporučilo
žiadateľke TeréziivoŠiškovej
dať žiadateľa,
vypracovať
predložiť
pozemok k -nehnuteľnostiam
vlastníctve
súasúčasťou
geometrický
plán
so
skutočným
zameraním
obecného
pozemku
oploteného pozemku odo dňa jeho kúpy, keďže mu v takomto staveo
výmere
19 m² (orná
v k.ú.
Sokolníky.
bol predaný,
obcoupôda)
nie je
využívaný,
je zastavaný a ide o malú
schválilo
a)
Zámer
odplatného
prevodu nehnuteľnosti vo vlastnícvýmeru.
tve
obce, a to novovytvorenej
parcely
o výmere z38rozpočtu
m², druhobce
pozem• poskytnutie
dotácie Občianskym
združeniam
na
ku:
zastavané
plochy
a
nádvoria
a
novovytvorenej
parcely
o
výmere
rok 2021 nasledovne: Jednote dôchodcov na Slovensku, Základnej
107
m², druhPodhorany
pozemku: zastavané
plochy a nádvoria,
do vlastníctva
organizácii
600 €, Občianskemu
združeniu
Sokol
spoločnosti
Západoslovenská
distribučná,
a.s.,
ako
prípad
hodný
Podhorany 600 € , Občianskemu združeniu Ľudový spevokol
osobitného
zreteľa,
a
to
z
dôvodu
realizácie
verejno-prospešnej
Žibrica 600 €, Občianskemu združeniu Alternatíva 600 € , Spolku
stavby
na nich,at.j.
elektroenergetického
zariadenia,Mechenice
budovaného
vinohradníkov
priateľov
dobrého vína Podhorany
600v
súvislosti
s
realizáciou
stavby
„NA_Podhorany
–
Výstavba
21RD
+
€.
1x
5B“.
• rozpočtové opatrenie č. 1/2021.
b)
Zriadenie
ktorého predmetom
• zmenu
cenyodplatného
stočného vecného
pre Obecbremena,
Bádice stanovenú
uznesenímje
povinnosť
obce
Podhorany,
ako
vlastníka
nehnuteľnosti,
strpieť ona
OcZ č.50/11/2015 zo dňa 20.11.2015 uvedenej v Zmluve
časti
zaťaženej
nehnuteľnosti
v rozsahu
vyznačenom
v geometricpripojení
a odvádzaní
odpadových
vôd
č. 136/2015
zo dňa
kom
pláne, vvrozsahu
14 o stanovenou
výmere 27 m²,
(i) zriadenie
a uloženie
25.11.2015
súlade dielu
s cenou
Úradom
pre reguláciu
elektroenergetických
sieťových odvetví . zariadení a (ii) užívanie, prevádzkovanie, údržbu,
opravy, úpravy,
rekonštrukcie,
modernizácie
a akékoľvek iné
Zasadnutie
OZ dňa
25.08.2021,
Obecné zastupiteľstvo
v
stavebné
úpravy
elektroenergetických
zariadení
a
ich
odstránenie, a
Podhoranoch schválilo:
to
v prospech
spoločnostiﬁnančný
Západoslovenská
distribučná,
, ako
• žiadosť
o nenávratný
príspevok na
projekt s a.s.,
názvom
oprávneného
z
vecného
bremena.
Zmluva
o
zriadení
vecného
„MATERSKÁ ŠKOLA Podhorany - Prístavba a rekonštrukciabre“.
mena
spolu s projektovej
určením výšky
odplaty za zriadenie
vecného bremena
Na základe
dokumentácie
bol vypracovaný
výkaz
bude
uznesením
obecného
zastupiteľstva
výmerodsúhlasená
a predbežný osobitným
rozpočet, kde
boli vyčíslené
náklady
na dielo v
obce
Podhorany.
sume 533 389,38€. Požadovaná výška NFP je 256 557,31€, čo je v
schválilo
účelu použitia
dotácievýzve
z rozpočtu
obce pre JDS
súlade s zmenu
manuálom
ku uvedenej
a prepočtom
na
Podhorany.
predpokladaný počet detí (40). Spoluﬁnancovanie projektu je
Zo
zasadnutia
dňa 5%,
26.11.2020
OZ:
povinné
– vo OZ
výške
čo predstavuje
sumu 13508,25€.
vzalo
na
vedomie
žiadosti
OZ
o
poskytnutie
dotáciezzrozpočtu
rozpočtu
Neoprávnené výdavky, ktoré bude potrebné
zabezpečiť
obce
na
rok
2021.
obce predstavujú sumu 263,323,80 €.
schválilo
- VZN
č.1/2020
– sadzobník poplatkov.
Zasadnutie
OZ
dňa 21.10.2021,
Obecné zastupiteľstvo v
schválio
- VZNschválilo:
č. 2/2020 – o miestnych daniach.
Podhoranoch
schválilo
- VZN
č. hlavného
3/2020, ktorým
sa dopĺňa
VZN č. 3/2019
• vyhlásenie
voľby
kontrolóra
obce Podhorany
na deňo
miestnom
poplatku
za
KO
a
DS.
9.12.2021; výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Podhorany v
schválilo
- uznesenie
s obsahom
vyjadrenia
zastupiteľstva
rozsahu 17%
pracovného
úväzku;
komisiu Obecného
na posúdenie
podaných
obce
Podhorany
k
žalobe
hlavného
kontrolóra
obce
Podhorany
prihlášok pre voľbu hlavného kontrolóra obce; postup
voľbyo
preskúmanie
zákonnosti
uznesenia
Obecného
zastupiteľstva
obce
hlavného kontrolóra obce Podhorany.
Podhorany
č.
33/4/2020
zo
dňa
18.
06.
2020
o
odvolaní
z
funkcie
• upravené rozpočtové opatrenie č. 2/2021.
hlavného
a o určení,
že funkcia
hlavného
kontrolóra
• zámer kontrolóra
spojenia Základne
školy,
Sokolníky
8, Podhorany
a
naďalej
trvá,
o
ktorej
je
súdne
konanie
vedené
na
Krajskom
súde
Materskej školy, Sokolníky 215, Podhorany. •
Nitra
pod sp. zn.žiadosti
11S/120/2020.
• predloženie
o poskytnutie nenávratného ﬁnančného
berie
na
vedomie
- správurealizácie
o plnení úloh
KPSS obce
Podhorany
za rok
príspevku za účelom
projektu
„Zvýšenie
kvality
2019.
prostredia KD Podhorany - Sokolníky“ realizovaného v rámci
berie
vedomie - príkaz
starostky obce
na vykonanie
výzvynaIROP-PO7SC77-2021-75,
ktorého
ciele súinventarizácie
v súlade s
za
rok
2020.
územným plánom obce a platným programom rozvoja obce;
berie
na vedomie
- Správu projektu
z auditu účtovnej
- Správu z
zabezpečenie
realizácie
v súladeuzávierky
s podmienkami
auditu
konsolidovanej
účtovnej
uzávierky.
poskytnutia pomoci; zabezpečenie ﬁnančných prostriedkov na
Zo
zasadnutia OZrealizovaného
dňa 09.12.2020
OZ: vo výške 9 994,77 eur;
spoluﬁnancovanie
projektu
schválilo
rozpočtové
opatrenie
č.
3/2020.
zabezpečenie ﬁnancovania prípadných neoprávnených výdavkov z
schválilo
rozpočet obce
Podhorany
na roky
2021, 2022,
2023.
rozpočtu-obce.žiadosť
o NFP
za účelom
realizácie
projektu
a výšku
neschválilo
žiadosť
p.Štefana
Sťahela
o
odkúpenie
obecného
spoluﬁnancovania realizovaného projektu.
pozemku.
Spracovala: B. Lysá
schválilo - súhlas s účasťou obce Podhorany v území Udržateľného
mestského rozvoja Nitra ako integrovaného mestského strategickoplánovacieho regiónu na programové obdobie 2021-2027 a odporúČím menej budeš reagovať na negatívne veci okolo,
ča starostovi podpísať Memorandum o spolupráci na príprave
pokojnejší
a radostnejší
bude tvoj život.
Integrovanej tým
územnej
stratégie
udržateľného
mestského rozvoja
Nitra v zmysle predloženého materiálu.
Spracoval: D. Bihány

Zo
zasadnutia OZ
OZ:Obecné zastupiteľstvo v
Zasadnutie
OZ dňa
dňa14.02.2020
11.02.2021,
vzalo
na
vedomie
vyhodnotenie
činnosti
komisií za rok 2019.
Podhoranoch schválilo:
schválilo
plány
činnosti
komisií
na
rok
2020.
• Spôsob likvidácie kuchynského BRO- s využitím bio kontajnerov
schválilo
- nadobudnutie
majetku - pozemku: Orná pôda o výmere
a navýšením
intenzity zvozu
47Zasadnutie
m² evidovanejOZ
na LV
č.
nachádzajúcej
sa vzastupiteľstvo
k.ú. Sokolníky dov
dňa 1373,
14.04.2021,
Obecné
výlučného
vlastníctva
obce
Podhorany
v
podiele
1/1
z celku, formou
Podhoranoch schválilo:
uzatvorenia
darovacej
zmluvy medzi
spoluvlastníkmi
• zámer prevodu
nehnuteľnosti
vo podielovými
vlastníctve obce
Podhorany
predmetného
pozemku
Balejovou,
Júlianou
Martiškovou
nachádzajúcich
sa v obciOľgou
Podhorany
katastrálne
územie
Sokolníky, aa
Štefanom
Vlasákom, parcely
ako darcami
a obcou
Podhorany
obdaroto novovytvorenej
reg. „C“
č. 225/19,
druhakopozemku:
vaným.
zastavané plochy a nádvorie, o výmere 43 m², do vlastníctva Terézie
vzalo
na vedomie
- riešeniebytom
čiernej
stavby na
pozemku
Šiškovej,
nar. 18.12.1951,
Sokolníky
45,obecnom
951 46 Podhorany
(vahadlová
studňa)
odstránenie,
následné
vybudovanie
po
splnenío
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodov, že sa jedná
zákonných
požiadaviek.
zastavaný pozemok, ktorý tvorí prístupovú cestu k jej rodinnému
schválilo
- dotáciu
obce na roka
domu, obcou
nie občianskym
je využívaný,združeniam
je dlhodoboz rozpočtu
užívaný vlastníčkou
2020
nasledovne:
OZ
Sokol
250
€,
Spolok
vinohradníkov
a priateľov
ide o malú výmeru.
dobrého
vína
Podhorany
–
Mechenice
1200
€,
OZ
Alternatíva
• zámer odplatného prenájmu novovytvorenej parcely KN-C, Podparc.
horany
250 €,o OZ
Bahorec
Jednota
dôchodcov
na Slovensku,
č. 193/84
výmere
118 800
m², €,
druh
pozemku:
zastavané
plochy a
ZO
Podhorany
1200 €, OZspoločnosti
Ľudový spevokol
Žibrica 800distribučná,
€.
nádvoria,
do vlastníctva
Západoslovenská
Zo
zasadnutia
OZ
dňa
06.05.2020
OZ:
a.s., ako prípad hodný osobitného zreteľa, a to z dôvodu realizácie
schválilo
-Návrh na písomné
na zanedbania povinností,
verejno-prospešnej
stavby,upozornenie
t.j. elektroenergetického
zariadenia,
vyplývajúcich
z
funkcie
HK
za
nedodržiavanie
interbudovaného v súvislosti s realizáciou stavby „ kontrolných
Výstavba 21RD
+
ných
predpisov
obce
s
tým,
že
nepredložila
správu
o
výsledkoch
1x5B“
hodnotenia
stavu majetku
1x za dva roky
v súlade
• nadobudnutie
majetkuobce
- stavebného
objektu
SO so
02zásadami
Tlaková
hospodárenia
s
majetkom
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Z materskej školy
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Zo základnej školy
Ako sme takmer išli na vandrovku
Minulý školský rok nebol práve najšťastnejší a za to môže
samozrejme korona. Veľa sme sa učili cez počítače, mobily, tablety a
keďže sme vraj boli v dištančnom vzdelávaní najlepší v okrese, dosť
to žiakov aj učiteľov vyčerpalo. Musí sa uznať: škola človeku veruže
dosť chýbala. Neverili by ste, ale najviac rodičom školopovinných
detí, ktoré zrazu doma potrebovali napríklad aj na obed jesť. O
pohybe sa v čase vzdelávania na diaľku nedá príliš hovoriť, lebo
hneď ako sa skončilo čumenie do obrazovky počas vyučovania,
pokračovalo čumenie do tej istej, alebo veľmi podobnej obrazovky
za účelom prejsť ďalší level počítačovej hry. Na kamarátov nezostal
čas a ani vlastne nebolo dovolené stretávať sa, rozprávať sa,
prechádzať sa... , tráviť spolu čas. Obmedzení sme zostali na naše
domovy a najlbližších ľudí, čo sa zo začiatku mohlo zdať ako super
nápad.
Hoci sme sa našťastie na pár mesiacov do školy vrátili, nebolo to
jednoduché. Každodenné, pravidelné, véééľmi skoré vstávanie,
raňajky, zuby a iné oblečenie ako pyžamo, sa zrazu stali opäť po
dĺĺhej dobe zaujímavými a potrebnými. A keďže kamera sa v škole
nedá tak ľahko vypnúť bolo treba sa aj učesať. Namiesto štyroch
vyučovacích hodín zrazu šesť, namiesto ležania v posteli zrazu
lavica, stolička a živí hmatateľní spolužiaci namiesto online
priateľstiev. A všetko to zaklincovali učitelia. Stále niečo od žiakov
chceli! Našťastie prišli letné prázdniny, počas ktorých sa zdalo, že
všetko bude inak. Na pláne bola vandrovka, ale v septembri sme sa
vrátili do školy, a odvtedy sa tam dejú veci!
Máme nové vedenie, máme nových šikovných kolegov, zostali
našťastie aj tí, ktorí sú verní a osožní v škole už pár rokov, máme
novú miestnosť pre asistentov a vychovávateľov, vynovenú
zborovňu, krásne nové šatníkové skrine pre žiakov, nové skrine a
nástenky v triedach, nové siete na ihrisku, pre uja školníka novú
kosačku. Máme aj malých podarených predškolákov, ktorí sa zdravia
zborovo, máme šikovnú novú pani upratovačku. Budeme mať
zrenovovaný múr za školou a tiež sa pracuje na úprave bočného
dvora, z ktorého by sme chceli vytvoriť oddychovú zónu pre deti a
dospelých. Máme nové krúžky, budeme mať včelie úle a ľudové
kroje. Obnovíme záhradu a budeme okrem chutnej stravy z našej
jedálne papať aj vlastnú mrkvičku a hrášok. Pokračujeme tiež v
starých dobrých krúžkoch a tak môžu žiaci bicyklovať, tancovať,
hrať futbal, tvoriť školský časopis a pripravovať sa na stredné školy.
Máme schránku dôvery a školský parlamet, tématické tvorivé dielne.
Chceme mať školské rádio a zatiaľ nám cez prestávky zo školského
rozhlasu vyhráva aspoň hudba.
Všetko máme a čo nemáme to mať budeme. Škola sa zapája do
projektov na získanie ﬁnančných príspevkov na zlepšienie
technického vybavenia tried a tiež usilovne pracujeme na vylepšení
spôsobu vzdelávania, tak aby žiakov škola bavila, aby nám v nej
všetkým bolo dobre, aby sme mali radosť, že v nej môžme byť, aby k
nám prišlo stále viac detí, aby sme vytvorili priestor na užitočne,
zábavne a spoločne strávený čas, a aby sa už nikomu od nás nechcelo
ísť nikam inam na vandrovku.
B. Lysá

účelové cvičenia

jesenná výstava

nové skrinky

plavecký výcvik

brigáda - múr

renovácia zborovne

Dodám len, že pri našej snahe zmeniť dobrú školu na lepšiu a modernejšiu, by mnohé nešlo bez Vás, ktorí ste bez nároku na
odmenu obetovali svoje sily a čas, aby ste pomohli. Ďakujeme M. Lisý, J. Daňo, M. Ragas, Š. Kňaško, N. Kišš, Ľ. Hruboš,
A. Gajarský, M. Ivančík, P. Škula, J. Paľo, J. Desat, I. Koštial, I. Kováč, A. Kováč, J. Šrank, R. Karlubík, P. Strapko a
tiež kolegovia zo školy a škôlky a naši usilovní žiaci.
D. Bihány
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Zo zivota ZO JDS
pretože v danej situácii sú podmienky veľmi obmedzujúce.
Uvidíme, aké budú podmienky v decembri, či bude môcť byť
vianočné posedenie.
Čo na záver? Nech sú podmienky akokoľvek náročné, veľmi
dôležitý je pohyb. Hlavne v našom seniorskom veku. Zostali sme
zatvorení, bojíme sa pozrieť von. To nie je dobre. Práve pobyt a
pohyb na čerstvom vzduchu je pre zdravie veľmi dôležitý. Práce
v záhradách pomaly končia a tým aj pobyt vonku. Prosím,
choďte na vychádzky, keď len kúsok po uličke, ale pohyb treba.
Pozývame vás milí naši seniori aj na spoločné vychádzky raz za
týždeň – v stredu popoludní od 14,oo hod. Jeden týždeň sa tí, čo
budú mať záujem o spoločnú vychádzku stretnú pred kostolom
v časti Mechenice a druhý týždeň pred kostolom v časti
Sokolníky. Tam sa rozhodnú podľa záujmu, ktorým smerom sa
pôjdu prejsť. Nepôjde o žiadne veľké turistické výkony, všetko
bude prispôsobené účastníkom. Dôležité je vyjsť z domu,
stretnúť sa, trošku sa rozhýbať a cestou sa aj pozhovárať.
Samozrejme, že do úvahy sa berie aj priaznivé počasie. Bližšie
informácie budú vyhlásené v miestnom rozhlase. Veľmi dobrým
pomocníkom na takýchto vychádzkach sú turistické paličky.
Verím, že takto tú náročnú dobu prekráčame spoločne v
zdraví a pohode.
-Anna Grácová-

Náročné obdobie, ktorým už druhý rok prechádzame sa
odzrkadlilo aj na činnosti v našej základnej organizácii.
Prispôsobili sme sa však a stretnutie na výročnej členskej schôdzi
sme urobili dňa 23. júna, vonku, v areáli pri Malej spoločenskej
miestnosti v časti Mechenice. Najskôr to bola krátka informácia
o tom, čo sa nám v roku predchádzajúcom dalo a čo nedalo
uskutočniť, potom sa nám povzbudivými slovami prihovorila
pani starostka. Keďže sme boli vonku, využili sme možnosť
spoločnej opekačky. Pochutili sme si na krásne opečených
špekáčkach, na prinesených koláčikoch, spolu si zaspievali,
pozhovárali sa. Napriek vysokým teplotám, ktoré v tom období
boli, v prostredí, kde sme sedeli, bolo veľmi príjemne, čo si všetci
prítomní pochvaľovali.
Voľnejšie letné obdobie sa snažili všetci využiť na
organizovanie spoločenských akcií, hlavne takých v exteriéri. Aj
u nás v obci bola zorganizovaná pekná akcia v rámci kultúrneho
leta „Festival umenia“ , na ktorej vystúpila po dlhej prestávke aj
naša Podhoranka.
Súbor Lužiančanka pri ZO JDS Lužianky, poriadal 1. augusta
tradičnú „Lužiansku fazuľu“. Na toto podujatie bola pozvaná aj
Podhoranka. Ktorá sa tam predstavila výberom piesní zo svojho
repertoáru. Vystúpenie sa nám vydarilo a prítomným sa veľmi
páčilo, čo nás teší.
Už o týždeň, 7. augusta vyspievala Podhoranka krásne žatevné
piesne v Zbehoch na Dožinkách.
Boli sme na zájazde – 25. augusta sme putovali na horu Butkov
pri obci Ladce. Je to najmladšie pútnické miesto na Slovensku
avšak nádherne vybudované. O jeho vzniku nám porozprával
sám jeho zakladateľ – Ing. Anton Barcík, generálny riaditeľ
Považskej cementárne Ladce. Bol to pre nás nezabudnuteľný
duchovný zážitok. Popoludní, cestou späť sme neobišli hrad
Beckov. Históriou o živote na hrade nás previedla fundovaným
výkladom sympatická mladá sprievodkyňa. V rámci areálu
hradu sme si pozreli aj prácu sokoliarov, umeleckých kováčov, či
razičov toliarov. Unavení, ale s peknými zážitkami sme sa vrátili
domov.
28. augusta zorganizovalo Občianske združenie Bahorec
rozlúčku s letom, v rámci ktorého bola aj spomienka na 77.
výročie SNP s kladením venca pri pamätníku na KD v časti
Sokolníky. Podhoranka sa podujatia zúčastnila a spestrila ho
spevom i slovom.
Spoločnú opekačku sme mali 15. septembra, opäť a areáli pri
Malej spoločenskej miestnosti v časti Mechenice. Tiež pekné a
vydarené podujatie. Brigádovali sme – dva krát sme vyčistili od
buriny priestor pri predajni Jednota, záhon na Pažiti a areál NKP
zaniknutý kostol sv. Michala.
V ponuke boli poukazy na rekondično-liečebné pobyty v
kúpeľoch so štátnou účelovou dotáciou a šesť našich členov túto
možnosť využilo. Októbrové posedenie sa žiaľ neuskutoční,

Stalo sa v obci
V Sokolníkoch navštívili základy kostola Svätého Michala a kryptu
Kochanovských.
Kto má záujem môže si pozrieť túto reláciu z archívu na kanále
Dunaworld odvysielanú dňa 8.8.2021 s názvom ,, HAZAJÁRÓ „
V júli sme vystúpili aj na akcii Kultúrne leto organizovanej našou
obcou, kde sme sa prezentovali nielen známymi ľudovými piesňami,
ale aj piesňami z vlastnej tvorby členov spevokolu Žibrica.
Ďalšími akciami boli vystúpenie na Kotlíkovici v Mecheniciach a v
Lužiankach na výstave slovenského zväzu záhradkárov.
V mesiaci október sme nahrali CD s maďarskými pohrebnými
piesňami , ktoré sú už v tejto dobe vzácnosťou a veríme, že budú aj
pamiatkou pre našu budúcu generáciu.

Ľudový spevokol Žibrica
V roku 2021 boli aktivity a vystúpenia kvôli Covidu 19 obmedzené
alebo úplne zrušené. Situácia sa postupne začala zlepšovať až
začiatkom leta. Keďže sme dvojjazyčný spevokol, v júni nás
navštívila televízia DUNA z Maďarska, ktorej cieľom bolo zistiť po
okolitých obciach do akej miery sa na Slovensku zachoval maďarský
jazyk. Keďže aj Podhorany spadajú medzi obce, v ktorej sú
maďarský jazyk a zvyklosti ako tak zachované, mali záujem aj o nás.
Po Mecheniciach ich previedol p. Zoltán Fülöp a okrem iného im
ukázal aj vinohradnícky domček, pri ktorom sme tvorcov programu
privítali v našich krojoch, pohostili, zaspievali a popýšili sa vzácnymi
ľudovými krojmi a zachovanými doplnkami našich predkov.
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Stalo sa v obci
Všetkým im patrí jedno veľké "Ďakujeme" ! Ja osobne dúfam, že sa
opäť stretneme skôr ako o rok. Už teraz sa teším na ďalšiu
spoluprácu. Radi vám spolu sprijemníme pár víkendových dní
zorganizovaním pekného kultúrno-spoločenskeho podujatia.
Kristian Fülöp

Na záver už len toľko, že radi privítame do spevokolu ďalších
členov rôzneho veku a pohlavia, ktorí majú chuť, hlas a hlavne čas
si s nami zaspievať.
Angelika Mária Kováčová

.

Hodová zábava
V sobotu 25.9.2021 sa naše združenie podujalo zorganizovať
hodovú zábavu v KD Sokolníky pri príležitosti sokolníckych hodov,
ktoré sa tradične konajú na sv.Michala. S organizáciou sa začalo na
poslednú chvíľu, vzhľadom na aktuálne nariadenia a opatrenia v
súvislosti s covidom. Napriek časovému stresu sa hodová zábava
mohla konať, avšak s obmedzeným počtom zúčastnených a len pre
OTP. Podujatie otvoril príhovorom predseda OZ Ján Uhrin a celú
akciu odmoderoval náš „moderátor“ Vladko Lyžičiar.
Sprievodným programom tohto podujatia bolo vystúpenie
spoločenských tancov v podaní detí navštevujúcich Akadémiu
tanca v Nitre. Mnohí z nás v nemom úžase sledovali nielen nádherné
róby ale predovšetkým ich ladné kroky. Odmenou im boli nielen
balíčky so suvenírmi a sladkosťami, ale hlavne búrlivý a neutíchajúci
potlesk. Po úvodných ceremoniáloch začala hrať naša obľúbená
hudobná skupina „Žochári“, ktorí nás zabávali do skorých ranných
hodín.
Pre všetkých zúčastnených bolo zabezpečené občerstvenie
(minerálka, káva, čapované pivo a kofola, varené vínko) a slané
pečivo v neobmedzenom množstve.
Ako to už býva na dedinských zábavách zvykom, nechýbala ani
bohatá tombola. Pred polnocou sa začalo so žrebovaním tomboly,
ktoré bolo z dôvodu veľkého počtu cien, rozdelené na dve časti.
Tradične všetci „šťastlivci“, ktorí vyhrali si museli cenu zaslúžiť
svojimi tanečnými a pohybovými schopnosťami, pri ktorých im
asistovali Vladko Lyžičiar a Jožko Bódi.
Najväčším lákadlom tomboly bola prvá cena - motorová
kosačka, ktorú zakúpilo naše združenie. Vzhľadom na množstvo
atraktívnych cien, vyhrali takmer všetci hostia. Nemožno sa preto
čudovať, že po vyžrebovaní tomboly sa zábava rozprúdila v plnom
prúde. Tancovalo sa, spievalo a zabávalo do svitania.
Napriek obmedzeniam zábava dopadla nad očakávanie veľmi
dobre. Boli sme radi, že naše úsilie nevyšlo nazmar. Čas, ktorí sme
strávili prípravami - výzdobou sály a zabezpečením potrebného
materiálu nebol márny. Všetci sa cítili veľmi dobre a spokojne.
Akcia bola podporená ﬁnančnou dotáciou z rozpočtu Obce
Podhorany, za ktorú veľmi pekne ďakujeme. Zároveň sa chceme
poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii a prípravách
hodovej zábavy a sponzorom, ktorí darovali ceny do tomboly.
Dúfame, že tradícia hodových zábav sa bude každoročne opakovať
a budeme sa môcť spoločne zabávať a stretávať nielen na kultúr-

Podhoranská Kotlíkovica 2021, 1. ročník.
Rok 2021 sa od začiatku niesol v duchu pandémie, takže situácia
nám nedovolila usporiadať tradičné podujatia: Výstavu vín a
Oslavy sv. Urbana. S príchodom leta sa situácia začala zlepšovať. To
bol pre nás jasný signál, začať premýšľať nad organizovaním
Kotlíkovice.
Výbor zasadol a rozhodnutie znelo jednohlasne. Ideme do toho!
Síce s malou dušičkou, ale s nádejou, že sa situácia nebude
zhoršovať.
Termín vyhovujúci väčšine členov padol na 4.9.2021 (sobotu ).
Prihlásilo sa 10 tímov. Súťažiaci boli domáci, ale aj zo širokého
okolia. Rozhodli sme sa popri súťaži vo varení kotlíkových špecialít
zorganizovať aj malú ochutnávku vín. Samozrejme nesmela chýbať
tombola, súťaže pre deti aj dospelých. Skákací hrad a po novom aj
dva predajné stánky.
Súťažiaci aj návštevníci sa mohli občerstviť v našom bufete.
Vychutnať si čapované pivko, kofolu. Lákadlom boli aj tradičné
cesnakové osúchy, pagáčiky a vinohradnícky guláš.
O vystupujúcich tiež nebola núdza. Videli sme vystúpenie
spevokolu Žibrica, tanečnú skupinu AMIES. Dievčatá z Červeného
kríža predviedli prvú pomoc. Celú akciu odmoderoval moderátor
Niko a zakončili sme večer diskotékou DJ Matúša. Návštevníci mali
okrem možnosti ochutnať vínka, aj možnosť hlasovať o najlepšie
vínko kotlíkovice. Sme hrdí, že podhoranský vinári sa nenechali
zahanbiť a odniesli si všetky medaily.
Hlas ľudu rozhodol. Na 1. mieste skončil Julo Šrank, na 2. mieste
Mirec Burda a na 3. mieste Zoli Fülöp. Samozrejme, ale najviac
zvedaví sme boli všetci na víťazov súťaže vo varení kotlíkových
špecialít. Odborná porota zasadla, ochutnala a ohodnotila varené
špeciality. Po miernom napínaní sme sa dozvedeli mená víťazov
1. ročníka Podhoranskej Kotlíkovice. Na 3. mieste skončil tím
Muchotrávky s českou kulajdou, na 2. mieste tím Gurmáni z uličky s
fazuľovicou. Najviac hlasov a prvé miesto v súťaži získal tím PZ
Žibrica so svojím poľovníckym gulášom.
Po týchto oﬁciálnych povinostiach si organizačný tím mohol
konečne vydýchnuť. Organizačný tím tu spomínam hlavne preto,
lebo som pyšný na to, koľko mladých ľudí s chuťou pomôcť sa
zapojilo do usporiadania tohto podujatia. Prišli, pomohli, vytvorili
super náladu. Samozrejme na nich dohliadalo odborné oko
skúsených členov, ktorí vždy ochotne poradili a priložili ruku k dielu.
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Stalo sa v obci
nych podujatiach, ale aj na akciách zameraných na skrášlení našej
obce.
OZ SOKOL PODHORANY

Mechenické hody
Druhá polovica augusta sa už tradične nesie v znamení
Mechenických hodov. Tento rok pripadol dátum na víkend od 20. 22.8.2021. Aj teraz sa členovia občianskeho združenia
ALTERNATÍVA Podhorany rozhodli, že táto udalosť nemôže
zostať bez povšimnutia. V našom záujme bolo vylákať ľudí zo
svojich príbytkov a spojiť ich na veľkom spoločenskom podujatí.
Tentokrát sme sa rozhodli vyskúšať opäť niečo nové – vystúpenie
živých hudobných kapiel. Napriek tomu, že sme vedeli, že zorganizovať takéto podujatie bude veľmi náročné, ochotne sme sa chytili
svojej úlohy a rozhodili siete vo svojom širšom okolí. Dokonca nám
so zháňaním kapiel pomáhali aj nečlenovia nášho združenia. Po
dlhej námahe a nespočetných množstiev telefonátov vznikol
program piatkového večera. Vystúpili hudobné kapely NEVERA,
Dr. ZETOR, ALONE, INSIDE. Čerešničkou na torte bola
DORA, rocková kapela z Nitry, na skladby ktorej si mnohí z nás aj
hlasno zaspievali: „A jááá taká dzívočkáááá...........cingi, lingi bom!“
K rockovej hudbe určite patrí chutné pivko a tak ďalším lákadlom
bol malý pivný festival, kde mohli návštevníci podujatia ochutnať 6
druhov skvelého piva. Samozrejmosťou bol aj gulášik a okúzľujúca
cigánska v žemli. Účasť piatkového večera bola výnimočná. Prišli
domáci, ale aj veľa ľudí z okolitých dedín a mesta. Nálada bola
vynikajúca. Kapely hrali fantasticky, ľudia sa zabávali až do skorého
rána. Na druhý deň, v sobotu bola zábava na ľudovú nôtu a
diskotéka. Zahrať nám prišla hudobná skupina ID Band zo Štitár.
Aj v tento deň sme boli prekvapení neuveriteľnou účasťou najmä
domácich ľudí – Podhorančanov. Zabávali sa deti, mládež, stredná
generácia, ale aj starší obyvatelia Podhorian.

ďakujeme, že ste nás svojou účasťou podporili a dali nám tým
dôvod pustiť sa znovu a znovu do ďalších podobných podujatí.
Tiež vyjadrujeme veľké ďakujem všetkým sponzorom, ktorí
ﬁnančne prispeli k realizácii Mechenických hodov. Vďaka patrí aj
obci Podhorany ako spoluorganizátorovi za ﬁnančnú a materiálnu
podporu. Aj táto akcia nás uistila, že naša námaha a úsilie sa vypláca
a stále má zmysel zorganizovať podujatie pre občanov.
ALTERNATÍVA Podhorany
o.z.

Rozlúčka s letom
29. augusta sme si pripomínali 77. výročie SNP. Pri pamätnej
tabuli padlých vojakov z našej obce sme si pred kultúrnym domom
v Sokolníkoch uctili ich pamiatku. Pietnu spomienku svojim
spevom umocnilo vystúpenie FS Podhoranka.
Letné prázdniny ubehli akosi prirýchlo. V sobotu 28. augusta OZ
Bahorec pripravil pre naše deti Rozlúčku s letom. Bola to naozaj
vydarená akcia - pre deti i dospelých. Na Pažiti sme mohli vidieť na
jednom mieste prezentáciu polície - pohotovostnej motorizovanej
jednotky, vystúpenie psovoda, jazdnú políciu, ktorá s koňmi
predviedla dokonalý program, dobrovoľných hasičov, ktorí na
konci prekvapili všetky deti penovou párty. Akciu moderoval pán
Hajden, ktorý deň zakončil zaujímavým moderným divadielkom O
Červenej čiapočke, kde postavy lietali na dronoch. Dospelí si
pochutnali na kotlíkom guláši, smäd uhasili dobrým pivkom. Deti si
mohli dosýta dopriať zmrzlinu, hot – dogy, cukrovú vatu, kofolu a
hroznovku. Popritom celý čas šantili na nafukovacom hasičskom
aute. Počas celého dňa sprevádzala všetkých dobrá hudba a výborná
nálada.
Lucia Kuťková

Takáto akcia určite mnohým z nás chýbala, keďže žijeme v dobe,
akej žijeme. Za občianske združenie ALTERNATÍVA zo srdca
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