
BETLEHEM VEĽKÝ AKO SRDCE ČLOVEKA

Anjel povedal pastierom: Nebojte sa! Zvestujem vám 

veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľudom: Dnes sa vám 

v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto 

Vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok 

a uložené v jasliach. (evanjelium sv. Lukáša 2, 10 – 12)

Radosť hľadaj-

úceho človeka sa 

zmení na radosť 

Vianoc, na radosť 

Betlehema. Bis-

kup Fulton Sheen 

píše, že keď sa 

Syn Boží narodil 

v Betleheme, ako-

by vstúpil do sveta 

zadným vchodom. 

Narodil sa v jasky-

ni, a preto každý, 

kto ho chce uzrieť, 

sa musí skloniť. 

Úklon je znak po-

kory. Pyšní sa odmietajú skloniť a preto im uniká Boh. Ale tí, 

ktorí sklonia svoje ego a vstúpia, zistia, že nevošli do jasky-

ne, ale do nového vesmíru, v ktorom Dieťa sedí v lone svojej 

matky a v rukách drží svet. Možno sme sa na príchod Boha 

na zem takto nikdy nepozreli. Možno práve tohtoročné Svi-

atky sú tou správnou príležitosťou. Veď ako to vlastne bolo? 

Boha - Dieťa našli len dve kategórie ľudí: pastieri a mudrci, 

prostí a učení. Tí, čo vedeli, že nevedia nič a tí, čo vedeli, že 

nevedia všetko. Nikdy ho nenájde človek, ktorý je nasiaknu-

tý pýchou. Iba pokorní môžu nájsť Boha. Boh je vždy tam, 

kde ho človek najmenej očakáva. Betlehem spojil nebo so 

zemou, Boh a človek sa tu stretli a pozreli si do očí. Boh 

Otec ľudské telo pripravil, Duch Svätý mu dal formu 

a Boží Syn ho prijal. Ten, ktorý bol od večnosti 

splodený v lone Boha Otca, bol teraz splo-

dený v čase. Prišiel ten, ktorý sa narodil 

v Betleheme, aby sa teraz narodil 

v ľudských srdciach. Malo 

by to vôbec zmysel, 

keby sa aj tisíckrát 

narodil v Betlehe-

me, keby sa nena-

rodil aj v človeku? 

Básnik napísal, že 

srdce je kolíska, 

v ktorej leží dieťa. 

Zvony chrámov, 

ktoré vo svätej 

noci budú ohlasovať narodenie Spasiteľa nech rozozvučia 

aj nás, aby tá radosť viery skutočne patrila všetkým ľuďom!

Milostiplné a požehnané sviatky narodenia Pána, vypro-

suje a žehná

Štefan Šoka, duchovný otec farnosti

VYDÁVA OBEC PODOLIE       číslo 2/2017     december 2017     BEZPLATNE

Milí spoluobčania!

Blíži sa čas Vianoc  a vydávame vianočné číslo Podolských novín. Prinášame Vám v nich informácie zo života našej obce. 

V tomto roku sme začali s rekonštrukciou Domu smútku, Kultúrneho domu a začala i výstavba kanalizácie v našej obci. Re-

konštrukcia Domu smútku začala vo februári 2017 a ukončená bola v septembri 2017. Projekt bol fi nancovaný hlavne z úveru, 

ktorý si obec Podolie zobrala z ČSOB banky na 10 rokov vo výške 200 000,- €. Zvyšnú časť fi nančných prostriedkov 76 822,- 

obec zaplatila priamo zo svojho rozpočtu. Za spoluprácu pri rekonštrukcií Domu smútku ďakujem fi rme STINEX s.r.o, staveb-

nému dozoru Pavlovi Gulačovi, vdp. Štefanovi Šokovi, Petrovi Bigošovi, poslancom OZ, pracovníkom obce a ženám z Klubu 

dôchodcov v Podolí.

V marci 2017 obec Podolie podpísala zmluvu so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) o poskytnutí ne-

návratného fi nančného príspevku na „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu s kultúrnym domom“ vo výške 

700 903,39 EUR čo predstavuje 95% oprávnených výdavkov. Spolufi nancovanie vo výške 36 889,65 EUR, hradí obec zo svojich 

vlastných prostriedkov. Projekt zahŕňal výmenu všetkých okien na budove kultúrneho domu a obecného úradu, zateplenie ob-

vodového plášťa, zateplenie strechy, výmenu plynových kotlov a radiátorov v celom kultúrnom dome, výmenu vzduchotechnic-

kých jednotiek za nové s tepelným čerpadlom a výmenu všetkých pôvodných svietidiel za LED svietidlá. Projekt začala v máji 

realizovať fi rma IZOTECH Group s. r. o. Nové Mesto nad Váhom a  začiatkom septembra boli práce ukončené. Cieľom projektu je 

ušetriť spotrebu energií a znížiť náklady na prevádzku celej budovy. Popri plánovanej rekonštrukcií, sme vyriešili aj zatekanie vody 

do pivničných priestorov kultúrneho domu, zmenili odvedenie dažďovej kanalizácie a celá budova je monitorovaná kamerovým 

systémom. Práce naviac pri tomto projekte boli vo výške 21 000,- €, ktoré obec uhradila tiež zo svojho rozpočtu.

Veľkou investičnou akciou obce je výstavba dlho očakávanej kanalizácie. Obec Podolie v tomto projekte „zastrešuje „ i obec 

Očkov, ktorá s našou obcou tvorí jednu aglomeráciu. 

Výstavba kanalizácie začala v októbri a doba výstavby je 350 dní. 350 dní bude naša obec rozkopaná. Výstavba sa rozbehla, 



INFORMATÍVNE O PRIJATÝCH UZNESENIACH OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PODOLÍ

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 18.05.2017
Uznesenie 12 /2017
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje program 

dnešného zasadnutia.

Uznesenie 13 /2017
Obecné zastupiteľstvo v Podolí berie na vedomie správu 

o plnení uznesení.

Uznesenie 14/2017
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje dotácie pre 

ZO Chmelovica 300  Eur, ZO CHPH 200  Eur,   Futsalový 

klub Dragons 5 000  Eur, Matúšovo kráľovstvo 1 000 Eur, 

SZZ ZO Borina 500 Eur, Dychovú hudbu Podolanka 300 

Eur, OŠK Podolie 12 000 Eur, Klub dôchodcov 300  Eur, 

Únia nevidiacich 100  Eur. Žiadatelia sú povinní predložiť 

do 15.12.2017 vyúčtovanie dotácie – účtovníčke obce 

a hlavnému kontrolórovi obce.

Uznesenie 15/2017
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje predloženie 

ŽoNFP  za účelom realizácie projektu ,,Vybavenie od-

borných učební ZŠ Podolie“, realizovaného v rámci 

Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný fi nančný 

príspevok na budovanie a zlepšenie technického vyba-

venia jazykových učební, školských knižníc, odborných 

učební rôzneho druhu v základných školách ( kód výzvy: 

IROP-PO2-SC222-2016-13), ktorého ciele sú v súlade 

s platným územným plánom obce a platným progra-

mom rozvoja obce Podolie: - zabezpečenie realizácie 

projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,

zabezpečenie fi nančných prostriedkov na spolufi nan-

covanie realizovaného projektu vo   výške rozdielu cel-

kových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého 

NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci – po-

vinné spolufi nancovanie bude vo výške 4 352, 00 EUR, 

zabezpečenie fi nancovania prípadných neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu obce

Uznesenie 16/2017
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  berie  na  vedomie sprá-

vu hlavného  kontrolóra a stanovisko k Záverečnému 

účtu za rok 2016. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: a) 

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez vý-

hrad. b) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia 

na tvorbu rezervného fondu vo výške 146 004,26 Eur.

Uznesenie 17/2017
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje nájomnú zmlu-

vu na 5 rokov -  nebytových priestorov, súp. číslo 834, 

p.č. 1886 na prevádzkovanie neštátneho zdravotného 

zariadenia – pobočky verejnej lekárne Lekáreň Podolie 

v Podolí. Nájom zostáva nezmenený.

Uznesenie 18/2017
Obecné zastupiteľstvo v Podolí súhlasí so spolufi nanco-

vaním Multifunkčného ihriska v areáli  ZŠ s MŠ v Podolí 

vo výške 40 000,- €.

Uznesenie 19/2017
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  súhlasí s predĺžením ná-

jomnej zmluvy pre: a/  Pavla Jeřalu, Podolie 409, v byto-

vom dome  409, byt č. 1/1  na 5 rokov, b/  Zuzanu Hrabi-

novú, byt č. 2,  v bytovom dome 526 v Podolí , na 3 roky.

Uznesenie 20/2017
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  schvaľuje  Nájomnú 

zmluvu na byt č. 3 v bytovom dome 526 pre Petra Fige-

dyho, Pobedím 416, na 1 rok.

Uznesenie 21/2017
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  schvaľuje Dodatok č. 1 

ku Kúpnej  zmluve č.4/2016, zo dňa 10.12.2016, schvá-

lenú Uznesením č. 58/2016. Predmetom Dodatku č. 1 je: 

1.1V zmluve v čl. I ods. 1.1 časť „C“, v čl. V ods. 5.2 prvý 

odstavec, posledná veta a ods. 5.3 koniec prvej vety, je 

chybou v písaní uvedená p. č. 1962/1 namiesto správnej 

a nie je to vôbec jednoduchý projekt. Výkopy sa miestami robia až do hĺbky 3,5 m, manévrovací priestor strojov je obmedzený, 

pretože v zemi sa už nachádzajú ďalšie inžinierske siete ako plyn, vodovod, elektrina, telefóny. Toto prináša realizačnej fi rme 

nemalé problémy. Zablatené cesty, zhoršená dopravná obslužnosť je daň, ktorú v záujme zlepšenia životného prostredia a kvality 

života v našej obci treba vydržať, preto vás prosím o toleranciu a pochopenie. Pred Vianocami fi rma ukončí práce 22.12. 2017 

a po dohode so stavbyvedúcim podosýpajú všetky výkopy a očistia cesty. V prípade vhodného počasia budú práce pokračovať 

9.1.2018. 

Hlinou z výkopov postupne zasýpame Hlbokú, no napriek tomu, tam naši občania alebo cezpoľní sypú smeti. Žiadame obča-

nov, aby odpad nevysýpali do Hlbokej. V prvom rade treba odpad separovať, a vtedy budeme mať dostatok miesta v nádobách 

na komunálny odpad. Pokiaľ sa nezvýši množstvo vyseparovaných zložiek odpadu - sklo, plasty, papier, kovy, tetrapaky - budú 

sa musieť zvýšiť poplatky za komunálny odpad. 

Obec Podolie podala v priebehu roka niekoľko projektov. Projekt na vybavenie odborných učební v Základnej škole, projekt 

„Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu“, v ktorom obec požiadala o kompostéry do domácnosti pre občanov. 

Žiadali sme aj o peniaze na multifunkčné ihrisko, výzva však bola zrušená. Opraviť a zatepliť treba aj strechu na telocvični. Poži-

adali sme o dotáciu na jej opravu. Opäť sme podali projekt Zberný dvor. Na dobudovanie kanalizačného zberača PRESSKAN, 

ktorý bude odvádzať odpadové vody z obecnej kanalizácie do čističky v Piešťanoch sme požiadali Enviromentálny fond o dotáciu 

200 000 €. Zatiaľ nevieme, či na všetky tieto podané projekty dostaneme peniaze.

V priebehu tohto roka sa opäť uskutočnilo veľa kultúrnych, skrášľovacích akcií v našej obci, o ktorých píšeme ďalej v našich 

novinách. Všetkým organizátorom a zúčastneným úprimne ďakujem za ich nadšenie a pracovitosť. 

Ďakujem poslancom nášho Obecného zastupiteľstva v Podolí za podporu pri schvaľovaní rozvojových akcií, pracovníčkam 

obecného úradu, všetkým, ktorí v obci rozvíjajú duchovný život, kultúru, šport, tvoria a podporujú zmysluplné veci.

 

Milí spoluobčania,
Prajem Vám požehnané a radostné vianočné sviatky a v novom roku zdravie, lásku a Božiu milosť.
        

Anna Čechvalová, starostka



p. č. 1862/1. 1.2 V liste vlastníctva č. 4612 v časti Iné 

údaje, predávajúcich pod č. 1 (Milan Čechvala a manžel-

ka) je zapísané Právo prechodu a prejazdu vlastníka p.č. 

1862/2 cez nehnuteľnosti p.č. 1862/1 a 1864. Toto právo 

sa i po rozdelení parcely č. 1862/2 na viacero parciel, 

prenáša automaticky i na tieto novovytvorené parcely. 

V tejto zmluve sa kupujúca práva prechodu vzdala 

podľa ods. 5.3 v znení: Predávajúci a kupujúca sa do-

hodli a spoločne súhlasia s tým, že v novo vytvorenej 

p.č. 1862/4, nebude v časti Iné údaje uvedené Právo 

prechodu a prejazdu vlastníka p.č. 1862/4 cez nehnu-

teľnosti p.č. 1962/1 a 1864. Toto právo sa tu stáva bez-

predmetným. 1.3 Keďže sa však jedná o vecné breme-

no, zapísané v p.č. 1862/1 a 1964, musí sa toto zrušenie 

urobiť samostatnou zmluvou o zrušení vecného breme-

na s osobami povinnými. Toto môžeme urobiť, keď sa 

stane obec Podolie vlastníčkou p.č. 1862/4.

Uznesenie 22/2017
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje zámer výstav-

by bytových domov na p. č. 1872/1 k.ú. Podolie, ktorá 

je vo vlastníctve obce. Bytové domy postaví vybraný in-

vestor z vlastných prostriedkov a po kolaudácií ich obec 

odkúpi z úveru ŠFRB a dotácie MDVaRR. V prípade 

záujmu občanov, môžu byť byty odpredané priamo od 

investora jednotlivým záujemcom.

Uznesenie 23/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženie a spo-

lufi nancovanie projektu „Zdravie na tanieri“ vo výške 

4 110,- €. 

Uznesenie 24/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu zariadenia, ná-

bytku a ozvučenia do Domu smútku vo výške 8 000,- €.

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 27.05.2017

Uznesenie 25 /2017
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje program 

dnešného zasadnutia.

Uznesenie 26/2017
Obecné zastupiteľstvo v Podolí berie na vedomie správu 

o plnení uznesení.

Uznesenie 27/2017
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  schvaľuje predloženie 

žiadosti o nenávratný fi nančný príspevok (ŽoNFP) na 

projekt s názvom „Predchádzanie vzniku BRO v obci 

Podolie“, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23. 

Maximálna výška celkového spolufi nancovania vyššie 

uvedeného projektu zo stany obce je 5 038,80 € z cel-

kových oprávnených výdavkov 100 776,00 €, pričom 

výška neoprávnených výdavkov projektu je 0 €.

Uznesenie 28/2017
Obecné zastupiteľstvo v Podolí: a) schvaľuje predloženie 

žiadosti o nenávratný fi nančný príspevok na SO, Ope-

račný program Ľudské zdroje, Prioritná os 6, Špecifi c-

ký cieľ 6.1.1., kód výzvy č. OPLZ-P06-SC6I 1-1, názov 

projektu: Zberný dvor Podolie. b) konštatujte, že ciele 

projektu sú v súlade splatným programom rozvoja obce 

a územným plánom obce. c) súhlasí so zabezpečením 

povinného spolufi nancovania projektu minimálne vo 

výške 5% z celkových oprávnených výdavkov a zabez-

pečením fi nancovania neoprávnených výdavkov projek-

tu predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami 

projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.

Uznesenie 29/2017
Obecné zastupiteľstvo v Podolí: a) schvaľuje podanie 

rozvojového projektu Telocvične 2017, b) schvaľuje spo-

lufi nancovanie projektu Rekonštrukcia a zateplenie stre-

chy na telocvični Základnej školy s materskou školou vo 

výške 7 863,112 € 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 16.11.2017
Uznesenie 30/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program dnešného za-

sadnutia.

Uznesenie 31/2017
Obecné zastupiteľstvo v Podolí berie na vedomie správu 

o plnení uznesení.

Uznesenie 32/2017
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje Plán činnosti 

hlavného kontrolóra na 2. polrok 2017

Uznesenie 33/2017
Obecné zastupiteľstvo v Podolí berie na vedomie Výroč-

nú správu za rok 2016.

Uznesenie 34/2017
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje nájom kance-

lárskych priestorov v budove Obecného úradu pre fi rmu 

TuCon a. s Žilina od 1.10.2017 do 30.06. 2018. Výška 

nájmu je 90,- € mesačne. Nájomca je povinný uhrádzať 

nájomné vždy do 15. dňa príslušného mesiaca na zá-

klade faktúry vystavenej prenajímateľom. Podmienky 

prenájmu sú určené v Nájomnej zmluve medzi prenají-

mateľom - Obcou Podolie a nájomcom - fi rmou TuCon.

Uznesenie 35/2017
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje navýšenie roz-

počtu na originálne kompetencie o 2 000 € do konca 

roku 2017. 

Uznesenie 36/2017
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje prenájom bytu 

č.12 v bytovom dome č. 526 pre Helenu Vrbovú, bytom 

Podolie č. 406. Začiatok nájmu 16.10.2017. Doba nájmu 

- 1 rok.

Uznesenie 37/2017
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje kúpu p.č. 

393/2 – záhrady o výmere 77 m2, p.č. 394 – zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 658 m2, a rodinný dom č. 

140 postavený na p. č. 394 k. ú. Podolie od Ing. Mi-

chaely Radošinskej, Podolie č. 532 v sume 45 000,- € 

v nasledovných splátkach:

Do 12/2017 – 15 000,- €, do 7/2018 - 15 000 €,  do 

2/2019 -15 000,- € na účet predávajúcej: SK 04 0200 

000 000 2678972259.

Uznesenie 38/2017
Obecné zastupiteľstvo v Podolí neschvaľuje odpredaj 

obecného pozemku p. č. 2059/6 pre Matúšovo kráľov-

stvo, spol. s r.o., Podolie 864 v rozsahu ako žiada žia-

dateľ.

Odôvodnenie: Žiadateľ je vlastníkom dvoch bytových 

jednotiek v bytovom dome č. 864 a pozemkov prislú-

chajúcich k bytom. Odpredajom celej parcely 2059/6 by 

sme znemožnili prístup ostatných vlastníkov bytov k by-

tovému domu (napr. pri údržbe, oprave fasády a pod.). 

OZ by súhlasilo s odpredajom parcely všetkým vlastní-



kom bytov v bytovom dome s. č. 805, podľa ich podie-

lov na spoločných častiach a zariadeniach tohto domu, 

ak o toto požiadajú.

Uznesenie 39/2017
Obecné zastupiteľstvo v Podolí berie na vedomie správu 

Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funk-

cií funkcionárov obce o tom, že verejný funkcionár obce 

podal oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majet-

kových pomerov verejných funkcionárov obce za rok 

2015 v stanovenom termíne v súlade s ústavným zá-

konom NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 

Uznesenie 40/2017
Obecné zastupiteľstvo v Podolí : a) berie na vedomie 

stanovisko Okresného úradu Trenčín, Odbor výstavby 

a bytovej politiky, podľa § 25 zákona č. 50/1976 Zb. 

Stavebného zákona v znení neskorších predpisov, č. 

OU-Tn-OVBPI-2017/000843-009/JD, ktorým doporuču-

je schválenie Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O Podolie. b)  

schvaľuje v zmysle § 26 a § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 

Zb.  – Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov 

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Podolie. 

Uznesenie 41/2017
 a) Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje VZN č. 

1/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ZaD č. 1 

ÚPN-O Podolie a b) ukladá: - oboznámiť s uznesením 

č. 40/2017 a s VZN č. 1/2017 občanov obce spôsobom 

obvyklým v zmysle § 27 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. 

- uložiť ZaD č. 1 ÚPN-O Podolie v zmysle § 28 ods. 3 

v kompletnom rozsahu, na Obecnom úrade Obce Po-

dolie, na Stavebnom úrade obce a na Okresnom úrade 

Trenčín, Odb. výstavby a bytovej politiky. 

Uznesenie 42/2017
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje zmenu poplat-

kov za prenájom Kultúrneho domu v Podolí  s účinnos-

ťou od 01.12.2017. Zmenu nájmu prerokovala fi nančná 

komisia dňa 3.11.2017 kde doporučila upraviť nájom pre 

fi remné večierky z 332,- €  na 500,- €. Odôvodnenie: 

Výška nájmu sa nemenila už 9 rokov. Odvtedy sa zvý-

šili náklady na prevádzku KD a investovalo sa do jeho 

rekonštrukcie.

Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje nájomné 
za prenájom priestorov KD v Podolí:
Predaj: malá sála s chodbou 120.- €, malá sála 95 €, 

chodba na celý deň 35 €, chodba časť na celý deň 25 €, 

chodba časť do 5 hod. 15 €, Svadba: veľká sála spolu s 

malou sálou 200 €, malá sála 150 €, Kar: 30 €, Rodinné 
oslavy: malá sála 40 €, Stužková: 200 €, Diskotéky a 
tanečné zábavy: 600 €, Firemné akcie: do 100 ľudí 200 

€, od 101 ľudí 500 €. K cene nájomného sa pripočíta-

vajú platby za spotrebu energie (plyn, elektrina, vodné, 

stočné) podľa aktuálnej ceny, poplatok za rozbité a po-

škodené veci, čistenie obrusov a návlekov na stoličky. 

Občania Podolia majú pri karoch, rodinných oslavách 

a svadbách 10% zľavu. Zamestnanci a poslanci obce 

majú 50% zľavu na nájomnom (nie na energiách). Týmto 

uznesením sa ruší uznesenie č. 128/2009 z 15.12.2009.

Uznesenie 43/2017
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje čerpanie re-

zervného fondu vo výške 114 750,87.

Uznesenie 44/2017
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje prísediacich 

Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom 

na ďalšie 4 ročné obdobie: Ing. Mária Palcúta, bytom 

Podolie 734, Mgr. Petra Čechvalu, bytom Podolie 634.

Uznesenie 45/2017
Obecné zastupiteľstvo v Podolí nariaďuje vykonanie fy-

zickej inventarizácie komisiám, tak ako boli schválené 

pre celé volebné obdobie do 31.12.2017.

Uznesenie 46/2017
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje: - Správu 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a pod-

mienkach za školský rok 2016/2017, - Plán kontinuá-

lneho vzdelávania zamestnancov na šk. rok 2017/2018, 

- Plán práce školy na šk. rok 2017/2018, ktorý obsa-

huje počty prijímaných žiakov, počty tried a informácie 

o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom 

zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu, - Inovo-

vaný školský vzdelávací program pre ZŠ na školský rok 

2017/2018

Uznesenie 47/2017
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje zámer obce 

Podolie prenajať svoj majetok – nehnuteľnosť p.č. 

1872/5 o výmere 1 624 m2 vedeného ako zastavaná plo-

cha nachádzajúca sa v obci Podolie, zapísaná v LV č. 1 

a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spoločnosti 

ERMITA s. r. o., Mnešická 1731/63, Nové Mesto nad Vá-

hom, ktorý je určený na výstavbu nájomných bytov 2 x 7 

b.j.  Výška nájmu 0,1 €/m2 /rok. Doba nájmu 3 roky. 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 15.12.2017
Uznesenie 48/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program dnešného za-

sadnutia.

Uznesenie 49/2017
Obecné zastupiteľstvo v Podolí berie na vedomie správu 

o plnení uznesení.

Uznesenie 50/2017
Obecné zastupiteľstvo v Podolí Obecné zastupiteľstvo: 

a) schvaľuje rozpočet obce na rok 2018, b) berie na 

vedomie návrh rozpočtu obce na roky 2019 a 2020, 

c) schvaľuje v zmysle § 4 ods.5 zákona č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. zosta-

venie a predkladanie rozpočtu obce na roky 2018, 2019, 

2020 bez programovej štruktúry.

Uznesenie 51/2017
Obecné zastupiteľstvo v Podolí berie na vedomie stano-

visko Hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu.

Uznesenie 52/2017
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje Plán kontro-

lnej činnosti na 1. polrok  2018.

Uznesenie 53/2017
Obecné zastupiteľstvo v Podolí berie na vedomie Sprá-

vu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závi-

erky za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016. Overenie 

vykonala Ing. Marta Tóthová – nezávislý audítor

Uznesenie 54/2017
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje preplatenie 

dovolenky starostke obce Anne Čechvalovej v rozsa-



hu 20 dní v súlade s §2 ods. 2 zákona č.253/1994 Z.z. 

o právnom postavení a platových pomerov starostov.

Uznesenie 55/2017
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje prenájom po-

zemku p.č. 1872/5, o výmere 1 624 m2 k. ú. Podolie pre 

fi rmu ERMITA s.r.o. so sídlom Mnešická 1731/63, Nové 

Mesto nad Váhom, IČO: 46493387, ktorý je určený na 

výstavbu 2 x 7 b. j. Začiatok nájmu je 01.01.2018, ukon-

čenie nájmu 31.12.2021. 

Uznesenie 56/2017
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje odmeny pre 

poslancov Obecného zastupiteľstva vo výške 2 995,- € 
a pre starostku obce vo výške 1 000,- €

Rozpočet na rok 2018 výhľadovo 2019 a 2020
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REDAKČNÁ RADA INFORMUJE O AKCIÁCH V OBCI PODOLIE
Podolské hody 2017: 
Ako každým rokom obec pripravila rôzne programy pre ná-

vštevníkov našich hodov. V sobotu 22.04.2017 sme premie-

tali v našom kine krátke rozprávky pre deti a celovečerný fi lm 

„Hviezdny prach“ 

V nedeľu 23.04. 2017 

oslavy začali Sv. om-

šou v kostole Sv. Jura-

ja, Park miniatúr hradov 

mal deň otvorených 

dverí. V Kultúrnom 

dome v Podolí vystúpila 

Dychová hudba Magu-

ranka a Dospelí OŠK Podolie odohrali majstrovský futbalový 

zápas s TJ TATRAN Uhrovec.

Oslavy oslobodenia obce 29.4.2017 
V sobotu 29.04.2017 sme si pripomenuli 72. výročie oslo-

bodenia našej obce. V Korytnom pri soche Božského srdca 

vdp. Štefan Šoka spolu s vojenským kňazom poručíkom Mi-

chalom Križákom odslúžili sv. omšu. Po sv. omši starostka 

obce Anna Čechvalo-

vá otvorila druhú časť 

osláv, kde sa prítom-

ným prihovoril posla-

nec NR SR Mgr. Du-

šan Bublavý a Ppl. v.v. 

Kamil Krištofík. Báseň 

predniesol Pán učiteľ 

Bohumil Čechvala, pod 

vedením pani učiteľky Veroniky Zemkovej zaspievali deti zá-

kladnej školy. Program sprevádzala Dychová hudba Podo-

lanka. Vence k pomníku padlým 1. a 2. svetovej vojny položili: 

poslanec NR SR, starosta obce Častkovce Dušan Bublavý, 

starostka obce Podo-

lie Anna Čechvalová 

so svojim zástupcom 

Jánom Gúčikom, pod-

poručíkom Michalom 

Križákom a Nprap. Pav-

lom Jeřalom, za Klub 

generálov SR Ing. Pavel 



Honzek, za oblastný výbor SZPB Nové Mesto nad Váhom 

Kamil Krištofík, Ing. Ján Sedílek a Emil Janovic. Všetkým, 

ktorí sa zúčastnili osláv a pomohli s ich organizáciou patrí 

úprimná vďaka.

Postavili sme MÁJ v sobotu 29.4.2017 
Na úvod programu stavania MÁJa všetkých privítala starost-

ka obce Anna Čechvalová a poslanec Rastislav Bobocký ich 

oboznámil s priebehom 

programu. Na úvod vy-

stúpili krojované deti 

z materskej školy pod 

vedením pani učiteľ-

ky Márie Ščepkovej, 

po nich zaspievali žia-

ci základnej školy pod 

vedením pani učiteľky 

Veroniky Zemkovej. Za 

hudobného doprovodu dychovej hudby Podolanka bol po-

stavený vysoký MÁJ, 

ktorý predtým stužka-

mi vyzdobili dievčatá v 

krojoch. Potom prítom-

ným zatancoval folklór-

ny súbor Máj z Piešťan. 

Ďakujeme všetkým po-

slancom, účinkujúcim, 

pracovníkom obce, 

ktorí program pripravili.

Deň spomienky na vdp. ThDr. Emila Bobockého a sade-
nie „Prefektovej lipy“ 
V nedeľu 30. apríla slávil sv. omšu v našom kostole prefekt 

bratislavského kňazského seminára vdp. ICLic. Milan Puškár. 

Sv. omša bola poďakovaním Pánu Bohu a spomienkou na 

nášho rodáka vdp. ThDr. Emila Bobockého, katolíckeho kňa-

za, ktorý pred desaťročiami tiež vykonával kňazskú službu 

prefekta v seminári v Bratislave. Na tejto milej slávnosti sa 

zúčastnili aj ďalší kňazi: vdp. Jozef Ščepko, náš rodák a toho 

času farár v Hradišti pod Vrátnom, vdp. Peter Jelínek, farár 

v Plaveckom Petri a duchovný otec podolskej farnosti Štefan 

Šoka. Po skončení bohoslužby kňazi spolu s veriacimi vyšli 

pred chrám a v areáli kostolného dvora zasadili „prefektovu 

lipu“. V krátkom prího-

vore bolo okrem iného 

povedané: „Sadíme tu 

lipu! Sadíme strom Slo-

vanov! Pripomíname si 

10 rokov od odchodu 

do blaženej večnosti 

nášho rodáka vdp. Emi-

la Bobockého. Tento 

rok je ale aj rokom jeho 

tu na zemi nedožitých 

100 rokov. Kiežby tento strom videl a zažil aj ďalšie primície 

v našej farnosti.“ 

Na záver sa ešte zídené spoločenstvo veriacich s kňazmi 

presunulo na cintorín, kde sa pri hrobe vdp. Emila pomodlili 

za jeho spásu. 

Spomienka na don Františka Macháča sa konala 
14.5.2017 v našom kostole 
Deň spomienky na don Františka Macháča, SDB a sadenie 

„lipy povolaní“. Po dvoch týždňoch sa v našom kostole v Po-

dolí znova konala spomienková liturgia na jedného z našich 

kňazov – rodákov. Ubehlo totiž 10 rokov od smrti salezián-

skeho kňaza – nášho don Ferka Macháča. Pri tejto príleži-

tosti v nedeľu 14. mája celebroval sv. omšu vdp. farár Peter 

Jelínek, ktorý je odchovancom a bývalým študentom sale-

ziánskeho gymnázia v Šaštíne. A v homílii po evanjeliu sa k 

zhromaždenému Božiemu ľudu prihovoril don Jozef Domeny, 

SDB, saleziánsky kňaz.

Obec Podolie a ZŠsMŠ organizovala 3. júna 2017 oslavu 
Medzinárodného dňa detí 

V sobotu na tréningo-

vom ihrisku sa stretlo 

veľa detí i rodičov, aby 

spolu hrami, súťažami 

a rôznymi vystúpeniami, 

oslávili MDD. Vstup bol 

voľný, okrem rôznych 

súťaží si všetci moh-

li pozrieť vystúpenie 

Hands up crew freestyle 

(žonglovanie s loptami). 

Z Policajného zboru SR predviedol psovod poslušnosť svoj-

ho cvičeného psa, ako pes zadržal páchateľa. Deti si ďalej 

mohli prezrieť, posedieť v dvoch policajných autách a poroz-

právať sa s policajtmi. Nakoniec sa predviedla ťažká vojen-

ská technika a deti sa previezli v pásových bojových vozid-

lách. Pre všetkých bolo pripravené občerstvenie. Podávala 

sa cigánska, klobásky, párky, kofola, pivo, džúsy, koláčiky, 

sladkosti a iné dobroty. Ďakujeme za organizáciu učiteľom a 

zamestnancom ZŠ, poslancom OZ, všetkým ochotníkom a 

sponzorom. 

V sobotu 24. júna 2017 sa na ihrisku v Podolí konala Fur-
manská súťaž 
Obec Podolie, PD Po-

dolie v spolupráci s 

ZCHK na Slovensku 

poriadala Furmanskú 

súťaž - Podolská kon-

ská show. Tohto roku 

sa jej zúčastnil rekord-

ný počet furmanov - 

pätnásť, ktorí súťažili v 

troch súťažiach. Celko-

vým víťazom sa stal Patrik Játy zo Pšurnovíc. Náš Jozef Ha-

lás sa umiestnil na 6. mieste. 

Poďakovanie za 5. mobilný odber krvi v Podolí 12.7.2017 
Dňa 12.7.2017 sa uskutočnil 5. mobilný odber krvi v škol-

skej jedálni ZŠ školy v Podolí. Úprimne ďakujeme všetkým 

28 darcom, ktorí prišli a pomohli neznámym a odkázaným 

ľuďom, pre ktorých darovaná krv znamená život. Poďakova-



nie patrí aj sponzorom 

občerstvenia: pánovi 

Miroslavovi Mrekajovi, 

fi rme Vacuumschmelze 

Horná Streda. Ďaku-

jeme Sylvii a Jurajovi 

Marákovým, ktorí pra-

videlne organizujú a za-

bezpečujú organizáciu 

odberu krvi v Podolí. Za 

prepožičanie priestorov 

ďakujeme vedeniu našej ZŠ v Podolí. 

Návšteva Župana Trenčianskeho samosprávneho kraja v 
Podolí dňa 15.7.2017 

Dňa 15.07.2017 navštívil našu obec župan Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, pán Jaroslav Baška, tiež poslanec 

NR SR, v rámci svojej cyklistickej Tour de BAŠKA. Starost-

ka obce Anna Čechvalová, spolu s našimi spoluobčanmi a 

dychovou hudbou Po-

dolanka, privítala pána 

Bašku i so svojim pe-

lotónom v areáli Parku 

miniatúr. Spolu s pánom 

Baškom pribicykloval k 

nám i pán Dušan Bubla-

vý, poslanec NR SR a 

starosta susednej obce 

Častkovce. Starostka 

obce poďakovala náš-

mu Županovi a tiež poslancovi NR Dušanovi Bublavému, za 

opravu cesty medzi Podolím a Pobedimom a v spoločnom 

rozhovore ich tiež požiadala o podporu pri našej žiadosti o 

multifunkčné ihrisko, ktoré má byť umiestnené v areáli ZŠ. 

Pomoc obidvaja prisľúbili. Následne pelotón pokračoval 

smerom na Čachtice.

Obec 29.7.2017 nechala inštalovať novú zastávku na 
„otoči“ na kopaniciach 
Obec Podolie objednala u pána Jozefa Chromeka drevený 

posed pre čakajúcich 

na autobus, ale i pre 

cyklistov, či peších. 

Obyvatelia kopaníc ju 

vymenili za starú au-

tobusovú zastávku na 

„otoči“. Určite prispeje 

ku skrášleniu miesta, 

pre posedenie si, mož-

no i pre posedenie su-

sedov. Nech dlho slúži 

svojmu účelu. Za pomoc pri osádzaní ďakujeme aj Bohušovi 

Čechvalovi, manželom Kostanievcovým.  

Dňa 25. augusta 2017 sme oslávili 73. výročie SNP. 
Oslavy sa konali na 

tribúne miestneho fut-

balového štadióna. Prí-

tomní boli hostia Mgr. 

Dušan Bublavý, posla-

nec NR SR, vojaci vo 

výslužbe, poslanci OZ 

Podolie, predseda PD 

Podolie Ing. Ján Gúčik, 

Ing. Čarada i naši spo-

luobčania. Po prího-

voroch starostka obce 

Mgr, Anna Čechvalová 

zapálila tradičnú vatru, 

deti si opekali špeká-

čiky, podával sa guláš, 

nápoje, k dobrej nálade 

i do tanca hrala dycho-

vá hudba Podolanka, 

po zotmení pán Miro-

slav Mrekaj pripravil 

krásny ohňostroj. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na príprave 

osláv podieľali. 

Kopanický cintorín má nové oplotenie, 31.8.2017 
Ešte cez prázdniny sme pokračovali v novom oplotení na cin-

toríne na Kopaniciach. Starý plot už bol poznačený časom 

a tiež poslúžil pred časom niekomu ako lacný tovar v zber-

ných surovinách. Pred dvomi rokmi sme obnovili oplotenie z 

hornej strany a teraz sme pokračovali od „jarka“ a zo spod-

nej strany. Začalo sa ešte minulú jeseň, keď boli odstráne-

né zvyšky starého oplotenia a tiež odstránená tráva a kríky. 

Pokračovali sme teraz v júli a auguste. Zabetónovali sa nové 

stĺpiky a natiahlo pletivo. A tiež sa opravila a natrela vstupná 

brána. Treba len dúfať, že oplotenie bude slúžiť svojmu úče-

lu a neskončí tam, kde predchádzajúce. Budúci rok by sme 

chceli dokončiť oplotenie z prednej strany cintorína. Ďakujem 

hlavne Mgr. Bohuslavovi Čechvalovi i za spoluprácu aktivač-

ným pracovníkom Obecného úradu v Podolí.

V nedeľu 15. 10. 2017 sme po generálnej oprave otvorili 
Dom smútku, Kultúrny dom a začali so stavbou kanalizá-
cie obce. 
Za prítomnosti pozvaných hostí a našich spoluobčanov sme 

po generálnych opravách požehnali a otvorili Dom smútku, 

Kultúrny dom a otvorili výstavbu kanalizácie Podolia a Očko-

va. Dom smútku sme 

zrekonštruovali za 276 

822.- €, Kultúrny dom 

za 737 792.- € a na ka-

nalizáciu sme dostali z 

fondov EÚ a SR 6 171 

167.- €. Realizátor stav-

by kanalizácie na stret-

nutí s občanmi v kultúr-

nom dome prezentoval 

spôsob, termíny reali-

zácie kanalizácie i zria-

ďovanie domových prí-

pojok. Za realizátora tu 

boli prítomní pán Gaňa, 

Hikl, Sládek z M-Silnice. 

Pán Hikl má na Obec-

nom úrade v Podolí zri-

adenú dočasnú kance-

láriu, kde ho môžete v 

prípade potreby navští-

viť alebo kontaktovať na 

tel.: 0908 979 050, mail 

martin.hikl@tucon.sk



PÁR SLOV O NAŠEJ ŠKOLE

Na škole máme za sebou už 4 mesiace činorodej práce. 

Tento školský rok sme začali s počtom žiakov 225. Počet 

tried stúpol o jednu na 12, v prvom, druhom a siedmom  

ročníku máme paralelné triedy A, B. Už veľa rokov sa po-

čet žiakov školy drží okolo čísla 220. Pribudli nám aj noví 

zamestnanci. Prijali sme nového angličtinára PhDr. Pavla 

Brezu a tiež nové upratovačky p. Ingrid Búzekovú a p. Mar-

tinu Gáborovú.

Do 1. ročníka nastúpilo 31 žiačikov, ktorí už majú najťažšie 

chvíľky v školských laviciach za sebou a už sa na školské 

prostredie pekne adaptovali. Občas síce tykajú pani uči-

teľkám a inokedy zas zápasia s mäskom na tanieri v jedálni, 

ale veríme, že aj v tomto sa zlepšia. Naši prváci sa tak, ako 

tí vlaňajší, učia písať nespojitým písmom Comenia Script. 

A naše pani učiteľky si ho nevedia vynachváliť. Rukopis detí 

je oveľa krajší a sami sme zvedaví, ako tieto deti budú písať 

vo vyšších ročníkoch, lebo dnes majú staršie deti veľmi zlý 

a často takmer nečitateľný rukopis. A pretože nové písmo 

je nespojité, deti robia menej chýb v diakritike.

Máme za sebou i prvé úspechy. Pretože naša školská 

dielňa je celkom dobre vybavená  a v tomto roku niektoré 

ročníky mávajú dvojhodinovky techniky v dielni, rozhodli sa 

páni učitelia Mgr. Bobocký a Mgr. Čechvala zapojiť žiakov 

prvýkrát v histórii školy do Technickej olympiády. A hneď 

s pekným úspechom v okresnom kole. Dvojica chlapcov 

Patrik Gúčik z 9.A a Peter Burza z 8.A skončili na 2. mieste, 

jednotlivec Juraj Strýček  zo 7.A v nižšej kategórii skon-

čil tretí. Chlapci postupujú do krajského kola. Darí sa nám 

aj na poli recitačných súťaží. Vyniká Petra Sedláčeková zo 

7.A, ktorá v súťaži „Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas“ v 

prednese slovenskej rozprávky získala na okresnej úrovni 

2. miesto, v  prednese kresťanskej poézie a prózy získala 3. 

Október - mesiac úcty k starším - obec pozvala jubilan-
tov 22.10.2017 na sláv-
nostné posedenie
Ani tento rok obec ne-

zabudla na svojich ju-

bilantov 60, 65, 70, 75, 

80 - ročných a všetkých 

našich občanov nad 

80 rokov a pozvala ich 

z príležitosti Mesiaca 

úcty k starším v nedeľu 

22.10. 2017 na sláv-

nostné posedenie do 

Kultúrneho domu. 

22.11.2017 sa konal ďalší mobilný odber krvi 
V stredu 22.11.2017 sme privítali na mobilnom odbere krvi 25 

dobrých ľudí, krv sa odobrala 20 darcom. Veľmi pekne ďaku-

jem všetkým zúčastneným, že sa vás vždy zíde aspoň takéto 

množstvo. Vďaka patrí aj pánovi Mrekajovi za sponzorovanie 

občerstvenia, obci Podolie za poskytnutie kultúrneho domu 

a najmä Sylvii Marákovej a jej rodine, za organizovanie tohto 

pravidelného odberu. 

V našom kine v Podolí sme dňa 2.12.2017 začali s nepra-
videlným premietaním. 
Prvým bolo premietanie fi lmu Fantastické zvery a ich výskyt. 

Vstup bol voľný a kino zaplnené našimi, najmä mladými ob-

čanmi. S premietaním chceme pokračovať i naďalej. Za prí-

pravu a premietanie ďakujeme nášmu poslancovi  Mgr. Ras-

ťovi Bobockému.

Po Podolí už tradič-
ne chodil Mikuláš 
5.12.2017 
Dobré deti v našej obci 

navštívil Mikuláš, ktorý 

im dal darčeky. Za po-

moc ďakujeme Milanovi 

Macháčovi-Mikulášo-

vi, Katke Macháčovej-anjelovi, Katke Červeňanskej-čertovi, 

Adrianovi Macháčovi-čertovi a starostke obce Anne Čechva-

lovej.

Tretia adventná ne-
deľa 17.12.2017 navo-
dila v obci vianočnú 
atmosféru 
Obec zorganizovala už 

tradičné Vianočné trhy 

s kvalitným Vianočným 

programom Základnej 

školy s materskou ško-

lou. Občania si mohli 

prezrieť výrobky našich 

remeselníkov, výstavu 

patchwork výrobkov 

klubu z Piešťan, na-

vštíviť knižnicu, požičať 

knihy, dať si urobiť via-

nočné fotografi e rodiny, 

kúpiť si oblátky, med, 

vianočnú kapustnicu, 

punč, varené víno, gri-

lované mäso, chleba s masťou a cibuľou. Starostka obce 

ďakuje všetkým, ktorí ku vianočnému poobediu prispeli. Na-

jmä učiteľom a žiakom základnej školy, poslancom obecného 

zastupiteľstva, zamestnancom obce, mladým mamičkám z 

knižnice i všetkým vystavovateľom a predajcom. 

PODOLSKÁ ŠKOLA INFORMUJE



miesto v krajskom kole súťaže „...a slovo bolo u Boha...“. 

Paulínka Gúčiková z 9.A zabojovala v olympiáde v sloven-

skom jazyku a literatúre a získala v okresnom kole cenné 

3. miesto. Už tradične dobre naštartovali naši strelci. Majú 

za sebou zatiaľ okresné kolo a obe družstvá postupujú na 

kraj. Družstvo starších žiakov v zložení: Filip Porubský z 8A, 

Lea Hrušovská z 8A, Roman Černý z 8A  nastrieľalo 821 b. 

a skončilo na 1. mieste a podobne skončilo na 1. mieste aj 

družstvo mladších žiakov v zložení: Anežka Porubská 7A, 

Miška Hluchá 7A, Adam Bobocký 5A (805 b.) Na kraj okrem 

nich postupuje ešte jednotlivkyňa Sára Šimnová, ktorá 

skončila na okrese tretia. Naši skokani do výšky navštívili 

družobnú školu v Strání, kde v súťaži Straňanská laťka vy-

skákala Emma Ščepková zo 7B 2. miesto.

Život v našej škole je rôznorodý a nie je stále len o učení. 

Spestrujeme ho mnohými zaujímavými akciami. Teraz v de-

cembri sme žili nácvikom vianočného programu Anjelské 

hviezdy, ktorý sme predviedli verejnosti v nedeľu 17. de-

cembra 2017. Nacvičiť program bolo náročné, pretože šlo 

o dielčie výstupy, ktoré mali na starosti jednotliví učitelia 

a žiaci a ktoré boli skĺbené do jednoliateho celku prepojo-

vacím motívom neba a pozorovania diania na zemi anjelmi 

a svätým Petrom. Prvýkrát sme si odskúšali prepojiť reali-

tu s natočeným videom. Veríme, že sme verejnosť zaujali 

a vyplnili vianočnou rozprávkou tretiu adventnú nedeľu. Pri 

príprave programu oceňujem tímovú prácu učiteľského ko-

lektívu a výborný prístup mnohých vystupujúcich detí.

Spomeňme aj ďalšie zaujímavé akcie na škole. Dňa 6. de-

cembra 2017 pripravil žiacky parlament pre deti 1. stupňa 

Mikulášsko-čertovské hry plné zábavných súťaží. Naši ži-

aci absolvovali zaujímavé besedy: piataci a šiestaci bese-

dovali s bývalou riaditeľkou družobnej školy v Strání Mgr. 

Michalčíkovou o krajine Peru, ktorú navštívila. Žiaci 5., 6., 

7. ročníka besedovali s psychologičkou Máriou Tóthovou 

Šimčákovou na tému „Deti na nete“. Navštívili nás ľudia 

z organizácie Škola hrou a predviedli zaujímavú chemickú 

show. Pani učiteľky 1. st. pripravili v jeseni  pre deti akciu 

Deň plný vitamínov. Pre okolité školy sme usporiadali špor-

tovú atletickú súťaž Podolský päťboj. Naši žiaci športovali 

v majstrovstvách školy v cezpoľnom behu aj v novej súťaži 

Podolský duatlon, kde sme kombinovali beh s cyklistikou. 

Pre prvákov a druhákov našej školy bol týždeň od 6. 11. 

do 10. 11. 2017 výnimočný. Každý deň sa naši najmenší 

školáci po 1. vyučovacej hodine vybrali na zimný štadión 

do Nového Mesta nad Váhom, kde si zdokonaľovali pod 

vedením skúsených inštruktorov zo športového klubu Pen-

guin Nové Mesto nad Váhom svoje schopnosti na ľade. Ab-

solvovali totiž kurz ľadového korčuľovania. Okrem týchto 

aktivít na škole funguje 10 záujmových krúžkov, kde sa de-

ťom naši učitelia venujú pravidelne a v mimovyučovacom 

čase.

A v akých projektoch sme zapojení?

• EkoAlarm – do projektu nás vybrali teraz v decem-

bri, začne sa realizovať od januára 2018, získame do 

tried koše na triedený odpad, budeme sa učiť čo na-

jlepšie separovať, v projekte budeme mať mentorov 

a preškolený žiacky tím, ktorý bude mentorovať ďal-

ších žiakov v triedach

• Záložka do knihy spája školy – opäť sme čítali 

a potom kreslili záložky a poslali partnerskej škole 

do Zázrivej, projektom rozvíjame výtvarné zručnosti 

a čitateľskú gramotnosť

• Ručne maľované mapy - spolupracujeme na tomto 

projekte tým, že sme nakreslili obrázky školy a do-

minanty obce a poslali výrobcovi máp, o našej škole 

a obci budú na mape informácie a naše obrázky

• Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice – 

v rámci projektu sa žiaci 6.A pod vedením učiteľov 

slovenčiny zaoberali zábavnou formou jeden deň 

osobnosťou Milana Rastislava Štefánika, dňu pred-

chádzala exkurzia na Bradle, v projekte sa deti učili 

vyhľadávať a spracúvať informácie, rozvíjali sme his-

torické vedomosti aj čitateľskú gramotnosť

• Recyklohry – v tomto projekte zbierame elektro-

spotrebiče, batérie, výbojky, tonery, odovzdávame 

ich a získavame body, občas vyriešime nejakú za-

ujímavú úlohu, 

učíme deti my-

slieť ekologicky 

• Školské ovo-
cie – z projektu 

profi tujú deti, 

ktoré sa stra-

vujú, pretože 

majú k strave 

na prilepšenie 

jablká, hrušky, 

ovocné šťavy z Plantexu vo Veselom

• Školské mlieko – v rámci projektu sa poskytujú 

mliečne výrobky do jedálne za výhodnejšie ceny

Teším sa, že v našej škole je činorodý kolektív zamestnan-

cov, ktorí vedia spolupracovať, motivovať sa, majú záu-

jem napredovať, vzdelávať sa, inovovať vyučovací proces, 

skrášľovať školské prostredie. Teším sa, že mnohí žiaci pod 

vedením svojich učiteľov napredujú vo svojom vzdelávaní, 



dosahujú pekné umiestnenia na súťažiach. Vedia ukázať na 

exkurziách slušné správanie, záujem o výklad a pozornosť. 

Aj na našej škole však nie je všetko ružové, problémy, ktoré 

sa vyskytnú, sa však snažíme riešiť či už so žiakmi, rodičmi, 

či na úrovni vedenia školy. Lebo našou snahou je, aby naša 

škola znamenala pre okolie. POJEM. Tak, ako to máme vo 

svojom vzdelávacom programe.

POZVÁNKA
Vážení občania!  Srdečne vás pozývame na 14. ročník 
Fašiangového školského plesu, ktorý organizuje Rodi-

čovské združenie, ZŠ s MŠ a obec Podolie v sobotu 20. 
januára 2018 od 19.30 hod. v KD Podolie. Do tanca hra-

jú skupiny TENOR a TRNAFSKÁ CIMBALOFKA. Vstup len 

nad 18 rokov. Čaká na vás bohatá tombola, 2 x teplá ve-

čera, prípitok, domáce koláče a slané pečivo, program v 

štýle latino a folklóru. Vstupné: 21 €. Vstupenky si môžete 

zakúpiť na riaditeľstve školy (tel.: 032/7408412,7408411, 

0902 886 370).

RNDr. Janka Schreiberová, RŠ

Park miniatúr v Podolí má za sebou opäť ďalšiu úspeš-
nú sezónu. 

Celá sezóna sa niesla v duchu čísla 70 modelov v expozí-

cii. Vďaka veľkej pomoci rodáka z Podolia práce na Brati-

slavskom hrade prebiehali v riadnom tempe, momentálne 

fi nišujeme na objekte Kasární. Takmer sa nám podarilo spl-

niť si cieľ, ukončiť stavbu modelu do konca tohto roka. Aj 

počet návštevníkov sa nám opäť pekne zaokrúhlil, prešvihli 

sme sa cez 30 000. Na začiatku nám pribudlo množstvo 

povinností, keďže predajňu a kancelárske priestory sme 

prerábali takpovediac za chodu. Od apríla sme vítali  ná-

vštevníkov vo vynovených priestoroch, kde sme okrem tra-

dičnej ponuky suvenírov a občerstvenia ponúkali aj čapo-

vané nápoje prvýkrát.

Veľká noc je tradične naštartovaním sezóny ako sa patrí. 

Zberanie vajíčok, sladké odmeny a iné veľkonočné disciplí-

ny sa tešia veľkej obľube hlavne u detí. Počas posledných 

pár rokov nás Hodové slávnosti v obci väčšinou prekva-

pia premenlivým počasím, návštevníkov to ale neodradí. 

Májové sviatky odštartujú 2 mesiace, kedy nás navštevujú 

hlavne školské zájazdy a iné organizované skupiny. Aby si 

prehliadku nášho areálu lepšie zapamätali a užili, radi im na 

požiadanie poskytneme sprievodcu. Zaujímavosti z histó-

rie modelov a areálu sa môžu dozvedieť aj na panelových 

výstavách priamo v areáli. Počas všetkých podujatí v tom-

to roku nás riadne potrápilo počasie. Deň detí, 2.koncert 

skupiny Slniečko, či Nočná prehliadka, všetky nám kazilo 

premenlivé počasie.  Každá z týmto akcií je pre nás nie-

čím výnimočná. Deti sú najvďačnejšie publikum, súťažiť 

a plniť rozprávkové disciplíny ich len tak neomrzí. Spolu 

z dôchodcami preskúšajú naše vedomosti množstvom otá-

zok. Hudba v netradičnom prostredí má niečo do seba. Na 

letné prázdniny u nás zasvietilo Slniečko, dátum 7.7.2017 

bol naozaj magický. A svetielka a lampičky náš areál vždy 

krásne rozsvietia, prehliadky so sprievodcami dodajú ma-

gickú atmosféru,  odvážlivcov neodradil ani celodenný 

dážď. Nielen Bratislavský hrad, ale aj iné unikátne zaují-

mavé a pútavé objekty v areáli priťahujú pozornosť médií. 

Bombastický článok v Plus jeden deň, Pravde či Novom 

čase zviditeľnili nielen náš areál ale aj obec Podolie. Opäť 

sa rozšírili rady zahraničných návštevníkov z ďalších unikát-

nych krajín z celého sveta. Viacerí si pri prezeraní expozície 

niekedy ani neuvedomia, aký náročný na prácu a peniaze 

každý model je. A opäť sme získali netradičnú ponuku, kto-

rá Park miniatúr aj Obec Podolie poriadne zviditeľní. Jeden 

diel druhej série populárneho seriálu Prázdniny sa natáčal 

aj u nás. Mohli sme sa na vlastné oči presvedčiť aké nároč-

né je natáčanie, prácu fi lmového štábu zblízka. A koncom 

roka nám už neostáva nič iné len bilancovať a vyhodnotiť 

pozitívne aj kritické pripomienky a samozrejme pracovať 

na ich zlepšení. Rastúca návštevnosť sa z roka na rok viac 

odzrkadlí na modeloch, nevyhnutné opravy a údržba nám 

zaberú celú zimu. A nezabúdame ani na nové modely, už  

intenzívne pracujeme na novinkách. Všetkým spolupracov-

níkom, partnerom a kolegom by sme radi zaželali príjemné 

sviatky a pokojné ukončenia náročného roku. A do toho 

Nového si želáme, aby bol pre nás ešte úspešnejší. 15 ro-

kov fungovania Parku miniatúr by sme mali poriadne oslá-

viť.

Maja Zuzaniaková

V tomto roku oslávil 60 

rokov života predseda PD 

Podolie, dlhoročný poslanec 

Obecného zastupiteľstva v 

Podolí  Ing. Ján Gúčik.

K jubileu srdečne blaho-

želáme, prajeme veľa zdra-

via a elánu v ďalšom živote 

a ďakujeme za dlhoročnú 

prácu pre obec.



ŠPORT

OŠK PODOLIE - Mládež 2017

Po konci jarnej časti ročníka 2016/2017 nebolo možné 

pre nízke počet hráčov prihlásiť mužstvo starších žiakov do 

nového súťažného ročníka. 

V priebehu mája som sa stretol v miestnom klube v kniž-

nici s viacerými mamičkami, ktoré mali záujem dať svoje 

deti na futbal a tak sme sa rozhodli založiť futbalovú prí-

pravku OŠK Podolie.

Záujem detí o tréningy bol od začiatku vysoký a tento 

záujem pretrváva dodnes. Tým, že počet detí a aj vekové 

rozmedzie boli vysoké(5-11 rokov), a keďže niektorí chlapci 

už predtým trénovali a hrali za žiakov, prihlásili sme mužstvo 

do súťaže Obfz – Prípravka MIX.

Počas augusta a septembra sme odohrali 6 súťažných 

turnajov, kde sme si merali sily so susednými obcami Čast-

kovce, Čachtice a aj proti Novému Mestu. Na malých futba-

listoch bol turnaj od turnaja vidieť rozdiel v tom, ako sa po-

stupne zlepšujeme. Počas turnaja, ktorý sme organizovali, 

aj keď za nepriaznivého počasia, ale veľmi peknej návštevy, 

sme si dokonca na svoje konto pripísali prvé víťazstvo! To 

sme patrične oslávili detským šampanským.

V tréningovom procese, a za stále dobrej tréningovej do-

chádzky, sme pokračovali až do polovice decembra-väčši-

nou už v telocvični. 

Na chlapcoch a dievčatách, ktoré chodia trénovať je vid-

no, že ich športová aktivita baví a majú chuť sa rozvíjať aj 

po futbalovej stránke. Hlavne ma teší, že na zápasoch, ale 

aj tréningoch, je vždy veľká podpora rodičov, ktorí pomohli 

aj priamo s organizovaním turnaja.

Pevne verím, že toto nadšenie u detí aj rodičov vydrží 

čo najdlhšie a budeme môcť aj naďalej pokračovať v peknej 

spolupráci a rozvíjať u detí futbalový um a športového du-

cha. Dvere pre deti, ktoré by sa k nám chceli pridať, sú stále 

otvorené. Všetky informácie o nás nájdete vo FB skupine 

„Futbalová škôlka OŠK Podolie“

Momentálne máme v našich radoch týchto futbalistov 

a futbalistky:

Matej Moravčík, Nikolaj Černý, Tadeáš Gono, Marek 

Zemko, Ondrej Červeňanský, Matúš Polák, Oliver Mucska, 

Jakub Masár, Patrik Ray, Andrejko Halčin, Vikinka Halčino-

vá, Sofi nka Fraňová, Robko Augustín, Davidko Čechvala, 

Paťko Murka, Renko Herák, Tomáško Miklo, Riško Gablech, 

Matúško Kohút. Trénerom je Tomáš Bobocký a asistentom 

Róbert Augustín.

A-mužstvo OŠK Podolie Jeseň 2017
Mužstvo dospelých odštartovalo svoju ďalšiu sezónu v 

5.lige SEVER. Do mužstva sa počas súťaže pripojili nový 

hráči- Dávid Kačerek a Patrik Bogora. Trénerom mužstva 

zostal Peter Vojtech.

Štart súťaže nebol tak ako minulý rok práve ideálny, keď 

sme po 5 odohraných kolách mali na konte len 3 body za 

domáce víťazstvo nad Ladcami (6:0). Výkony mužstva boli 

počas celej jesene ako na hojdačke. Mrzí najmä domáca 

prehra s dovtedy poslednou Veľkou Hradnou (0:1) alebo 

•   PODOLSKÝ CHÝRNIK   •

VÍTAME DO ŽIVOTA

Ladislav Moravčík, s.č. 238

Gabriel Ganobčík, s.č. 776

Lea Vendžúrová, s.č. 221

Lívia Lakatošová, s.č. 129

Damián Šandor, s.č. 87

Patrik Teo Herák, s.č.192

Milan Matejka, s.č. 413

Ondrej Tupý – Alexandra Pyšná

Lukáš Boris – Lenka Augustínová

Miroslav Zápalka – Nikola Bielková

Marek Petruš – Katarína Bublavá

Ing. Mário Palcút – Mgr. Martina Maráková

Marek Luštík – Radoslava Čechvalová

Martin Šprlák – Michaela Červeňanská

Adriana Heráková -  Róbert Bundál 

ROZLÚČILI SME SA

František Kovaľ, s.č. 58
Ing. Vladimír Gúčik, s.č. 551

Ján Zemko, s.č. 512
Mária Bublavá, s.č. 671

Bohumil Čechvala, s.č. 964
Mária Ščepková, s.č. 681
Mária Gúčiková, s.č. 636
Helena Bieliková, s.č. 694
Agneša Fogašová, s.č. 15
Michal Čechvala, s.č. 564
Ľubomír Marák, s.č. 728

Ivan Červeňanský, s.č. 720
Ján Uhlík, s.č. 223 



prehra na Starej Turej, kde sme jednoznačne mali bodovať. 

Tieto výkony boli spôsobené hlavne slabou tréningovou 

účasťou, ktorá sa odzrkadlila v zápasoch a hlavne nepre-

mieňaním gólových šancí. 

V konečnej tabuľke sme obsadili spomedzi 16 účastníkov 

13. miesto s 12 nazbieranými bodmi za 3 výhry, 3 remízy a 9 

prehier. Najlepším strelcom je s 5 gólmi Martin Prosňanský. 

Pevne veríme, že mužstvo sa počas zimnej prestávky skon-

soliduje a začne na jar podávať kvalitnejšie výkony.

    Tomáš Bobocký

Náš spoluobčan 

Vladislav Augustín v 

tomto roku oslávil 70 

rokov svojho života. 

Bol dlhoročným fut-

balistom za obec Po-

dolie, neskôr pomáhal 

ako funkcionár a stále 

je nadšeným fanúši-

kom podolského fut-

balu. Prajeme mu všetko najlepšie, veľa zdravia a šťastia do 

ďalších rokov.

V našej školskej 

telocvični sa neustále 

športuje. Okrem ško-

lákov tu pravidelne 

cvičia ženy, hrajú tu 

nohejbal a volejbal. 

Tento rok volejbalistov 

navštívil aj Mikuláš so 

svojim sprievodom a 

rozdal im malé sladkosti.

Podolie už tri roky medzi futsalovou elitou !
Čas nám neúprosne plynie a ani sme sa nenazdali a náš 

Podolský futsalový klub vstúpil v septembri do svojej sied-

mej futsalovej sezóny a do tretej v tej najvyššej súťaži na 

Slovensku. Tento ročník je však trocha iný ako tie minulé. 

Už od začiatku sa nám takpovediac lepí smola na päty 

a neustále musíme prekonávať problémy, ktorých je neúre-

kom. Zatiaľ to však zvládame.

S prípravou sme začali v polovici augusta. K dispozí-

cii sme dostali halu len raz do týždňa, čo je pre nás veľmi 

málo. Potrebné je trénovať na palubovke minimálne dva-

krát. S týmto problémom sme sa už vyrovnali. Čo sa týka 

kádra, tak pôvodne mal do sezóny nastúpiť káder z konca 

minulého ročníka, ale žiaľ niektorí hráči sa rozhodli prestúpiť 

do konkurenčného tímu. My sme klub, ktorý nedokáže kon-

kurovať po fi nančnej stránke žiadnemu klubu v lige. Ale o to 

je to pre nás väčšia výzva ukázať všetkým, že sa to dá robiť 

aj inak. No ak nastanú väčšie zmeny v kádri, tak potom je 

to veľmi náročné. Do tímu sa nám podarilo dostať aj štyroch 

nových hráčov. Iba dvaja z nich mali futsalové skúsenosti. 

Káder tak prešiel veľkou obmenou a ešte stále sa formuje.

V príprave sme odohrali 4 prípravné zápasy, v ktorých sme 

sa snažili nájsť to najlepšie zloženie jednotlivých štvoriek. Prí-

ležitosť hrať dostali vo veľkom rozsahu všetci hráči, no aj tí, 

ktorí v minulom roku veľmi nenastupovali. Práve tu mali uká-

zať svoje kvality a mali zabojovať o svoje miesto v zostave.

Pred sezónou sme si stanovili aj ciele, ktoré by sme chceli 

dosiahnuť. Jednoznačne sa chceme udržať v lige a cieľom 

je teda umiestniť sa na miestach zaručujúcich play-off. Jed-

noznačne sa chceme vyhnúť baráži, ktorá je veľmi náročná.

Nový ročník sa pre nás začal domácim zápasom s Wild 

Boys, ktorý prešiel veľkou obmenou kádra. V zápase sme 

ťahali za kratší koniec. Prehrali sme 1:4. Potom nasledoval 

zápas s nováčikom súťaže, Trnavou. V tomto dramatickom 

zápase sme nakoniec tiež prehrali (6:5), keď sme inkasovali 

gól v samom závere stretnutia. Prvé body sme si vychutna-

li až vo štvrtok kole, keď sme v domácom zápase porazili 

Banskú Bystricu 4:3. V piatom kole sme so Slovanom Bra-

tislava prehrali vysoko 16:1, ale tento tím prevyšuje všetky 

tímy a aj našu ligu. Jeho výsledky vravia za všetko. Ďalšie 

body sme si pripísali v šiestom kole, tiež v domácom zá-

pase, tentoraz sme porazili Levice 4:3. Po Leviciach sme 

cestovali do Nových Zámkov, kde sme remizovali 2:2 V ta-

buľke sme momentálne na 9. mieste, ale máme rovnaký 

počet bodov ako dva ďalšie celky pred nami. Tabuľka sa 

začína deliť na dve časti. Našimi súpermi sú tímy ako: Levi-

ce, N. Zámky, B. Bystrica, Trnava. S týmito celkami budeme 

bojovať o miesta v play-off.

Tento rok zakončíme domácim predvianočným zápa-

som, ktorý odohráme dňa 23.12.2017 o 18.00 hod. Privíta-

me hráčov z Trnavy. 

Káder
Brankári: Bobocký Ivan, Trebatický Matej

Hráči: Bobocký Rastislav, Pyšný Daniel, Gajdošík Marek, 

Šimor Ján, Pagáč Andrej, Kirka Lukáš, Prekop Jaroslav, 

Tuka Ján, Drexler Alex, Čavojský Denis, Šurin Šimon, Šebek 

Martin, Šebek Lukáš, Lackovič Lukáš

Periodicita  vydávania  2x  ročne.  Neprešlo  jazykovou  úpravou.  Vydáva: 

Obec  Podolie, č. 566,  916 22 Podolie,  IČO 00311928,  tel. 032 7794102, 

mail: podolie@podolie.sk   Zodpovedný redaktor:   Mgr. Peter Čechvala.  

Grafi cká úprava a tlač: PN print spol. s r.o., Štefánikova 130, 921 01 Piešťa-

ny.  ISSN  1339 - 2921,  Evidenčné číslo: EV 4744/13.

Redakčná rada praje všetkým 

svojim čitateľom veselé a pokoj-

né prežitie vianočných sviatkov 

v kruhu svojich najbližších a želá 

všetkým veľa zdravia, osobných 

i pracovných úspechov v nad-

chádzajúcom novom roku 2018.
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