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Slovo na úvod

V

ážení občania a obyvatelia obce,
v tomto čísle nášho občasníka Vám prinášame informácie o dianí v našej obci za uplynulé obdobie roka 2022.
V oblasti zvýšenia informovanosti a súčasne dostupnosti dôležitých noviniek pre všetkých obyvateľov obce, dávame
do pozornosti možnosť zaregistrovať sa do mobilnej aplikácie Munipolis (informácie nájdete na webovej stránke
obce). Po zaregistrovaní sa, si zvolíte možnosť, akým spôsobom chcete obdržať dôležité a hlavne aktuálne informácie
z obce cestou – sms, email, prípadne správami v aplikácii.
Ako ste iste zaregistrovali, prebehlo čipovanie nádob na zber komunálneho odpadu. Dôvodom sú zmeny, ktoré
sa pripravujú v oblasti odpadového hospodárstva. Momentálne prebieha skúšobná prevádzka váženia komunálneho
odpadu. Odpady si vyžadujú našu pozornosť, pretože ceny za výsyp nádob a skládkovanie odpadu neustále
vzrastajú. Pribudne ešte navýšenie ceny na základe triedenia komunálneho odpadu, nakoľko podľa štatistických
ukazovateľov 70% komunálneho odpadu je možné ďalej triediť. Najväčší podiel na komunálnom odpade má
biologický odpad. Je preto na nás všetkých, ako budú narastať poplatky za odpad v obci, pretože výška poplatku
odráža mieru separovania odpadu v obci. V súvislosti s odpadmi mi nedá pripomenúť všetkým obyvateľom obce, že
skládka veľkoobjemového biologického odpadu – pri železničnej stanici – slúži na uskladnenie napr.konárov stromov,
kríkov, kôrovia, čiže odpadu, ktorý je možné ďalej spracovať podrvením na kompost. Rozhodne tam nepatria korene
stromov, drevený odpad zo stavieb, iný stavebný materiál a ostatné poklady ukryté pod haluzinou, ako napr.
pneumatiky, plasty a iné cennosti z domácností.
Napriek nelichotivej situácii s dotáciami a s prudkým nárastom cien za všetky služby, ktoré obec ﬁnancuje, sa
snažíme hospodáriť tak, aby sme mohli aj z vlastných zdrojov zveľaďovať obec. Z vlastných zdrojov obce je
ﬁnancovaná výstavba chodníka s odvodňovacím kanálom v časti obce Sokolníky a to v objeme 57 546,73€. Ďakujeme
za trpezlivosť a ústretovosť občanom, ktorých sa výstavba chodníka priamo dotkla, obmedzením dostupnosti ich
nehnuteľností motorovými vozidlami.
Po ukončení výstavby chodníka v časti Sokolníky, budú zahájené práce na projekte Vodozádržné opatrenia na
zachytávanie dažďovej vody, v časti obce Mechenice, v celkovom objeme 133 064,39€, so spoluﬁnancovaním obce
6 653,22€. Realizáciou projektu prispejeme nielen k zatraktívneniu obce, ale čiastočne odstránime problémy s
neregulovaným odtokom zrážkovej vody a zvýšime bezpečnosť chodcov v danom úseku cesty k poštovému úradu.
Následne zahájime rekonštrukciu chodníka a miestnej komunikácie pri COOP Jednote. Zámerne sa snažíme
projekty realizovať s časovým posunom, aby nebola príliš obmedzená premávka v obci, nakoľko všetky projekty sa
dotýkajú hlavnej cesty.
Po dlhých mesiacoch administratívnych úkonov sa nám podarilo zahájiť realizácie aspoň niektorých projektov.
Ostatné projekty sú vo fáze príprav a prebiehajúcich konaní – prístavba MŠ, projekt na KD Sokolníky...
Finančnú podporu NSK sme získali na šport i na kultúru. Z dotačných zdrojov na podporu športu bude osadený
nový športový prvok na detskom ihrisku. Z ﬁnančných prostriedkov na podporu kultúry sa pripravuje kultúrnospoločenská akcia „Kultúrne leto 2022“ a to za aktívnej účasti všetkých spolkov a občianskych združení v našej obci.
Toľko v krátkosti o najdôležitejších aktivitách obce a keďže je čas prázdnin a dovoleniek v plnom prúde, prajeme
Vám, aby ste si ich užili v zdraví a načerpali veľa síl do ďalšieho školského a pracovného života.

Mgr. Magdaléna Bogyová, starostka obce

Spolocenská rubrika (do 30.06.2022)
Narodili sa
Sokolníky: Juraj Preljič, Nikolas Sabo, Karolína Vydarená, Ela Muziková
Mechenice: Timotej Sťahel, Alžbeta Fülöpová, Lukáš Sopúch, Timotej Berecz

Opustili nás
Sokolníky: Jozef Belica, Jaroslav Kuna, Vojtech Mládek, Božena Bedeová
Mechenice: Viktor Baráth, Vincet Ördög, Oľga Kollárová

Manželstvo uzavreli
Ing. Kristína Rojková, Sokolníky a Ing. Stanislav Bača, Dolné Obdokovce
Michaela Šranková, Mechenice a Matúš Jankulár, Sokolníky
Katarína Mydlíková, Mechenice a Marek Halmo, Klátová Nová Ves
Mgr. Jozef Benďák, Mechenice a Nina Lieskovská, Nitra
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Z rokovaní obecného zastupitelstva
spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s.,
uloženie elektroenergetických zariadení, užívanie,
prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy,
rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné
úpravy elektroenergetických zariadení alebo ich
odstránenie spoločnosťou Západoslovenská
distribučná, a.s., ako oprávneného z vecného bremena
in personam. Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne
a na dobu neurčitú.
ź zámer prenájmu nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v
obci Podhorany, katastrálne územie Mechenice za
účelom vytvorenia relaxačnej a oddychovej zóny pre
obyvateľov a návštevníkov obce, na dobu určitú, ako
prípad hodný osobitného zreteľa.
ź rozsah výkonu funkcie starostu obce na celé funkčné
obdobie na 70% úväzok
ź počet poslancov 7 na ďalšie volebné obdobie
ź l (jeden) volebný obvod pre celú obec
ź doplnenie kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce Podhorany na 1.polrok 2022 „Preverenie volieb
do Rady školy MŠ“, ktoré sa uskutočnili dňa
18.5.2022
Neschválilo
ź rozsah výkonu funkcie starostu obce na celé funkčné
obdobie na plný úväzok
Berie na vedomie
ź stanovisko hlavnej kontrolórky obce Podhorany k
Záverečnému účtu obce Podhorany za rok 2021
ź žiadosti Henricha Fülöpa, Dalibora Kóňu, Lukáša a
Dominika Bencových na prekvaliﬁkovanie parciel na
iný druh funkčného využitia v územnom pláne obce
Podhorany formou Zmien a doplnkov Územného
plánu obce Podhorany
ź žiadosť realitnej kancelárie RE/MAX Nitra o zmenu
lokality B9 z etapy 1.b na etapu 1.a vedenej v
Územnom pláne obce Podhorany v k.ú. Sokolníky
ź žiadosť o novú cestnú komunikáciu
ź žiadosť Ing. Jany Bakytovej, bytom Mechenice 27,
951 46 Podhorany a Júliusa Šályho, bytom
Mechenice 72, 951 46 Podhorany o odkúpenie časti
parcely vo vlastníctve obce Podhorany
ź správu o výsledku kontroly prijatých rozpočtových
opatrení rozpočtu obce za rok 2021
Ukladá
ź zabezpečiť zverejnenie výzvy o možnosti podávania
žiadostí o zmenu územného plánu obce Podhorany s
termínom do 31.08.2022

Zasadnutie OZ dňa 24.02.2022
Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch
Schválilo
ź výkon inej zárobkovej činnosti HK obce Podhorany
v súlade s § 18 bod 1 zák. č. 369/1990 v zn. nesk. predp.
ź KPSS obce Podhorany 2021 - 2030
ź - plán kontrolnej činnosti HK obce Podhorany na I.
polrok 2022
Berie na vedomie
ź žiadosť ZŠ o zvýšenie ﬁnančného pásma
ź správy o plnení úloh KPSS obce Podhorany za roky
2020 a 2021
ź žiadosti Jaroslava Tonku o zrušenie uznesenia č.
64/7/2021
ź Zlúčenie ZŠ a MŠ – stanovisko predsedu Rady školy
pri MŠ a riaditeľky MŠ Stanovisko Rady školy pri
MŠ nebolo predložené, z dôvodu že Rada školy pri
MŠ zasadala dnes o 16.hodine. Z tohto dôvodu je
tento bod presunutý na ďalšie zasadnutie OcZ.

Zasadnutie OZ dňa 09.05.2022
Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch
Schválilo
ź VZN č.1/2022, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v
základnej škole, výška ﬁnančného príspevku
zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu
nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole,
školskom klube detí a čiastočná úhrada nákladov a
podmienky úhrady v školskej jedálni.
ź Delegovanie poslancov OZ za členov do Rady školy
pri ZŠ Podhorany v zložení: Pavel Kováč, Norbert
Kiss, Ing. Štefan Kňaško a Ing. Marian Ragas.

Zasadnutie OZ dňa 26.05.2022
Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch
Schválilo
ź Záverečný účet obce Podhorany za rok 2021 a
vyslovuje súhlas s celoročným hospodárením „bez
výhrad“
ź použitie peňažných prostriedkov obce na kapitálové
výdavky: - realizáciu nových stavieb – chodník pri
ceste III/1664 v obci Podhorany, v časti obce
Sokolníky - rekonštrukciu a modernizáciu MŠ vchodové dvere (technické zhodnotenie) na bežné
výdavky: - rutinná a štandardná údržba budov Materská škola - údržba spálne a kancelárie
ź použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške
63447 € na kapitálové výdavky, konkrétne na: Realizáciu nových stavieb – chodník pri ceste
III/1664 v obci Podhorany, v časti obce Sokolníky vo
výške 57547 €, - Rekonštrukciu a modernizáciu MŠ
– vchodové dvere (technické zhodnotenie) - vo výške
5900 €
ź rozpočtové opatrenie č. 1/2022
ź zámer prevodu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce do
vlastníctva Mariána Horáka, nar.20.05.1974 a manž.
Zdenky Horákovej r. Kováčovej , nar. 09.12.1971,
obaja trvale bytom Sokolníky 249, 951 46 Podhorany,
v podiele 1/1.
ź Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecných bremien so
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Z našej farnosti

Čas pre seba
Mať čas pre seba je pre mnohých príliš veľký luxus. Z práce do práce, nestíham všetko, ako by som mohol mať čas pre seba?
Ale viacej ide o to mať čas pre seba navzájom.
Je čas prázdnin, dovoleniek a teda ani nie tak čas pre seba, ako čas pre – „navzájom“.
Ak vám starým rodičom zverili deti na varovanie, je to veľká vec aj keby sa prišli iba najesť ste pre nich a prehodí sa pritom
aj nejaké to dobré slovo. A budú mať na čo spomínať. Ako im starká uvarila čo mali radi. Ako so starkým majstrovali.
Na ulici som videl ako išli súrodenci ku dedkovi na bicykloch. Prvý išiel mladší a za ním tak starostlivo o trocha starší. Obaja
boli malí, ale ten starší bol práve teraz taký akýsi veľký. Pre ten pocit, som tu pre mladšieho brata. Obzeral sa, aby boli
opatrní či nehrozí nebezpečie od áut. Neviem, ale myslím, že sa im rodičia venujú, že majú pre nich čas. Starostlivosť rodičov
sa odzrkadľuje na nich. Možno inokedy sa aj poklbčia, ale teraz?
Nevzdávajte to rodičia, aj keď sa zdá, že chcú byť vaše deti na vás nezávislé. Majte pre ne čas. Vo ﬁlmoch bývajú aj takéto
dialógy – „vieš že som tu pre Teba“. Ešte dôležitejšie ako hovoriť to, je prežívať to. „Stratiť čas“ keď prídu z vonku, keď sa
nudia, keď sa hrajú, keď majú potrebu rozprávať, keď pozerajú svoj program... Vedieť si len tak ku nim sadnúť, zabudnúť
na povinnosti, na svoje záľuby, svoje programy. Možno si raz oni sadnú ku vám, keď vás už nebudú baviť žiadne programy,
keď už nebudete vládať urobiť žiadne povinnosti. Budú vedieť pri vás „stratiť čas“.
Prajem vám všetkým, aby čas ktorý máme, bol časom pre nás navzájom. Neutekajme, skúsme ho „stratiť“.
Karol M. Weny

Zo zivota ZO JDS

Činnosť v našej organizácii sme po dlhej prestávke
zahájili 29. marca hodnotiacou výročnou členskou
schôdzou. Ako hostí sme privítali podpredsedníčku
OO JDS pani Sidóniu Tökölyovú a našu pani starostku
Magdalénu Bogyovú.
Prešlo štvorročné obdobie od volieb, teda
zhodnotili sme toto obdobie, čo sa týka činnosti a
hospodárenia a samozrejme opäť sme volili vedenie
organizácie. Za predsedu bola opäť zvolená Grácová
Anna, podpredsedníčka – Laurová Magdaléna,
hospodárka - Bódiová Margita, členky predsedníctva –
Lisyová Gabriela, Fülöpová Edita, Čuláková Helena,
Gombíková Helena, Gállová Juliana. Do revíznej
komisie boli zvlolené: predseda RK – Ťažárová
Helena, členky RK – Antalíková Eva, Bihanyová
Marta.
Schválili sme si plán činnosti na tento rok. Situácia
sa trochu uvoľnila, verím, že sa nám vo väčšej miere
podarí ho splniť. Naplánovali sme si okrem iného
poznávacie zájazdy a tak sme sa 24. mája na prvý aj
vybrali.
Navštívili sme pútnické miesto Studnička v Novej
Vsi nad Žitavou, Arborétum Mlyňany a Zoborský
kláštor. Napriek tomu, že počasie nám hrozilo
dažďom, všetko sme absolvovali a účastníci si odniesli
veľa pekných zážitkov.
Súbor Ujlačanka, pôsobí pri ZO JDS Veľké Zálužie
už 30 rokov. Naša Podhoranka bola pozvaná, aby sme
spolu s nimi 28. mája oslávili toto významné výročie.
Podhoranka prispela do programu krásnymi piesňami,
za čo si vyslúžila veľký obdiv a pochvalu. To nás veľmi
teší, zároveň zaväzuje, aby sme v činnosti nepoľavili.
Aj tento rok bolo možné ísť do kúpeľov na
týždenný rekondičný pobyt so štátnou účelovou
dotáciou čo 10 našich členov využilo. Naplánované
máme aj spoločné opekačky, čo sa uskutoční, až keď sa
zmiernia pretrvávajúce horúčavy. Spolu so ZO JDS
Bádice pripravujeme zájazd do Skalice – Baťov kanál,
na ktorý vás už teraz srdečne pozývame.
Anna Grácová
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Zo základnej školy (výber podujatí)

Stolnotenisová liga TO
Strelecká súťaž Sv. Peter
Deň Zeme

Škola v prírode Jedľové kostoľany
Školský výlet Banská Štiavnica
Skanzen Parienna Podhorany

Šikovné ruky - hrnčiarstvo
Včelársky krúžok

Deň matiek

Jarné tvorivé dielne
Športový deň

Súťaž Tanečný kolotoč

Malkia
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Školský časopis Školovinky

Stalo sa v obci
Fašiangový sprievod
Fašiangové obdobie začína po
sviatku Troch kráľov a končí
polnocou pred Popolcovou stredou,
po ktorej nasleduje 40 dňový pôst až
do Veľkej noci. Fašiangy patria k
najveselšiemu obdobiu roka, sú
spojené s prelomom zimy a jari. V
minulosti, ako aj dnes sú obdobím
veselosti, hodovania dobrého jedla a
zábavy. Obdobie fašiangov býva
spojené s Fašiangovým sprievodom a
predovšetkým maskami, ktoré sa
vydávali na cestu dedinou, aby
obveselili obyvateľov obce.
Po ročnej pauze sa aj naše združenie
rozhodlo pokračovať v obnovenej
tradícii fašiangového sprievodu.
Fašiangový sprievod býval tradične
ukončený fašiangovou zábavou s
pochovávaním basy o polnoci, pri
ktorom sa parodoval skutočný
pohreb. Vzhľadom na vtedy aktuálne
platné nariadenia, v súvislosti s
covidom, nebolo možné z našej strany
zorganizovať takéto slávnostné
ukončenie fašiangového sprievodu.
Napriek tomu, sme začali s prípravami
pestrofarebných masiek dúfajúc, že
sprievod bude možné uskutočniť, aj
keď len v obmedzenom režime. Už
vycifrovaní účastníci sprievodu sme sa
v skorých ranných hodinách stretli v
kultúrnom dome. Snažili sme sa
pripraviť čo najvtipnejšie masky,

ktoré sú zaujímavé, humorné a
zapamätateľné.
Sprievod tvorili rôznorodé masky
ako vodník, čarodejník, stará baba,
vajda, čertica, nočná víla ako aj
mládenec a dievčina v kroji.
Pozornosť u najmenších detí vzbudila
najmä krava. Nechýbali však ani
tradičné masky ženícha, nevesty,
cigánky a slameňák.
Veľké poďakovanie patrí našej milej
Gabike P., ktorá nám ušila masku
kravy a nevesty, pod ktorými sa
skrývali naše mužské polovičky.
Sprievod vychádzal v skorých
ranných hodinách a končil podvečer.
Po č a s c e l é h o d ň a s a u l i c a m i
Podhorian ozýval spev a hudba, o
ktorú sa postarali hlavne členovia
skupiny Žochári. Počas obchôdzky od
domu k domu hrala muzika a pri
návštevách sa veľa spievalo a
tancovalo. Nebolo možné zastaviť sa
v každom dome, a preto si vážime, že
nás ľudia očakávali pred domami a
privítali aj tradičným pohostením a
odmeňovali výslužkou.
Naším cieľom bolo hlavne
rozveseliť a priniesť trošku humoru
do každej domácnosti. Chceme sa
poďakovať všetkým, ktorí si našli čas,
aby nás pozdravili, či už osobne, alebo
zamávaním z okna. Dúfame, že sa v
budúcom roku stretneme aj na zábave
a spoločne oslávime ukončenie
fašiangového obdobia.
SOKOL PODHORANY
Stavanie mája v časti obce Sokolníky
Mesiac máj sa považuje za obdobie lásky a zrodu nového života. V minulosti staval máj mládenec dievčaťu, o ktoré sa uchádzal,
avšak ich stavanie sa rozšírilo na celom území Slovenska. Aj keď neskôr pôvodný
význam májov upadol do zabudnutia, zvyk stavať vysoký rovný strom existuje v
zmenenej podobe dodnes. Väčšinou sa však stavia jeden ovenčený strom uprostred
dediny, ktorý sa pyšne týči v obci počas celého mesiaca máj a pripomína nám májové
zvyky a tradície.
Občianske združenie Sokol Podhorany sa už po tretí rok podujalo pokračovať v
tradícii stavania mája v časti obce Sokolníky a privítať najkrajší mesiac v roku
krásnym zeleným stromom – májom.S prípravami bolo potrebné od začať od
skorých ranných hodín. Mládenci museli zabezpečiť a vypíliť strom, zbaviť kôry a
následne doviezť na miesto, kde sa malo uskutočniť je vztýčenie. Tam ich už
netrpezlivo očakávali naše členky, ktoré sa postarali o výzdobu vrcholca mája
pestrofarebnými stuhami, ovenčeným vencom a fľašou pálenky. Mládenci sa
medzitým pustili do kopania jamy, do ktorej bolo potrebné zelený strom osadiť. Po
ukončení prípravných prác sa konečne mohlo začať s jeho stavaním.
Udalosť stavania mája si nenechali ujsť viacerí občania a pomáhali úspešne vztýčiť
vysoký máj. Prizerajúci držali palce, aby dobre sadol do jamy, a po jeho postavení
nešetrili potleskom a pochvalou.
Postavenie mája našťastie prebehlo bez problémov a tak náš spoločný máj mohol
celý mesiac krášliť našu obec. Pre všetkých zúčastnených bolo pripravené malé
občerstvenie a pohostenie. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na jeho príprave,
výzdobe a stavaní a za zachovávanie tohto krásneho ľudového zvyku.
SOKOL PODHORANY
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Stalo sa v obci
Oslavy sv. Urbana 2022
Na začiatok musím zhodnotiť, že rok 2022 nám priniesol dobré správy.
Zatlačil pandémiu do kúta a pomaly začal obnovovať kultúru v celej krajine. A
čo nás najviac teší, neminul ani krásnu obec Podhorany. Nám nebolo treba
veľa. Hneď sme sa s potešením mohli pustiť do organizovania našej prvej
tohtoročnej akcie – OSLÁV SV. URBANA.
Toto kultúrne podujatie sa konalo dňa 28.05.2022 v Mechenických
vinohradoch. Klasicky sme začali sv. omšou, ktorá je neodmysliteľnou
súčasťou osláv sv. Urbana. Tento po-pandémiový ročník bol naozaj špeciálny,
pretože sa niesol v duchu spolupráce. Hneď po sv. omši bol pripravený bohatý
program pre naše detičky, o ktorí sa postaral šikovný tím ľudí z OZ
BAHOREC. Následne sa o milé vystúpenie postaral, nám všetkým známi,
spevokol ŽIBRICA. A ako sa vraví, najlepší guláš = poľovnícky guláš. O ten
náš sa postaralo PZ ŽIBRICA. Za všetky tieto spolupráce sme veľmi vďační a
veríme, že neboli posledný krát.
Po zotmení sme zapálili menší symbolický ohník, na štýl vatry, ku ktorému
sme mali pripravené aj špekačky. Veríme, že sme ním potešili všetkých
milovníkov opekačiek. Okrem toho si mohli naši návštevníci vychutnať skvelé
čapované pivko, kofolu a najmä výborné cesnakové osúchy, ktoré nesmú
chýbať na žiadnej vinohradníckej akcii. Celý program ukončil pestrofarebný
ohňostroj a nasledovala voľná disko zábava. Do tanca nám hral DJ DEXTER a
na večer rozprúdil skvelú zábavu.
Na záver by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí pripojili ruky k dielu a
OSLAVY SV. URBANA tak dopadli ako úspešná akcia. Pevne verím, že tento
rok sa opäť vidíme, a to na Podhoranskej Kotlíkovici. Zatiaľ Vám prajem
pekné leto plné oddychu.
Jaroslava Fülöpová, Spolok vinohradníkov a priateľov dobrého vína Podhorany-Mechenice
Deň detí 2022
Aj tento rok na Pažiti zorganizovalo pre všetky deti z našej obce 0bčianske združenie Bahorec v spolupráci so školou už tradičný
Deň detí. Veruže to bola veľká oslava! V prvom rade nám prialo počasie, na Pažiti sa to už od rána hemžilo organizátormi a
pomocníkmi, ktorí pripravovali súťažné stanovištia, ozvučenie, stánky s občerstvením.
Pre deti bol prichystaný zaujímavý program, na stanovištiach sa zabavili nielen deti mladšie, ale aj naša staršia generácia. Plnili
zaujímavé úlohy - triafanie ﬂoorbalkou do brány, hod basketbalkou do koša, skákanie vo vreci či nepovinná streľba z kuše, zo
vzduchovky a mnohé ďalšie. Osobitne veľmi zábavné súťaže mala pripravené aj materská škola pre tých najmenších. Za splnené úlohy
deti dostali žetón, s ktorým sa zapojili do losovania v tombole.
Myslelo sa naozaj na všetko. Počas tohto horúceho dňa sa nielen deti, ale aj dospelí mohli zadarmo schladiť kopčekom zmrzliny či
kofolou, silu im dodali pečené buchty alebo hoddogy. Nezabudlo sa ani na obľúbenú cukrovú vatu.
Po tombole prišli na rad nezvyčajné súťaže – pre deti, kto zje najrýchlejšie horalku, kto príde posledný do cieľa na bicykli a dospelí si
mohli zmerať sily v držaní krígľa s pivom. Súčasťou programu bolo aj hasičské auto, ktoré priviezlo penu na kúpanie, profesionálne
maľovanie na tvár, jazda na koňoch pána Slováka a ukážka s výkladom psovoda so svojim kamarátom „psíkom“. Podával sa tiež chutný
kotlíkový guláš, pretože čo? - o hlade s dobrou náladou je ťažko vydržať!
Celé príjemné popoludnie sa končilo futbalovým zápasom dospelých s deťmi, na ktorý sa deti tešili asi najviac. No úplný záver patril
zapáleniu lampiónov šťastia. Domov sa odchádzalo možno trochu s únavou, ale s úsmevom na tvári.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám Deň detí pomohli zorganizovať a pomáhali priamo v akcii!!!
Marcela Skalková
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