
ĎAKOVNÁ KOLEDA SRDCA

S narodením Ježiša Krista to bolo takto... Týmito slova-

mi nám sv. Písmo objasňuje okolnosti, ktoré predchádzali 

narodeniu Ježiša Krista v Betleheme. Čas, miesto, situá-

cia, v ktorej sa nachádzalo celé ľudstvo. 

Aj mimobiblické správy nás informujú 

o udalostiach v Rímskej ríši i okolo nej 

za jej hranicami. Bola to plnosť času... 

Od Adama a Evy, ktorí boli vyhostení 

z Raja pre neposlušnosť voči Bohu, ľud-

stvo prešlo dlhú púť až k bránam mes-

tečka Betlehem. A plač práve narode-

ného dieťaťa sa ozýva do sveta. Nielen 

ten. Je tu hlas a spev anjelov, postupne 

spievajú pastieri a zaznievajú koledy. 

Ten náš duchovný pohyb, akoby sa od-

víjal z opačnej strany. Spievame koledy, 

máme pripravené vianočné stromy, pod 

nimi betlehemy, jasličky. A tieto atribúty 

nás privádzajú k pravde. To Dieťa je tá 

najpodstatnejšia pravda Vianoc! Boh 

sa stal človekom. Toto Dieťa ležiace 

na sene je Boží syn a vykupiteľ člove-

ka. Keď v našich časoch je krst dieťaťa 

(skutočný krst ako sviatosť), jeho rodičia 

sa nahlas modlia pred celým spoločen-

stvom slová: Bože, žehnaj naše dieťa... 

Keď sa v našich časoch uzatvára svia-

tosť manželstva, na konci sobášnej prísahy obaja vstupu-

júci do sviatostného zväzku vyslovujú slová: Tak mi Pán 

Boh pomáhaj... Azda si to pre nejaké dôvody vždy neuve-

domujeme, ale to malé dieťa, ktoré za 33 rokov vyrástlo, je 

tým Bohom, ktorého vzývame, uctievame, potrebujeme.

Vianoce sú však sviatkami Jeho prí-

chodu a my sa môžeme postaviť k ľu-

ďom, ktorí sú bytostne potešení jeho 

príchodom medzi nás. Ba viac, ako-

by v nás silnie povedomie, že vtedy, 

keď sme uverili v Ježiša, on sa vlastne 

narodil v našom srdci. Nenásilne, ne-

nápadne, tak jemne a pravdivo. Tak, 

ako to dokáže jedine a jedine len Boh. 

S pokojom, pokorou, poníženosťou, 

láskou. Nuž, počas Vianoc, uchráňme 

si čas v našich chrámoch, v príbytkoch, 

v rodinách, aby sme si vypočuli slová 

o narodení Božieho syna. Ako Božie 

dieťa uzrelo svetlo sveta v betlehemskej 

maštaľke. Ale uchráňme si aj čas, v kto-

rom si budeme môcť zaspievať aj ďa-

kovnú koledu srdca, že Ježiš sa narodil 

a prichádza i do našich sŕdc.

Boží dotyk vyprosuje všetkým čita-

teľom týchto riadkov

   Štefan Šoka, 
farár

vydáva OBEC PODOLIE  ročník XIX. číslo 2/2018 december 2018 Bezplatne

Vážení  spoluobčania,

10. novembra sa uskutočnili v našej obci komunálne 
voľby. Svojou účasťou ste dali najavo, že Vám záleží na 
našej obci a tiež aj na tom, kto bude viesť našu obec 
a kto Vás bude najbližšie štyri roky zastupovať.  Účasť 
vo voľbách dosiahla takmer 60%, čo je v celosloven-
skom ponímaní nadpriemer.

Aj touto cestou sa Vám chcem poďakovať za preja-
venú dôveru, ktorú som získal výsledkom vo voľbách. 
Je to pre mňa veľká česť, uznanie, zároveň veľký závä-
zok a zodpovednosť. Dostal som od Vás pomerne silný 
mandát, keďže som získal takmer 53% hlasov. Verím, 
že Vás oslovila moja práca v obecnom zastupiteľstve, 
ktorú som sa snažil robiť najlepšie, ako som vedel.

Voľby na Slovensku ukázali, že si občania prajú zme-
nu. Nebolo tomu inak ani v našej obci. Do obecného za-

stupiteľstva sa dostalo 5 nových poslancov a po dlhom 
období majú svojho zástupcu v OZ aj Podolie Kopanice, 
čo bola pre mňa veľmi pozitívna informácia. Všetkým 
novozvoleným poslancom prajem veľa síl, odhodla-
nia a zápalu, aby svoje schopnosti využili pri budovaní 
a rozvíjaní našej obce.  Verím tomu, že budem v úzkej 
spolupráci s poslancami napĺňať poslanie verejnej služ-
by a načúvať a realizovať podľa možností vaše potreby 
a požiadavky.

V mene svojom i Vašom mi dovoľte vysloviť poďa-
kovanie bývalej starostke Mgr. Anne Čechvalovej, ktorá 
zastávala funkciu starostky 3 funkčné obdobia. Za 12 
rokov služby jej patrí vďaka za všetko, čo pre našu obec 
urobila. Taktiež sa chcem touto cestou poďakovať aj po-
slancom OZ, ktorí nekandidovali alebo neboli zvolení, 
za ich prácu v rokoch 2014 – 2018. Sú to: JUDr. Peter 

Článok pokračuje na 2. strane

Pod stromček
                                                    

Stále hľadám darček
pre človeka...

A nemám ho, lebo neviem,
čo mu chýba...

Svoje túžby schovávame
každodenne a odjakživa...

Ak daruješ nezmysel,
staneš sa smiešny...
Tak darujem iným to,

čo želám sebe
a ponúkam len dar sviatočný,

ktorý priťahuje
ten drahocenný a nenáročný

pokoj v duši...
a písmenkami ho posielam

pod stromček, do dlaní, Tebe
a iným dobrým ľuďom

celkom nezištne,
a teda... prirodzene...

Ľubomír Kiko



Burza, Mgr. Peter Čechvala, Bc. Jozef Gúčik, Stanislav Radošinský. Tiež ďakujem aj všetkým ostatným občanom, 
ktorí sa akoukoľvek mierou pričinili o rozvoj našej obce.

V súčasnosti sú v obci rozbehnuté rôzne projekty, ktoré chceme úspešne dokončiť. Tým najväčším je budovanie 
kanalizácie. Ešte sa musia dokončiť posledné terénne úpravy a čaká nás kolaudácia. Okrem tohto nás čaká budo-
vanie nového zberného dvora, na ktorý sme dostali peniaze z fondov EÚ (174 150,09 €). Momentálne sa čaká na 
verejné obstarávanie. Tiež sme boli úspešní v projekte kompostérov (87 218,50 €) a vybavenie odborných učební (69 
763,14 EUR).  Okrem toho sa stavia bytovka pri škole, ktorej termín dokončenia je v júli. Veríme, že tieto investície 
dotiahneme do úspešného konca.

Okrem týchto rozbehnutých vecí sa chceme zamerať v najbližšom období aj na nové. Nechcem ešte konkreti-
zovať, pretože najskôr si musím s poslancami OZ sadnúť a musíme si určiť priority, ktoré budeme riešiť. O všetkom 
budete včas informovaní.

Touto cestou prosím všetkých občanov, aby sme boli voči sebe tolerantní a zhovievaví, aby sme si navzájom 
pomáhali. Tiež Vás prosím, chráňme a vážme si naše okolie, prírodu a veci, ktoré nás obklopujú, ktoré niekto pre 
nás vybudoval a buduje.

Onedlho budeme sláviť jedny z najkrajších sviatkov v roku. Budeme oslavovať narodenie Božieho Syna. Ja Vám 
pri tejto príležitosti prajem príjemné prežitie vianočných sviatkov. Nezabúdajme, že sú to sviatky radosti, lásky, 
porozumenia, pohody a pokoja. Nenechajme sa marketingovo strhnúť dobou, ale zamyslime sa hlbšie nad pravou 
podstatou Vianoc. Obdarovávajme sa navzájom nezištnými skutkami a prinášajme svojim blížnym radosť, šťastie a 
lásku.

Milí spoluobčania, prajem Vám láskyplné a požehnané sviatky a ich príjemné prežitie v kruhu najbližších. 

Rastislav Bobocký, starosta obce

Komunálne voľby v Podolí 10. november 2018

Výsledky volieb

Starosta
 1. Rastislav Bobocký, PaedDr., 30 r., učiteľ, nezávislý kandidát  484 hlasov
 2. Anna Čechvalová, Mgr., 55 r., starostka, nezávislá kandidátka  333 hlasov
 3. Katarína Uhlíková, 40 r., čašníčka, nezávislá kandidátka  70 hlasov
 4. Daniel Pyšný, 51 r., servisný mechanik, nezávislý kandidát  34 hlasov

Poslanci
 1. Tomáš Bobocký, Ing., 30 r., procesný inžinier, nezávislý kandidát  515 hlasov
 2. Daniela Maráková, RNDr., 32 r., zástupkyňa ZŠ, nezávislá kand.  491 hlasov
 3. Ladislav Červeňanský, 47 r., majster údržby, nezávislý kandidát  410 hlasov
 4. Ivan Palkech, 55 r., vodič, č.d. 529, SMER-SD  404 hlasov
 5. Róbert Augustín, Ing., 41 r., konateľ spoločnosti, SMER-SD  372 hlasov
 6. Ján Gúčik, Ing., 61 r., predseda družstva, č.d. 824, SMER-SD  365 hlasov
 7. Mário Palcút, Ing, 39 r., technik, č.d. 734, SDKÚ-DS  359 hlasov
 8. Bohumil Čechvala, Mgr., 50 r., učiteľ, SMER-SD  358 hlasov
 9. Miroslava Gúčiková, Mgr,. 38 r., konzultantka, nezávislá kand.  323 hlasov
 10. Mário Červeňanský, 33 r., obchodný zástupca, nezávislý kandidát  319 hlasov
 11. Peter Čechvala, Mgr., 57 r., advokát, č.d. 634, SMER-SD  300 hlasov
 12. Ivona Babušková, JUDr., 52 r., právnička, SMER-SD  293 hlasov
 13. Katarína Uhlíková, 40 r., čašníčka, nezávislá kandidátka  258 hlasov
 14. Zuzana Holíková, Ing., 43 r., ekonómka, č.d. 314, SMER-SD 176 hlasov
 15. Aleš Tinka, 34 r., konateľ spoločnosti, KDH 172 hlasov
 16. Alena Krišková, 63 r., kaderníčka, Sme rodina – Boris Kollár 170 hlasov
 17. Daniel Pyšný, 51 r., servisný mechanik, nezávislý kandidát  153 hlasov
 18. Pavel Jeřala, 78 r., výsluhový dôchodca, KSS  86 hlasov



USTANOVUJÚCE  OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  10. 12. 2018
Dňa 10. 12. 2018 bolo zvolané 1. ustanovujúce Obecné 
zastupiteľstvo v Podolí. Výsledky volieb predložila členka 
volebnej komisie Frederika Burzová a odovzdala osved-
čovacie listiny. Novozvolený starosta a poslanci zložili svoj 
sľub, čím boli ustanovení do svojich funkcií. Za poslancov 
prečítal sľub Ing. Tomáš Bobocký. Nový starosta po svo-
jom vystúpení odovzdal bývalej pani starostke Mgr. Anne 
Čechvalovej ďakovnú plaketu za 12 ročnú službu obci a 
občanom vo funkcii starostky. Následne sa ujal riadenia 

zastupiteľstva a už sa pokračovalo podľa predloženého 
programu.
Zriadili sa 4 komisie a zvolili sa aj ich predsedovia a čle-
novia:
1. Komisia legislatívna, fi nančná a majetková (predse-
da: D. Maráková, členovia: J. Gúčik, M. Palcút, J. Cagalo-
vá,I. Babušková)
2. Komisia výstavby, územného plánovania, verej-
ného poriadku a životného prostredia (predseda: M. 
Palcút, členovia: I. Palkech, M. Gúčiková, V. Valová, M. 
Žažová)
3. Komisia školstva, kultúry, športu a sociálnych 
vecí (predseda: T. Bobocký, členovia: R. Augustín, L. 
Červeňanský, B. Čechvala, M. Agustínová, K. Machá-čo-
vá, V. Zemková)
4. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výko-
ne verejných funkcionárov (predseda: L. Červeňan-
ský, členovia: J. Gúčik, B. Čechvala)

Zástupcom starostu bola menovaná RNDr. Daniela Ma-
ráková.

PaedDr. Rastislav Bobocký
starosta obce

RNDr. Daniela Maráková
zástupkyňa starostu

Ing. Tomáš Bobocký Ladislav Červeňanský Ivan Palkech

Ing. Ján Gúčik Ing. Mário Palcút Mgr. Bohumil Čechvala Mgr. Miroslava Gúčiková



REDAKČNÁ RADA INFORMUJE O AKCIÁCH V OBCI PODOLIE
PODOLSKÉ HODY

Program hodov sa tento rok 
začal už v piatok 27.4.2018 
a to premietaním fi lmu Jus-
tice League v našom kine. 
V sobotu 28.4.2018 bol pro-
gram pre deti a to v podobe 
bábkového divadla s názvom 
Princezná Kukulienka, ktoré 

odohralo Divadielko Galéria z Nového Mesta n/V. Sme veľmi 
radi, že naše kino začalo žiť aj „divadelným životom“. Okrem 
programu sa mohli návštevníci už tradične aj kolotočovať. Pre 
staršiu mládež sa konala v našom KD hodová diskotéka. V 
nedeľu sme začali program sv. omšou v kostole nášho patró-
na Sv. Juraja. Veľmi nás teší, že zopár ľudí prišlo do kostola 
v krojoch. Hudobný doprovod na sv. omši zabezpečila dycho-
vá hudba Podolanka. Okrem sv. omše bol v Parku miniatúr 
deň otvorených dverí, ktorý využilo veľa návštevníkov. Okrem 
toho bolo v Parku miniatúr aj tradičné vystúpenie dychovej 
hudby. Tentoraz nám prišla zahrať DH Vlčnovjanka. Športovo 
založení hodári si mohli ísť zasa vychutnať v poobednajších 
hodinách majstrovský futbalový zápas. Počasie bolo v tomto 
roku veľmi krásne a tiež musíme podotknúť, že aj  návštevní-
kov bolo najviac za posledných 10 rokov.

STAVANIE MÁJA

Ako to už býva v na-
šej obci zvykom, tak 
sme pred KD Podolie 
30.4.2018 postavili spo-
ločný MÁJ. Zachová-
vame takto dávnu tradí-
ciu. Veľmi nás teší, že 
si v posledných rokoch 
príde túto akciu vychut-
nať množstvo návštevní-

kov. Samotné stavanie mája bolo sprevádzané programom. 
Najskôr vystúpili deti z materskej školy, nasledovali žiaci zo 
základnej školy i deti z ŠKD. Po vystúpení sa deti presunuli 
k zdobeniu MÁJA stužkami. Po postavení MÁJA nasledovalo 
vystúpenie detského folklórneho súboru Čakan-ka z Nového 
Mesta nad Váhom, s ľudovou hudbou  ROVENEC. Okrem 
toho nás programom sprevádza-la aj naša dychová hudba 
PODOLANKA.

OSLAVY OSLOBODENIA OBCE

Oslavy oslobodenia 
obce Podolie boli pri Pa-
mätníku padlým v 1. a 2. 
svetovej vojny v Koryt-
nom. Osláv sa zúčastnili 
okrem našich spoluo-
bčanov, poslancov OZ 
Podolie i vzácni hostia: 
poslanec NR SR Mgr. 
Dušan Bublavý, z Klubu 

generálov SR generálporučík Ing. Pavol Honzek, z Klubu vo-
jakov SR a členov OV SZPB Nové Mesto nad Váhom pred-

seda klubu vojakov SR NM n/V a podpredsedu Oblastného 
výboru SZPB v N. Meste nad Váhom Pdpl. Dr. Kamil Krištofík, 
členovia oblastného výboru SZPB plk. v.v. Ing. Jozef Dvorš-
ťák, pdpl. v.v. Ing. Vladimír Trgala, pdpl. v.v. Ing. Jozef Putirka, 
nadprap. v.v. Ján Ješko, pdpl. v.v. Vladimír Ješko, nadpráp. 
v.v. Pavel Jeřala. Oslavy sa začali sv. omšou, potom nasle-
dovali príhovory hostí. Program si pripravili žiaci ZŠ Podolie 
s pani učiteľkou Zemkovou, za ktorý veľmi pekne ďakujeme 
a taktiež aj našej dychovej hudbe PODOLANKA, ktorá sa po-
starala o hudobný doprovod.

ORGANOVÝ KONCERT

V nedeľu 13.5.2018 sa usku-
točnil slávnostný organový 
koncert, ktorý pripravil Rím-
skokatolícky farský úrad v 
Podolí v Kostole sv. Juraja. 
Koncert sa uskutočnil pri prí-
ležitosti dokončenia gene-
rálnej opravy organa, ktorá 
trvala skoro 23 mesiacov. Počas popoludnia zazneli diela 
svetových majstrov: G. F. Händla, G. Pucciniho, J. S. Bacha, 
A. Dvořáka a ďalších. Na našom organe hrali organistky a 
organisti z našej podolskej farnosti.

DEŇ MATIEK a VÝSTAVA PRÁC

2. májová nedeľa 
je venovaná na-
šim mamám. U 
nás sme v kul-
túrnom dome pri-
pravili pre naše 
ženy, mamy, 
babičky výstavu 
Klubu patchwork 
z Piešťan a vý-

stavu prác Magdalény Červeňanskej. Ich práce sú oslavou 
zručnosti, talentu a umeleckého cítenia. Pre návštevníkov bol 
pripravený program detí zo ZŠ s MŠ a občerstvenie. Ďakuje-
me všetkým, ktorí pripravili tento deň.

ŠPORTOVÝ MDD v PODOLÍ

Už po štvrtý raz sme spoločne 
- obec, škola a rada rodičov, 
zorganizovali výbornú akciu 
pre naše detičky.  Sme veľmi 
radi a teší nás, že aj tento rok 
sa tejto krásnej „oslavy“ zú-
častnilo veľa detičiek aj s ro-
dičmi. Veríme, že sa všetkým 
páčilo a nik neobanoval, že prišiel, ba naopak, myslíme, že 
banovať môže ten, kto neprišiel. Že bolo super, môžeme de-
dukovať z radostných tváričiek a toto nás teší a napĺňa. Pri 
príchode dostalo každé dieťa tričko MDD Podolie, v ktorom 
súťažilo. Animátori pripravili skvelé  súťaže, v ktorých moh-
li deti ukázať svoje zručnosti a schopnosti. Po odsúťažení 
čakala na deti bohatá sladká odmena. Okrem toho si deti 
mohli niečo vyrobiť v tvorivých dielňach a zašantiť si mohli 



na super atrakciách. Čo sa týka programu, tak v plnej paráde 
sa ukázali freerunneri z Trenčína, ktorí sa venujú gymnastike. 
Bolo sa na čo pozerať. Deti mali možnosť voziť sa na vo-
jenskom aute. Pre najmenších bol pripravený aj detský kútik. 
Takže na svoje si prišiel istotne každý, kto sa zúčastnil.
Ďakujeme všetkým, ktorí akoukoľvek formou pomohli pri or-
ganizácii tohto dňa. Veľká vďaka patrí animátorom, ktorých 
bolo 21 a celkovo sa o deti staralo takmer 40 ľudí! Touto ces-
tou chceme poďakovať aj našim sponzorom, ktorí prispeli 
buď fi nančne alebo materiálne na MDD: Sportika, Aticomp, 
Tango, Potraviny Marek Moravanský, PT Univerzal, Royal-
dom,  Ropspol, Pamixstav, Materské centrum Úsmev PN, Ján 
Vičík, Vladimír Vičík, Ivan Pisca, Ivan Bobocký, Ján Bobocký, 
Milan Macháč, Róbert Augustín, Martin Gábor, Anna Čechva-
lová, Peter Bigoš, Bufet pod lipami.

ANNABÁL

Táto tradičná kultúrna akcia sa v našej obci uskutočnila napo-
sledy v roku 2013. Po piatich rokoch sa obec rozhodla akciu 
zopakovať a určite nemusíme ľutovať. Program začal krojo-
vaným sprievodom od hasičskej zbrojnice do KD. Tento rok 
však už nevystupovali len naši folklóristi a ochotníci, ktorí mali 
pripravený program „V pálenici“, ale taktiež sa o krásny kultúr-
ny program postarali aj hostia: FSK Melenčár zo Soblahova 
s programom „V Soblahove na muzike“ a FSK Pobedimčan s 
programom „Na ulici, na pažici“. Ďakujeme všetkým účinkujú-
cim, organizátorom a sponzorom.

LETNÉ KINO

Kultúrna komisia si pripravila pre našich občanov novú spolo-
čenskú akciu a to premietanie fi lmov pod holým nebom. Prvé 
premietanie sa uskutočnilo 23.8.2018 na asfaltovom ihrisku 
v areáli ZŠ. Premietal sa fi lm „Čo sme komu urobili“. Na túto 
akciu prišlo pomerne veľké množstvo ľudí, čo nás veľmi teší. 
Všetci prítomní sa postarali o výbornú atmosféru. O týždeň 
sa akcia zopakovala a opäť úspešne. Diváci si pozreli peknú 
českú komédiu „Špunti na vode“. Veríme, že aj v budúcom 
roku bude záujem o takéto premietanie.

OSLAVY 74. VÝROČIA SNP

Po roku sme spoločne 
v našej obci oslávili 74. 
výročie SNP zapálením 
Vatry slobody. Okrem 
toho sme si pripomenuli 
50. rokov od vpádu vojsk 
Varšavskej zmluvy na 
územie Československa 
a 100. rokov od vzniku 

Československej republiky. Celý program začal SR hymnou, 
nasledovali príhovory hostí. Tiež vystúpili aj podolské speváč-
ky a hudobný doprovod mala na starosti DH Podolanka. Po 
všetkých príhovoroch nasledovalo zapálenie vatry. Po zotme-
ní pán Mrekaj urobil krásny ohňostroj.

SÚŤAŽ VO VARENÍ GULÁŠU

Priatelia obce a obec Podo-
lie zorganizovali nultý ročník 
súťaže vo varení gulášu s ná-
zvom „Podolský kotlík“. Súťaž 
sa uskutočnila na miestnom 
futbalovom štadióne v sobotu 
22. 9. 2018. Celkovo súťažilo 
7 družstiev. Pre súťažiacich 
i návštevníkov bol pripravený 

aj sprievodný program v podobe hodu vidlami. O zábavu sa 
postarala skupina Topic. Ďakujeme organizátorom, najmä Jo-
zefovi Valovičovi, Jánovi Grégovi, Jurajovi Bobockému, Miro-
slavovi Macháčovi a Petrovi Čechvalovi. Veríme, že táto akcia 
sa stane tradíciou v našej obci.

DAROVANIE KRVI

5. novembra sa v sále Kultúr-
neho domu v Podolí uskutoč-
nil 7. mobilný odber krvi, ktoré-
ho sa   zúčastnilo 27 skvelých 
ľudí a krv bola odobratá 21 
darcom.  Všetkým zúčastne-
ným patrí od organizátorky 
Sylvie Marákovej s rodinou 
a obce Podolie veľká vďaka 
v mene tých, ktorým táto krv pomôže zlepšiť zdravotný stav 
a častokrát zachráni život. Teší nás, že vždy môžeme privítať 
prvodarcov, ktorí prekonali prvotný strach a veríme, že prídu 
aj nabudúce.  Tento odber bol výnimočný tým, že sa v tento 
deň stali držiteľmi Jánskeho plakety títo darcovia:
Peter Burza – Zlatá Jánskeho plaketa
Sylvia Maráková – Strieborná Jánskeho plaketa
Tomáš Marák – Bronzová Jánskeho plaketa
Za usporiadanie mobilného odberu krvi patrí veľká vďaka Syl-
vii Marákovej, jej manželovi Jurajovi a dcére Beátke. Spon-
zormi boli: PM Print - pán Jaroslav Hanták vytlačil plagáty, 
pán Miroslav Mrekaj a Sylvia Maráková sponzorovali občer-
stvenie a obec Podolie poskytla priestory.

POSEDENIE PRE JUBILANTOV

V mesiaci október, v mesiaci 
úcty k starším, obec Podolie 
pozvala všetkých 60, 65, 70, 
75, 80 ročných a všetkých 
nad 80 rokov, do kultúrne-
ho domu k spoločným osla-
vám ich jubilea. Všetkým sa 
prihovoril vdp. farár Šoka, 
jubilantom zablahoželala pani 

starostka Anna Čechvalová. O program sa postarali učitelia 
a žiaci našej základnej školy. Po vystúpení hrala DH Podolan-
ka. Každý z jubilantov dostal od
obce darček, bol pohostený večerou a pestrým občerstvením. 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní tejto 
peknej nedeľnej akcie.

MIKULÁŠ NAVŠTÍVIL PODOLIE

Do Podolia zavítal opäť po roku Mikuláš. Tento raz však prišiel 
do miestneho kina, kde si najskôr detičky pozreli rozprávku a 



potom už čakali na Mi-
kuláša. Najskôr prišli 
anjeli, ktorí sa snažili 
všetkých pripraviť na 
príchod Mikuláša. Vy-
mysleli to tak, že sa 
zahriali a zatancovali 
si na peknú a bláznivú 
pesničku. Deti sa ne-
vedeli dočkať, kedy už 

Mikuláš príde a tak začali kričať: „Mikuláš, Mikuláš, Mikuláš, 
... „, ktorý nakoniec zavítal medzi nás a pozdravil všetkých prí-
tomných. Deti z MŠ mu krásne zaspievali a zarecitovali. Žiaci 
z I. stupňa si pripravili spoločnú pieseň. Taktiež mu zarecito-
vali či zaspievali aj deti, ktoré ešte nenavštevujú MŠ. Mikuláš 
bol z detí nadšený a tak ich všetky obdaroval. Ďakujeme všet-
kým, ktorí sa podieľali na tejto akcii a pripravili pekný zážitok 
pre naše detičky. 

BÁBKOVÉ DIVADLO

V nedeľu 18.11.2018 
mali rodiny s deťmi 
možnosť zúčastniť sa 
bábkového divadla, 
ktoré sa usporiada-
lo v miestnom kine, 
kde vystúpili členovia 
Divadielka GALÉRIA 
so svojou bábkovou 
hrou „Adamko medzi 
chrobáčikmi“. Krásne kultúrne nedeľné popoludnie prišlo pre-
žiť množstvo detí s rodičmi. Kino bolo takmer plné. Veríme, že 
sa všetkým prítomným divadielko páčilo. Hercom z Divadielka 
Galéria ďakujeme za pekný zážitok.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA INFORMUJE
Čo nové na podolskej škole?

Naposledy som sa prihovárala čitateľom prostredníctvom  

týchto obecných novín v apríli 2018 pred podolskými hodami 

a písala som vtedy o projektoch a posledných zaujímavých 

aktivitách školy. Odvtedy prešlo sedem mesiacov, v priebehu 

ktorých sa udialo aj na našej škole zopár zmien. 

Posledný júnový školský deň sme sa rozlúčili nielen s na-

šimi deviatakmi, ale aj s troma našimi učiteľmi: Mgr. Eugenom 

Schreiberom, ktorý po 44 rokoch záslužnej práce pre našu 

školu musel zo zdravotných dôvodov skončiť s pedagogic-

kou kariérou, Bc. Tatianou Prídavkovou, ktorá zopár rokov  

učila v našej materskej škole, ale vzhľadom na nižší počet 

prihlásených detí do MŠ sme v šk. roku 2018/19 naplnili deť-

mi len dve triedy s celodennou prevádzkou a tak sme miesto 

5. učiteľky museli z organizačných dôvodov zrušiť, PaedDr. 

Pavlom  Brezom, ktorý bol prijatý v novembri 2017 na miesto 

učiteľa anglického jazyka do konca šk. roka.

V novom šk. roku zavítali aj do nášho kolektívu nové tvá-

re, a to predovšetkým našich 22 prváčikov, do 5. ročníka na-

stúpili žiaci z Častkoviec a do MŠ nastúpilo 14 nových de-

tičiek. Zmeny nastali aj v pracovných pozíciách: prijali sme 

novú učiteľku na jazyky – Mgr. Alexandru Fabokovú z Nového 

Mesta nad Váhom, ktorá má aprobáciu anglický jazyk, ruský 

jazyk a slovenský jazyk a veríme, že bude plnohodnotnou a už 

dlhodobou  náhradou za p. uč. Schreibera, v rámci trojročné-

ho projektu „Moderné vzdelávanie“ vo výzve „V ZŠ úspeš-

nejší“, ktorý sme začali realizovať v máji 2018, sme vytvorili 

na škole 4 nové pracovné miesta a prijali sme 3 asistentky 

učiteľa – Bc. Katarínu Kališovú, Mgr. Moniku Augustínovú 

a neskôr aj p. Luciu Burzovú, všetky z našej obce. Najväč-

ší problém bol s miestom školského špeciálneho pedagóga, 

na túto pozíciu sa nám nedarilo zohnať človeka, našťastie aj 

túto pozíciu máme od októbra 2018 už obsadenú Mgr. Silviou 

Jančičekovou z Piešťan, do školskej kuchyne sme prijali na 

pozíciu pomocnej  kuchárky v auguste 2018 p. Vieru Hladkú 

a po navýšení počtu kuchárok o jednu, ktoré schválilo Obec-

né zastupiteľstvo Podolie, sme v októbri 2018 prijali na pozíciu 

hlavnej  kuchárky  p. Ingrid Matyášovú , obe sú zo susedných 

Častkoviec, do ŠKD sme miesto Mgr. Moniky Augustínovej 

prijali p. Lenku Masárovú z Častkoviec, nuž a pretože musíme 

uvoľniť do verejnej funkcie nášho telocvikára PaedDr. Rasti-

slava Bobockého, na jeho miesto sme prijali od 10. decembra 

2018 nového telocvikára Mgr. 

Miroslava Ostrovského. 

Zo všetkých týchto zmi-

en chcem vyzdvihnúť hlav-

ne nové pozície asistentiek 

učiteľa a školskej špeciálnej 

pedagogičky. Prítomnosť 

asistentiek na škole a ich in-

dividuálna práca so začlene-

nými žiakmi je veľkým prínosom pre žiakov, ktorí majú neja-

ké zdravotné znevýhodnenia a z tohto dôvodu aj špeciálne 

výchovno-vzdelávacie potreby. Kvôli svojmu znevýhodneniu  

nezvládajú učivo zarovno s ich rovesníkmi a vo svojej veko-

vej kategórii tak zaostávajú v mnohých predmetoch. Učitelia 

pri vyšších počtoch detí v triede sa nemohli venovať týmto 

žiakom taký čas, aký by si títo žiaci vyžadovali. Asistentky 

učiteľa pomáhajú žiakovi pripraviť sa na vyučovanie, pomá-

hajú pochopiť  zadania úloh a navigujú žiaka pri plnení úlohy 

zadaných učiteľom, pripravujú kompenzačné pomôcky, po-

máhajú žiakom pri realizácii manuálnych činností. Samozrej-

me, aj práca asistentky bude len vtedy prinášať ovocie, ak 

žiak s asistentkou komunikuje, nechá si vysvetliť, poradiť, 

pýta sa, spolupracuje a pracuje aj doma, pripravuje sa. Ro-

dičia takýchto žiakov musia so školou takisto spolupracovať 

a nesmú sa spoliehať, že asistent učiteľa za ich dieťa všetko 

vyrieši. Naša školská špeciálna pedagogička taktiež pracuje 

s integrovanými žiakmi, individuálne ich učí  rôzne  špecifi c-

ké predmety vyplývajúce z ich diagnóz,  poskytuje odbornú 

pomoc učiteľom, asistentkám, má konzultačné hodiny pre 

rodičov takýchto žiakov, ktoré sú zverejnené na našom webe 

v časti Poradenstvo.

V lete 2018 sme realizovali veľkú rekonštrukciu školskej 

kuchyne: v rámci ktorej boli kompletne prerobené rozvody 

elektriny (likvidácia starých rozvodov ťahaných po povrchu, 



nové rozvody zasekané do stien, realizácia p. Tulis z Očko-

va), do stien boli zasekané nové rozvody vody a nové od-

pady, odrezali sa staré už nefunkčné teplovodné potrubia, 

odsávač pár a staré radiátory v kuchyni aj jedálni a boli osa-

dené nové radiátory a nové bojlery (tieto práce realizoval p. 

Hečko), zamurovali sa výklenky pod oknami, a bol polože-

ný nový obklad a dlažba v kuchyni (realizoval p. Rozbeský), 

priestory boli vymaľované (p. Marák z Častkoviec). Celková 

suma rekonštrukcie bola 22.358 € s tým, že obklad a dlažbu 

v hodnote 1.782,19 € sme  zakúpili už vlani pri rekonštrukcii 

tzv. čierneho kúta kuchyne, kde sa umýval čierny riad. Obec 

poskytla na rekonštrukciu sumu 14.500 €, zvyšok škola hra-

dila z vlastných zdrojov. V kuchyni sa ešte chystáme dokúpiť 

odsávací systém z ušetrených vlastných zdrojov, na ten nám 

už neostali fi nancie.

V materskej škole sme počas letných prázdnin vymaľovali 

oba priestory modrej triedy, jedáleň a chodbu, kde sme tiež 

zlikvidovali starý koberec a položili novú plávajúcu podlahu 

(práce vykonal p. Marák).

Hoci každý rok sa v našej škole snažíme niečo opraviť 

a vylepšiť, no zo školského rozpočtu, ktorý má slúžiť hlav-

ne na mzdy a prevádzku školy, sa to naozaj nedá. Preto pri 

väčších prácach žiadame o pomoc obec, ktorá dostáva do 

rozpočtu fi nancie aj na správu školských budov. V blízkej 

budúcnosti je potrebné nájsť zdroje na riešenie rekonštrukcie 

starej neefektívnej už dožívajúcej kotolne, kde už obec za-

fi nancovala spracovanie projektovej dokumentácie; výmenu 

okien a dverí vo zvyšných pavilónoch materskej školy a v ce-

lom pavilóne školskej jedálne; zatekanie striech v prednej 

časti telocvične a v materskej škole; opravu zničených chod-

níkov v areáli školy.

Máme za sebou už 

3 mesiace činorodej 

školskej práce. Počas 

nich okrem vyučova-

nia už naši učitelia re-

alizovali množstvo za-

ujímavých aktivít. Pre 

deti 1. stupňa sme re-

alizovali týždňový kurz 

korčuľovania v Novom 

Meste n. V. v spolupráci s Penguin sport clubom, deti ab-

solvovali zaujímavý týždeň plný vitamínov, bábkové divadlo 

v Mestskej knižnici v Piešťanoch. Žiaci 2. st. mali možnosť 

na exkurziách navštíviť zahraničnú Prahu, naše hlavné mesto 

Bratislavu národné múzeum a Národný cintorín  v Martine,  

absolvovali zábavný kurz ochrany života a zdravia, všetci 

žiaci školy realizovali aktivity posledného modulu projektu 

EkoAlarm, zasúťažili si v cezpoľnom behu, či v Podolskom 

duatlone, kreslili záložky v projekte Záložka do knihy spája 

školy. Žiaci 8. a 9. ročníka boli zapojení do projektu „Čo sa 

stalo pred 100 rokmi?“, v ktorom sa zahrali na redaktorov 

a učitelia na šéfredaktorov. Výsledkom projektu boli úžasné 

SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ NOVINY z obdobia pred 100 rokmi, 

ktoré zdobia našu chodbu. Pre okolité školy sme poriadali 

dve akcie: športovú súťaž Podolský päťboj a okresné kolo 

v streľbe zo vzduchových zbraní. Pre našu obec sme pripra-

vili program pre dôchodcov a aktuálne pripravujeme program 

na vianočné trhy. Rozbehli sme činnosť záujmových krúžkov. 

Sme radi, že naše učiteľské rady posilnili aj externí vedúci 

krúžkov Lenka Bobocká a Adrián Macháč, ktorí začali na 

škole s folklórnym krúžkom. Máme za sebou už aj prvé súťa-

že tohto šk. roka, z úspechov vyberáme:

Timravina studnička – Eva Hochelová – 3. miesto, Maj-

strovstvá okresu v cezpoľnom behu – družstvo chlapcov 3. 

miesto z 13 škôl (Filip 

Porubský 5. miesto, 

Adam Vrba 8. mies-

to a Jakub Burza 10. 

miesto z 38 bežcov), 

Olympiáda v SJL – 

Sabina Kožáková – 4. 

miesto, Súťaž zručnos-

ti – strojárstvo: Juraj 

Strýček 6. miesto a Peter Burza 9. miesto z 23, informatika 

Sabina Kožáková 9. miesto a Adam Urban 11. miesto z 20 

súťažiacich, celoslovenská informatická súťaž iBobor – 26 

úspešných riešiteľov z 52 zúčastnených, najlepšie sa darilo 

Matúšovi Pollákovi, skončil na 1.- 543. miesto z 18 460 a tiež 

Danielovi Miklovi, ktorý skončil na 1.- 508. mieste z 18 329, 

obaja so všetkými vyriešenými úlohami na 100%, Futsal Cup 

– obvodné kolo 2. miesto, okresné kolo 3. miesto, OK v streľ-

be zo vzduchovky – 1. miesto a postup na kraj družstvo mlad-

ších žiakov (Adam Bobocký, Lukáš Čuchran, Nikolaj Černý), 

1. miesto a postup na kraj družstvo starších žiakov (Lea Hru-

šovská, Filip Porubský, Roman Černý) a v jednotlivcoch po-

stup na kraj a 3. miesto získala aj Michaela Hluchá.

Podrobnejšie výsledky si môžete prečítať na našej stránke 

www. zspodolie.sk v časti Úspechy. Množstvo aktivít a súťaží 

nás čaká a na mnohé sa už dlhšie pripravujeme. Najbližšie 

držte palce nášmu TAJM tímu v zložení Juraj Strýček, Timotej 

Macháč, Šimon Pollák a Marek Kriššák, ktorí sa  pripravujú na 

dosť náročnú medzinárodnú robotickú súťaž First Lego Lea-

gue a pokúsia sa v nej zabojovať 14. decembra 2018 v Žiline.

Za úspechmi žiakov aj akciami školy stoja naši pedagó-

govia a vedúci krúžkov. Som rada, že sú kreatívni a napĺňajú 

našu školu nielen učením, ale aj zaujímavými aktivitami a prá-

cou s nadanými deťmi.

RNDr. Janka Schreiberová

Vážení čitatelia Podolských novín!

Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Podolie a obec Podolie 

Vás srdečne pozývajú na 15. Fašiangový školský ples. Do 

tanca hrajú hudobná skupina IMPULS a cimbalovka Strýci 

ze Strání, v programe vystúpi skupina CTS Maryland Trenčín 

a žiaci ZŠ s MŠ Podolie. Cena lístka je 25 €, v cene je  2 

x teplá večera, Welcome drink, Candy bar, domáce pečivo, 

bohatá tombola. 1. cena: Sušička na prádlo. Vstupenky si 

môžete zakúpiť, príp. rezervovať na riaditeľstve školy (tel.: 

032/7408412, 7408411, 0902 886 370).

Hlasujte za náš projekt

Prosíme Vás o podporu projektu pre našu školu Hudba lie-
či, pomáha, dáva sa... Naším cieľom je zlepšiť vybavenie v 

hudobnej triede. Na hodinách hudobnej výchovy i v rámci 

krúžkov realizujeme veľa aktivít pre obyvateľov našej maličkej 

obce (od vystúpení pre starkých až po stavanie mája). Sk-

úšame a nacvičujeme programy v triede, a tá je nedostatoč-

ne vybavená. Reproduktory sú staré, chýba zosilňovač, deti 

by rady hrali na bicie, kachon, dievčatá by chceli tancovať v 

krojoch, ozvučenie triedy je nepostačujúce. Mnohé deti sa 

rozvíjajú v umeleckých školách, hlásia sa do talentov, chodia 

a umiestňujú sa na súťažiach,... A ten rozvoj môže rásť, len 

potrebujeme vás...:)

Raiffeisen banka môže projekt podporiť  sumou 1 000 €. 

Link k hlasovaniu:

https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/nove-mesto-
-nad-vahom/3782



Milí priatelia divadla akéhokoľvek druhu!

Hneď v prvom školskom roku 1974/75, ako som 
nastúpil na našu školu v Podolí, som sa dozve-
del, že obec bola známa mimo iným i kvalitným 
ochotníckym  divadlom. Už v 1. polovici minulého 
storočia tu existovali dva súbory – jeden v Podolí 
a druhý v časti Korytné – a tie medzi sebou súpe-
rili o divákov. Oba súbory v prevažnej väčšine 
hrali hry jedného z klasikov slovenského divadel-
níctva – Ferka Urbánka. V Korytnom režírovali 
p. Margita Žemlová s manželom (neskôr sa sta-
la známou herečkou), p. Štefan Hanic, v Podolí 
zase režírovala p. Štefánia Markovičová. 

Na podnet vtedajšieho p. riaditeľa Bielického, 
od ktorého som mal i vyššie uvedenú informáciu, sme na škole, okrem iných programov, takmer pravidelne nacvičovali „aj 
veľké divadielka“ s deťmi. Divadelná činnosť v obci sa z iniciatívy bývalej p. starostky Čechvalovej čiastočne rozbehla ob-
novením tradičných Annabálov. Každý rok bola do spočiatku hlavne folklórne zameraných vystúpení vložená aj dramatická, 
teda divadelná zložka.

Začiatkom tohto kalendárneho roka ma už po niekoľkýkrát oslovil súčasný p. starosta Bobocký s návrhom na nacvičenie 
divadelného predstavenia. Už mal aj vybraný titul hry – samozrejme niečo zatiaľ v Podolí nehrané, ale  od F. Urbánka!!!). 
Takto sa ma pokúsil „zlomiť“ po niekoľkýkrát, pretože už v minulosti  mal na mysli obnovenie  ochotníckej divadelnej čin-
nosti v obci. Táto myšlienka ho prenasledovala už dávnejšie, nielen od doby, keď sa stal predsedom kultúrne komisie. Pre 
tento účel bol hlavným iniciátorom aj aktérom zrenovovania budovy kina do prevádzky schopného stavu, ktoré je svojou 
akustikou ideálnym miestom pre hovorené slovo. No a keď nakoniec prišiel aj so zoznamom ľudí, ktorí by do toho chceli 
ísť, nechal som sa „zlomiť“ a súbor pod názvom OCHOTNÍ PODOLSKÍ DIVADELNÍCI (pozor, to nie je preklep, my sa tak 
skutočne voláme) začal s nácvikom klasickej hry Ferka Urbánka STRAŠIDLO. 

V marci  sa začali stretávať jeden deň v týždni na „čítačkách“ v škole, potom sa presunuli do kina a začali sa robiť 
aranžovačky na javisku. Počas leta boli len sporadické stretnutia na prípravu scény a kostýmov, herci sa museli hlavne učiť 
texty. No a po „divadelných prázdninách“ začala tvrdá práca. To už nestačilo stretávať sa raz do týždňa, museli sa hľadať 
riešenia na termíny častejších nácvikov. Nebolo to jednoduché, išlo predsa o dospelých ľudí so študijnými, pracovnými 
a rodinnými povinnosťami. Obetovať pár večerov v týždni nie je až tak samozrejmé. Ale vydržali a spravili viac pre spoločnú 
vec, než by kto čakal. A to i v prípade nečakaných a  ťažkých osobných situácií. 

Len preto mohli v sobotu 27. októbra 2018 vystúpiť pred Vás, milí diváci a v nedeľu si to zopakovať ešte dvakrát.   Štvr-
týkrát bolo vystúpenie na ochotníckom festivale „Bošácke dosky“ v Bošáci, bol kde súbor ocenený za účasť a náš herec 
Patrik Masár dostal cenu za najlepší mužský herecký výkon. Našej Katke Macháčovej bolo vyslovené uznanie za drama-
tické stvárnenie postavy Lucie. Ocenenia v Bošáci udeľovala Matica slovenská. 

V čase, keď budete čítať tieto riadky, by už malo byť odohrané piate predstavenie opäť v našom podolskom kine 9. 
decembra. Veríme, že si ešte naši divadelníci zahrajú aj v obciach nášho regiónu.

Na záver mi dovoľte sa poďakovať:
Rasťovi za to, že ma do toho dokopal, všetkým Ochotným Podolským divadelníkom. Nielen za to, že to so mnou vydržali, 
ale i za to, že všetko, čo bolo treba po stránke materiálnej si manuálne spravili sami. Chlapi dokončili úpravu javiska, vyro-
bili kulisy, dievčatá sa postarali o kostýmy a rekvizity, pánovi Ivanovi Radošinskému (s koreňami v Podolí) za zapožičanie 
svetelného parku a odborné rady, a všetkým Vám, milí naši diváci. Akákoľvek naša snaha by nemala význam pred prázd-
nym hľadiskom. Už dnes sa tešíme na Vaše návštevy a ak by bol záujem z Vašej strany aj o aktívnu prácu v súbore – dvere 
máte otvorené!!!
       Ak nám bude slúžiť zdravie – dovidenia aj na budúci rok!

Váš Ženko Schreiber, nateraz „rejžo“

OCHOTNÍCKE DIVADLO V PODOLÍ PO ROKOCH OŽÍVA



100 rokov od narodenia pátra Rudolfa Krajčíka, SVD, misionára
V nedeľu 25. novembra 2018 sa v našom kostole sv. Juraja 
konala milá slávnosť. Pri sv. omši sme si pripomenuli 100 
rokov od narodenia nášho rodáka, kňaza Rudolfa Krajčíka, 
ktorý bol misionárom v Afrike. Na túto slávnosť k nám zavítal 
aj najvyšší predstavený tejto rehole verbistov – páter Pavol 
Kruták, ktorý bol aj hlavným celebrantom sv. omše aj kaza-
teľom. V príhovore opísal misionársku službu pátra Rudolfa 
v ďalekej africkej krajine Ghana. Ešte pred ním na začiatku 
slávnosti, páter Tomáš Gerboc, SVD, prostredníctvom foto-

prezentácie pripomenul starším a priblížil mladým osobnosť nášho rodáka. Na sv. omši boli prítomní: Juraj Begány, diakon 
zo spoločnosti Božieho slova, naši rodáci: Juraj Augustín, Jozef Ščepko, Michal Križák, ďalej páter Bohuslav Šprlák, páter 
Pavol Tomek a Ján Mozoľa, farár z Čachtíc. Po skončení svätej omše sa prítomní v sprievode presunuli na nádvorie pred 
kostol, kde pol požehnaný pamätník, ktorý nám má pripomínať životné poslanie a dielo nášho rodáka. Všetkým, ktorí sa 
podieľali na príprave a priebehu slávnosti, ako aj na príprave a vyhotovení pamätníka, patrí veľké a úprimné Pán Boh za-
plať a požehnaj celé ich rodiny. 

Štefan Šoka, farár

Viac ako 300 nových kníh a miesto na stretnutia
Keď vstúpite do Podolskej knižnice, príjemný priestor vás 

svojou atmosférou hneď vtiahne. Knižnica je na novo vymaľo-
vaná, nové svetlá nebzučia a nové okná neprepúšťajú chlad. 
Police kníh už neobsahujú len tie, ktoré si pamätám z detstva. 
Môžete siahnuť napríklad po severskej kriminálke, modernej 
knihe o výchove, cestopise, po románoch o láske a vzťahoch, 
z ktorých si vždy niekto niečo požičia. Máme knihy pre nároč-
ných čitateľov aj oddychovky, motivačné, kuchárky aj turistic-
kých sprievodcov. Pokojne si sadnite do kresla, začítajte sa 
a vyberte si. Spravím vám aj čaj alebo kávu, ak by ste chceli.  

A priveďte aj deti. Máme nové knižky aj pre nich. Encyklo-
pédie, o zvieratkách aj princeznách, alebo obľúbené o záha-
dách, malých čarodejniciach a kúzlach, kamarátstvach, šibal-
stvách, vzťahoch... Knižky pre deti, čo len pozerajú obrázky, 
pre tie, ktoré vydržia počúvať len krátky odstavec na každej 
strane, pre menších, väčších a aj hrubého Harryho Pottera. 
Môžete si vybrať a požičať aj spoločenskú hru na dlhé zimné 
večery s deťmi.

Kým budete sedieť v kresle, deti sa určite radi zahrajú 
v detskom kútiku s legom, kuchynkou, autíčkami... Vďaka 
nemu a priestrannej miestnosti s kobercom sa tu cez týždeň 
počas zimných mesiacov stretávajú mamy s malými deťmi na 
materskej dovolenke. Šedivé mesiace už nie sú také sivé, ak 
máte ďalšiu možnosť nebyť toľko sama. A deťom tiež prospe-
je spoznávať sa, učiť sa spolu hrať a vytvárať kamarátstva, 
ktoré im pomôžu pri nástupe do škôlky. 

Ako Podolská knižnica funguje
Vďaka podpore od bývalej pani starostky a poslancov 

Obecného zastupiteľstva pri aktivitách v knižnici neplatíme 
energie ani nájom. Preto je požičiavanie kníh aj stretávanie 
sa mamičiek bez povinného poplatku, niektorí ľudia ale pris-
pievajú dobrovoľne. A to je dôležité, lebo nemáme žiadny 
rozpočet na nákup nových kníh alebo potrieb. Nové atraktív-
ne knižné tituly získavam najmä od darcov a darkýň, men-
šiu časť som kúpila za peniaze vyzbierané z dobrovoľných 
príspevkov a z predaja vecí z bazáru. Zariadenie detského 
kútika a potrieb pre deti sme pri rozbiehaní knižnice v roku 
2014 zabezpečili samé z vlastných zdrojov alebo darov od 
kamarátok a známych. 

Asi o tom neviete, ale vďaka propagovaniu Podolskej 
knižnice na Facebooku, je naša knižnica známa po celom 
Slovensku. Mali sme tu odborníkov, ktorí pomohli s triedením 
kníh. Výzvy na sociálnej sieti pritiahli nielen dobrovoľníkov 
z Podolia ale aj zo širšieho okolia, aby minulý rok pomohli pri 
upratovaní po maľovke. Ďalším krokom k zmodernizovaniu 
knižnice bude vytvorenie elektronickej databázy kníh, ktorú 
zadarmo pre Podolskú knižnicu vytvára Denis Mucska. Bez 
pomoci a zapojenia toľkých ľudí by Podolská knižnica dnes 
svoje služby neposkytovala. Ďakujeme!

Aj vy sa môžete zapojiť
Možno aj vy máte predstavu, ako by ste chceli využiť prie-

strannú miestnosť knižnice. Môžete sa pripojiť k stretnutiam 
mamín s deťmi. Alebo už možno ste partia žien s deťmi, ktoré 
by priestor chceli využiť niekedy doobeda alebo poobede. 
Máte nápad na podujatie, ktoré by ste tam chceli zorganizo-
vať – prednášku, kurz, workshop. Alebo ste partia mladých, 
ktorým chýba v dedine priestor a máte nápad, ako ho využiť. 
Baví vás móda a vedeli by ste pomôcť s propagovaním vecí 
z bazáru na internete. Možno sa vyznáte v literatúre a chceli 
by ste pomôcť s triedením kníh, distribúciou vyradených titu-
lov do antikvariátov? Bavila by vás práca knihovníka a chceli 
by ste sa postarať o otvorenie knižnice pre čitateľov aj v iné 
dni? Alebo chcete pomôcť s nahadzovaním kníh do databázy. 

Ozvite sa mi osobne (zelený domček, Podolie 97),         te-
lefonicky (0907 272 784), e-mailom (mirka.gucikova@gmail.
com) alebo cez Facebook. Alebo príďte do Podolskej knižni-
ce. Pre čitateľov býva otvorená druhú nedeľu v mesiaci od 
16:00 do 18:00, v prvom polroku 2019 v týchto dňoch  13.1., 
10.2., 10.3., 14.4., 12.5. a 9.6. Teším sa na vás! 

Mirka Gúčiková

PS: Prosím, nenoste nám knihy vydané pred rokom 2000 
(iba ak by išlo o poéziu). Príďte sa radšej pozrieť, čo všetko 
ešte musíme dotriediť, čo všetko skladujeme, aby sme boli 
schopní pustiť sa do nových škatúľ a výziev. Do zariadeného 
detského kútika nepotrebujeme teraz nič navyše. Prijímame 
len edukatívne hračky – najmä drevené, kompletné a nepo-
škodené spoločenské hry, vždy potešia kocky Lego Duplo. 
Neprijímame veľké hračky a plyšáky. 

VYNOVENÁ  PODOLSKÁ  KNIŽNICA



V máji 2018 ob-
držala naša obec 
písomné stanovis-
ko, že nám Úrad 
vlády SR odsúhlasil 
peniaze na vybudo-
vanie multifunkč-
ného ihriska. Cel-
ková odsúhlasená 
suma bola 34 500 € 

a zvyšné fi nancie sme museli dať z vlastných zdrojov. Ihrisko 
sa budovalo v areáli základnej školy na mieste, dnes už býva-
lých tenisových kurtov. Možno sa mnohí pýtate prečo sme sa 
rozhodli umiestniť ihrisko práve sem? Školský areál disponuje 
veľkým priestranstvom na športoviská. Nachádza sa tu škvá-
rová atletická dráha, asfaltové ihrisko (v súčasnosti využíva-
né najmä ako dopravné ihrisko pre deti), odvržisko, dosko-
čisko. Tenisové kurty boli neudržiavané a nik nejavil záujem 
o ich údržbu. Ich opätovné obnovenie a následná údržba by 
si vyžiadala nemalé fi nančné prostriedky. Je tu však plán do 
budúcna a to, že sa na mieste asfaltového ihriska vybuduje 
ihrisko s umelou trávou s rozmermi cca 50x30m a zrekon-
štruujeme atletickú dráhu, kde by bol tartanový povrch. Do-
skočisko by sa premiestnilo a odvržisko by zostalo na svojom 

mieste. Takto by nám vznikol krásny športový areál. Aj z tohto 
dôvodu je MI otočené v smere východ – západ a má rozmery 
38x20m. Pokiaľ by bolo otočené opačne, tak by zasahovalo 
do asfaltového ihriska a tam by zostal priestor o rozmeroch 
cca 33x25m. Takto sa nám podarí zužitkovať čo najviac plo-
chy. Samozrejme to nie je len náš pohľad na vec, ale rovnako 
s týmto návrhom prišiel aj projektant.

MI je už dokonče-
né. Čo sa týka pou-
žívania, tak musíme 
ešte vyhotoviť pre-
vádzkový poriadok a 
dohodnúť podmien-
ky používania. Vyu-
žívanie bude určite 
bezplatné. Momen-
tálne sa ihrisko na 
noc zamyká. Plá-
nujeme tiež doriešiť kamerový systém, aby sme mali ihrisko 
v tejto lokalite pod kontrolou a aby sme zabezpečili zodpoved-
né používanie ihriska verejnosťou. Prosíme športovcov, ktorí 
chcú už ihrisko využívať, aby chodili naň v obuvi na to určenej 
a hlavne čistej. Prosíme, chráňme si to čo je vybudované, aby 
nám to vydržalo čo najdlhšie.                                             RB

NOVÉ  MULTIFUNKČNÉ  IHRISKO

BOJ  PROTI  NELEGÁLNYM  SKLÁDKAM
Učitelia a žiaci našej školy bojovali proti nelegálnym skládkam, ktoré 
vznikajú v lokalite „Hlboká“. Koncom júna tu umiestnili tabuľky, ktorými 
vyzývajú občanov, aby sme si chránili a neznečisťovali našu prírodu. Sa-
mozrejme, že niektorým občanom je to úplne jedno, kde vyhodia odpad, 
hlavne aby ho nemali doma. V tomto prípade sme veľmi sebeckí a neto-
lerantní voči všetkým a voči nášmu okoliu. Najsmutnejšie na tom je, že 
odpad do Hlbokej nenosili iba občania Podolia, ale i občania z okolitých 
obcí. Nezatvárajme pred týmto problémom oči. Sme krajina, v ktorej pre-
vláda skládkovanie. Buďme zodpovednejší v tejto oblasti a SEPARUJME 
odpad, aby sme si čo najviac uchránili našu prírodu.
U nás v obci separujeme plasty, papier, sklo, kov, tetrapaky. Odvoz vyse-

parovaného odpadu je zdarma, rozpočet obce to vôbec nezaťažuje. Okrem toho vám obec tiež zoberie elektroniku, staré mat-
race, váľandy, nábytok, ... Ak máte staré farby, alebo nejaký iný nebezpečný odpad, nehádžte ho do popolnice, ale zavolajte na 
OcÚ (032/7794102). Bohužiaľ všetko toto býva vyhodené v prírode. Myslíme, že zdvihnúť telefón nie je až také náročné a keď 
si už niekto urobí námahu a naloží napr. časť nábytku do auta, tak to môže odviesť tam kde to patrí!
V NR SR schválili novelu zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. 
V oblasti komunálneho odpadu je politika jasná. Zhrnieme to do jednoduchej vety: „čím viac ton komunálneho odpadu bu-
deme skládkovať, tým viac budeme platiť za komunálny odpad“, ale pokiaľ budeme zodpovednejší, tak sa stane že „čím 
viac odpadu vyseparujeme, tým menej budeme platiť za komunálny odpad.“ Už je to len na nás ako k tejto veci pristúpime.

RB

ŠPORT
Podolie po troch sezónach skončilo v extralige!

Sezóna 2017/18 bola pre podolský futsal veľmi nároč-
ná. Pred začiatkom ročníka sa muselo vedenie vysporiadať 
s nejednou ťažkou situáciou. Tou najzávažnejšou bol odchod 
dvoch kľúčových hráčov Hikla a Jurča do konkurenčnej brati-
slavskej Pineroly pred začiatkom súťaže. Vedenie na to síce 
zareagovalo angažovaním bratov Šebekovcov, ktorí však 
neboli plne k dispozícii pre svoje futbalové povinnosti. Ďal-
ším problémom bola novomestská hala. Podoliu bol odobra-

tý jeden z dvoch termínov na tréningy. Hráči mohli trénovať 
len raz do týždňa, čo je veľmi málo. Problém bol aj s postom 
trénera. Ani jeden oslovený kandidát toto miesto neprijal a tak 
vzal na seba zodpovednosť prezident klubu Rastislav Boboc-
ký, ktorý sa spočiatku zriekol hráčskeho postu, no nakoniec aj 
tak musel nastupovať pre kádrové problémy.

Od prvého zápasu bolo vidno, že sa hráči zohrávajú, pre-
tože tím prešiel veľkou obmenou. S počiatku to vyzeralo s tí-
mom celkom dobre. Prvé zápasy boli pomerne vyrovnané, 
hráčov zdobila bojovnosť a nasadenie. Výsledkom bol plný 



bodový zisk v 4. kole s Banskou Bystricou. V 6. kole, opäť 
v domácom zápase naplno Podolie bodovalo, keď vyhralo 
s Levicami 4:3 a v nasledujúcom zápase dokázalo v Nových 
Zámkoch remizovať 2:2. Od tohto momentu nastal v tíme 
zlom a Podolie už nevyhralo do konca súťaže. Tím bol vo veľ-
kej psychickej nepohode a hráči sa nevedeli presadiť v kon-
covke a v defenzíve to bolo tiež veľmi slabé.

Po decembrovej prestávke sa nakoniec po veľkej inter-
vencii vrátili späť Jurčo s Hiklom. Očakávalo sa skvalitnenie 
kádra a jeho stmelenie, no opak bol pravdou. Niektorí hrá-
či ukončili svoje pôsobenie a na posledné zápasy sa hráči 
schádzali v malom počte. Hráči sa ešte snažili zachrániť 
v lige, ale baráž o záchranu sa neskončila podľa predstáv. Po 
štyroch zápasoch ukončili svoje pôsobenie aj Hikel s Jurčom 
a už sa sezóna len dohrala. V baráži získalo Podolie len 1 
bod za remízu 6:6 s Levicami. Posledné miesto znamenalo 
zostup do II. ligy.

V lete bolo ešte vedenie oslovené či Podolie nezotrvá v ex-
tralige, nakoľko Nové Zámky nesplnili podmienky. Táto ponu-
ka bola odmietnutá. Podolie nevyužilo ani možnosť prihlásiť 
sa do II. ligy, nakoľko bol zo strany hráčov malý záujem.

„Robiť šport pre zábavu je v súčasnej dobe veľmi náročné. 
Hráčov je málo, záujem minimálny a pokiaľ nenájdete nejaký 
stimul pre nich, napríklad fi nančný, tak to nejde. Sedem rokov 
sme robili futsal pre zábavu a pre radosť. Dosiahli sme to, 
o čom sme v začiatkoch len snívali. Neznámy klub bez fut-
salovej minulosti sa dostal do extraligy a tam reprezentoval 
našu obec najlepšie ako vedel. Nepotrebovali sme na to ži-
adnych veľkých sponzorov, žiadne veľké peniaze, stačilo dať 
dokopy správnych ľudí a isté obdobie to fungovalo. Po čase 
v extralige sme však zisťovali, že nedokážeme fi nančne kon-
kurovať ostatným klubom. Hráči vyžadovali už o niečo viac, 
čo sme neboli schopní splniť. A tak si teda po siedmej sezóne 
dávame minimálne na rok pauzu“, skonštatoval na záver pod-
predseda klubu Ivan Bobocký.
Káder, ktorý ukončil sezónu
Brankári: Bobocký Ivan, Trebatický Matej
Hráči: Bobocký Rastislav, Pyšný Daniel, Gajdošík Marek, 
Tuka Ján, Drexler Alex, Pagáč Andrej, Zaťovič Patrik

Ivan Bobocký

Dorast OŠK Podolie – jesenná časť
ročníka 2018/19

S prípravou na jesennú časť súťaže sme začali v polovici 
júla. Táto časť prípravy už bola bez hráčov ročníka 1999. Boli 
to Mário Hanic, Erik Cagala, Adrián Macháč a Filip Beňovič.

Prvým našim súperom v súťaži bola Brezová p/B a na 
domácom trávniku sme remizovali 2:2- góly strielali F. Hanic 
a Barančík. Druhé kolo sme cestovali do Bziniec p/J a súpera 
sme deklasovali 5:0 (J. čechvala 2, Pisca, Barančík, F. Ha-
nic). Potom prišla nepriaznivá séria 3 prehier. Najviac nás 
mrzí prehra s lídrom súťaže so Soblahova v pomere 1:2, keď 

sme gól dostali tesne pred koncom stretnutia. 
Najlepší zápas sme odohrali doma proti Ľuborči,  keď sme 

zvíťazili 3:1. Všetky góly vsietil náš kapitán Ján Čechvala. Ten 
je so 7 gólmi aj naším najlepším strelcom.
Káder mužstva tvoria: Ján Čechvala, Jakub Círa, Filip Hanic, 
Patrik Ščepko, Jakub Barančík, Šimon Augustín, Matúš Au-
gustín, Henrich Jankech, Filip Ugroczi, Samo Bumbál, Ivan 
Ondrejka, Oliver Pisca, Michal Heldes, Alex Bobocký, Juraj 
Matúšek, Denis Hlinický
Tréner: Rudolf Bobocký
Vedúci mužstva: Marek Pisca
Na záver by som chcel za podporu poďakovať Obci Podolie, 
Editke Dobošovej z reštaurácie Podolanka, Michalovi Madro-
vi a Danielovi Čechvalovi s manželkou.

Rudolf Bobocký  

Prípravka OŠK Podolie
Po skončení súťažného ročníka 2017/18, kde sme si turna-
jovým spôsobom merali sily s mužstvami z Nového Mesta, 
Častkoviec a Čachtíc, sme po krátkej prestávke ihneď po-
kračovali v tréningovom procese. Počas leta sme absolvovali 
viacero turnajov (oblastný turnaj prípraviek v Záblatí, memo-
riála rozhodcov Pavloviča-Openberegera v Pobedíme, turnaj 
prípraviek v Hornej Strede) a prípravné zápasy proti Dolnému 
Sŕniu. V každom z týchto meraní síl sme dokázali minimálne 
aspoň raz zvíťaziť a hrať vyrovnanú partiu aj proti silnejším 
mužstvám. Tieto výsledky nám dávali nádej, že v súťažnom 
meraní síl by sme nemuseli byť len za fackovacích paná-
kov ako pri našej premiérovej účasti. To sa nám potvrdilo 
a v konkurencie Nového Mesta, Čachtíc a Považian nám 
po jeseni patrí 3.priečka. Z 18 odohraných zápasov sme sa 
4-krát tešili z víťazstva a 2-krát sme remizovali. Veľmi dôležitý 
je aj fakt, že sme sa dokázali strelecky presadiť vo všetkých 
zápasoch okrem jedného, a len v jednom zápase sme dostali 
viac ako 10 gólov. To je v porovnaní s predchádzajúcou se-
zónou veľký pokrok! Na väčšine chlapcov je vidieť evidentné 
zlepšenie výkonnosti a svojim chcením a prístupom majú po-
tenciál stále sa zlepšovať.
 Na chlapcov, ktorí si celú sezónu tréningovo aj turnajovo bo-
jovne odmakali môžeme byť všetci právom hrdí.

Náš káder momentálne tvoria:
Ondrej Červeňanský, Oliver Mucska, Jakub Masár, Patrik 
Ray, Matúš Pollák, Marek Gúčik, Branislav Danihel, Davidko 
Čechvala, Robko Augustín, Andrej Halčin, Ondrejko Zemko, 
Samo a Andrejko Hadbábny
Momentálne pokračujeme zimnou prípravou v telocvični mie-
stnej ZŠ. Dvere do nášho tímu majú neustále otvorené všet-
ci noví záujemci, ktorí by radi začali s futbalom a pripojili sa 
ku nám. Preto ma v prípade záujmu neváhajte kontaktovať 
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VÍTAME DO ŽIVOTA

Adam Dedík

Ján Sloboda

Adam Masár

Ela Miškufová

Martin Červeňanský

Simona Moravanská

Dominik Párči

Richard Valápka

Enriko Buriánský

Lucas Marko Šulgan

Hanka Slimáková

Sabina Petrušová

Samuel Hanták

Elizabeth Matejková

Dominik Zápalka

Adam Palcút

Zora Zajacová

ROZLÚČILI
SME SA

Alžbeta Straková
Irena Masárová
Ján Augustín
Marián Marák
Pavol Zápalka 4
Janka Gúčiková
Vít Palekch
Pavel Kováčik
František Moravanský
Janka Hrušovská
Alojzia Žáková
Ján Augustín
Ján Macháč
Pavlína Potočná
Vojtech Palcút
Anna Obuchová
Peter Srnec
Jolana Bielická

(0949278169).
Na záver by som sa chcel poďakovať hlavne všetkým rodi-
čom, ktorí nás neustále podporujú na domácich aj vonkajších 
turnajoch, vozia nás, pečú pre nás dobroty a podporujú svoje 
ratolesti pri tejto krásnej športovej aktivite.

Tréner Tomáš Bobocký

A-mužstvo OŠK Podolie
Naše mužstvo obsadilo v súťažnom ročníku 2017/18 koneč-
né 12. miesto spomedzi 15. účastníkov. Toto umiestnenie 
zaručovalo účasť v 5. lige aj v nadchádzajúcom ročníku. Po 
skončenej sezóne sme dostali od Západo-slovenkého futba-
lového zväzu možnosť prihlásiť sa do V. ligy ZÁPAD (trnavská 
strana). Do tejto súťaže sa prihlásila aj Stará Turá. Nakoniec 
sme sa ale rozhodli zostať v rovnakej súťaži, ktorú už dlhé 
roky hráme- 5.liga SEVER. Táto súťaž je veľmi náročná ale 
kvalitná a preto sme museli počas leta posilniť káder. Do muž-
stva postupne prišli Marek Gajdošík(Kočovce), Jozef Mašán 
a Dávid Lopušan (Čachtice), Milan Kováč (Borovce) a Lukáš 
Behúl (Beckov). Svoje pôsobisko počas sezóny zmenil dlho-
ročná stálica nášho futbalu Martin Červeňanský, ktorý odišiel 
na hosťovanie do Krajného.
Úvod sezóny mužstvu nevyšiel vôbec podľa predstáv a proti 
mužstvám z Cígeľa a Veľkých Uheriec sme v oboch zápa-
soch prehrali 4:0! Následne sme bodovali v oboch vonkajších 
zápasoch, keď sme uchmatli bod v silnom Brvništi a prvé ví-
ťazstvo sme zaznamenali v Bošanoch. Mrzieť nás musí do-
máce zaváhanie s Chocholnou, ktorá si počas celého zápasu 
nevypracovala šancu a my sme zahodili takmer nemožné 
s výsledkom 1:1. Zvyšok súťaže sa niesol na vlne striedania 
dobrých a slabších výkonov. Paradoxne sme body získava-
li u tabuľkovo lepších súperov (Uhrovec 1:1, Vestenice 1:1, 

Ladce 2:0) a s horšími mužstvami sme body strácali aj doma. 
Vonku sme získali viac bodov ako v domácom prostredí. Zo 
7 domácich stretnutí sme zvíťazili len v jednom zápase, keď 
sme porazili Veľkú Hradnú 1:0. S tabuľkovým postavením 
preto po skončení jesennej časti určite nevládne spokojnosť, 
keďže zimujeme na 12. mieste spomedzi 16. účastníkov. 
Nakoľko je káder stabilizovaný, momentálne najväčším 
problémom s ktorým sa OŠK pasuje je funkcionársky stav. 
Okrem prezidenta klubu Róberta Augustína, ktorí fi nančne 
zabezpečuje nemalú časť všetkých nákladov, „Áčko“ nemá 
svojho vedúceho mužstva, veľká neochota je pri domácich 
zápasoch pri obsadení funkcie hlavného usporiadateľa + ob-
sadenie 10 požadovaných usporiadateľov. Samostatnou ka-
pitolou je aj post kameramana- ten v posledných sezónach 
zastával Peter Čechvala, za čo mu patrí veľká vďaka. Všetky 
tieto posty a registrácia osôb ktoré ich vykonávajú sú poža-
dované smernicami ZSFZ. V prípade nedodržovania týchto 
nariadení nám hrozia pokuty, ktoré sú napríklad v prípade 
neprítomnosti kameramana až do výšky 1000€!!! Samostat-
nou kapitolou je požiadavka mať 2 mládežnícke mužstvá (pre 
pôsobenie v 5.lige), ktoré hlavne vďaka Rudkovi a Tomášovi 
Bobockým s vypätím všetkých síl a prostriedkov udržujeme. 
Naše dorastenecké mužstvo ale vzhľadom na nízky počet 
domácich hráčov musí byť spojené s mužstvom Očkova a vi-
acerí hráči hrajú na striedavý štart a pôsobia v 3.lige za muž-
stvo Častkoviec.
Je nevyhnutné, aby sa tento stav do začiatku jarnej časti zme-
nil, nájsť ochotných ľudí ktorí majú podolskému futbalu aj po 
tejto stránke čo dať, a spoločne tak stabilizovali OŠK ktorí 
má v obci dlhoročnú tradíciu. Preto sa budeme snažiť čím 
skôr zvolať členskú schôdzu, na ktorej si jasne určíme ďalšie 
smerovanie Obecného Športového Klubu.

Tomáš Bobocký

Spoločná cestu životom

Ľubomír Gavenda – Zdena Bakošová
Peter Jurák – Martina Hanicová – sobáš 
v Beckove
Igor Kosa – Jana Strapatá
Daniel Žiška – Monika Nogová
Rastislav Bobocký – Lenka Červeňanská
Lukáš Šulgan – Mária Paulovičová
Jozef Plichta – Lucia Mrekajová
Michal Fogaš – Martina Heliová
Patrik Marák – Monika Knotková
Ondrej Virgl – Lucia Plesníková
Mário Fogaš – Zuzana Straková
Juraj Marák – Gabriela Brndiarová
Gúčik Martin  - Martina Straková
Lukáš Kovár – Lenka Gonová
Pavol Zápalka – Soňa Nedorostová
Radoslav Kučera – Zuzana Moravanská
Jaroslav Lakatoš – Martina Mozgová
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