
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce Podolie má spoločne s Obecným  zastupiteľstvom za 

sebou prvý rok v úrade 
 

Príhovor starostu obce Podolie, PaedDr. Rastislava Bobockého 

 

 

Vážení spoluobčania, 

ako by to bolo včera, keď 

som sa k Vám prostredníctvom 

týchto novín prihováral po prvý 

raz. Človek sa ani nenazdal 

a razom nám ubehlo 12 mesiacov 

ako voda. Onedlho budeme 

sláviť jedny z najkrajších 

sviatkov v roku, a taktiež 

budeme očakávať príchod 

Nového roka. Sme teda vo fáze, 

kedy sa každý z nás zamýšľa nad 

tým, čo sa podarilo dosiahnuť za 

posledný rok. A tak, ako i vy 

budete bilancovať, i ja 

zbilancujem, čo sa nám podarilo 

pre obec urobiť. 

 Rok v úrade nebol pre nás 

vôbec jednoduchý. Nasadnúť do 

rozbehnutého vlaku a nespomaliť 

ho bolo veľmi náročné. 

Očakávania neboli tiež 

najmenšie, no nie vždy sa dá 

všetko urobiť tak, ako by si 

každý z nás predstavoval. Jedna 

vec je rozprávať čo by malo byť 

už urobené a druhá vec je 

nájsť ten správny návod, 

ako to docieliť. 

 Na úradnú stoličku som 

zasadol 10.12.2018. Musel 

som sa najskôr zorientovať 

vo všetkých papieroch. 

Myslel som, že budem mať 

trocha času na usporiadanie 

si všetkého, ale ako to býva 

zvykom: „človek mieni, 

Pán Boh mení.“ Ani mňa 

toto neobišlo. Nečakal 

som, že to bude 

jednoduché, ale napríklad, 

že môže nastať toľko 

problémov s jednou 

kanalizáciou mi ani vo sne 

nenapadlo. O tom sa ale 

zmienim neskôr. 

 Dovolím si tvrdiť, že sa nám 

podarilo nespomaliť tempo, hoci 

boli mnohé veci pre nás nové 

a bolo treba sa so všetkým rýchlo 

zoznámiť. 

 V apríli sme dotiahli projekt 

„Predchádzanie vzniku BRO 

v obci Podolie“ (kompostéry) do 

úspešného konca a v júni sa 

občanom začali rozdávať 

kompostéry. 
Pokračovanie strana 2 



 

 

 
pokračovanie ... 
 

 Projekt „Vybavenie odborných učební“ základnej školy ešte nie je ukončený. Čakáme už iba na poskytnutie 

financií na úhradu faktúr. Robili sme verejné obstarávanie, v ktorom vyhrala firma Škola.sk, ktorá už všetok tovar 

dodala do školy. 

 V projekte „Zberný dvor Podolie“ sme v polovici a momentálne čakáme na kontrolu verejného obstarávania. 

Už je to na ministerstve 5 mesiacov a nezostáva nám nič iné, iba čakať. Vo verejnom obstarávaní vyhrala firma 

ASET s.r.o. na stavebné práce a NAJSTROJE s.r.o. je firma, ktorá nám má dodať strojové vybavenie 

a kontajnerové vybavenie. Hodnota projektu zberného dvora je 183 315,88 €. 

 Na hlavnej ceste sme pred letom zrekonštruovali nový chodník, ktorý je tak vyasfaltovaný už na jednej strane 

po celej dĺžke. V tomto úseku sme vybudovali aj nové vjazdy do domov. Táto rekonštrukcia stála obec 

46 544,88 €. Hlavnou cestou sme neskončili, pretože na úseku od školy po bufet sme upravili verejné priestranstvo, 

vytvorili sa pred každým domom parkovacie miesta, upravili sa vjazdy do domov, zasypaný kanál, ktorý tam 

v dávnej minulosti bol, sme nahradili drenážou po celej dĺžke a mysleli sme aj na zeleň a vysadli sme 12 ks 

stromov, ktoré by mali v budúcnosti ochladzovať celý tento úsek. Táto úprava priestranstva stála 27 622,58 €. 

 V škole sme opravili zatekajúce strechy. Na telocvični časť „šatne“ a časť strechy na budove materskej školy. 

Táto oprava stála 5 477,30 €. 

 Na jar sme opravili rozpadnutú cestu smerom na „Ošmek“ v hodnote 5 807,16 €. V cene je zahrnutá aj oprava 

výmoľov v obci Podolie. 

 V máji sme požiadali Predsedu vlády SR o dotáciu na vybudovanie detského ihriska na Kopaniciach. Žiadaná 

dotácia nám bola schválená v sume 10 000 €. Na Kopaniciach sme tak vybudovali na obecnom pozemku pri 

penzióne detské ihrisko zatiaľ v hodnote 10 068 €. Ešte tam potrebujeme dosypať štrk na dopadové plochy 

a ihrisko bude pripravené pre deti. 

 Okrem toho sme v septembri žiadali SFZ o dotáciu na rozvoj a podporu športu a zlepšenie podmienok pre 

našu mládež. Dotáciu sme žiadali na rekonštrukciu šatní a vnútorných priestorov na štadióne, a taktiež aj na 

prestrešenie zadnej terasy, nakoľko cez ňu zateká voda a tá poškodzuje vnútorné priestory štadióna. V novembri 

sme sa dozvedeli dobrú správu, že nám bolo schválených 10 000 €, ktoré chceme použiť v prvom rade na 

prestrešenie spomínanej terasy. 

 Na štadióne sme v máji zrekonštruovali WC pre verejnosť, ktoré boli v katastrofálnom stave. Táto 

rekonštrukcia stála 2 555,11 €. 

 Zapojili sme sa aj do výzvy na získanie nenávratného finančného príspevku na „Podporu dobudovania 

základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie“. V projekte ide o rekonštrukciu ciest a chodníkov v našej 

obci. Veríme, že budeme úspešným uchádzačom. Celková výška projektu je 427 413,40 €. Držte palce, aby sme 

boli úspešní, nech môžeme začať s rekonštrukciou aspoň časti ciest v našej obci. 

 Okrem tejto výzvy žiadame aj peniaze na rekonštrukciu kotolne v základnej škole. Celá kotolňa je v 

havarijnom stave. Veríme, že sa nám podarí získať peniaze, pretože oprava si vyžaduje nemalé finančné 

prostriedky. Rozpočet na tento projekt je 170 00 €. 

 V budúcom roku by sme veľmi radi opravili strechu na zdravotnom stredisku, ktorá je tiež vo veľmi zlom stave. 

Kvalitná oprava strechy však stojí približne 100 €/m² a strecha má približne 800 m². Opraviť strechu si vyžaduje aj 

ďalšia časť budovy materskej školy a radi by sme na MŠ vymenili aj okná, ktoré ešte nie sú vymenené. Plán je aj 

opraviť cestu na kopaniciach smerom k „Vičíkovcom“. Radi by sme začali aj s budovaním bytových domov za 

KD. Tu musíme ešte doriešiť projekt celej lokality. A to najdôležitejšie, čo sa nepodarilo z objektívnych príčin 

tento rok, je spustenie kanalizácie. 

 Určite sa mnohí z Vás pýtajú, ako je to s kanalizáciou. Osobne ma veľmi mrzí a trápi, že ešte nie je spustená. 

Sám som neveril tomu, že môže nastať toľko problémov. Počet termínov, kedy by mohla byť kanalizácia 

v prevádzke bolo neúrekom. To sa neoplatí už ani počítať, pretože ani jeden nebolo možné dodržať. Kto by bol 

čakal, že s novým dielom a jeho uvedením do prevádzky budú také problémy? Každý si myslel, že sa napojíme 

a hotovo. A ak niekto povie, že kanalizácia by už dávno fungovala, keby bol niekto iný na mojom mieste, tak je na 

veľkom omyle. Prvotné problémy v mesiacoch apríl - máj boli adminsitratívno-personálne. S tými najväčšími 

problémami sme sa začali stretať koncom mája a začiatkom júna, keď sa už schyľovalo k prevzatiu diela do 

prevádzky spoločnosťou TAVOS a.s. Nastavené to bolo tak, že si odmonitorujú potrubie, skontrolujú či je všetko 

urobené v súlade s projektom a dielo sa môže spustiť do prevádzky. Znie to jednoducho, nie?! To bol ten pekný 

Príhovor starostu obce Podolie 



a rýchly scenár. Žiaľ, pri monitoringu sme sa od prvého dňa stretali s problémami. Kanalizačné potrubie bolo na 

viacerých miestach zanesené (pozri foto) a technikom sa tak natiahla doba monitoringu z predpokladaného mesiaca 

na 4 mesiace. Následne bolo potrebné zanesené potrubie prečistiť a opäť skontrolovať. Čistenie prebiehalo 

v polovici monitoringu a na konci monitoringu. Tiež sa zistili vady v potrubí. Najvážnejšou vadou boli protispády, 

ktoré by pri prevádzke mohli robiť časom problémy. Realizátor nám avizoval, že až keď budeme mať 

skontrolovanú celú kanalizáciu, tak potom príde odstrániť všetky vady, čo je pochopiteľné. Odstránenie vád 

prebehlo začiatkom novembra. Po oprave sme začali skúšať čerpacie stanice. Skúšky prebehli v polovici novembra 

s výsledkom, že niektoré čerpadlá vykazovali poruchu. Tieto poruchy sa podarilo z časti odstrániť začiatkom 

decembra. Okrem toho bolo potrebné vyskúšať aj výtlačné potrubie Podolie – Veľké Orvište. Zistili sme, že 

čerpadlá dotlačia vodu až do V. Orvišťa. Keď TAVOS povolil vodu pustiť do ich čističky, tak sa zistilo, že voda do 

PN neprišla. Musela sa teda nájsť porucha. Technikom sa podarilo lokalizovať poruchu, čo si vyžaduje opäť ďaľšiu 

opravu. Okrem tohto všetkého prebiehajú zmluvné rokovania so spoločnosťou TAVOS a.s. Problémom nie je pre 

nás a ani pre nich prevádzková zmluva. Keby sme mohli, tak je už dávno podpísaná. Žiaľ, problémom sú aj 

podmienky, ktoré máme stanovené riadiacim orgánom (Ministerstvo). Každopádne verte, že robíme pre spustenie 

kanalizácie maximum. Keby to bolo také jednoduché, tak už by bola spustená. Preto, ak máte nejaké otázky, tak sa 

kontaktujte v prvom rade na mňa a budete mať informácie z prvej ruky a nie od niekoho, kto to od niekoho iba 

počul a následne to interpretoval úplne inak. Potom sa šíria po dedine zbytočné polopravdy a často aj nepravdy. 

 Toľko zatiaľ k projektom, opravám, rekonštrukciám a našim investíciám. Cieľov, ktoré by sme radi naplnili je 

veľa, ale musíme reálne vždy zhodnotiť do čoho sa pustíme a hlavne, čo nám rozpočtové možnosti dovolia. 

 Myslím, že máme za sebou veľmi zaujímavý prvý rok v úrade. Zhodnoťte sami. Niektorí z Vás možno 

očakávali omnoho viac a niektorí zasa menej. Budem veriť, že ste v konečnom dôsledku s našou prácou spokojní, 

hoci si určite občas „pofrflete“, ale to patrí k tomu. V nasledujúcom roku sa opäť teším na spoluprácu s Vami. 

 V závere len dodám, že sú pred nami jedny z najkrajších sviatkov v roku. Vianoce sú obdobím, kedy 

máme možnosť spomaliť tempo, oddýchnuť si, načerpať nové fyzické i psychické sily, duchovne sa 

zamyslieť a to všetko za prítomnosti našich najbližších osôb. Rodina je jedným z najväčších darov, ktorý si 

každý z nás určite praje dostať, pretože nás posilňuje, napĺňa, upokojuje, obdarúva, sprevádza a podporuje. 

Preto Vám všetkým prajem, aby ste prežili blížiace sa sviatky v kruhu svojich blízkych, v úplnej pohode, 

radosti a láske. Zabudnite na trápenia a starosti, majte hlavne v srdci plno lásky a radosti. Prajem Vám 

príjemné prežitie Vianoc v kruhu najbližších a do Nového roka 2020 hlavne pevné zdravie, pohodu a pokoj 

v rodine, šťastie, lásku a tiež aj veľa síl do práce, ktorá Vás čaká a odhodlanie dosahovať stanovené ciele. 

 
Ukážka zaneseného kanalizačného potrubia 

 

 

 

 
Keď v našich domácnostiach a našich chrámoch 

odložíme adventné vence, ich miesta nezostanú dlho 

prázdne. Prinesieme a pripravíme betlehemy a v ich 

strede umiestnime jasle. Nádherný obraz vianočných 

O BETLEHEMSKÝCH JASLIACH 



jaslí nikdy neprestane vzbudzovať úžas a zvedavosť. 

Zobrazenie Ježišovho narodenia je samo osebe 

jednoduchým a radostným ohlásením tajomstva o 

vtelení Božieho Syna. 

Betlehemské jasle sú ako živé evanjelium 

vystupujúce zo stránok Svätého písma. Keď 

kontemplujeme vianočný príbeh, sme pozvaní vydať 

sa na duchovnú púť, priťahovaní pokorou Boha, 

ktorý sa stal človekom, aby sa stretol s každým z nás. 

Prichádzame na to, že jeho láska k nám je taká veľká, 

že sa stal jedným z nás, aby sme sa my mohli 

zjednotiť s ním. Keď v našich príbytkoch staviame 

vianočné jasle, pomáha nám to nanovo prežiť históriu 

toho, čo sa stalo v Betleheme. Samozrejme, evanjeliá 

zostávajú naším zdrojom pochopenia aj uvažovania 

nad touto udalosťou. Jej zobrazenie v jasliach nám 

zároveň pomáha predstaviť si tú scénu. Dotýka sa 

našich sŕdc a dáva nám vstúpiť do dejín spásy. Keď 

napokon na Vianoce vložíme postavičku Dieťaťa 

Ježiša do jasieľ, betlehem zrazu ožije. Boh sa zjavuje 

ako dieťa, ktoré môžeme zobrať do rúk. Pod 

slabosťou a krehkosťou ukrýva svoju moc, ktorá tvorí 

a premieňa všetky veci. Zdá sa to nemožné, a predsa 

je to tak: v Ježišovi bol Boh Dieťaťom, a týmto 

spôsobom chcel odhaliť veľkosť svojej lásky: 

úsmevom a otvorením náručia pre všetkých. "Zjavil 

sa život" (1 Jn 1, 2). Týmito slovami svätý apoštol 

Ján vyjadruje tajomstvo vtelenia. Jasle nám 

umožňujú, aby sme videli a dotkli sa tejto jedinečnej 

a s ničím neporovnateľnej udalosti, ktorá zmenila 

kurz dejín, takže čas odvtedy rátame buď pred, alebo 

po narodení Krista. Rok čo rok znova počúvame staré 

rozprávanie, ktoré nám hovorí o začiatku, o narodení. 

O jednej Matke a Božom Dieťati. O anjeloch, 

pastieroch, zvieratách. Hovorí: Bol raz začiatok, 

v ktorom sa končia naše staré cesty. Niekto spôsobil 

zmenu a my sme sa spojili s tým, ktorý vždy bol 

Slovom. S Bohom, ktorý sa stal človekom, ktorý 

miluje. Na vlastné nebezpečenstvo. Oslavujeme Jeho 

narodenie a želáme si, aby sme mu boli podobní 

a aby sa aj v nás uskutočnilo jeho narodenie, jeho 

začiatok.  

Štefan Šoka, pán farár

 

 

 

 

DETSKÝ 

DEDINSKÝ 

KARNEVAL 

Karneval sa 

uskutočnil 

3.2.2019. O 

zábavu počas 

celého 

karnevalu sa 

starali klauni z Teáter Komika, ktorí boli výborne 

pripravení a deti bavili neustále. Deti tancovali, bavili 

sa, súťažili, hrali sa a samozrejme predvádzali sa vo 

svojich pripravených maskách, ktoré boli veľmi 

originálne a krásne. Kto chcel ešte "doladiť" svoju 

masku, tak sa mohol nechať "zmalovať" našou 

Maggie, ktorá maľovala na tvár. Pre deti bola 

pripravená bohatá tombola. Podávali sa fašiangové 

šišky, ktoré neodmysliteľne patria ku karnevalu. Tie 

pripravili pani kuchárky s vedúcou ŠJ zo ZŠ Podolie, 

za čo im veľmi pekne ďakujeme. 

 

FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA A POCHOVÁVANIE 

BASY 

 

Tradície v našej obci sa neustále udržiavajú, čoho 

dôkazom bola  aj veselé pochovávanie basy. Popri 

karnevalovej zábave naši "Ochotní divadelníci" 

pochovali basu a poslali ju na zaslúžilý odpočinok po 

dobu 40-tich 

dní. Počas 

celej zábavy 

nás hudobne 

sprevádzala 

skupina 

ONYX a DH 

Podolanka. 

Program 

pozostával z dvoch častí. Najskôr si metalisti prišli 

vziať basu, ktorá však nakoniec zomrela. Potom 

prišla "hvezda" Veronika, ktorá pochodila všetky 

dziery sveta a nakoniec sa dostala do Podolia, kde 

hľadala managéra. Managérom sa stal "farár" Juraj. 

Ten ju poslal na miesto, ktoré hľadala. Následne 

prišla nervózna babka, ktorá na všetko frflala a farára 

upozornila, že basa zomrela. Potom nasledovali 

piesne v podaní speváčok a spevákov. 

V druhej časti už išlo o samotné veselé 

pochovávanie basy. Tu sa prihovoril organista 

"rocker" Tomáš k 

občanom a po ňom 

nasledoval vtipný 

príhovor "farára", 

ktorý zhodnotil 

našu obec a jej ľudí 

za posledný rok. 

 

KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ AKCIE V OBCI 



OSLAVA DŇA UČITEĽOV 

 

Oficiálne si svet pripomína Deň učiteľov 28.marca 

ako spomienku na narodenie Jána Amosa 

Komenského. Aj na našej ZŠ s MŠ Podolie si tento 

deň učitelia každoročne pripomínajú a oslavujú. 

Tento rok sa však uskutočnila pri tejto príležitosti aj 

malá slávnosť v obradnej sále Obecného úradu. 

Pán starosta pozval všetkých učiteľov a 

zamestnancov našej základnej a materskej školy na 

obecný úrad, kde ich spoločne s matrikárkou privítal. 

Učiteľom vyslovil veľké uznanie a vyzdvihol ich 

náročnú prácu a všetko, čo robia pre naše deti a 

taktiež aj pre našu obec. Škola vo veľkej miere 

prispieva k rozvoju kultúrno-spoločenského života v 

našej obci. Tiež sa poďakoval aj všetkým 

nepedagogickým zamestnancom, ktorí nemalou 

mierou prispievajú k rozvoju našej školy. Po 

starostovi sa prihovorila zamestnancom ZŠ s MŠ aj 

predsedkyňa Rady rodičov, Adriana Gašparíková. 

Krásnou básňou všetkých privítala žiačka Eva 

Hochelová a tiež sa k pedagógom i nepedagógom 

prihovorili aj žiaci zo žiackeho parlamentu, Sabina 

Kožáková a Nicolas Gašparík. 

Vrcholom slávnosti bolo odovzdávanie 

ocenení "Ďakovnej plakety J. A. Komenského" pá

nom starostom štyrom zamestnancom školy. 

Ocenenie za svoju prácu, výchovno-vzdelávacie 

výsledky a prínos pre našu ZŠ s MŠ Podolie si v roku 

2019 vyslúžili: 

1. Mgr. Daniela Rosinská 

2. Mgr. Eugen Schreiber 

3. PaedDr. Ľubomír Kiko 

4. Jarmila Palcútová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE 

MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA 

 

17. apríla 2019 sme slávnostne otvorili naše 

multifunkčné ihrisko. Slávnosť otvorila pani 

riaditeľka RNDr. Janka Schreiberová, ktorá privítala 

pozvaných hostí - starostov, riaditeľov, učiteľov a 

žiakov pozvaných škôl. Prítomným sa najskôr 

prihovorili p. starosta susednej obce, Častkovce Mgr. 

Dušan Bublavý, pani exstarostka obce Podolie, Mgr. 

Anna Čechvalová a posledný sa slova ujal a 

prítomným sa prihovoril aj pán starosta obce Podolie, 

PaedDr. Rastislav Bobocký. 

Po slávnostných príhovoroch nasledovalo 

slávnostné prestrihnutie pásky, čím sa oficiálne 

uviedlo ihrisko do užívania občanom našej obce. Po 

úvodnej slávnosti sa už ihrisko začalo využívať 

naplno na svoj účel, a to športovanie. Najskôr sa 

zahájil turnaj v hádzanej a potom nasledoval malý 

futbal. Súpermi našich žiakov boli žiaci zo ZŠ ŠST 

Čachtice a ZŠ Strání. 

Veríme, že 

ihrisko bude stále 

slúžiť svojmu 

účelu, že deti, 

mládež i všetci 

dospelí si budú 

ihrisko vážiť a 

nedôjde k jeho 

poškodzovaniu. 

 

PODOLSKÉ HODY 2019 

 

Posledný víkend v 

apríli sme mali v našej 

obci HODY. Aj tento 

rok si obec pripravila 

pre občanov 

zaujímavý program. V 

sobotu si občania 

mohli ísť pozrieť 

futbalový zápas medzi OŠK Podolie a Uhrovcom. 

Rodiny s deťmi si mohli ísť do miestneho kina 

pozrieť bábkové divadlo Zlatá priadka. Sobotu sme 

zakončili hodovou zábavou so živou hudbou. Počas 

celého večera sa o zábavu starala výborná hudobná 

skupina Better Time s výborným výberom piesní a 

taktiež aj spevom. Počas zábavy vystúpila aj 

východniarska skupina TRAKY, ktorá svojím 

vystúpením dostala všetkých prítomných do "varu". 

Po nich nasledovalo vystúpenie Mafie Corner, ktorý 

tiež nenechal prítomných sedieť a postaral sa o 

parádnu zábavu. 

"Do organizovania tejto zábavy sme išli s obavou, 

či sa ľudia takpovediac chytia a prídu sa zabaviť, 

nakoľko veľa ľudí rozpráva, že si nemajú kam vyraziť 

v našej obci. 

Preto sme to 

takto vymysleli 

a dovolím si 

tvrdiť, že to 

bolo úspešné. 

Niekto by si 

mohol 

povedať, že 



bolo málo ľudí, ale naše ciele boli skromné. Zabaviť 

sa prišlo 230 ľudí. Kto bol na zábave, ten určite 

neoľutoval. V budúcom roku budeme chcieť opäť 

takúto zábavu zopakovať.“ 

Hody pokračovali aj v nedeľu sv. omšou, keďže 

práve sv. Juraj je patrónom našej farnosti. Počas 

celého dňa bol otvorený Park miniatúr, kde bol deň 

otvorených dverí a o 16h tu vystúpila DH 

Drietomanka. 

 

STAVANIE MÁJA 

 

Dňa 

30.4.2019 sa 

uskutočnila 

krásna tradičná 

kultúrna akcia 

v našej obci a 

to "Stavanie 

mája". 

Pôvodný 

plánovaný program sa musel pre nepriaznivé počasie 

trošku pomeniť. 

Všetci sa najskôr stretli pri pripravenom "máji", 

ktorý bolo treba vyzdobiť. Po postavení sa všetci 

presunuli na program do kultúrneho domu. V 

sprievode DH Podolanka ako prví vystúpili žiaci zo 

školského klubu detí. Po nich nasledovali deti z 

miestnej MŠ. Vystúpenia boli veľmi pekné. Po prvý 

raz na stavaní mája vystúpili aj naše ženy speváčky a 

prítomných obdarili peknými piesňami v doprovode 

harmoniky. Po ženách nasledovalo vystúpenie detí z 

Folklórneho krúžku a následne zaspievali žiaci zo 

základnej školy. Po tomto prvotnom programe si 

všetci prítomní mohli pozrieť vystúpenie folklórneho 

súboru Slnečnica, ktorý vystúpil v dvoch tanečných 

blokoch. Medzi tancami a po celom kultúrnom 

programe hrala DH Podolanka. 

 

DEŇ MATIEK 

 

12.5.2019 si 

naši žiaci ZŠ 

s MŠ Podolie 

pripravili 

krásny 

kultúrny 

program pre 

svoje 

mamičky, 

babičky a tetičky. Na začiatku programu zaznel 

rozhovor dieťaťa s anjelom. Z rozhovoru vyplynulo, 

že anjelom, ktorý dokáže aj svoj život obetovať, aby 

ochránil dieťa, je MAMA. V programe vystúpili 

najskôr deti z materskej školy a následne prišlo na 

rad tieňové divadlo detí zo základnej školy. Išlo o 

rozhovor vnučky s babičkou o tom, aké sú mamy a 

aká bola vnučkina mama. Babička si spomínala, ako 

sa jej dcéra v mladosti hrávala na povale s hračkami a 

tieto predstavy z minulosti boli znázorňované 

zaujímavým tieňovým divadlom za plachtou. Po 

tieňovom divadle nasledovalo vystúpenie detí z ŠKD 

1 a 2, ktoré nás po jemnom programe pobavili 

ľudovými piesňami a 

kačacím tancom, do 

tanca aj spevu im 

hrala Podolská 

dychová hudba. 

 

74. VÝROČIE 

OSLOBODENIA OBCE 

 

Na spomienkovú slávnosť, 74. výročie 

oslobodenia obce Podolie, ktorá sa uskutočnila 

15.5.2019, prijali pozvanie členovia z Klubu 

generálov SR, z 

Klubu vojakov 

SR a OV SZPB 

Nové Mesto nad 

Váhom. Celá 

slávnosť začala 

sv. omšou pri 

soche Božského 

srdca, ktorú 

slávil náš pán farár vdp. Štefan Šoka a vojenský kňaz 

vdp. Michal Križák. Po sv. omši nasledovali 

príhovory a potom nasledoval akt kladenia vencov a 

vzdanie pocty padlým vojakom. 

 

ŠPORTOVÝ DEŇ DETÍ 

 

V sobotu 

8.6.2019 sme 

už po piatykrát 

spoločne so 

školou a radou 

rodičov 

zorganizovali 

superakciu pre 

naše detičky. 

Všetci, ktorí sa podieľali na príprave tohto dňa, sa 

nesmierne tešia z tohto ročníka. Zúčastnilo sa ho 

množstvo detí s rodičmi, taktiež sme radi, že k nám 

zavítali aj „cezpoľní" hostia z okolitých dedín. 

Oslavu športového dňa detí sme začali o 12h. 

Najskôr to vyzeralo s počasím rôzne, boli obavy z 

dažďa, ale počasie nakoniec vydržalo. Pre deti boli 

pripravené rôzne súťaže, v ktorých mali možnosť 

získavať body a za tie ich čakala zlatá medaila a 

bohatý sladký balíček. Okrem toho boli k dispozícii 

rôzne atrakcie: nafukovací kopec, hrad, šmykľavka, 

mega zorbingová guľa. Pre deti boli pripravené aj 

tvorivé dielne a maľovanie na tvár. Čo sa týka 

programu, tak najskôr prišli kynológovia zo 



Záchranného kynologického zväzu SR, potom k nám 

zavítal Mr. Bubble so svojím workshopom, následne 

o 15h prišli policajti a Martin Uhlík s vojenskou 

technikou. O 16h sa predstavili dobrovoľní hasiči z 

Pobedima. Tí pre deti pripravili „trhák" dňa, a to 

hasičskú penu, v ktorej sa takmer všetky deti 

„vypenili". 

Na 

organizácii 

tohto dňa sa 

podieľalo 

množstvo 

dobrovoľníko, 

bez ktorých by 

tento deň 

nebol taký, 

aký bol. Veľká vďaka patrí mamičkám z Rady 

rodičov, členom kultúrnej komisie, učiteľom ZŠ, 

poslancom OZ, mladým i starším dobrovoľníkom 

(občanom obce), žiakom i bývalým žiakom našej ZŠ 

a tiež aj všetkým sponzorom, ktorí podporili 

realizáciu tohto dňa. Len pre informáciu, tak do 

organizácie tohto dňa sa zapojilo viac ako 30 ľudí, 

ktorým patrí veľké uznanie.  

Ešte sa chceme menovite poďakovať našim 

sponzorom, ktorí prispeli buď finančne alebo 

materiálne na MDD: Aticomp, Tango, Potraviny 

Marek Moravanský, PT Univerzal, Ján Vičík, 

Vladimír Vičík, Ivan Pisca, Milan Macháč, Róbert 

Augustín, Martin Gábor, Peter Bigoš Záhrady, Emil 

Krajčík s.r.o. - 101 Drogérie, FRESH potraviny, 

ALEKO- Alexander Ščepko, TOREKO- Tomáš 

Ščepko, VAC- Vacuumschmelze, Plantex, Martin 

Uhlík, Obec Podolie, Rada rodičov, Bufet pod 

lipami, Dobrovoľný hasičský zbor Pobedim. 

 

MOBILNÝ ODBER KRVI 

 

Mobilného 

odberu krvi, ktorý 

sa uskutočnil v 

stredu 26.6.2019 

sa zúčastnilo 47 

darcov, z toho bola 

krv odobraná 34 

darcom. Prekvapil 

veľký počet 

prvodarcov - čo si neskutočne ceníme, ale veľké 

Ďakujem patrí všetkým, čo boli ochotní prísť darovať 

najcennejšiu tekutinu a zachrániť tým život. Treba 

poďakovať aj sponzorom dnešného odberu a to 

menovite: Obec Podolie, PD Podolie, Róbert 

Augustín a Mrekaj Miroslav. 

Sylvia Maráková 

 

 

 

STANOVAČKA NA LÚKACH 

 

V dňoch 1.8. - 4.8.2019 sa uskutočnila tzv. obecná 

stanovačka na "Podolských lúkach". Akcia to bola 

veľmi príjemná, vydarená a všetci účastníci si veľmi 

pochvaľovali. Stanovačka bola pre všetkých, ktorí 

majú radi prírodu, zábavu, srandu, spevy a pod. 

Organizátori sú veľmi spokojní s priebehom a hlavne 

s tým, že sa akcie zúčastnili obyvatelia nielen z 

Podolia a Očkova, ale i z okolitých obcí. My 

ďakujeme, že sa takéto akcie organizujú a aj takouto 

formou sa prispieva k utužovaniu medziľudských 

vzťahov. 

 

LETNÉ KINO 

 

Obec pre našich občanov aj v tomto roku 

pripravilo dvakrát premietanie pod holým nebom. 

Letné kino bolo v druhej polovici augusta. Najskôr sa 

premietal film „Daddy cool“ a druhý raz 

pokračovanie úspešného francúzskeho filmu „Čo sme 

komu zase urobili“. 

 

OSLAVY SNP V NAŠEJ OBCI 

 

V stredu 28.8.2019 sme si už tradične v našej obci 

pripomenuli peknou spoločenskou udalosťou, 

zapálením vatry 75. výročie SNP. 

Spomienková udalosť sa začala pripraveným 

programom. Akcie sa zúčastnili aj vzácni hostia, 

vojaci zo Zväzu protifašistických bojovníkov a zo 

Zväzu vojakov SR: pplk. 

v.v. RSDr. Kamil 

Krištofík, plk. v.v. Ing. 

Jozef Dvorštiak, pplk. v.v. 

Vladimír Trgala, major 

JUDr. Lackovič. Medzi 

príhovormi zaspievali 

krásne piesne naše 

podolské speváčky v 

sprievode harmonikára J. 

Červeňanského. Po 

príhovoroch nasledovalo 

zapálenie vatry. Toho sa 

zhostil p. starosta obce spolu s p. Krištofíkom, 

predsedom klubu vojakov SR. 

DH Podolanka sa postarala o hudobný doprovod 

počas celého večera. O 20.30 hod. nasledoval veľmi 

krásny ohňostroj, ktorý pripravil a zasponzoroval pán 

Miroslav Mrekaj, za čo mu ďakujeme. 

 

PODOLSKÝ KOTLÍK 

 

V sobotu 21.9.2019 sa uskutočnil prvý ročník 

Podolského kotlíka na štadióne OŠK Podolie, ktorý 

organizovali Podolskí vandali spoločne s obcou 

Podolie. 



Súťaže sa zúčastnilo 12 tímov s mikroregionálnou 

účasťou. Do Podolia prišli súťažiť aj Očkovanci, 

Čachtičanci i Častkovanci. 

Vyhodnotiť najlepší guláš nebolo jednoduché, 

pretože každý bol svojou chuťou jedinečný a zaslúžil 

si ocenenie. Porota nakoniec rozhodla, že na prvých 

troch miestach sa umiestnili: 

1. Gáborovci 

2. Trio Magores 

3. Oteckovia 

 

POSEDENIE PRE JUBILANTOV 

 

Posedenie sa uskutočnilo v piatok 8.11.2019 v 

Kultúrnom dome v Podolí. Každý, kto prijal 

pozvanie, sa zapísal do pamätnej knihy a obdržal 

darček od obce. 

Posedenie začalo básňou a piesňou od žiakov a 

učiteľov ZŠ. Následne sa k všetkým prítomným 

prihovoril starosta obce a tiež aj vdp. farár Šoka. Po 

príhovoroch nasledoval program, ktorý si už tradične 

pre našich oslávencov a dôchodcov pripravila naša 

ZŠ s MŠ Podolie. Na záver programu poďakoval 

starosta obce všetkým, ktorí sa pričinili akoukoľvek 

mierou o tento podvečer venovaný jubilantom a 

predniesol 

slávnostný 

prípitok. 

Prítomných 

celým 

večerom 

sprevádzala 

DH 

Podolanka. 

 

MIKULÁŠ V PODOLÍ 

 

Aj tento rok prišiel Mikuláš pozrieť deti do našej 

obce, obdarovať ich malým darčekom a urobiť im 

radosť. Tak ako minulý rok, aj tento raz zavítal do 

nášho kina, potom čo deti dopozerali peknú vianočnú 

rozprávku. 

Najskôr sa 

deťom 

ukázali čerti, 

následne 

všetkých 

upokojili 

dvaja anjeli. 

Potom všetci 

spoločne zavolali Mikuláša, ktorý nenechal na seba 

dlho čakať. Keď prišiel, tak deti mu tiež pripravili 

darček a zaspievali mu piesne, zarecitovali básničky, 

čím ho veľmi potešili. Následne začal Mikuláš 

rozdávať darčeky všetkým prítomným deťom a 

vyčaril im úsmev na tvári.  

 

 

 

 

 

 
Ani sme sa nenazdali a už máme za sebou 1. 

štvrťrok šk. roka 2019/20. V septembri sme začínali 

so stavom 230 žiakov ZŠ, z toho 3 žiaci študujúci v 

zahraničí, 45 detí MŠ, 28 pedagogických 

zamestnancov (z toho 4 v MŠ, 2 v ŠKD, 4 členovia 

inkluzívneho tímu z projektu V ZŠ úspešnejší a 18 

v ZŠ), 11 nepedagogických zamestnancov. V júni 

2019 ukončili pedagogickú kariéru na našej škole 

a odišli na dôchodok učitelia Mgr. Daniela Rosinská 

a PaedDr. Ľubomír Kiko, bývalý riaditeľ školy. 

Taktiež od nás odišli p. uč. Mgr. Monika Prítuľová 

a p. vych. Lenka Masárová. Pribudli nám noví 

učitelia Mgr. Iveta Rochfalušiová, Mgr. Katarína 

Červeňanská, Mgr. Samuel Kusenda a taktiež nám 

pribudla nová školská špeciálna pedagogička Mgr. 

Lucia Podhradská. Otvorili sme 12 tried ZŠ, 2 triedy 

MŠ, 2 oddelenia školského klubu detí, ktoré 

navštevuje 67 detí 1. – 4. ročníka. Po vládnom prijatí 

sociálneho opatrenia nazývaného vo verejnosti 

„obedy zadarmo“, ktoré sa od 1.9.2019 týka detí v 

poslednom roku predškolského vzdelávania a 

všetkých detí na 1. a 2. stupni ZŠ, sa v našej školskej 

jedálni navýšil počet stravníkov oproti júnu 2019 o 

50 stravníkov. Vďaka tomu, že sme v r. 2018 

zrekonštruovali školskú jedáleň a taktiež vďaka 

poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí ešte vlani 

v októbri odsúhlasili zvýšenie počtu zamestnancov ŠJ 

o jednu kuchárku, sme v septembri 2019 zvládli 

nárast stravníkov bez väčších problémov. 

Zamestnanci školskej jedálne sa musia riadne 

obracať,  aby stíhali navariť; vedúcej ŠJ ako aj 

účtovníčke stúpla administratívna záťaž, rodičom 

ZO ŽIVOTA NAŠEJ ŠKOLY 



a žiakom vznikla povinnosť nezabúdať sa odhlasovať 

z obedov, inak si musia obedy platiť v plnej výške. 

Niektoré zmeny hlavne po 6. hodine bývajú náročné, 

žiaci musia dlho čakať na obed, zvažujeme 

k budúcemu šk. roku zmeny v organizácii 

vyučovania, zmeny časov obednej prestávky. 

Žiaci v základnej škole nežijú len učením sa na 

vyučovacích hodinách. Majú možnosť navštevovať 

niektorý z 10 krúžkov, chodiť na tenis, ktorý u nás 

vedie p. Maračková z TK Piešťany, hrať na hudobný 

nástroj v elokovanom pracovisku ZUŠ Čachtice, 

ktoré sídli v našej materskej škole. Pre žiakov sme 

v rámci vyučovania usporiadali za 1. štvrťrok 

množstvo zaujímavých akcií, napr. Majstrovstvá 

školy v cezpoľnom behu, Podolský duatlon, súťaž 

pre školy z regiónu Podolský atletický päťboj, 

prednášky Prevencia zubného kazu, Irán – zahalená 

krása, O zdravej výžive; prvostupniari si pozreli 

divadlo Aladinova zázračná lampa, VITADEŇ na 1. 

st., naši štvrtáci chodili čítať do MŠ v rámci aktivity 

Starší čítajú mladším, starší žiaci boli v Novom 

Meste na filme Kto je ďalší. Žiaci 1. a 2. ročníka mali 

možnosť absolvovať kurz ľadového korčuľovania 

vďaka spolupráci našej školy s klubom Penguin 

v Novom Meste nad Váhom.  Štvrtáci boli vo 

hvezdárni v Hlohovci, siedmaci boli v Jihlave pozrieť 

sa na recykláciu elektroodpadu, plastov a papiera, 

starší žiaci 2. st. mali možnosť absolvovať exkurziu 

do Osvienčimu a Krakova. Obci Podolie sme 

pomohli pri posedení pre jubilantov a starších 

občanov obce, kde deti zo ZŠ, MŠ, ŠKD aj ZUŠ 

vystúpili s hodnotným kultúrnym 

programom.

 
Šikovných žiakov sme zapojili do regionálnych 

súťaží. Máme úspešných riešiteľov okresného kola 

technickej olympiády (Adam Bobocký 3. miesto, 

Juraj Strýček a Peter Círa 5. miesto). Tím v zložení 

Emma Ganobčíková, Karin Puváková, Samuel Hutta 

sa zúčastnil na regionálnej súťaži v anglickom jazyku 

SPELL AND TELL, ktorú usporiadalo Gymnázium 

J. B. Marina  a skončil na 5. mieste z 9 družstiev. 

Družstvo mladších žiakov a žiačok obsadilo krásne 2. 

miesto na súťaži Čachtické ľahkoatletické hry. 

Družstvo v zložení Juraj Strýček, Eva Hochelová, 

Šimon Pollák a Samuel Hutta nás reprezentovali 

v zaujímavej adrenalínovej matematicko-fyzikálnej 

súťaži NÁBOJ  JUNIOR, kde skončili na 5. mieste 

z 10 tímov. Štyria žiaci nás reprezentovali v súťaži 

zručnosti v Novom Meste n. V., najlepšie skončili 

Šimon Pollák na 5. mieste v informatike z 22 

súťažiacich a Juraj Strýček na 8. mieste v strojárstve 

z 22 súťažiacich. Množstvo žiakov 1. st. riešilo 

celoslovenskú súťaž Všetkovedko, žiaci 2. st. už 

majú za sebou informatickú súťaž iBobor. Tieto 

súťaže sú celoslovenské a zatiaľ nemáme výsledky. 

Naši piataci majú za sebou celoslovenské testovanie 

piatakov T5-2019. Oficiálne výsledky zatiaľ 

nemáme, neoficiálne však už vieme, že matematiku 

spravili veľmi dobre a sú šikovní.  

Postúpili sme aj v materiálno-technickom 

zabezpečení školy. Vďaka obci Podolie, vďaka 

bývalej p. starostke aj terajšiemu p. starostovi ako aj 

vďaka poslancom sme získali v rámci projektu 

Odborných učební nový nábytok,  počítačovú 

techniku a učebné  pomôcky do školskej dielne, 

jazykovej učebne a počítačovej učebne, nenávratný 

finančný príspevok z EÚ bol vo výške 69 763,14 €.  

Momentálne sme vo fáze zariaďovania učební. 

Vďaka rodičovskému združeniu sme v hodnote 

3.500 € dali spraviť elektrické a dátové rozvody 

v jazykovej učebni. Z ušetrených finančných 

prostriedkov sme po zariadení tried nábytkom 

pokračovali v zariadení zborovne, 

riaditeľne, sekretariátu  a niektorých kabinetov 

novým nábytkom. Opravili sme zatekajúcu  strechu 

nad šatňami telocvične a tiež na hospodárskom 



pavilóne MŠ. Na budove ŠJ a ŠKD sme vymenili 

staré okná za plastové. Inštalovali sme na budovu ZŠ 

kamerový systém (aj kvôli kontrole zaobchádzania 

s novým multifunkčným ihriskom). Napriek tomu, že 

sa každý rok snažíme niečo v škole vylepšiť, stále je 

množstvo vecí, ktoré nás trápia. Prístupová cesta 

k materskej škole je po výstavbe novej bytovky 

v dezolátnom stave, chodníky v areáli školy aj škôlky 

sú hrozné, zateká  strecha nad chodbou MŠ, v MŠ sú 

veľké úniky tepla vzhľadom na to, že časť okien je 

ešte stále nevymenených. Verím však, že 

v spolupráci s obcou budeme postupne tieto 

nedostatky odstraňovať a do budov a areálu 

investovať. 

Pochválili sme sa akciami, súťažami, zlepšeniami 

prostredia.  Pedagogickí aj nepedagogickí 

zamestnanci školy sa snažia, aby boli hodiny 

zaujímavé, aby žiaci mali aj iné podnety ako len 

vyučovanie, aby šikovní ukázali svoj talent, aby boli 

deti v čistých a pekných priestoroch  a aby sa zdravo 

stravovali. Všetkých nás však trápi, ako sa po 

prázdninách zhoršilo správanie niektorých žiakov, 

zaráža nás ich  neúcta k dospelým, k rodičom, 

k učiteľom, ich nezáujem o študijné výsledky, nulová 

zodpovednosť za svoje činy, žiadna domáca príprava 

na vyučovanie. Aj preto sme museli siahnuť 

k množstvu riaditeľských pokarhaní a ak to 

nepomôže, výchovné opatrenia sprísnime. Boli by 

sme veľmi radi, keby vo výchove niektorých 

nespratníkov podali škole pomocnú ruku aj rodičia. 

Lebo v rodine  výchova od narodenia začína a tam 

má  pokračovať, aj keď už je dieťa školopovinné. 

Nedá sa vo všetkom spoliehať len na školu. Treba 

sprísniť aj rodičovskú kontrolu, vedieť, kde sa túla, 

čo robí na internete, čo robí s kamarátmi na chate, 

prezrieť zošity, domáce úlohy, preskúšať, ak treba, 

pomôcť. V školskom prostredí sa krásne prejaví, 

ktorí rodičia svoje dieťa vedú tou správnou cestou. 

 

RNDr. Janka Schreiberová 

 

Pozvanie na Fašiangový školský ples 

 

Po vydarenom minuloročnom plese  si Vás 

dovoľujeme  pozvať na 16. Fašiangový školský ples 

NOC OSCAROV, ktorý sa uskutoční  1. 2. 2020 v 

sále KD v Podolí. Do tanca bude vyhrávať kapela 

“LAGÚNA”. Ples organizuje Rada rodičov  

v spolupráci s obcou Podolie a ZŠ s MŠ Podolie.  

Vstupenky je možné zakúpiť alebo rezervovať na 

riaditeľstve školy, t. č. 0902886370; 

032/7408412. Tešíme sa na Vás. Všetky ďalšie 

informácie nájdete na webovej  stránke školy. 

 

 

 

 

 

Sezóna 2019 v znamení rekordných čísel! 
 

4. novembra 2019 sa oficiálne skončila tohtoročná 

sezóna  v Parku miniatúr v Podolí. Navštívil nás 

rekordný počet návštevníkov, ktorý presiahol 33000, 

čo nás samozrejme veľmi teší. 

Dominantou celého areálu je nepochybne 

monumentálny model Bratislavského hradu, ktorý 

bol po prácach trvajúcich 2,5 roka dokončený 

18.augusta 2018.  

PARK MINIATÚR – MATÚŠOVO KRÁĽOVSTVO 

 



Do sezóny 2019 sme opäť pripravili niekoľko 

noviniek. Do expozície Rodné domy významných 

slovenských osobností nám pribudol rodný dom J.G. 

Tajovského, medzi chaty a rozhľadne Rainerova 

chata v súčasnej aj historickej podobe a pôvodná 

Chata pri Slavkovskom plese. Rodiacu sa dedinku 

Vlkolínec (pamiatky UNESCO) obohatili modely 

studne, zvoničky, školy, stodoly a ďalších budov. 

Počas sezóny sme dokončili model Mohyly M. R. 

Štefánika na Bradle, kde sme prvýkrát pracovali 

s prírodným kameňom. Keďže samotný reálny objekt 

je obložený z veľkého množstva kvádrov, čakala nás 

veľká výzva, ktorú sme však úspešne 

zvládli. Celkovo sa na jeho stavbu použilo 8692 ks 

tehličiek. Expozíciu modelov hradov rozšírili  

Obišovský, Liptovský a Hanigovský hrad. V závere 

sezóny sme zahájili práce na dlho očakávanom 

a zároveň rozsiahlom a monumentálnom 

Trenčianskom hrade. 

V sezóne roku 2019 sme prvýkrát otvorili brány 

Parku miniatúr 2. apríla. Počasie nám prialo a tak 

sme si ani nestihli uvedomiť, že je tu Veľká noc. 

Hľadanie vajíčok, veľkonočné súťaže, šibačka 

a odmeny pre tých najmenších - to všetko u nás nikdy 

nechýba.  Počas hodových slávností v obci Podolie 

už tradične organizujeme Deň otvorených dverí. 

Voľný vstup do Parku miniatúr a hodové atrakcie 

v obci aj tento rok prilákali množstvo návštevníkov. 

Na prvý júnový víkend sme v rámci podujatia Deň 

detí – Cesta rozprávkovým kráľovstvom pripravili 

atrakcie, ktoré rodiny s deťmi s obľubou využívajú. 

Vítajú ich rozprávkové bytosti, rôzne hry a 

rozprávkové disciplíny. Pre každé dieťa je na záver 

splnených úloh pripravená odmena. Tento rok 

súťaženie oživilo združenie Stredovek naživo, ktoré 

malo pripravenú stredovekú arénu. 

Na letné prázdninové mesiace sme pripravili ďalší 

ročník obľúbenej vedomostnej súťaže „Letná 

pátračka“, do ktorej sa môže každý návštevník 

zapojiť vyplnením jednoduchého súťažného 

dotazníka, ktorý dostane spolu so vstupenkou. V tejto 

sezóne sa celkovo sa zapojilo 640 súťažiacich, 

odmenených bolo 20 vyžrebovaných.  

Vyvrcholením leta v našom Parku bola určite 

Nočná prehliadka. Návštevníci si užili komentované 

prehliadky, rozprávky a povesti, večernú opekačku... 

Plamienky ohňa a tajomne osvetlené hrady majú 

neopakovateľnú atmosféru. Tento rok sme celú akciu 

oživili Ohňovou šou v podaní skupiny Duo Araton 

Aspis. 

V rámci rozšírenej ponuky občerstvenia sme 

návštevníkom ponúkali chutné pagáčiky či koláčiky, 

panini a pizzu, výborná kávička a čapované nápoje sú 

už samozrejmosť. 

Okrem prípravy nových modelov  počas zimy 

pracujeme tiež na vonkajšom oplotení areálu, ktoré 

bude snáď už do konca roka v novom šate. Veríme, 

že vás v sezóne s dvoma 20-kami milo prekvapíme  

Počas celého roka vychádza veľké množstvo 

článkov a reportáží, ktoré propagujú Park miniatúr 

a obec Podolie. Postupne sa nám darí budovať dobré 

meno Parku a zároveň propagovať obec Podolie, čím 

sa pomaly dostávame medzi naj atrakcie cestovného 

ruchu na Slovenku. Ťažko by sme to samozrejme 

dokázali bez našich kolegov a spolupracovníkov, 

donorov a sympatizantov, ktorí nám pomáhajú 

a podporujú nás. Za to im patrí obrovská vďaka! 

V závere vám prajeme v mene všetkých 

pracovníkov Parku miniatúr krásne a pohodové 

vianočné sviatky, v novom roku 2020 veľa zdravia, 

šťastia, tvorivých síl a spoločných úspechov. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Na Hlavnej ulici sa v júli upravilo verejné 

priestranstvo medzi cestou a chodníkom na úseku od 

bufetu po ŽŠ. 

Na výsadbu sa čakalo do októbra, aby sa mohli 

vysadiť  do vynechaných medzier stromy. Bolo 

odporúčané, aby sa nesadili  skôr, nakoľko bolo príliš 

horúco a na 

výsadbu je 

jeseň 

najlepším 

obdobím. 

V tejto časti 

sa vysadilo 

12 stromov. 

Ulica hneď 

po vysadení 

dostala inú 

tvár. Za 

pomoc, odborné rady, výber stromov a realizáciu 

samotnej výsadby patrí vďaka Petrovi Bigošovi a 

Romanovi Červeňanskému (Peter Bigoš- 

ZÁHRADY). Sme veľmi radi, že sa podarila skrášliť 

časť Podolia. Určite je plán v tomto smere 

pokračovať aj v budúcnosti. 

Upozornenie pre občanov, ktorých zároveň 

žiadame, aby dodržiavali osadené dopravné značenie 

a nezastavovali tam s nákladnými autami a ťažkými 

dodávkami. Určené to je výhradne pre osobné 

automobily. Stálo to nemalé finančné prostriedky a 

bolo by nezodpovedné, keby sme si to nevážili, 

nestrážili a hlavne si to postupne ničili. 

Okrem tohto všetkého sa posunula aj autobusová 

zastávka. Presun zastávky je hlavne z 

bezpečnostného hľadiska. Vystupujúce deti z 

autobusu už nebudú vchádzať na vozovku spoza 

autobusu a ten taktiež nebude už stáť v križovatke. 

Okrem toho chceme na jar budúceho roka upraviť a 

osvetliť aj priechod pre 

chodcov pred ZŠ, taktiež 

z bezpečnostného 

hľadiska. 

V budúcnosti by sme 

sa radi zapojili do 

projektov na podporu 

výsadby zelene, pretože 

v tomto smere sa určite 

máme ešte kde 

zlepšovať. 

 

 

 

 

„Možno už dozrela tá myšlienka, 

ako radosť vyzerá ...“ 

„Žijem pre nádej, 

čo ťahá lásku na krehkej niti... 

Žijem aj spomienkou na nádej... Dorka...“ 

 
Dňa14.6.2019 sa uskutočnilo v malej sále KD v Podolí slávnostné 

uvedenie knihy poézie „do života“ JA SOM TU od Ľubomíra Kika. 

Je to prvá publikácia, ktorú pán Ľubomír Kiko vydal. 

Program sa začal úvodnou piesňou od skupiny Premeny, následne 

sa k prítomným prihovoril pán Kiko, ktorý predstavil svoju 

publikáciu a taktiež aj odprezentoval pár básní pre všetkých 

prítomných. Jednu z básní odprezentoval aj pán Bohumil Čechvala a 

vnučka pána Kika, Dorotka. K prítomným sa prihovorili aj hostia z 

Literárneho klubu Nové Mesto nad Váhom, pani Pomajbová,  tiež 

pán starosta Bobocký a pani riaditeľka ZŠ Schreiberová. Počas celého programu prítomných sprevádzala hudobná 

skupina Premeny. 

Na záver si všetci prítomní mohli zakúpiť publikáciu, do ktorej pridal každému venovanie autor knihy Ľubomír 

Kiko. 

PaedDr. Ľubomír Kiko začal s písaním poézie na  gymnáziu v roku 1971 a k písaniu sa vrátil po dlhšej odmlke 

až v roku 2006. Vo svojej tvorbe vnímavo reaguje na zložitú dobu, ktorú žijeme. Doteraz publikoval iba 

v spoločných zborníkoch a v tlači. 

MYSLÍME AJ NA ZELEŇ V NAŠEJ OBCI 

 

ĽUBOMÍR KIKO: „JA SOM TU“ 

 



Vianočné želanie 

 

V zelenej vetvičke je nová nádej 

na začiatku, na konci aj v strede... 

Kedy nám zaklope na okno, 

nepoznáme odpovede 

a každý deň urobíme nový krok 

na ceste za ňou... 

Je dobré, že nečakáme 

so sklonenou hlavou 

a nerátame premárnené dni... 

Iste príde vysnívaný čas, 

keď sa niečo v nás 

rozprávkovo naladí 

a my vykročíme do svetla 

ako slepec, keď mu vrátia zrak.. 

Možno je dobre tak, ako je, 

ale po oživení nádeje 

sa tenká niť mení na povraz 

a strach sa z očí vytratí... 

Nech je  vianočný čas 

tým poslom medzi nami, 

ktorý zas šťastie...navráti... 

 

Ľubomír Kiko 

 
 

 

 

 

 
Na Kopaniciach sme vybudovali Detské ihrisko pri miestnom penzióne, kde sa nachádzajú obecné pozemky. Na 

toto detské ihrisko sme dostali dotáciu z rezervy premiéra 10 000 €. Dodanie a montáž herných prvkov realizovala 

firma AGGER s.r.o., ktorá vyhrala verejné obstarávanie. Ešte nám zostáva dané priestranstvo upraviť, naviezť 

zeminu, dopadové zóny vyštrkovať a ihrisko bude plne k dispozícii obyvateľom miestnej časti obce. Na jar 

budúceho roka bude ihrisko pripravené na bezpečné používanie. 

       
 

 

 

 
Ako to bude s poplatkom za odpad po novom 

roku? 

 

EÚ parlament prijal v roku 2018 legislatívny balík 

o odpade, v ktorom sa ukladajú pre krajiny EÚ ciele 

na recyklovanie odpadu. Nik by nemal pred týmto 

problémom zatvárať oči. Slovensko patrí medzi 

krajiny, kde je separovanie odpadu na nízkej úrovni. 

Podľa štatistík, na Slovensku za rok vyprodukuje 

v priemere každý občan 413 kg odpadu a z toho až 

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 

 

KOPANICE MAJÚ DETSKÉ IHRISKO 

 



55,3% skončí na skládkach. V Podolí za rok 

vyprodukuje priemerne každý občan 238 kg odpadu 

a z toho až 84,1% skončí na skládke! Patríme medzi 

krajiny EÚ, kde sa produkuje na osobu najviac 

odpadu. EÚ chce docieliť, aby sa do roku 2035 na 

skládky dostávalo už iba 10% odpadu. Kvôli boju 

s odpadom sa neustále schvaľujú rôzne opatrenia, 

ktoré majú pomôcť znižovať produkciu odpadu a tak 

ochraňovať naše životné prostredie, našu prírodu. 

Slovenská republika musela teda prijať nový 

zákon č. 330/2018 z. z., v ktorom sa menili od tohto 

roka sadzby za uloženie zmesového komunálneho 

odpadu na skládkach.  

Do roku 2018 bol zákonný poplatok pre obce za 

uloženie 1t komunálneho odpadu na skládke 5 €. 

Schválením zákona sa tieto sadzby zmenili. Vytvorila 

sa „motivačná“ tabuľka pre obce, z ktorej  jasne 

vyplýva, že čím menej budú ľudia separovať, tak tým 

viac budú platiť. Tieto sadzby sa každoročne 

navyšujú! Naša obec momentálne platí zákonný 

poplatok 12 € za 1t komunálneho odpadu uloženého 

na skládke. Samozrejme, že okrem tohto poplatku si 

ešte daná skládka (Kopaničiarska odpadová 

spoločnosť) účtuje za každú 1t 25 €. Čiže naša obec 

platí za každú uskladnenú tonu až 37 €. Suma 25 € 

tiež nie je nemenná, pretože to je to, z čoho platí daná 

spoločnosť prevádzku, zamestnancov a pod. Keď sa 

zvyšujú mzdy a ostatné režijné náklady (elektrina, 

nafta, benzín, ... ), tak sa to premietne aj na 

konečnom cenníku. V novom cenníku na rok 2020 sa 

už suma navyšuje na 28 €. 

Okrem platby Kopaničiarskej odpadovej 

spoločnosti, platíme aj spoločnosti Marius Pedersen 

za službu, ktorú poskytuje obci, a to je zvoz 

komunálneho odpadu. Za tento zvoz v roku 2019 

platíme 2,95 € za každú vysypanú smetnú nádobu. 

Tento poplatok sa tiež v roku 2019 zvýšil oproti 

predošlým rokom a bude sa opäť zvyšovať. Keďže sa 

spoločnostiam zvyšujú náklady, tak danú stratu sa 

snažia „dohnať“ zvyšovaním cien. V septembri nám 

avizovali zvyšovanie cien od roku 2020 o  5%. 

A kde je teraz problém? Pokiaľ na konci roka 

zistíme, že sme opäť vyseparovali len chabých 16%, 

tak zrazu budeme za tonu odpadu platiť na skládke 

52 € (namiesto 37 €) a k tomu sa ešte zvýši cena za 

služby o 5 %. Teraz máme priemerné mesačné 

faktúry od Kopaničiarskej odpadovej spol. 1 500 € 

(40 t odpadu za mesiac). Pokiaľ separujeme rovnako 

ako v roku 2018, tak potom budú faktúry od roka 

2020 už v sume 2 080 €/ za mesiac. Ročne by to teda 

robilo až 6 960 €.  Taktiež treba počítať aj s 5% 

zvýšením cien od Marius Pedersen. To by 

predstavovalo navýšenie za rok približne o 1 800 €. 

Celkovo to bude navýšenie o 8 760 €. Okrem týchto 

poplatkov platí obec aj za vývozy veľkoobjemných 

kontajnerov (tu bude poplatok za tonu 35 € + vývoz). 

Táto suma sa pohybuje tento rok približne okolo 

sumy 3 000 €. 

Obec by podľa zákona nemala doplácať 

za likvidáciu KO. Celé to majú znášať občania. 

Tento rok sme vybrali na poplatkoch za odpady 

48 791,34 €, z toho je 2 000 € neuhradené (toto už 

riešime). Keď si všetko napočítame, tak to vychádza, 

že tento rok obec dopláca 8 436,66 €. Ak k tejto 

sume pričítame 8 760 €, tak nám vyjde, že budúci rok 

nám hrozí doplácať na odpady až 17 200 €.  

Čo to pre nás znemená? Znamená to jednu 

zásadnú a nepopulárnu vec a tou je zvyšovanie 

poplatku za komunálny odpad. Tento rok je to 22 €, 

no pri týchto prepočtoch sa bude musieť poplatok 

zvýšiť. Je to nepopulárne riešenie. Obecným 

zastupiteľstvom schváleným Všeobecne záväzným 

nariadením č. 4/2019 sa poplatok zvýšil na sumu 30 € 

na osobu. Ale POZOR! Chceme na občanov 

pôsobiť motivačne a dávame každej domácnosti 

možnosť znížiť si tento poplatok o 9 € za určitých 

okolností, ktoré dokáže každý poctivý občan 

splniť. Čiže v konečnom dôsledku a za istých 

okolností ten poplatok pre mnohých z Vás znižujeme 

a nie zvyšujeme. 

Táto možnosť je hlavne pre občanov, ktorým 

záleží na našej obci, na poriadku v nej, na našej 

prírode, na našom zdraví a teda pre každého 

zodpovedného a poctivého občana. Veríme, že tony 

komunálneho odpadu sa v budúcom roku znížia a vo 

veľkom sa zvýši miera vyseparovania. Je to však 

hlavne na Vás! 

Určite Vám je všetkým známe, že zákon je 

nastavený tak, že za vyseparovaný odpad sa neplatí. 

Máme to zdarma. Za odvoz vyseparovaného odpadu 

danej spoločnosti platia OZV (organizácia 

zodpovednosti výrobcov). Nás to nestojí ani cent. 

Občas, keď sa každý druhý pondelok preveziem po 

našej dedine a sledujem tie vyložené smetné nádoby 

pred domami, tak vidím často preplnené popolnice, 

ktoré sa nedajú ani zatvoriť. Najhoršie na tom je, že 

veľakrát je na vrchu vždy nejaký plast, papier, kov a 

najčastejšie bioodpad. Všetko čo sa dá vytriediť. 

Pouvažujte, či sa to netýka aj Vás! Poobzerajte sa 

vždy okolo, keď budú vyvážať smeti, že kto má akú 

smetnú nádobu. Áno, je aj veľa takých, ktorí dávajú 

nádobu von raz za mesiac a aj to je poloprázdna. 

Skúsme nad sebou popremýšľať a položme si 

každý otázku, či to separovanie stojí za to? Nie je to 

veľká námaha. Pomôžete sebe, obci a hlavne 

životnému prostrediu. Premietne sa to potom aj na 

tom poplatku za odpad. Pokiaľ nezačneme každý sám 

od seba, tak sa všetko len veľmi ťažko bude meniť.  

Máme možnosť mať niečo zadarmo, ale ono to 

v skutočnosti niečo stojí. Stojí to úsilie, ktoré 

veľakrát nemáme alebo nechceme mať, pretože je 

jednoduchšie hodiť všetko do jedného koša. Proste 

sme leniví! Preto chceme, aby ten, kto poctivo 



separuje, bol odmeňovaný, aby nedoplácal na tých, 

čo ten odpad neseparujú a do smetných nádob hádžu 

všetko od  plechoviek až po bioodpad. 

Zložky v smetných nádobách sú v priemere 

nasledovné: 

- 51 % bio odpad 

- 7 % papier 

- 11 % plasty 

- 5 % sklo 

- 4 % textil 

- 2 % kovy 

- 2 % stavebný odpad, pozametaný štrk 

- 2% tetrapaky 

- 1 % nebezpečný odpad 

- 15 % nevytriediteľný zvyšok / komunál 

Z toho nám vyplýva, že až 85 % odpadu vieme 

vyseparovať! Popremýšľajte ako ste na tom vy? 

Základom pre nás musí byť, aby čo najviac 

domácností začalo poctivo odpad separovať. 

Nechceme aby končil v prírode. Nechceme, aby 

končil v komunále. Upozorňujme sa, učme sa, 

pýtajme sa.  

Vážení občania, verím, že každý jeden z Vás sa 

zodpovedne postaví pred tento problém a tiež verím, 

že všetci chápete zvýšenie poplatku. Ale žiaľ, tak je 

nastavený systém a zákon je v tomto smere 

nekompromisný. 

Ešte raz Vás UPOZORŇUJEME, že máte 

možnosť si tento poplatok znížiť o 30% (9 €), ale 

bude Vás to stáť trocha snahy, dôsledného 

separovania a kompostovania odpadu. Na konci budú 

všetci spokojní, Aj Vy, aj my. V konečnom dôsledku 

nás bude hriať na srdci skutočnosť, že všetci 

spoločne chránime naše životné prostredie 

a chránime si našu krajinu.  

 
Starosta obce, Rastislav Bobocký

 

 

 

 
Novoprijatým všeobecne záväzným nariadením majú naši občania možnosť platiť menej za komunálny odpad 

ako v roku 2019. Budeme však od Vás očakávať spoluprácu a pomoc pri znižovaní množstva odpadu, ktorý končí 

na skládke. Budete musieť poctivo separovať a hlavne na 100% využívať kompostér, ktorý ste dostali. Ako bolo 

uvedené vyššie, tak kompostovaním a správnym triedením odpadu dokážete znížiť množstvo vyprodukovaného 

odpadu až o 85%. Vôbec to nie je náročné, pretože podmienky v našej obci na to vytvorené sú. 

NÁVOD: 

1. Do 31. januára musíte podať žiadosť na zníženie poplatku za komunálny odpad v zmysle zákona 

583/2008 Z.z. 

2. Nesmiete mať evidované nedoplatky na dianiach voči obci. Ak máte, treba ich doplatiť. 

3. Musíte podpísať dohodu s obcou o kompostovaní a totálnej separácii odpadu, kde sa zaviažete, že 

budete zodpovedne pristupovať k separácii a ku kompostovaniu. V smetnej nádobe na zmesový 

komunálny odpad sa nesmie nachádzať žiadna zložka zo separovaného zberu a biologicky 

rozložiteľného odpadu. 

4. Musíte mať na svojom pozemku umiestnený kompostér. 

5. Počas mesiacov január – marec bude prebiehať kontrola domácností. Kontrolovať sa bude 

separovaný zber, kompostovanie a obsah nádoby na zmesový komunálny odpad. 

6. Ak sa kontrolou nezistia, žiadne porušenia, tak bude mať domácnosť poplatok za komunál 21 € na 

osobu. 

7. Prípadnú ďalšiu kontrolu musíte zniesť počas celého roka. 

 

 

 

 
Hodnotenie jarnej časti súťažného ročníka 

2018/2019 

 

A- mužstvo 

Naše Áčko pod vedením trénera Vojtecha 

ukončilo svoje zápolenie 5.lige Sever po 28.kolách na 

konečnom 13. mieste z 15. účastníkov. Bilancia 

mužstva bola 5 výhier, 8 remíz a 15 prehier s 

pasívnym skóre 29:66. Mladému mužstvu sa nedarilo 

bodovať hlavne v domácom prostredí, keď na jar sa 

pred domácimi fanúšikmi tešili z víťazstva až v 

poslednom domácom kole proti Plevníku. Tieto 

výsledky ovplyvnilo aj veľa zranení, trestov a 

koncom súťaže aj fakt, že sa nevedelo ako bude 

vyzerať budúcnosť mužstva. To bol možno pre 

niektorých hráčov faktor, ktorý ovplyvňoval počas 

jari ich snahu v zápasoch, ktorá sa odzrkadlila aj v 

OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB PODOLIE 

 

NÁVOD AKO SI ZNÍŽIŤ POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD 

 



konečnom umiestnení . Najlepším strelcom mužstva 

bol Daniel Pyšný so 7 gólmi. 

 

Dorast 
Združené družstvo dorastu Podolie/Očkov 

skončilo v konečnej tabuľke VI. Ligy Obfz Trenčín 

na 7.mieste spomedzi 10. účastníkov. Mužstvo 

striedalo počas celej jari výborné výsledky (víťazstvo 

2:1 nad lídrom zo Svinnej) s tými horšími (prehra 8:0 

v Ľuborči) a tak je konečné umiestnenie spravodlivé. 

Tréningového procesu sa pravidelne zúčastňovalo len 

pár chalanov a tí, ktorí na sebe chceli pracovať a 

futbalovo rásť, boli cez striedavé štarty v plnej 

tréningovej aj zápasovej záťaži v 3.ligových 

Častkovciach (Čechvala, Hanic, Ugroczi, Círa). 

Najlepším strelcom tímu bol s 13 gólmi Ján 

Čechvala. 

Nebyť obetavého prístupu Rudka Bobockého, 

ktorý si už vo svojej 24. sezóne pri mládežníkoch 

všetko riadil sám, len ťažko by naša dorastenecká 

kategória dohrala súťaž so cťou. Už počas sezóny 

totiž avizoval, že to je pre neho 

posledná futbalová sezóna. 

Za jeho obetavosť, zanietenie a rozvoj futbalu v 

Podolí, sa prišli počas naplánovanej rozlúčky 

poďakovať aj zástupcovia Obfz Trenčín p. Milan 

Dunajčík,  futbaloví priatelia z TJ Očkov, starostovia 

oboch dedín a viacero jeho futbalových zverencov. 

Za mohutného potlesku domácich tribún si prevzal 

pamätné plakety a mnoho poďakovaní.  

 

Prípravka U11 

Naši najmladší futbalisti na jar nastúpili do 

rozbehnutého kolotoča majstrovských turnajov, kde 

sme si merali sily proti súperom z Nového Mesta, 

Čachtíc a Považian. Aj keď sme vo svojej skupine 

skončili na 4. mieste, s každým zo súperov sme 

takmer každý turnaj hrali vyrovnanú partiu a herný 

prejav sa v porovnaní s predchádzajúcim ročníkom 

zásadne zlepšil. Nebyť problémov na brankárskom 

poste, mohli sme sa z víťazstiev tešiť viac ako 5 krát. 

Aj napriek tomu si všetci chalani zaslúžia veľké 

uznanie, pretože aj napriek viacerým prehrám si 

udržali do každého ďalšieho zápasu zdravé športové 

nasadenie a chuť zabojovať. A ich nadšenie po 

vyhratých zápasoch bolo o to viac emotívnejšie.  

 

Hodnotenie jesennej časti súťažného ročníka 

2019/2020 

 

Po skončení jarnej časti sezóny ročníka 2018/2019 

nevedel v Podolí nikto, ako bude vyzerať nasledovný 

súťažný ročník. Dlhoročný prezident a hlavný 

sponzor Róbert Augustín už počas jari avizoval, že 

nebude pokračovať na svojom poste. Vzhľadom 

k svojej pracovnej vyťaženosti a aj faktu, že posledné 

roky finančne zabezpečoval značnú časť chodu 

klubu, sa mu ani nemožno čudovať. Hlavne vďaka 

nemu A- mužstvo neustále pôsobilo v 5.lige. Robovi 

za jeho dlhoročnú podporu OŠK patrí obrovské 

poďakovanie!!! Keď sa k tomu pripojil aj fakt, že 

Rudko Bobocký ukončil svoju púť pri mládeži 

a výkonný výbor OŠK prakticky neexistoval, futbal 

sa dostal do nelichotivej situácie. Súťaž skončila 

16.júna, termín zaslania záväznej prihlášky do V. ligy 

bol 24.jún. Viacero hráčov z Á-čka bolo už koncom 

súťažného ročníka rozhodnutých klub opustiť. 

Mali sme obmedzené množstvo hráčov pre 

dorasteneckú kategóriu a hlavne bez trénera. 

Vzhľadom k mojim pracovným povinnostiam som sa 

nemohol plnohodnotne venovať trénovaniu 

najmladších futbalistov a trvalá trénerská náhrada 

nebola. Aj napriek týmto faktom sme sa spolu zo 

starostom obce rozhodli túto situáciu čím skôr 

vyriešiť a futbal v Podolí udržať . Pre viacerých 

hráčov bolo zotrvanie v 5.lige najväčšou motiváciou- 

ako aj pre domácich, tak aj pre „cezpoľných“. Čas na 

rozhodnutie bol krátky, ľudia, ktorí by mohli podľa 

stanov OŠK rozhodovať neexistovali (alebo 

rozhodovali len doma alebo v krčme pri pive,...). 

Rozhodli sme sa teda, že aj napriek takejto 

nepriaznivej konštelácii prihlásime A- mužstvo opäť 

do 5. ligy Sever a potrebné 2 mládežnícke mužstvá 

budú kategórie Dorast a Mladší žiaci.  

Dňa 18.7.2019 bola zvolaná členská schôdza, 

ktorej sa mohol zúčastniť každý, kto sa o futbal 

v Podolí zaujímal, prípadne mu chcel nejako pomôcť. 

Prítomným boli odprezentované všetky fakty 

a detailne boli oboznámení so situáciou 

a podmienkami, ktoré potrebujú byť splnené pre 

zabezpečenie chodu klubu. Okrem novozvoleného 

prezidenta Tomáša Bobockého sa počas schôdze 

vykryštalizoval aj tím zanietených ľudí, ku ktorým sa 

počas sezóny postupne pridávali ďalší. Osobitne by 

som chcel vyzdvihnúť prínos Daniela Pyšného st., 

Alinka Ščepka, Erika Gúčika ktorí sa podieľali na 

materiálovo-technickom a aj finančnom zabezpečení, 

Stanislavovi Radošinskému (AirLuft), ktorý aj 

naďalej podporuje klub finančne, Jánovi Grékovi, 

ktorý vždy ochotne pomáhal s dopravou a Zuzke 

Slivovej, ktorá sa príkladne starala o občerstvenie 

všetkých. Rudko Bobocký nemohol odmietnuť  moju 

žiadosť o pomoc pri práci s mládežou a tak aj za 

veľkej podpory obce na čele so starostom 

Rastislavom Bobockým bol konečný rezultát jesennej 

časti novej sezóny nasledovný: 

 
 



 

A- mužstvo  
Hráčom bola pred začiatkom súťaže predstavená 

vízia klubu na nasledovnú polsezónu a pri prvom 

stretnutí s novým vedením jasne definované 

podmienky, za akých chce klub v ďalšom období 

fungovať.  Bolo na uvážení každého jedného, či tieto 

podmienky akceptujú. Pred novou sezónou sme sa 

teda rozlúčili s Milanom Kováčom, Martinom 

a Jakubom Prosňanskými, Lubošom Gajdošíkom, 

Denisom Čavojským a Jurajom Machom. Išlo 

o polovicu hráčov základnej zostavy! Pri kormidle 

zostal Peter Vojtech. Do mužstva postupne na 

hosťovanie prišli Andrej Pagáč, Stano Hlaváč 

(Očkov), Jakub Fabián- brankár (Selec) návrat 

k futbalu do podolských farieb hlásili Rastislav 

Bobocký a Martin Kerák, na prestup sa nám podarilo 

získať Stanislava Hirjaka a po dlhšej dobe z dorastu 

do A- mužstva prešiel Ján Čechvala. Začiatok sezóny 

bol aj kvôli vylosovaniu (zo 4 zápasov 3 na ihriskách 

súpera) nie príliš vydarený. Mrzia hlavne stratené 

body doma s Košecou, keď sme celý čas diktovali 

tempo hry, ale nepremenili sme ani tie 

najvyloženejšie šance a súper udrel len z jedinej (1:1) 

a rovnako v konečnom účtovaní škrie aj prehra 

v Chocholnej, kde sme v polčase vyhrávali 2:0 ale 

nakoniec sme nezískali ani bod (3:2). Pozitívne nás 

naladili výhry na ihriskách súpera v Tr. Turnej (1:4) 

a hlavne v Uhrovci (4:5), ale potvrdiť body z vonku 

sa nám následne ani raz nepodarilo v domácom 

prostredí. Po veľmi bojovných výkonoch sme 

podľahli Pruskému (1:3) a Dežericiam (1:2). 

Posledné 3 domáce stretnutia naše mužstvo ale 

zvládlo na výbornú a pripísalo si plný bodový zisk. 

Najcennejší skalp sme získali v poslednom kole proti 

lídrovi súťaže z Veľkých Uheriec, keď hráči nezložili 

zbrane a zápas, v ktorom sme dvakrát prehrávali, 

otočili vo svoj prospech 3:2. Ich bojovnosť ocenili 

neustálym povzbudzovaním aj domáci fanúšikovia 

a pevne veríme, že na tejto vlne sa povezieme aj 

v jarnej časti. Celková bilancia mužstva po skončení 

jesennej časti je 6 víťazstiev, 1 remíza a 8 prehier. 

Zimujeme na 9. mieste zo 16. účastníkov. Najlepším 

strelcom mužstva je Lukáš Behúl, ktorý sa presadil 8 

krát. Všetci pevne veríme, že mužstvo sa v jarnej 

časti posunie v tabuľke ešte vyššie a čo je 

najhlavnejšie, priláka na tribúny viac fanúšikov! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorast 

Situácia okolo dorastu bola už po skončení jarnej 

časti veľmi komplikovaná. Kvôli potrebe mať 2 

mládežnícke družstvá (podľa predpisov ZSFZ ktoré 

to nariaďujú klubom pôsobiacich v 5. lige)  sme 

nakoniec zložili „Združené družstvo dorastu“ 

spoločne s Očkovom tak, ako to bolo aj po minulé 

roky (ak by Očkov nemal mládežnícke mužstvo, 

musel by podľa predpisov Obfz Trenčín zložiť 

kompenzačný poplatok 3000€!!!). Našich cca 10 

podolských hráčov bolo doplnených o 5 očkovských. 

S prísľubom od TJ Očkova, že zabezpečia trénera 

a na našom štadióne sa budú hrávať zápasy sme sa 

museli pripraviť do 29.8.2019 na prvý zápas. 

Dlhodobého trénera však Očkov nenašiel a tak sa na 

moju žiadosť k mužstvu opäť vrátil Rudko Bobocký, 

ktorý opäť aspoň zabezpečoval organizáciu všetkých 

zápasov doma aj vonku. V prvých dvoch zápasoch 

mužstvo získalo 4 body za výhru 0:1 v Chocholnej 

a domácu remízu s Novou Vsou (0:0). Tieto výsledky 

naznačovali, že mužstvo môže hrať o horné priečky. 

Potom však prišli 4 prehry v rade. 

Objektívne však treba povedať, že pri veľkej 

maródke museli naskakovať do týchto zápasov aj 

chalani, ktorí vekom patria do kategórie žiakov a do 

Horného Sŕnia sme ani nevycestovali.  Veľkým 

pozitívom a prínosom bolo, že sa z vlastnej iniciatívy 

mužstva ujal Ivan Zámek. Chalani začali pod jeho 

vedením trénovať, káder sa doplnil o viacerých 

hráčov z okolitých dedín. Pri plnej sile mužstva sa 

v posledných 4 zápasoch tešili vždy z víťazstva. 

Najmä v poslednom zápase na ihrisku lídra 

v Soblahove ukázali svoje kvality a zvíťazili 6:1! 

Tieto výsledky ich posunuli na 3. miesto len o skóre 

za druhú Chocholnú. Pevne verím, že kvalitná zimná 

príprava, stabilizovaný káder, pravidelné tréningy 

a motivácia prenesená z posledných zápasov 

chalanov naštartujú k ešte lepším výkonom v jarnej 

časti a pokúsia sa dostať na 1. priečku! 

 

 

 
Mladší žiaci 

Po dvojročnom pôsobení našich najmladších 

futbalistov v kategórii „prípravka U11“ sme do novej 



sezóny nastúpili už v kategórii Mladší žiaci- 4.liga 

U13. Mužstvo počas letnej prípravy viedli Tomáš 

Bobocký s Alexom Drexlerom a po členskej schôdzi 

svoju pomocnú ruku poskytla aj Maťa Augustínová 

(pôsobí v 1. ženskej lige v Košiciach). V 8 člennej 

tabuľke sme napokon obsadili 6. miesto, a to vďaka 

výhram nad Kálnicou (3:2) a Bošácou (4:2). Mužstvo 

má v niektorých hráčoch skutočne veľký potenciál 

ale fakt, že sme nastupovali v niektorých prípadoch 

proti mužstvám, ktoré sú tvorené z hráčov len 2 

najstarších  ročníkov 2007/08 (Myjava, Stará Turá), 

sa prejavil aj v hre a výsledkoch (8:0, 6:1). To ale 

nemení nič na tom, že našim cieľom je dávať šancu 

všetkým našim hráčom, či už to je 5-ročný Andrej 

Hadbábny, alebo najstarší Filip Hradil (12r.). O to 

viac nás teší, že počas posledného roka sa k mužstvu 

pripájajú stále noví hráči a niektorí sa dokázali ihneď 

presadiť aj v zápasoch, ako napríklad Štefan Herák, 

Samo Hadbábny či Patrícia Surovcová. Vyzdvihnúť 

a maximálne podporovať treba hlavne talenty ktoré 

v mužstve máme a to sú bezpochyby 8-gólový Braňo 

Danihel a Nicolas Ohrablo. Ten je na brankárskom 

poste aj podľa hodnotení súperových trénerov 

jedným z najkvalitnejších brankárov v súťaži. Ďalším 

pozitívom je, že chalani chcú neustále trénovať 

a futbalovo žiť. Preto som veľmi rád a musím 

vysloviť poďakovanie, že sa k mužstvu postupne 

pridali ako tréneri aj Lukáš Strapatý s Braňom 

Palkechom a spolu s Alexom Drexlerom mi tak 

pomáhajú suplovať moju neprítomnosť. 

 

Na záver by som chcel ešte raz poďakovať 

každému z vyššie spomenutých mien, rodičom detí, 

ktorí sa aktívne podieľali a pomáhali pri organizácii 

domácich zápasov, s cestovaním na vonkajšie zápasy, 

každému skalnému fanúšikovi, z ktorých nám 

niektorí začali pomáhať aj finančne a v neposlednom 

rade všetkým hráčom, malým aj tým dospelým, ktorí 

svoj voľný čas venujú tejto krásnej hre. 

A práve preto, že hráčska základňa našich 

futbalistov sa neustále zväčšuje, by si zaslúžili o čosi 

väčšiu podporu- tú morálnu v hľadisku. Tá, ktorá 

najmä u detí je tá najdôležitejšia. Veď kto iný, keď 

nie rodič dieťaťa alebo najbližšia rodina, má byť tým 

najväčším fanúšikom svojej ratolesti? Apelujem 

preto na všetkých, keď už Vás nebaví chodiť na 

kultúrne predstavenia a akcie, nebaví Vás chodiť ani 

na verejné zhromaždenia ktoré sa týkajú našej obce 

a nás všetkých, nebaví Vás viac-menej nič okrem 

mudrovania na internete,  skúste si nájsť miesto toho 

aspoň raz počas ďalšej sezóny čas a príďte na 

štadión podporiť tých, ktorým Vaša prítomnosť 

pomôže. 

Nebuďme vo všetkom tak apatickí. Lebo každá 

spoločnosť, organizácia, klub ako aj obec dozrieva 

a vyvíja sa tým správnym smerom len vtedy, keď sa 

na jej raste podieľa aspoň malou štipkou čo najvyšší 

počet tých správne naladených ľudí. A vo futbale to 

platí dvojnásobne. 

 
Tomáš Bobocký 

 

 

 

 
 

V našej obci sa tento rok zorganizovali 3 

divadelné predstavenia. Z toho v dvoch 

predstaveniach 

svoj herecký 

um predstavili 

všetkým 

prítomným 

známi herci 

ako Latinák, 

Kemka, 

Miezga, Jakab, 

Kobielsky, Loj, 

Deák, Mňahončák, Žiaranová. 

Prvé divadelné predstavenie sa uskutočnilo 

8.3.2019. Divadlo „Na koho to slovo padne“ malo 

veľký úspech. Sála kultúrneho domu bola zaplnená 

do posledného miesta. Sme nesmierne radi, že sa 

nám podarilo zorganizovať toto divadelné 

predstavenie v našej obci. 

Nerodilo sa to ľahko. V decembri 2018 hrozilo, že sa 

predstavenie neuskutoční, pretože stanovený termín 

9. marec sa musel zrušiť pre pracovné povinnosti 

hercov v divadle Astorka. No našťastie sa podarilo 

vybaviť a presunúť s menšími ťažkosťami 

predstavenie na 8.3.2019. 

Druhým divadelným 

predstavením 

s názvom „Zbjérali 

zme slifky aj 

beličky“ bolo pásmo 

rozprávania, vtipov, 

príbehov, tancov, 

ktoré sa uskutočnilo v miestnom kine 13.10.2019. 

Kto sa predstavenia zúčastnil, určite nemohol 

ľutovať, pretože sa určite dobre zabavil. Mrzí nás 

však menší počet prítomných divákov. 

A tretím výborným divadelným predstavením 

bola komédia s názvom „Chlieb s maslom“, v ktorej 

sa predstavili Mňahončák, Loj, Deák, Žiaranová. 

Tentoraz si tiež našlo množstvo divákov cestu do 

nášho kultúrneho domu, ktorí mali tak možnosť 

príjemne stráviť sobotný kultúrny večer v našej obci. 

DIVADELNÉ PREDSTAVENIA V NAŠEJ OBCI 

 



Takéto divadlo so známym hereckým obsadením sa v 

našej obci usporiadalo druhýkrát v tomto roku a sme 

veľmi radi, že ľudia prejavili v oboch prípadoch 

veľký záujem. Veríme, že sa nám aj v budúcom roku 

podarí usporiadať ďalšie divadelné predstavenia či už 

so známymi hercami, alebo aj menej známymi 

hercami. 

Určite sa nemusíte obávať a určite sa zúčastnite aj 

takého divadelného predstavenia, v ktorom nie sú 

známe mená. Snažíme sa vybrať vždy len tie 

najlepšie hry. Veríme teda, že si aj v budúcnosti 

mnohí z Vás nenechajú ujsť tento druh kultúry a s 

radosťou sa zúčastnia podobnej kultúrnej akcie, ktorá 

je organizovaná hlavne pre Vás. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na obaloch si všímajte RECYKLAČNÉ SYMBOLY. Podľa toho ľahko zistíte, do akej nádoby, vreca daný odpad 

patrí: 

 

Do MODRÝCH / SIVÝCH  240 l zberných nádob a MODRÝCH 1100 l, ktoré sú určené na 

triedenie papierových materiálov, zaraďujeme: noviny, časopisy, reklamné letáky, kancelársky 

papier, kartóny, krabice, papierové obaly a podobne. 

Nepatria tu: mokrý, znečistený či mastný papier, použité plienky, hygienické potreby, 

asfaltový a dechtovaný papier. 

MIESTO: má každá domácnosť, zberá sa od domu 

 

Do VRIEC a ŽLTÝCH zberných nádob (1100 l) ktoré sú určené na plastové materiály, 

zaraďujeme: PET fľaše od nápojov, igelitové vrecká, kelímky, fólie, polystyrén a iné. PET fľaše je 

potrebné pred vyhodením stlačiť, aby sa tak zmenšil ich objem. 

Nepatria tu: príliš znečistené plasty, obaly od nebezpečných látok - obaly od motorových 

olejov, farieb či chemikálií, celofán. 

 

MIESTO: má každá domácnosť, zberá sa od domu 

 

Do ZELENÝCH  1100 l zberných nádob, ktoré sú určené na sklenené materiály, zaraďujeme: 

nevratné obaly zo skla od nápojov, tabuľové sklo, sklenené nádoby, črepy a podobne. 

Nepatria tu: keramika, autosklo, porcelán, zrkadlá, TV obrazovky a podobne. 

 

MIESTO: pri Jednote v Korytnom; prevádzky obce; areál školy; za KD; Kopanice- bývalá jednota; bytovka č. 

526 

 

 

Do ČERVENÝCH 1100 l zberných nádob, ktoré sú určené na kovové materiály, zaraďujeme: 

konzervy, kovové obaly, alobal, kovové súčiastky a výrobky, nápojové plechovky. Tento materiál je 

taktiež možné odniesť do zberného dvoru či do zberne kovov. 

Nepatria tu: kovové obaly, ktoré sú kombinované s iným obalom, napríklad obaly zo zubnej 

pasty. 
 

MIESTO: pri Jednote v Korytnom; Slnečná ulica; prevádzky obce; areál školy; za KD; Kopanice- bývalá jednota 

 

Ďalšou kategóriou sú nápojové obaly z mlieka, džúsov- TETRAPAKY(viacvrstvové obaly 

s označením C/PAP). Farba zbernej nádoby, ktorá je určená na nápojové obaly, je ORANŽOVÁ. 

Obaly je potrebné vhadzovať do zberných kontajnerov, ktoré sú na to primárne určené. 

MIESTO: pri Jednote v Korytnom; prevádzky obce; areál ZŠ; Kopanice- bývalá jednota 

 

AKO TRIEDIŤ ODPAD 

 

http://www.podolie.sk/resources/App/201901022340180.recyklacnesymboly2.png


Ak potrebujete vyhodiť: 

- elektroodpad, pohovku, váľandu, gauč, matrace, epedy, plné vrece textilu, starý nábytok, veľkoobjemný 

komunálny odpad (napr. wc, vaňa, keramika a pod.), stavebný odpad, nebezpečný odpad= postreky, farby, 

laky, olej- motorový, kuchynský, batérie, žiarovky, pneumatiky, atď., tak zavolajte alebo príďte na OcÚ a so 

zamestnancom sa môžete dohodnúť kedy a kde môžete odpad priniesť. Stačí zavolať na tel. č. 032/77 94 

102 alebo 0911 712 605. 

Vyzývame aj tých, čo tak "radi" odhadzujú odpad do prírody, aby radšej zavolali. Keď si už robíte takú námahu, 

že ten odpad naložíte do auta, tak ho môžete kľudne odviezť tam, kde patrí! Potom sa na vás aspoň nebude nikto 

hnevať. 

UROBME SI SPOLOČNE Z PODOLIA KRAJŠIE MIESTO. 
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PODOLSKÝ CHÝRNIK 

 

VÍTAME DO ŽIVOTA 

 

Melisa Lakatošová 

Tobias Bielko 

Šimon Bigoš 

Jaroslav Lakatoš 

Melisa Kučerová 

Selina Šandorová 

Ľudovít Pavlík 

Štefan Herák 

Melánia Zápalková 

Lukáš Zámečník 

Tomáš Tupý 

Mia Kovačovicová 

Richard Pagáč 

Peter Halčin 

Jozef Sloboda 

Adrián Kačáni 

Kristína Murcková 

Rebeka Lenická 

Markus Virgl 

Maxim Korman 

Vanesa Mária Bartošová 

Evgenii Kostadinov 

Barančík Alexander 

Lakatoš Samuel 

ROZLÚČILI SME SA 

 

Štefan Soviš 

Marián Masár 

Macháč Rudolf 

Miroslav Radošinský 

Michal Hrušovský 

Jozef Hrušovský 

Jozef Cagala 

Alojz Masár 

Jaroslav Masár 

Ján Bobocký 

Etela Bieliková 

Marián Kováčik 

Nataša Augustínová 

Jozef Sloboda 

Alojz Matyáš 

Vojtech Žažo 

Mária Augustínová 

Irena Zubríková 

Miloslav Čechvala 

Michal Mikuš 

 

SPOLOČNÁ CESTA ŽIVOTOM ... 

 

Peter Riška – Monika Sončová     Michal Palkovič – Veronika Čechvalová 

Pavol Bahník – Lenka Zelová    Lukáš Ondrejka – Beáta Petrušová 

Matúš Ťaptík – Lenka Makarová   Martin Červeňanský – Katarína Babulicová 

Roman Augustín – Marína Prokopenko    Peter Švec – Katarína Bobocká  

Jozef Rigo – Eva Humelová    Miroslav Rákay – Eva Ondrejková 

Tomáš Bečár – Zuzana Kolenčíková   Jaroslav Miškuf – Veronika Ondrejovičová 

Vladimír Hubina – Lenka Uramová   Armin Gugler – Zuzana Černá  
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