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Slovo na úvod

V

ážení občania,
máme za sebou najkrajšie obdobie roka - Vianoce - čas pokoja a radosti, čas, kedy si uvedomujeme viac ako
inokedy potrebu blízkosti tých najbližších. Všetci, bez rozdielu veku, sa pripravujeme na slávnostné prežitie
vianočných sviatkov, lebo aj keď prichádzajú každý rok, vždy sú pre nás výnimočným obdobím. Slávnostnú
atmosféru umocňuje vianočná výzdoba a do noci blikajúce svetielka. Inšpirovaní príchodom vianočného
obdobia, bola komisiou školstva, kultúry a športu vyhlásená a aj vyhodnotená súťaž o najzaujímavejšie
vyzdobenú vianočnú bránu alebo predzáhradku. Výhercami súťaže sa stali : rod. Bošeľová, Mechenice, p.
Hudec a p. Cagáňová, Sokolníky a rod. Kuťková, Sokolníky. Výhercom gratulujeme a možno do budúcnosti
budú pre Vás inšpiráciou pri vlastnom tvorení.

Blížiaci sa koniec roka však pre nás znamenal aj ukončenie časovo
limitovaných činností obce. V poslednej chvíli sa nám podarilo osadiť
outdoorový stroj pri detskom ihrisku v časti obce Sokolníky.
Na prístupových cestách na Bahorec boli umiestnené informačné tabule,
upozorňujúce na pohyb na území s II. stupňom ochrany, registrovanom v
Národnom zozname území európskeho významu. Chceme veriť, že aspoň
čiastočne sa nám podarí znížiť množstvo odpadu, ktoré končí v prírode a tichá
lokalita Bahorca je pre tieto účely obľúbeným územím. Vyčistený bol prístupový
chodník ku autobusovej zástavke na rázcestí pred obcou. K rozšíreniu možností
separovania odpadu, pribudli na cintoríne v časti obce Mechenice kontajnery na
plast a sklo. Počas vianočných prázdnin v materskej škole bola vymaľovaná
spálňa. Vzhľadom k priaznivým poveternostným podmienkam, sa v objekte
základnej školy podarilo
ukončiť rekonštrukciu oporného múra, čo zlepšuje
vizuálny dojem, ale v prvom rade zabezpečuje
bezpečnosť všetkým užívateľom objektu. Výraznou
mierou pri odkrytí oporného múra pomohli rodičia, ktorí
brigádnicky odstránili všetky náletové dreviny, ktoré
desaťročia múr svojim koreňovým systémom devastovali.
V posledných decembrových dňoch bola podpísaná
zmluva o poskytnutí NFP medzi obcou a Ministerstvom
životného prostredia SR na projekt „Vodozádržné
opatrenia na zachytávanie dažďovej vody v obci
Podhorany“ z operačného programu Kvalita životného
prostredia. Výška príspevku je stanovená na sumu do 127
263,23€ a výška spoluﬁnancovanie obce je 6.698€. Rovnako bola zverejnená informácia o alokácii
ﬁnančných prostriedkov vo výške 211.763€ pre našu obec, nakoľko sme sa stali súčasťou územia v rámci
Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja. Na konci roka to boli pre nás pozitívne
informácie, pretože sme o krok bližšie k naplneniu našich zámerov v oblasti zvyšovania kvality života v našej
obci. Starý rok sme ukončili a spoločne sme vstúpili do Nového roka. V mene všetkých zamestnancov obce,
v mene obecného zastupiteľstva i vo svojom mene Vám do Nového roka prajem hlavne veľa zdravia,
pokoja v rodinách a čo najmenej negatívnych emócií. Zažívame ťažké obdobie, preto nie je čas na nenávisť a
zlobu, ale na spolupatričnosť. Nech je prichádzajúci rok pokojnejší a radostnejší.
Mgr. Magdaléna Bogyová
starostka obce
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Z rokovaní obecného zastupitelstva
Zasadnutie OZ dňa 09.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch schválilo:
· voľbu návrhovej komisie Norbert Kiss a Ing. Marián Ragas, členov mandátnej komisie Jozef Bódi, Ing. Marián
Ragas, Pavel Kováč, určenie zapisovateľa Ing. Nina Jarošová a overovateľov Pavol Kováč a Ing. Štefan Kňaško;
· voľbu hlavného kontrolóra verejnou formou hlasovania;
· voľbu hlavného kontrolóra obce Podhorany – Ing. Annu Maťovú;
· voľbu predsedu Komisie školstva, kultúry a športu – Bc. Mária Kováčová;
· zmenu člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - namiesto Mgr.
Daniela Bihánya poslanec Norbert Kiss;
· zvolenie a delegovanie poslancov - zástupcov obce Podhorany do Rady školy pri MŠ s účinnosťou od 19.1.2022
- Norbert Kiss, Bc. Mária Kováčová a Ing. Marián Ragas;
· rozpočtové opatrenie č.3 v upravenom stave - vypustenie položky rutinná a štandardná údržba budov KD S v
sume 3420 €, presun do položky rutinná a štandardná údržba – cesty;
· návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok obce: Jozef Orolín 190/2011F/1 v sume 50,40 EUR poplatok za komunálny odpad Jozef Orolín 190/2013F/1 v sume 56,00 EUR - poplatok za komunálny odpad
Miroslav Koleda 400044/2013P/1 v sume37,99 EUR- poplatok za komunálny odpad;
· VZN č. 1/2021 o miestnom poplatku za KO a DSO – sadzba poplatku za komunálny odpad pre fyzické osoby
na 30 EUR na osobu a kalendárny rok;
· poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Podhorany na rok 2022 združeniam - Jednota dôchodcov na Slovensku
ZO Podhorany vo výške 1200€, OZ Ľudový spevokol Žibrica vo výške 800€, Spolku vinohradníkov a priateľov
dobrého vína Podhorany Mechenice vo výške 1200€ a OZ Bahorec vo výške 1740€;
· rozpočet obce Podhorany na roky 2022, 2023, 2024;
· žiadosti Ladislava Bališa a Ing.Michaely Chvojkovej, a Jaroslava Tonku, o odkúpenie obecného pozemku
reg.“E“ parc.č.278/1 o výmere 242 m² v k.ú. Mechenice, evidovanej na LV 1678 ako orná pôda, zámer a spôsob
prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce priamym predajom podľa § 9a ods. 1 písm. c a ods. 5 zákona č.
138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov;
· prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve obce podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v obci Podhorany,
k.ú Sokolníky a to novovytvorenej parcely reg. „C“ č. 366/2, o výmere 104 m², podľa GP č. 143/2021 zo dňa
04.11.2021 vyhotovenom Ing.Štefanom Hudákom GEO-EKON, s.r.o. do vlastníctva Michala Gažiho, bytom
Nitra, Pekná 443/8, 949 01 Nitra, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch neschválilo:
· voľbu hlavného kontrolóra obce Podhorany – Ing. Oto Hodál;
· poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Podhorany združeniam Združeniam OZ Sokol Podhorany a OZ
Alternatíva Podhorany.
Spracovala: B. Lysá

Oznamy pre daňovníkov
Obec Podhorany oznamuje občanom, ktorým nastali zmeny v dani z nehnuteľnosti (DzN) v priebehu roka 2021 , že
tieto zmeny sú povinní nahlásiť na Obecnom úrade a podať daňové priznanie alebo čiastkové daňové priznanie v
termíne do 31.01.2022.
Zmenami v DzN do 31.12.2021 sú :
- Predaj nehnuteľnosti – zánik daňovej povinnosti ( predaj rodinného domu, pozemkov, vinice, chaty a pod.)
- Kúpa nehnuteľnosti – vznik novej daňovej povinnosti ( nový vlastník podľa listu vlastníctva LV )
- Prístavba k rodinnému domu ( treba priložiť geometrický plán
s rozmermi prístavby stačí fotokópia )
- Právoplatné stavebné povolenie ( treba priložiť právoplatné stavebné povolenie stačí fotokópia )
- Právoplatné kolaudačné rozhodnutie ( treba priložiť geometrický plan s výmerou nehnuteľnosti a
parcelným číslom stačí fotokópia )
- Ohlásenie drobnej stavby – napr. : sklad náradia, garáž, dielňa, prístrešok, hospodárska budova a pod. –
stavba, ktorá je pevne spojená so zemou ( treba poskytnúť rozmer stavby v m2 a číslo parcely )
U PO a FO podnikateľoch – začatie podnikania, skončenie podnikania, pozastavenie podnikania, zmena mena
podnikateľa, zmena v živnostenskom liste alebo v obchodnom registry, zmena sídla podnikania a pod. Dokladmi o
zmene sú list vlastníctva, živnostenský list, výpis z obchodného registra.
UPOZORNENIE
ź Pri miestnom poplatku za komunálny odpad má poplatník ( zástupca ) nehnuteľnosti oznamovaciu
povinnosť do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti. Poplatník má povinnosť oznámiť aj ostatných
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členov domácnosti – nahlási zmeny a predloží doklady.
ź Pre zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad je potrebné dať písomnú žiadosť, ku ktorej je
potrebné doložiť hodnoverné doklady ako sú :
ź
- potvrdenie o ubytovaní v internáte alebo potvrdenie o prechodnom pobyte a zaplatení poplatku
ź
- potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru, resp. potvrdenie o prechodnom pobyte, príp.
potvrdenie o zaplatení
ź
poplatku v mieste prechodného pobytu (pracovníci s výkonom práce mimo trvalého bydliska, obyvatelia s
prechodným
ź
pobytom, vodiči kamiónovej prepravy)
ź - potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru, potvrdenie o štúdiu v zahraničí,
pracovné víza
ź - potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb
ź
V prípade, že doklady nie sú v slovenskom alebo v českom jazyku, je potrebné k ním predložiť aj
preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklady nie je možné nahradiť čestným prehlásením.
ź Ku novonadobudnutým nehnuteľnostiam, ktoré boli zapísané do LV spracovaním ROEP – registra obnovenej
evidence pozemkov, treba doplniť daňové priznanie k DzN. Táto povinnosť sa netýka nehnuteľností, ktoré sú v
užívaní poľnohospodárskeho družstva ( na základe nájomnej zmluvy s uvedením konkrétnych parciel ) a
urbárskej spoločnosti.
ź V prípade nejasností pri podávaní daňového priznania vám informácie k DzN poskytneme na Obecnom úrade
na tel.č. 7785096 alebo na emailovej adrese : obecpodhorany@wircom.sk
ź Tlačivá pre nahlásenie zmien sú dostupné na webovej stránke obce Podhorany - Žiadosti – Dane a poplatky.

Z našej farnosti
Vianoce po celý rok
Pred nejakým časom mi kamarát hovoril, ako začal čítať knihu od Jordana B. Petersona: Dvanásť pravidiel pre život – liek na
chaos. Začal to kvôli deťom, aby ich vedel lepšie vychovávať.
Nedalo mi, zobral so tú knihu do ruky. A začal sa ňou prehrýzať. Jordan B. Peterson je klinickým psychológom a má dar aj odborné
veci podať zrozumiteľne.
Kniha sa mi páčila, ale často som ju chcel odložiť a už sa ku nej nevrátiť. Vyrušovali ma najmä state, kde používal na ilustráciu
časti z Biblie. “Veď to vôbec nepochopil” – búrilo sa vo mne vnútro. Ale kvôli kamrátovi som sa ku nej znova vracal, aby som sa s
ním vedel o knihe porozprávať. A oplatilo sa.
Uvedomil som si, že aj v živote máme okolo seba veľa ľudí, s ktorými v mnohom nemôžeme vždy súhlasiť, a ani im nemôžete povedať,
že to je inak, - tak ako ja som to nemohol povedať Petersonovi, lebo som s ním hovoril prostrtedníctvom knihy. Ale naučil som sa
lepšie dopočúvať a mať úctu ku jeho názoru. Veď má naň právo, aj keď môj názor je iný.
Ďalej som si uvedomil ako veľmi sa mu páčili pravdy podané v Biblii, aj keď ich čítal len pomocou rozumu. Koľko v nich nachádzal.
Tiež, ako je cez celú knihu zachytený životný príbeh jeho a jeho rodiny. Ako sa postupne mení pod tlakom okolností. Ako ho
postupne spoznávam, stále viacej mi je sympatickejší, aj keď zdá sa mi ešte nemá dar viery. A môžno práve preto ma obohacuje iným
pohľadom. A pomáha mi rozširovať si zmysel pre chápanie človeka.
Dnešný svet je svetom mnohých názorov a mnohých rozporov. Každý má svoju pravdu, ktorú obhajuje a preto sa ľudia boja spolu
rozprávať, aby neprišli do konﬂiktu, lebo sú už z tých konﬂiktov unavení. A tak sa často zatvárajú do seba, mysliac, že je to pre nich
bezpečnejšie.
Prajem Vám všetkým, aby ste sa vedeli v rodinách vypočuť, aj keď máte odlišný názor. Veď práve rozdielne názory nás
obohacujú. Vďaka tomu môžeme vidieť svet aj z inej strany.
Teraz už čítam ďalšiu Petersonovu knihu, a ešte viacej som vďačný za dar viery ktorý som dostal, za to vnímanie Boha ktoré
mám. Za rodičov, za výchovu ktorú mi dali, lebo dali všetko čo mali. A tiež ďakujem za vás, keď som sa mohol s vami rozprávať, a
dúfam, že sa aj budem môcť rozprávať a najmä, že vás budem vedieť pokojne dopočúvať. Lebo, už viem, že sa práve takto
obohacujeme.
Prajem vám, nech môžete počas celého roka dopĺňať vianočné stretania, ktoré vám neboli dopriala v takej miere, ako by ste si
priali. Nech ste v nastávajúcom roku bohatší o skúsenosti a prežívanie druhých a šťastnejší, že ste sa mohli podeliť so svojím.
Karol M. Weny

Spolocenská rubrika
Narodili sa

Opustili nás

Sokolníky: Vivien Esseová, Lewis Kružlic, Lucas Kružlic

Sokolníky: Eva Bellerová, Pavel Desat

Manželstvo uzavreli

Lenka Uriková, Sokolníky a Matúš Beláni, Nitra-Diely
Tomáš Esse, Sokolníky a Petra Kurucová, Mojmírovce
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Z materskej školy
Vianočné obdobie v MŠ
Začal sa december a my sme si uvedomili, že nám
opäť nežne klopú na dvere vianočné sviatky. Sú to tie
najkrajšie sviatky v roku. Čaro Vianoc dotvárajú
najmä deti, svojimi úsmevmi, rozžiarenými tvárami a
očakávaním.
Magickú atmosféru tvoria nezabudnuteľné okamihy,
na ktoré v mysli často spomíname aj v dospelosti.
Deti z našej materskej školy sa na príchod Vianoc
horlivo pripravovali, napriek aktuálnej pandemickej
situácii, ktorá poznačila aj nás. Začiatkom decembra
si spolu s p. učiteľkami vyzdobili šatne a triedy,
napísali list Ježiškovi a netrpezlivo čakali na príchod “Zima, zima tu je, sniežik poletuje“ Neskrývaná radosť detí zo snehu.
Mikuláša. Ani tento rok Mikuláš nesklamal a
poslušné deti obdaril balíkmi plných sladkých
dobrôt. Nezabudol ani na nové hračky, ktoré deťom
spríjemňujú chvíle v MŠ.
Vianočnú atmosféru sme sa deťom snažili priblížiť
spoznávaním symbolov Vianoc. Spoločne sme
ozdobovali stromček, zhotovovali vianočné
pozdravy pre svojich blízkych a učili sme sa nové
koledy. Dokonca sme s deťmi nacvičili a zahrali si
scénku o narodení Ježiška. Týmito aktivitami sme u
detí hravou formou rozvíjali jemnú motoriku,
predstavivosť, kognitívne funkcie a pohybové
schopnosti.
Hoci bol rok 2021 v mnohých ohľadoch ťažší ako
tie predchádzajúce a museli sme sa ﬂexibilne Mikuláš v MŠ
prispôsobovať neustále sa meniacim opatreniam,
spoločnými silami sme ho dotiahli do úspešného
konca. Pred nami už stojí nový rok 2022 s novými
výzvami, všetci sme plní očakávaní, aký bude a čo nás
v ňom čaká.
V mene celého kolektívu MŠ Vám do nového roku
2022 prajem dobré zdravie, veľa lásky, radosti a
múdrych rozhodnutí. Nech optimizmus zvíťazí nad
pesimizmom. Nech je úsmev prirodzený. Nech je
človek naozaj človekom a nech nás tešia aj maličkosti.
Mgr. Beata Berecová

Vianočné posedenie

“Rozleťte sa anjeli, rozleťte sa svetom, dajte lásku dospelým, Zahrali sme si príbeh o narodení malého Ježiška a príchod Troch kráľov.
dajte lásku deťom“.
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Zo základnej školy
Čas v našej škole
Naša škola je zapojená do projektu HRDÁ ŠKOLA čo znamená, že škola nie je len o
povinnostiach , ale môže to byť aj škola plná zábavy.
V spolupráci so Schools United – Zbližujeme ľudí v školách , máme vlastné oblečenie s logom našej
školy. T o logo získalo z troch návrhov v októbrovom hlasovaní najviac hlasov.
Vďaka projektu HRDÁ ŠKOLA bude na našej škole každý mesiac deň s inou tématikou. V novembri to
bol Deň šialených účesov. Žiaci prišli v rôznych bláznivých účesoch , čo prispelo k dobrej atmosfére .
December v našej škole sa niesol v znamení očakávania a zmien . Asi najviac očakávaný bol
Mikulášsky sprievod IX. A. triedy, ktorý rozdával deťom balíčky plné maškŕt. Nechýbali ani
Mikulášovi pomocníci , če i s anjelmi .
S blížiacimi sa Vianocami učitelia s deťmi poctivo nacvičovali vinše a piesne za sprievodu
prizvaných hudobníkov. Vystúpenie dopadlo na výbornú a verím, že žiaci urobili svojimi výkonmi
všetkým radosť.
Z dôvodu súčasnej pandemickej situácie trávime v škole menej času v porovnaní s inými rokmi .
Kvôli tomu začali prázdniny na našej škole tento rok skôr, čo vedenie školy využilo na rekonštrukciu
vnútorných priestorov, aby čas strávený v našej škole bol príjemný, a aby sa učitelia aj žiaci cítili čo
najlepšie .
Nina Košťálová

Vianoce 2021

Deň bláznivých účesov

Včelársky krúžok

Školský časopis Školovinky

Mikuláš 2021

Zrenovovaná zborovňa

V škole sa toho udialo a
stále deje toľko, že som si
pre nedostatok priestoru
dovolil mnoho vecí
vynechať.
Mojimi cieľmi sú
KVALITA, ÚROVEŇ a
DOBRÉ MENO ŠKOLY.
Ďakujem všetkým, ktorí
mi tieto ciele pomáhajú
dosiahnuť.
Želám Vám úspešný
rok 2022.
Dano Bihány

Brigáda - rekonštrukcia chodby
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Jedna z tried po rekonštrukcii .

Zo zivota ZO JDS
Rok s rokom sa stretol a prichodí nám obzrieť sa, ako sme ho v našej organizácii prežili. O akciách, ktoré sa
nám v roku 2021 podarilo uskutočniť, som už písala v predošlom čísle Spravodaja. V pláne sme mali ešte vianočné
posedenie. Vzhľadom na súčasnú situáciu zostalo, žiaľ, iba plánom. Dvakrát sme boli na stredajšej spoločnej
vychádzke, na ktoré som tiež pozývala v predošlom čísle Spravodaja. Prvýkrát v počte 2 a druhý v počte 3. Zostáva len
veriť, že naše rady sa časom rozšíria. Opäť vás teda pozývam na spoločné vychádzky (ak nebude pršať) a stretneme sa
v stredu 12.1.2022 o 14,oo hod pred kostolom v časti Sokolníky, ďalší týždeň 19.1.2022 o 14,oo pred kostolom v časti
Mechenice a tak sa to bude striedať, vždy v stredu. Nejde skutočne o žiadne veľké turistické výkony. Stretneme sa a
spoločne rozhodneme kam pôjdeme, trasa bude vždy prispôsobená účastníkom. Dôležité je vyjsť von a trošku sa
rozhýbať, predýchať sa. Pohyb a pobyt na vzduchu je pre nás seniorov skutočne veľmi dôležitý!
Ťažko sa v tejto dobe robí plán na celý rok, keď sa nedá vedieť, akým smerom sa daná situácia uberie. Predsa
spomeniem z toho plánu na rok 2022 aspoň niečo. Výročnou členskou schôdzou sme rok vždy začínali. Podľa toho,
aké budú opatrenia, možno ju necháme ako v roku 2021 na obdobie, keď bude teplo a uskutočníme ju opäť v exteriéri.
V letných mesiacoch bývajú organizované okresné, krajské akcie – prehliadky súborov, športové hry seniorov, na
ktorých by sme sa mohli tiež zúčastniť. Verím, že sa nám podarí zorganizovať aspoň dva poznávacie zájazdy.
Samozrejmosťou pre nás je, zúčastniť sa podľa možností na akciách poriadaných obcou. Viac plánov nejdem písať.
Určite zorganizujeme pre vás všetko, čo bude len trochu možné, aby sme sa mohli spoločne stretnúť. O všetkých
akciách, ktoré budeme môcť zorganizovať budete informovaní hlásením v miestnom rozhlase.
Na záver sa chcem poďakovať. Poďakovať pani starostke a obecnému zastupiteľstvu, že ani tento rok nezabudli na
dôchodcov. Všetci dôchodcovia obce nad 70 rokov dostali od obce vianočný darček – tekuté mydlo + náplň – veci
potrebné pre každodenné použitie. Ďakujem im za všetkých dôchodcov obce, členov, aj nečlenov ZO JDS.
Druhé poďakovanie patrí spoločnosti Wircom s.r.o. Speváčky zo súboru Podhoranka sa pravidelne zúčastňujú aj na
slávení svätej omše vo farskom kostole. Schodište na chórus je strmé a už sa naň aj riadne podpísal zub času. Ťažko sa
po ňom stúpalo, keď sa nebolo čoho zachytiť. Spoločnosť Wircom s.r.o., sponzorsky osadila na schodisko madlo, aby
sa všetci, čo chodia na chórus po schodisku pohybovali bezpečne. Ďakujeme! Ďakujeme všetkým, ktorí nám
akýmkoľvek spôsobom počas roka pomohli.

Milí naši seniori, želám Vám v novom roku 2022 len svetlé dni , plné pohody, zdravia, šťastia, porozumenia a
spokojnosti.
Anna Grácová
Stalo sa v obci
Zo sprievodu sa tešili nielen deti, ale aj dospelí, ktorí ho
nadšene vítali a mávali. Našou snahou bolo vytvoriť príjemnú
predvianočnú atmosféru. Ako každá akcia, tak aj táto sa stretla
aj s negatívnymi ohlasmi, napriek tomu účasť bola vysoká a
akcia veľmi úspešná. Radosť a úsmev detí aj dospelých bola
najväčším poďakovaním pre všetkých organizátorov.
Úprimne z celého srdca ďakujeme za podporu a prajeme
všetkým veľa zdravia, šťastia a úspechov v novom roku.
OZ SOKOL PODHORANY

Mikuláš 2021
Postava sv.Mikuláša je opradená viacerými legendami. Jedna
vraví, že Mikuláš pochádzal z bohatšej rodiny, ale sláva mu
nestúpla do hlavy, práve naopak. Rodičia mu po smrti
zanechali všetok majetok a Mikuláš sa rozhodol, že bohatstvo
rozdá chudobnejším. Samozrejme, že v tom čase nešlo o
sladkosti, z tých by sa obdarovaní chudobní nenasýtili.
Tradícia rozdávania sladkostí sa rozšírila neskôr. Mikuláš
nedával nič zadarmo, to iste všetky deti vedia. Všetci
obdarovaní si museli odmenu zaslúžiť.
Každý rok 6. decembra na sviatok sv.Mikuláša sa detské očká
rozžiaria šťastím a radosťou, plné očakávania z prekvapenia,
ktoré im prinesie Mikuláš. Sviatok sv. Mikuláša patrí medzi
najobľúbenejšie sviatky. Obľubujú ho najmä deti, ktoré sa
tešia zo sladkostí a iných drobností. Tento rok prebehla oslava
tohto obľúbeného sviatku v našej obci netradičným
spôsobom, z dôvodu aktuálnych obmedzení a nariadení.
Našu obec navštívil Mikuláš so svojim sprievodom čertami a
anjelikom v nedeľu 5.decembra. Počasie mu prialo a privítala
ho rozprávkovo zasnežená krajina. Sprievod prechádzal
všetkými ulicami našej obce a rozdával sladké balíčky
detičkám, ktoré ho netrpezlivo očakávali pred rodinnými
domami v sprievode svojich rodičov, starých rodičov a starších
súrodencov. Tie najmenšie ratolesti mali pripravené nielen
krásne básničky, ale aj nádherné obrázky, ktorými obdarovali
Mikuláša. Každé dieťa sa snažilo odrecitovať čo najkrajšie,
aby si odmenu zaslúžilo. Mikuláš s anjelikom rozdávali
balíčky, čerti naháňali hrôzu a niektorým detičkám sa aj v
očkách zaleskli slzičky od strachu. Napriek veľkému úsiliu
čertov strčiť „zlé deti“ do vreca, odišli s prázdnym vrecom,
pretože všetky deti boli celý rok poslušné a dobré.
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