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Vianočný príhovor
Počas Vianoc zvykneme na chvíľu spomaliť rýchly kolobeh nášho života, viac sa zamýšľame nad jeho zmyslom, nad rýchlo plynúcim časom i nad tým, kam chceme
ďalej smerovať. Znovu sa priblížil čas, keď sa stretávajú rodiny, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme
sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné puto.
Vianoce, ale i Nový rok sú pre nás obdobím, keď sa
každý snaží byť s blízkymi, keď si viac ako ktorýkoľvek
deň v roku uvedomujeme silu lásky, úcty, obetavosti a
priateľstva. Tieto hodnoty znamenajú veľa aj pre našu
veľkú rodinu Podlužanov. Sú symbolické pre každého,
bez rozdielu viery, národnosti, či príslušnosti k niektorej
z ľudských rás. Pre každého z nás je dôležité, aby sa aj
všedné dni napĺňali spokojnosťou a ľudskou spolupatričnosťou. Ak budeme vnímavejší a ochotnejší navzájom sa počúvať, budeme pomáhať slabším, máme šancu nájsť hľadanú harmóniu v srdci a duši, nájsť si miesto
v živote a zmysel svojho bytia. Vzájomná úcta a dobrá
spolupráca je základ pre udržanie tradičných hodnôt v
našej spoločnosti na každej úrovni, štátom začínajúc
a rodinou končiac. V mene obecného zastupiteľstva,
pracovníkov obecného úradu, ale aj osobne - za seba
- želám vám, milí občania, do nastávajúcich krásnych
vianočných dní, veľa šťastia. Nech sú aj tohtoročné Vianoce naplnené spolupatričnosťou človeka k človeku.
Prajem vám vnútornú silu, stály zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí života. Veľa zdravia, životnej iskry,
človečej lásky a potešenia z prítomnosti všetkých ľudí,
blízkych vášmu srdcu. Želám vám nádherné vianočné
sviatky a pokoj v duši.
Ida Kováčová
starostka obce

S láskou na Vianoce
Vianoce nie sú ani tak veľmi o otváraní darčekov
ako o otváraní našich sŕdc.
Janice Maeditere
Darčeky času a lásky sú jednoznačne základné
prísady naozaj krásnych,veselých Vianoc.
Peg Bracken
Len ten nevníma vianočný čas
kto nemá Vianoce v srdci.
Helen Keller
Vianoce nie sú udalosť.
Je to kúsok domova,
do ktorého vkladáme svoje srdce.
Freya Stark
Ver svojmu srdcu a svojej dobrote,
lebo ak tak urobíš,aj iní ti budú veriť.
Ver v zázraky,lebo ich je plný život

V

Vianočný vinš si prizval koledu,
vraj pôjdu,kam ich oči povedúhornatým krajom,šírou rovinou,
že časy sviatkov ľuďom nastali.
Dieťatko narodené v maštali
svet požehnáva znovu pokojom.
Nech privíta ho každý po svojom,
a nech mu lásku sveta popraje.
Ako ono symbolom dobra je,
nech dobrá vôľa k nám si prisadne
a skutky naše nech sú príkladné,
nech k našim blížnym cestu zaviatu
vyznačia v snehu stopy návratu....
Vianočný stromček nech nám zarodí,
nech stôl je štedrý ako na hody
a v dušiach našich dobrá pohoda
nech v jasličkách to dieťa pohojdá.
Krásne Vianoce Vám prajú
pracovníci obecného úradu
a kolektív zamestnancov ZŠsMŠ.
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Investičné akcie v obci
V roku 2013 Obec Podlužany získala dotáciu v objeme
40 tis.€ z environmentálneho
fondu MŽP SR, ktorá dotácia
bola použitá na realizáciu gravitačnej kanalizácie v intraviláne obce v dĺžke 107,91 m a
vybudovanie kanalizačných odbočiek v počte 7 ks. Na predmetnú investičnú akciu obec
prispela z vlastných zdrojov
čiastkou 10 tis. €.
Počas letných mesiacov sa
pokračovalo v rekonštrukcii
budovy Základnej školy s
materskou školou. Po vlaňajšej výmene plynového kotla sa
osadili nové rozvody ústredného kúrenia ako aj vykurovacie
telesá.V štyroch triedach školy
sa urobil vyrovnávací poter podláh, zakúpili a nalepili sa nové
gumové podlahy, lišty a triedy
sa vybavili novými kobercami.
Do školskej kuchyne sa zakúpila umývačka riadu,drez a nový
plynový ohrievač vody. Celkové
náklady na rekonštrukciu predstavovali čiastku 11 tis.€.
V oblasti protipovodňových opatrení sa zabezpečilo
osadenie spätných klapiek na
odvodňovacích
žľaboch ústiacich do Podlužianky v ulici
pri bytovkách.Obec realizovala
II.časť odvodnenia ulice pod
Pinkovkou v celkovom objeme
3500€. Časť prác bola vykonaná občanmi ulice za čo im patrí
poďakovanie.
Obec získala dotáciu na
opravu miestnych komunikácií vo výške 900 €,ktorú čiastku použila na opravu miestnej
komunikácie po osadení odvodňovacieho žľabu v ulici pod
Pinkovkou. Z vlastných zdrojov
v objeme 1600 € bola v tej istej ulici zrealizovaná oprava výtlkov,rozkopávok ako aj rekonštrukcia vstupnej časti miestnej
komunikácie.
Obec uspela aj v programe LEADER z ktorého zís-

kala dotáciu vo výške 900 €
na nákup a vybudovanie detského ihriska. Z tejto čiastky
doplnenej vlastnými zdrojmi v
objeme 800 € obec zakúpila
domček so šmýkaľou a lezeckou stenou,ktorý bol osadený v
priestoroch športového areálu.
Areál detského ihriska bol doplnený aj novým pieskoviskom
a v budúcom roku obec plánuje
zakúpiť ďaľšie preliezky a tak
rozšíriť možnosti zábavy pre
najmenších.
OcU

Stretnutie s najstaršími občanmi
Jedno francúzske príslovie hovorí: „Mladosť žije z
nádejí, staroba zo spomienok.“ Krásne však je, keď
sa „mladosť“ a „staroba“
spolu stretnú a majú si
vzájomne čo odovzdať.“ A
presne k takémuto stretnutiu
došlo v nedeľné popoludnie
8.decembra 2013v Kultúrnom
dome v Podlužanoch.
Obecný úrad zorganizoval
už tradičné
predvianočné
stretnutie s najstaršími občanmi obce.Svojich starých
rodičov a všetkých dôchodcov,ktorí si našli čas a pri-

jali naše pozvanie na úvod
privítali
pekným kultúrnym
programom žiaci Základnej
školy s materskou školou a
Folklórna skupina Rozmajrín .Po úvodnom vystúpení
detí a básne v podaní pracovníčky obecného úradu
p.Čengerovej sa prítomným
seniorom prihovorila starostka.Vyjadrila im poďakovanie
za ich pekný vzťah k obci,za
dobrú
spoluprácu,starostlivosť o svoje rodiny,výchovu
mladej generácie a zaželala
im veľa zdravia,šťastia a dlhý
pekný život.Oboznámila ich s

aktivitami samosprávy obce
v roku 2013. Pre všetkých
prítomných bolo pripravené
pohostenie a malý darček.
Celé popoludnie bolo príjemným stretnutím seniorov,na ktorom sa porozprávali,zabavili,na chvíľu zabudli
na svoje každodenné starosti
a užili si zaslúžený oddych a
zábavu.
A keďže i slovo dokáže príjemne pohladiť, vyslovujeme
seniorom veľké ĎAKUJEME
za ich celoživotnú prácu.
OcÚ

Naša najstaršia občianka obce a jej spomienky na Vianoce
Starostka obce Ing. Ida
Kováčová navštívila dňa 2.
decembra 2013 najstaršiu
občianku našej obce, ktorou
je pani Mária Nichtová.
Návštevou bola milo prekvapená a hlavne dojatá.
Starostka obce jej poďakovala za roky jej práce,obetavosti, rozdávania dobroty,
skromnosti a pomoci iným a
keďže sa nemôže zúčastniť
predvianočného posedenia
odovzdala jej malý
darček
k
Vianociam.
Na svoj
vek je pani
Nichtová
vitálna,
a
keďže
jej
pamäť ešte
dobre slúži,
vyrozprávala
niekoľko zaují-

mavostí zo svojho života.
Narodila sa v roku 1926
v Hronských Kľačanoch ako
najstaršia z troch detí. Vo
veku 5 tich rokov ostala po
tragickej smrti otca v Kanade
polosirotou. Ako 12 ročná sa
presťahovala spolu s matkou
a súrodencami do Tlmáč,
kde sa jej matka druhýkrát
vydala. Život tam bol veľmi
ťažký, pracovala na majetku,
chleba bolo málo a užila si aj
zimy. V roku 1946 sa vydala
a nasledovala svojho manžela Michala do Podlužian.
Sedem rokov pracovala v
obecnej pekárni a zvyšné
roky na družstve ako krmička
a dojička. Na Vianoce svojho detstva si spomína:
Pod stolom počas celých
Vianoc bola viazanička slamy, ako symbol narodenia
Ježiška. Stromček visel v
izbe na hrade a na ňom boli
zavesené jabĺčka, orechy a

kocky cukru sa obaľovali do
pozlátky.
Na štredrovečernom stole nesmeli chýbať oplátky,
med, kapustnica, ryby, zrno,
opekance, jablká a orechy.
Zvyšky zo stola sa vždy zaniesli aj zvieratám, aby aj oni
mali Vianoce. Pred večerou
sa rodina pomodlila a otec
zavinšoval: „Vinšujen Ván
tieto slávne sviatky, Krista Pána narodenia, aby
ván dau Pán Boh zdravia,
šťastia a hojnô božskô požehnania a po smrti dušnô
spasenia. Pochválen Pán
Ježiš Kristus“.
Po večeri sa vždy išlo na
polnočnú omšu, vtedy chodilo do kostola toľko ľudí,že sa
nedali ani dvere na kostole
zatvoriť. Darčeky pod stromčekom neboli, boli radi, že je
rodina spolu a ľudia sa viac
utiekali k Bohu.

Podlužan

3

Aktivity SČK
- dobrovoľníctvo - je motivované slobodnou vôľou človeka
pomôcť bez nároku na odmenu
...cítiť ho vo všetkých aktivitách
- bezpríspevkové darcovstvo
krvi - pomocou výchovných
projektov a kampaní sa získavajú darcovia krvi (Študentská
kvapka krvi, Valentínska kvapka krvi)
- prvá pomoc- malé gesto,
akým je poskytnutie prvej pomoci, zvyčajne končí
veľkým činom, záchranou ľudského
života....kurzami
prvej pomoci SČK
poskytuje širokej
verejnosti získavanie vedomostí počas celého roka
-sociálna
činnosť pomoc
starým a chorým
obyvateľom...veľký
význam má opatrovateľská, prepravná
a asistenčná služba, v nemalej
miere aj zapožičiavanie rehabilitačných pomôcok, pomoc
ľuďom v hmotnej núdzi, organizovanie táborov pre osoby
zdravotne a sociálne znevýhodnené
- mládež – zapájanie mládeže do
projektov prvej pomoci a prednáškovej činnosti, vyškolenie
trénerov prvej pomoci z radov
študentov a následné odovzdanie vedomostí ďalším štu-

dentom, výučba prvej pomoci
v materských školách
- pátracia služba – pomáha
vyhľadávať informácie, ktoré
pomáhajú objasniť osudy nezvestných ľudí, alebo tých, ktorí stratili kontakty s príbuznými
pre prírodné katastrofy, alebo
iné nešťastia
- vodná záchranná služba- podieľa sa na záchrannej

činnosti na vodných plochách
najmä pri záplavách, zabezpečuje školenie plavčíkov,
ktorí pôsobia na kúpaliskách
a v aquaparkoch
- krízový manažment a
humanitárna pomoc- vytvára podmienky na zabezpečenie dostatočných zdrojov síl
a prostriedkov (zabezpečenie
dobrovoľných
zdravotníkov,
darcov krvi a materiálnych
zdrojov) na riešenie krízových

situácií ako sú prírodné katastrofy či ozbrojené konﬂikty.
- medzinárodná spolupráca – SČK spolupracuje
s národnými spoločnosťami
Červeného kríža a Červeného polmesiaca najmä v európskom regióne.
Miestny spolok SČK Podlužany sa zapája do týchto aktivít vrámci možností.
Členky
výboru zabezpečili v spolupráci
s MUDr. Nemčokovou,
očkovanie proti chrípke v našej obci. Starým a chorým ľuďom
sme zakúpili hygienické balíčky. Základná
škola sa zapojila do
projektu Humanitárna
pomoc, čím prispieva
k poznávaniu detí, že
okrem zdravotníckej
prvej pomoci existuje aj iná pomoc- pomoc človeka človeku
v núdzi. V tomto roku
darovalo krv 15 darcov z našej
obce. Ocenená bola Ing. Eva
Ferenciová č.d. 107, získala
bronzovú Janského plaketu.
Darcovia krvi sú obdivuhodní
ľudia. Darujú tekutinu, ktorú
nemožno ničím nahradiť. Denne zachraňujú stovky životov
a preto im patrí veľká vďaka.
Výbor miestneho spolku ďakuje všetkým, ktorí podporujú
Slovenský červený kríž.
Katarína Hrebíčková
predsedkyňa SČK

FS Rozmajrín, čo bolo a bude...
Po úspešných Vianočných koncertoch sme sa v roku 2013 pustili do fašiangovej sezóny obchôdzkou po našej dedine, a na záver sme pripravili
program pre deti a našich priaznivcov.
Pred letom sme sa stihli zapojiť do súťaže Šaffova Ostroha, kde naši tanečníci získali bronzové pásmo. Ako každý
rok sme sa zúčastnili s programom "z
dediny na javisko" na Dni sv. Urbana
v Podlužanoch čím sme zahájili letnú
sezónu. Počas leta sme vystupovali v
Jure n. Hronom, v Bátovciach, na festivale Hontianska Paráda v Hrušove,
na Tekovských slávnostiach v Starom
Tekove a leto sme ukončili vo veľkom
štýle na Vinobraní v Čajkove. V mesiaci október sme začali s prípravou vianočných
programov. Prvé vianočné vystúpenia máme
už za sebou. Vianočnú atmosféru sme navodili
u nás v Podlužanoch a vo Veľkých Kozmálovciach. Ako každý rok pripravujeme Vianočný

Štatistika obce
18.12.2012 – 10.12.2013

Narodili sa
Natália Sidóová,
dcéra Kataríny a Pavla
Alžbeta Jaššová,
dcéra Zuzany a Jaroslava
Matúš Frtús,
syn Aleny a Miroslava
Tomáš Frtús,
syn Eriky a Jaroslava
Miroslava Šebová,
dcéra Viery a Miroslava

Rozlúčili sme sa
Ján Maslen,
80-ročný
Blažena Svetíková,
63-ročná
Marko Kováč,
82-ročný
Barbora Frtúsová,
83-ročná
Jozef Slušný,
85-ročný
Anna Drapčaťová,
83-ročná
Jozef Šebo,
78-ročný
Michal Šebo,
67-ročný
Štefan Šebo,
74-ročný
Anton Frtús,
79-ročný
Helena Titurusová,
66-ročná

koncert na Troch kráľov v kostole v Podlužanoch, ktorý je venovaný všetkým sponzorom,
členom, rodičom a priaznivcom ako vďaka za
pomoc a povzbudenie v tomto roku. Tak prícte
nedajte sa teľko volať! :-)
Nikola Lebocová

Jozef Števko,
75-ročný
Mária Števková,
68- ročná
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Zo života školy
Malá „rodinná“ škola...
Malá škola má mnoho výhod, ktoré mnohí rodičia nevidia. Je za tým vidina veľkej
školy v meste. Ale v čom sú
tieto malé školy iné? Aj malá
škola má vybavenie, kvaliﬁkovaný personál, záujmové krúžky. V malom kolektíve majú
deti k sebe omnoho bližšie.
Sú k sebe otvorené, súdržné
a milšie. Rovnako dobre majú
možnosť ich spoznať aj učiteľky. Vedia reagovať jeden
na druhého. Spätná väzba je
ukážková. Niekedy učiteľka
nemusí ani nič povedať. Stačí
gesto a žiaci už vedia, čo majú
robiť. Učiteľky majú čas na

každého jedného zvlášť. Akoby naše deti mali súkromné
učiteľky. Deti dosahujú výborné výsledky, ktorými v ničom
nezaostávajú za žiakmi z veľkých škôl. Výhoda je aj v malej chorobnosti. Deti sú vedené k zdravej a pestrej strave.
Všetko vždy viete z prvej ruky.
Zdravá komunikácia žiak – učiteľ – rodič je samozrejmosťou.
Nikto vám nepovie, že na vás
nemá čas. Čas je to najcennejšie, čo dnes nemáme pre naše
deti. Tak ho prosím dožičte deťom v škole, kde ho majú na
„rozdávanie“...
Zuzana Vetorová

O dávaní...:)
Kolobeh ľudského života sa opakuje...tak ako sa opakuje deň, či ročné obdobie. Raz je deň krajší, lepší.... inokedy by sme boli radi, keby
už skončil...no vo svojej podstate si
ten "DEŇ" robíme my ....
V predvianočnom čase akosi každý myslí na "dávanie"....Obchody sú
preplnené ľuďmi, a my vyberáme
posledné hity sezóny.. pre deti, pre
partnera, pre blízkych...S radosťou balíme darčeky do baliaceho
papiera, ukladáme do vianočných
taštičiek a často krát tŕpneme – aby
sa darček nenašiel skôr ako prídu ...
VIANOCE. Ak si myslíte že patrím
medzi ľudí, ktorí zle schovajú darčeky, mýlite sa. Jeden som našla až
v marci.☺
Za oknom jedlička, snehové
vločky, vŕzgajúci sneh a „mrazivo“
vianočná nálada. V kuchyni medovníky, znejúce koledy a vôňa ihličia
nepopierateľne pripomínajú blížiace
sa Vianoce.
Naše ratolesti sa nevedia dočkať, kedy prídu... VIANOCE! A my?
Dávame... Pod stromčekom sa

veľké balíky tisnú vedľa menších a
baliacim papierom by sme zabalili
celý dom.... Deti sa prekrikujú, ktoré z nich má väčší darček a dospelí
zúfalo bojujú s porozhadzovanými
krabicami. Baliaci papier /už nepoužiteľný/ sa pletie popod nohy a
koleda, sa márne snaží "prekričať"
vianočný džavot...Držíme v rukách
darček, druhý, ďalší a ďalší... Niektoré z nich stratia na svojej podstate...
Dni pokoja a lásky....ktoré prichádzajú s Vianocami sa nedajú vrátiť
späť. Tak si darujme objatie, úsmev,
pomoc, pohladenie, spomienku...
Darujme si vôňu medovníkov, ihličia, vôňu teplého a láskavého domova. Darujme si čas, ktorý strávime spolu nielen pri štedrovečernej
hostine...Darujme si prechádzku
po vŕzgajúcom snehu, sánkovačku,
spoločný čaj, čas s rodinou, priateľmi...Darujme si ten POCIT, ktorý
sa nedá kúpiť...za žiadne peniaze...
Darujme si ten pocit - ktorý v nás
ostane nielen cez Vianoce. Darujme
si "dávanie"...
Mgr. S. Kasanová

Z malej školy – veľkí ľudia

Tekvicové strašidlá
Jesenné dni začínajú byť
čoraz pochmúrnejšie a smutnejšie. Stromy pomaličky strácajú pestrofarebný šat a tmavé záhradky, terasy, balkóny,
ale aj školské dvory si žiadajú
oživenie.
Aj tento rok sme v našej
škole preto zorganizovali pre
žiakov ZŠ a deti MŠ príjemne
tvorivé a magické popoludnie
pod názvom „Jesenné kreácie – tekvicové strašidlá“. Deti
so svojimi rodičmi si doniesli
tekvicu a návrh ako ju zaujímavo a kreatívne skrášliť. Na
školskom dvore potom mohli
vlastnoručne predviesť svoju
šikovnosť. Všetci prítomní povolili uzdu fantázie a výsledkom boli úžasné a nápadité
tekvicové kreácie, ktoré efektívne vyzdobili priestor našej
školy.
Plody tekvíc majú rôzne tvary i sfarbenie a preto sú ako
stvorené pre vytváranie zaujímavých dekorácií. Rodičia i

deti sa pohrali s každou tekvicou, rezali, dlabali, napichovali
a priväzovali rôzne ozdobné
materiály a iné jesenné plody.
Rozvíjali svoju fantáziu, manuálne zručnosti a zároveň aj
oslavovali jeseň a upevňovali
svoj vzťah k prírode. Každý si
na záver zaslúžil sladkú odmenu v podobe chutnej torty,
ktorá taktiež bola ozdobená
marcipánovými tvarmi jesenných tekvíc.
Strašidielka po zapálení
sviečok ožili a deti sa preniesli
do čarovného sveta rozprávok
a fantázie. Aj my dospelí sme
sa na okamih stali deťmi.
Všetci sme si z tohto tvorivého popoludnia odniesli veľa
kreatívnych nápadov, zaujímavých skúseností a nových
poznatkov. Už teraz sa tešíme
na ďalšie stretnutia pri iných
zaujímavých akciách opäť
v priestoroch našej malej školy.
Zuzana Pavlovičová

Kedysi platilo - kto má školu
- je pán... Moji rodičia poctivo
pracovali, aby som ja mohla
študovať. Som im za to vďačná, a som vďačná aj škole.
Moja "prvá" pani učiteľka mi
dala nielen vedomosti, ale aj
obrovský vzor – prísny, láskavý, plný nehy a pravidiel, ktoré
nás posúvali ďalej... a učili byť
lepšími.Škola mi dala vzdelanie a naučila ma poctivo robiť
moje učiteľské remeslo. Robím
ho s láskou, aj keď nemá zlaté
dno. Pre mňa má inú hodnotu
- z mojich /našich/ rúk vyrastá
pekné ovocie.
Dnes je to inak...Časy sú iné,
zmenilo sa zmýšľanie. Fráza
"načo chodiť do školy - keď je
všetko na webe" odzrkadľuje
postoj mladých ľudí. Zmenil
sa učiteľ? Robím všetko preto, aby tá moja škola, bola tá
najlepšia? Dnes sú "IN" školy
s menom - od materských škôl
až po univerzity. Akosi zabúdame, že aj z malých škôl vyšli veľkí ľudia....Nie iba škola
a učiteľ sú dôležití. Nemenej
dôležitý je žiak, jeho osobnosť
a túžba po vzdelaní. Škola je
prostriedok, ktorý mu to umožňuje a učiteľova osobnosť ho
získa a motivuje...
Naučiť nebáť sa túžiť dosahovať vysoké ciele, viac sa te-

šiť z úspechov a vnímať svoje
prehry ako cennú skúsenosť
učí NAŠA malá „rodinná“ škola...
To na webe nenájdete....
Tam Vás nikto nepohladí, nepoláska, neprivíta, nepomôže,
neobjíme... Nebude mať kto
vyčariť úsmev, zažartovať, či
pomôcť prekonať neúspech....
V pekných priestoroch našej
školy nájdete úsmevné kútiky /
centrá/, vynovené sociálne zariadenia, kúrenie, podlahy, nábytok, pestré učebné pomôcky.
Každým rokom zveľaďujeme
našu školičku, zapájame sa do
súťaží a zapájame rodičov do
diania v škole. Naše aktivity
– ako Deň školských knižníc,
Tekvicové popoludnie, Deň
otvorených dverí, Vianočné
vystúpenie i posedenie, výtvarné súťaže, športové súťaže, literárne súťaže a mnohé
iné hovoria o našej snahe. 
Udržujeme úzku spoluprácu
s Radou školy, Obecným úradom, OZ pre úsmev našich
detí, rodičmi ... im všetkým
sme povďační...
Tým všetkým spestrujeme
našu činnosť – aby z našej
„malej rodinnej školy vyšli veľkí ľudia“ ...
Mgr. Stanislava Kasanová
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Lesné družstvo Podlužany informuje členov
Aby sme aj do budúcna
mohli hospodáriť na našich
spoločných pozemkoch, je
potrebné v súvislosti s legislatívnymi zmenami, ktoré priniesol nový zákon
o pozemkových spoločenstvách, z. č. 97/2013 Z. z.,
zosúladiť naše interné normy s týmto zákonom. V prvom rade musí byť zvolané zhromaždenie členov
Lesného družstva Podlužany, na ktorom musí byť
schválená zmluva o založení pozemkového spoločenstva nadpolovičnou
väčšinou hlasov počítanou podľa veľkostí spoluvlastníckych podielov.
O založení spoločenstva
a voľbe členov orgánov
spoločenstva musí byť
vyhotovená notárska zápisnica. Schválenie tohto
dokumentu a zvolenie orgánov nášho spoločenstva
musí byť vykonané najneskôr do 15.2.2014, aby sme
stihli podať návrh na jeho
zápis do registra Okresného pozemkového a lesného úradu do 28.2.2014. Na
základe toho naše lesné

družstvo nadobudne právnu subjektivitu a bude právnickou osobou. Ak v tomto
termíne návrh nepodáme,
Lesné družstvo Podlužany
bude zo zákona zrušené.
Tým zanikne i jeho právo
hospodárenia na našich
spoločných pozemkoch.
V záujme zachovania nášho
lesného družstva by som Vás
chcel v mene výboru poprosiť, aby ste sa osobne, resp.
prostredníctvom splnomocneného zástupcu zúčastnili
pripravovaného zhromaždenia členov Lesného družstva
Podlužany. Presný termín
a miesto konania tohto zhromaždenia Vám bude oznámený pozvánkou. Táto bude
zverejnená aj na internetovej stránke Obce Podlužany
a v denníku s celoštátnou
pôsobnosťou. Jeho predpokladaný termín je začiatok
februára 2014. Prílohou pozvánky bude aj vzor plnomocenstva na zastupovanie na
tomto zhromaždení, pokiaľ by
ste sa ho nemohli zúčastniť.
Zároveň by sme Vás chceli
požiadať, aby ste nám najneskôr do 31.12.2013 podali

návrhy na členov orgánov
spoločenstva z členov Lesného družstva Podlužany
a upresnili Vaše adresy, pokiaľ sú iné ako v aktuálnom
zozname členov lesného
družstva zverejneného na
internetovej stránke Obce
Podlužany. Zmeny údajov,
resp. návrhy členov do orgánov spoločenstva oznámte
osobne na Obecnom úrade
v Podlužanoch u pani Ing.
Kováčovej, telefonicky na č.
t. 0911171617, JUDr.Jozef
Trňan tel. 0904635620 alebo na mailovú adresu: kovacova@imilsoft.sk, trnanj@gmail.com.
Veríme, že k svojim povinnostiam
vyplývajúcim
z vlastníctva spoločných nehnuteľností pristúpite zodpovedne a zhromaždenia spoločenstva - Lesného družstva
Podlužany sa zúčastníte, aby
toto bolo uznášania schopné
a následne boli schválené
všetky dokumenty potrebné
pre existenciu nášho lesného
družstva aj po 28.2.2014.
JUDr.Jozef Trňan
predseda družstva

Upozornenie
na parkovanie
Je tu opäť zimné obdobie, kedy obec ako
správca miestnych komunikácií zabezpečuje
ich odhŕňanie a posyp.
Udržiavanie zjazdnosti
miestnych komunikácií,chodníkov a prístupových miest však nie je
len záležitosťou obce,ale malo by byť spoločným záujmom všetkých
obyvateľov.
Vozidlá zaparkované
na miestnych komunikáciách často bránia plynulej prejazdnosti a tiež
sťažujú ich údržbu.
Vzhľadom k tomu žiadame občanov aby v
čase zimnej údržby neparkovali na miestnych
komunikáciách a autá
odstavovali na svojich
pozemkoch.
ocú

Vyhodnotenie „Súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“
k Medzinárodnému dňu školských knižníc 28.10.2013
Tohtoročná téma: Školské knižnice – Brána do
života.
Cieľ súťaže: zábavnými formami práce s knihou
podporiť u žiakov dobrý
a trvalý vzťah knihe, školskej knižnici a k čítaniu,
poznávaniu nového.
Názov:
KNIHOU
K SRDCU – SRDCOM K
ŽIVOTU
Dňa 28.10.2013 sa Deň
školských knižníc realizoval v priestoroch školy,
školskej knižnici a v obci
Podlužany
prezenčnými
aktivitami.
Rozprávky ukrývajú vo
svojich príbehoch poučenie pre vlastný život. Obsahujú víziu víťazstva dobra
nad zlom, rozumu nad hlúposťou, pracovitosti nad

lenivosťou. Vieru v lepšiu
budúcnosť tak cez rozprávku vštepujeme do sŕdc žiakov, aby ich na púti životom
nezlomila prekážka. Hlavná
postava nikdy nestráca nádej a spolieha sa na svoje
srdce viac ako na svoje oči,
a jej mravné hodnoty pôsobia na najmladšiu generáciu.
Životné poslanie rozprávkových hrdinov – vidieť to
podstatné srdcom – zapálil
ohník radosti z poznávania.
Vo všetkých realizovaných
aktivitách, pasivitu nahradila
tvorivosť spojená s rozdávaním i zbieraním dobrých
skutkov.
Do súťaže sa prihlásilo 340 školských knižníc
s celkovým počtom 60604
účastníkov podujatí, z toho 274 školských knižníc

v základných školách a 66
školských knižníc v stredných školách. Do hodnotiaceho kola postúpilo 324
školských knižníc, kde sa
hodnotil súlad s témou, ori-

ginaĺita, vtipnosť, úroveň
popisu podujatia.
Výsledné poradie: 120
bodov – 10. miesto
Už teraz sa tešíme na
ďalší ročník.
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ŠPORT
Futbalová jeseň – ročníka 2013
Ako býva zvykom,pred koncom roka 2013 bilancujeme
účinkovanie našich futbalových
mužstiev-dorastu a mužov,ktoré štartujú v najvyššej okresnej
súťaži ObFZ Levice.
S umiestnením našich mužstiev môžeme vysloviť spokojnosť, dorastenci sú po jesennej
časti na veľmi peknom 4.mieste a mužstvo mužov zimuje na
3-tej priečke, keď na prvé mužstvo strácame dva body.
Dorastenci – sa držia v
rámci okresu v silnej konkurencii
mužstiev
dobre.
Dosahujú pekné výsledky a
nebyť niektorých zbytočných
vylúčení
v zápasoch našich hráčov...., keď zbytočne
oslabujú kolektív, mohli pomýšľať aj na vyššie priečky.
Nevyhli sa nám ani zranenia
našich kľúčových hráčov (K.
Kováč). No celkovo môžeme
vysloviť spokojnosť.Tu treba
vyzdivhnúť najmä „mravenčiu“ prácu vedúceho mužstva
Maroša Mandráka,ktorý je
zároveň i manažérom klubu a

prácu trénera M.Čuvaru.
Mužstvo mužov – sa pod
vedením trénera Štefana Klenka rozbiehalo postupne k lepšiacim sa výkonom.Mrzia nás
najmä prehry vonku u našich
„susedov“ v tabuľke – V. Ďur,Čajkov, Starý Tekov. No týchto
súperov v jarnej časti hostíme
na domácom štadióne.
Nebyť už viackrát opakovanej prehry doma so Žemberovcami, mohli naši chlapci zimovať na 1. mieste.
Výkony mužstva sa stupňovali najmä v druhej polovici
súťaže, dobrý športový „náboj“
bol v derby zápase v Novej
Dedine a dobrý výkon podalo
mužstvo v poslednom kole v
Júre nad Hronom.
Do odvetvových zápasov
v jarnej časti v novom roku
2014 želáme našim mužstvám
čo najmenej zranení a dobré
športové výsledky a mužstvu
mužov „útok“ na prvú pozíciu
v tabuľke, čo je určite v silách
tohto kolektívu.
12.1.2014 Vás vedenie Šk

pozýva na halový turnaj do
športovej haly v Leviciach,kde
budú naši futbalisti obhajovať
majstrovský titul v halovom
futbale,na ktorom sa zúčastní
osem najlepších klubov ObFZ
Levice.
Záverom chcem poďakovať

všetkým funkcionárom ako i
ostatným ľudom,ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú k
chodu nášho športového klubu
a k zviditeľňovaniu našej obce
Podlužany.
František Lukáč
člen výboru ŠK

Silvestrovská zábava
Obecný úrad Podlužany
Váss srdečne pozýva
V
Vá
ýýva na

Silvestrovskú zábavu,
ktorá sa uskutoční dňa
31.12.2013 o 20.00 hod.
v kultúrnom dome.
Do tanca hrá Vojto Krajčír,
vstupné 10€ na osobu.
Vstupenky si môžete zakúpiť na obecnom úrade.

Pečieme na Vianoce
Rezy ako z nebíčka

Mikuláš
Ako každý rok aj tento rok zavítal dňa 6.decembra 2013 do
našej obce MIKULÁŠ.
Spolu s deťmi rozsvietil vianočný stromček pred obecným
úradom a zo svojho nebeského záprahu rozdal deťom sladké
prekvapenie.
ĎAKUJEME MIKULÁŠ!
Deti z Podlužian

Podlužan

SUROVINY:
Cesto: 4 ks vajcia, 70 g múka
polohrubá, 70 g cukor práškový,
Krém: 1 smotana na šľahanie, 200 g smotana kyslá, 3 PL
cukor práškový, 50 ml koňak
vaječný, 60 g čokoláda na varenie.
Postup prípravy receptu:
Cesto: Vyšľaháme tuhý sneh z
bielkov, pridáme žĺtky a vyšľaháme. Po troškách vmiešame
múku s cukrom. Zmes vylejeme
na plech 30 x 40 cm vyložený
papierom na pečenie. Pečieme
v rúre pri 180 °C desať minút.
Vychladnuté cesto pozdĺžne rozkrojíme na tri rovnaké pruhy.
Krém: Najprv odoberieme dve
lyžice šľahačky. Ostatnú šľahačku vyšľaháme. Kyslú smotanu
zmiešame s tromi lyžicami cukru
a spojíme so šľahačkou. Môže-

me priliať vaječný koňak. Jeden
pruh piškótového cesta potrieme
tretinou krému, priložíme druhý
pruh, dáme krém, potom tretí
pruh a potrieme krémom, ľahko
pritlačíme a potrieme krémom,
ľahko pritlačíme a potrieme aj
povrch a boky krémom.
Čokoládu s troškou šľahačky
rozpustíme, ak by bola ešte príliš hustá, pridáme lyžicu mlieka.
Nalejeme na krém a vidličkou
premiešame čokoládu s krémom.
Necháme v chladničke aspoň tri
hodiny tuhnúť.

Podlužan informačný občasník občanov obce Podlužany • Adresa redakcie: Obecný úrad Podluzany č. 165 • Tel./
Fax: 036/632 2105 • E-mail: podluzany@imilsoft.sk • Graﬁcké spracovanie a tlač: SB PRESS, s.r.o. Továrenská
210, 935 28 Tlmače

