
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vianoce sú sviatkami narodenia Pána Ježiša 

Vianoce sú časom 

úprimnej radost- 

nej viery. Je to 

viera detí ale aj 

dospelých. Je to 

viera človeka 

v každej epoche 

dejín a v každej 

situácii. Vianoce 

sú aj dnes pre nás 

sviatkami 

narodenia nášho Pána Ježiša Krista. Prežívame vianočnú 

noc i dni po nej, keď Panna Mária porodila svetu Svetlo, 

Mesiáša, Záchrancu a Božieho syna. Proroci Starého 

zákona vo sv. Písme predpovedali jeho príchod, jeho 

narodenie v Betleheme. Už v tých dobách mu udelili 

pravdivé tituly: Pán pánov, Kráľ kráľov, Knieža pokoja, 

Vykupiteľ a Spasiteľ. To Dieťa ležiace na sene v jasliach – 

na mieste, kde gazda dával pokrm svojim zvieratám, je 

Boží Syn. Detská tvár, detské rúčky, detský plač... a predsa 

nie je na mieste pre deti – novorodencov, lež je položené na 

slame v jasliach. Pochopme to, teda pokúsme sa to chápať: 

To Boh sa znížil k ľudskej biede, k nám. On – Spasiteľ 

sveta sa narodil aj pre nás, aj kvôli mne. Vianoce nám 

hovoria o prisľúbení. Boh hovorí: „Viem o Tebe, som pri 

Tebe, darujem Ti svoju lásku, nezabudnem na Teba.“ Tieto 

vyjadrenia nie sú naivné. Hlboko vyjadrujú podstatnú črtu 

pravého Boha. Ak stvoril človeka na svoj obraz, je schopný 

sa mu zjaviť cez ľudské postoje. Znížil sa až k nám vo 

svojom Synovi, ktorý sa stal človekom a narodil sa 

v pokojnej betlehemskej noci. Keď spolu spievame koledy 

a v nich slová: Búvaj Dieťa krásne, uložené v jasle. Búvaj, 

búvaj pachoľa, milostivé Jezuľa! vyjadrujeme svoju vieru. 

V našich časoch sa viac ako inokedy ukazuje, že človek 

a svet potrebujú pravého Boha! Inak sa ocitnú bez nádeje! 

Veda prispieva k pokroku ľudstva, ale nedokáže ho vykúpiť 

– to dokáže len skutočná Láska – Dieťa – Boh – Ježiš 

Kristus! V tohto Boha dúfame, jeho očakávame a keď 

prichádza, jemu otvárame svoje srdce... tu vo Vianociach 

začíname žasnúť. Naša viera odpovedá chvením, úžasom, rozšírenými očami a hlbokým vzdychom. Boh prišiel na 

svet. Tajomstvo, ktoré Boh odkryl nielen Panne Márii, sv. Jozefovi, anjelom a pastierom, ale aj nám, ktorí sme 

v neho uverili... nech je teda vo Vianociach počuť to najdôležitejšie: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj 

ľuďom dobrej vôle!“. Všetkým želám milostiplné a požehnané sviatky narodenia nášho Pána!      Štefan Šoka, farár 

Nádej 

Nádej je slovo, pevná niť a loďka, čo pláva na 

vlnách, 

možno má krídla a vie sa ponoriť až na dno 

duše, 

ktorú trápi strach... 

Nádej je tichá ako vánok na perách, ktoré sa 

sotva zachveli, 

nevinná - ako dieťa leží v perinách maminých, 

lebo tam všetko prebolí... 

Nádej je ako šedá myška, čo sme kútikom oka 

cestou zazreli, 

nenosí šperky ani slávu, nechodí v brokátovej 

košeli 

a nekričí hlasno v bujarých oslavách... 

A keď sa nám zdá, že všetka  námaha je 

zbytočná, 

veď sme už siahli na úplné dno, 

musíme nastaviť životu akési vlastné zrkadlo. 

Čo je pokrivené a čo zostalo rovné vo svedomí, 

za čo platiť a za čo pýtať daň- ak poznáme 

vinníka... 

Odpoveď je jasná, nič ju vtedy nezatieni, 

lebo v duši – či vo svedomí iba holá pravda 

preniká 

na tom plátne epopeje, ktorú sme si schovávali 

na záchranu človečenstva až do posledného 

šuplíka.... 

Nádej má aj silu svetla - ako všetky lampy sveta, 

nie je to holub, sama neodlieta a drží nám ruku, 

ak nás niečo ťahá do priepasti... 

Je tenkým lúčom, ktorý svieti v tme, 

ale aj pevným mostom na breh budúcnosti... 

Je dcérou matky – viery a cesty do večnosti, 

je objatím najmä v ťažkej hodine... 

Lebo nádej v nás  -  nikdy celkom nezhynie.. 

 
V tomto náročnom období, ale zároveň aj v očakávaní 
krásnych vianočných sviatkov Vás srdečne pozdravuje 

Ľubomír Kiko, kronikár obce a praje Vám zdravie a radosť 

v srdci ... 

 



 

 

 
Milí spoluobčania, 

ani sme sa nenazdali a opäť nadišiel čas, kedy mi prináleží prihovoriť sa Vám prostredníctvom našich obecných 

novín. Neviem, či sa to zdá iba mne, alebo aj Vám, ale tento rok ubehol expresne rýchlo. Čím to bolo spôsobené?! 

Pandémia? Všetky opatrenia? Testovania? Pracovná vyťaženosť v úrade? Príprava, či realizácia projektov? Je toho veľa. 

No, máme tu čas, kedy by sme teoreticky mohli zvoľniť tempo, načerpať nové sily, byť v kruhu svojich blízkych a tešiť 

sa zo všetkých každodenných maličkostí, ktoré nám sám život prináša. Tak ako minulý rok, aj tento bol poznačený 

chorobou COVID-19. Verili sme a priali sme si, že sa čo najskôr dostaneme do bežného života bez všetkých tých 

obmedzení, vyhlásení a opatrení. Žiaľ, nestalo sa tak. Práve naopak. Vírus naberal na sile a Vláda SR rozhodla o takých 

opatreniach, že sa takmer každý občan musel týždeň čo týždeň testovať. My sme mali zabezpečené vlastné mobilné 

odberné miesto v našom KD. Testovanie prebiehalo od 23.1.2021 do 18.5.2021. Celkovo sme mali v obci 16 kôl 

testovania. Testovanie bolo jedinou „kultúrou“, ktorá sa organizovala v našej obci počas prvého polroka. Opatrenia 

a nariadenia nedovoľovali nič uskutočniť. Prvou spoločenskou akciou bolo až uvítanie detí do života, koncom leta to boli 

oslavy SNP, následne sa uskutočnil koncert skupiny Fragile, divadelné predstavenie, posedenie pre našich jubilantov 

a dôchodcov a samozrejme sa podarilo, aby do Podolia zavítal Mikuláš. Viac sme toho nestihli. Toľko k spoločenskému 

životu v našej obci počas roka 2021.  

Viac Vás istotne zaujíma rozvoj obce, jej napredovanie, čo sme zrealizovali a čo nie, ako sme investovali, 

hospodárili ... V tomto roku sme si stanovili ciele, ktoré sme verili, že naplníme. V tomto roku sme z veľkej časti všetko 

realizovali z vlastného rozpočtu. Taktiež sme sa ale pripravovali aj na podávanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok, nakoľko bolo avizovaných viacero zaujímavých výziev.  

V tomto roku sme začali v marci s veľkou investíciou z vlastného rozpočtu, a to rekonštrukcia kuchyne v KD. Všetci 

isto viete, ako naša kuchyňa vyzerala. Vedeli sme, že to nebude malá investícia a znížiť náklady sme chceli aj tým, že 

sami priložíme ruku k dielu. Samozrejme to bolo na úkor voľného času, rodiny, priateľov, či práce, ale finálny pohľad 

stojí za to. V kuchyni sme komplet vybúrali obklady a dlažbu, urobila sa nová liata podlaha, vymenili sme 

elektroinštaláciu, zrušili sme priečku, okná vo vnútorných priestoroch sa vymenili, znížil sa strop, celá vodoinštalácia sa 

vymenila a taktiež aj odpady v samotnej kuchyni. Vymenili sa tiež staré dvere za nové. Okrem toho sa vybudovalo aj 

odsávanie, ktoré v kuchyni veľmi absentovalo. Do tejto stavebnej časti sa investovalo cez 37 000 €. Keď už bola takto 

kuchyňa pripravená, tak sme sa aj s poslancami rozhodli, že by bolo dobré obstarať aj nové zariadenia, pretože tie staré 

už mali svoje „odžité“. Obstarali sme novú umývačku, kotol, panvu, konvektomat, šporák, plynovú stolicu, digestory a 

kúpil sa tiež nový nerezový nábytok. Aktuálne je v KD kuchyňa 21. storočia, kde sa dá plnohodnotne navariť a hlavne 

spĺňa všetky hygienické štandardy. Do nového zariadenia sme investovali 35 500 €. S hrdosťou tak môžeme povedať, že 

máme kuchyňu za 73 000 €, hoci prvé odhady (projekt a rozpočty) boli na úrovni 130 000 €. Aj preto sme najskôr 

uvažovali len nad stavebnou časťou do sumy 30 000 €. Touto cestou musím poďakovať všetkým, ktorí priložili ruku 

k dielu a vďaka im ten výsledok stojí za to. Sú to pracovníci OcÚ, poslanci OZ, priatelia či rodinní príslušníci. 

Ďalšou investíciou bola očakávaná 

rekonštrukcia dvoch miestnych komunikácií 

v časti Kopanice, ktorá sa uskutočnila 

koncom júna. Tu sme opravili cesty, ktoré 

boli v dezolátnom stave technológiou 

penetračného makadamu za 40 000 €. Za 

túto sumu sa opravilo 800 m ciest. Musím 

však podotknúť, že táto technológia je 

určená a vhodná na takéto miesta a na takto 

rozpadnuté cesty. Veríme, že takto 

zrekonštruovaná cesta vydrží čo najdlhšie a že miestni obyvatelia sú spokojní. 

Počas „korony“ sme sa rozhodli postupne začať rekonštruovať aj vnútorné priestory štadióna, keďže 

majstrovské zápasy boli zakázané. Spolu s poslancami sme si povedali, že musíme dané priestory opraviť, zveľadiť, aby 

sa vytvárali pre športujúcu mládež lepšie a lepšie podmienky. Najskôr to začalo nevinne, rekonštrukciou plesnivej 

a opadanej zasadačky. Nakoniec sa vymenili všetky okná na tribúne, vymenila sa podlaha, zrekonštruovala sa zasadačka, 

sklad, chodba, sprchy v jednej šatni a je započatá aj rekonštrukcia spŕch v hosťovskej šatni. Na štadión sa dotiahol 

Starostovské okienko 



verejný vodovod a kanalizácia, ktorá však ešte nie je spustená, pretože treba osadiť šachtu a čerpadlá, nakoľko musíme 

na danú vzdialenosť, takmer 200 m urobiť výtlak. Pred začiatkom súťaže to bude istotne dokončené. Tak ako pri 

rekonštrukcii kuchyne, aj tu sme zvolili realizáciu svojpomocne. Čo sa dalo, to 

sme urobili  taktiež svojpomocne. Do rekonštrukcie spomenutých vnútorných 

priestorov sme investovali  z nášho rozpočtu približne 3 500 €. Z rozpočtu OŠK 

išlo približne 6 000 € a taktiež bol aj sponzorský dar 500 € na rekonštrukciu 

zasadačky. Vodovod a kanalizácia vyšli na 3 000 €, s tým, že ešte treba šachtu 

s čerpadlami za približne 2 500 €. 

Na štadióne sme okrem vnútornej 

rekonštrukcie pokračovali aj 

v rekonštrukcii samotného prestrešenia. 

Zrealizované prestrešenie terasy z veľkej 

časti pomohlo odstrániť zatekanie vody, 

ale nakoľko okenné priestory sú veľké, tak pri prívalových dažďoch na terasu 

napršalo a voda si našla cestu preniknúť do vnútorných priestorov. Aby 

nedochádzalo k ďalšiemu znehodnocovaniu zveľadeného obecného majetku, 

rozhodli sme sa na terasu inštalovať okná. Táto investícia nás vyšla na 2 900 € 

materiál a 2 500 € práca. Toto rozhodnutie prišlo po letných dažďoch, kedy sa 

všetci poslanci zhodli, že je potrebné niečo urobiť. Aj preto chceme žiadať dotáciu zo SFZ, schéma „Eurá z eura“. Ak sa 

nám podarí byť úspešní, radi by sme peniaze použili na dokončenie rekonštrukcie vnútorných priestorov štadióna a na 

osvetlenie ihriska. 

Tak ako po minulé roky, aj tento rok sme investovali nemalé finančné prostriedky do vykupovania pozemkov 

a starých, schátraných domov. Vysporiadaniu pozemkov sa venujeme takmer každý týždeň. Nie je to jednoduché, 

pretože veľakrát je komunikácia s ľuďmi zdĺhavejšia a nie vždy najjednoduchšia. Prial by som si, aby niektorí ľudia 

pochopili, že pozemky od nich nechce kúpiť developer s vidinou rýchleho zisku, ale obec, ktorá ich v budúcnosti 

zveľadí. Ak by boli dané pozemky také lukratívne, tak verte, že nejeden developer by sa našiel už dávno. Ale tí dávajú 

od takýchto ťažko vysporiadateľných pozemkov ruky preč, pretože je to veľmi dlhý proces a treba vynaložiť nemalé 

finančné prostriedky, ktoré neviete, kedy sa Vám vrátia. Oni sa radšej zameriavajú na ornú pôdu s minimom vlastníkov 

(ani to tu v Podolí nemáme). Určite mnohí viete o čom píšem. Preto podotýkame, že lokality, ktoré sa snažíme 

vysporiadať, nikto iný nevysporiada, iba obec. Taktiež sa jedná o lokality, kde vlastnia množstvo podielov na 

pozemkoch nežijúci vlastníci. V tomto roku sme zatiaľ investovali do kúpy pozemkov a domov 43 000 € a ešte 

pravdepodobne zainvestujeme 16 000 €. V budúcom roku budeme v tomto procese určite pokračovať, nakoľko je to 

veľmi žiadané a potrebné.  

Intenzívne pokračujeme aj v budovaní lokality za KD a pokrok sa urobil aj v nadstavbe budovy zdravotného 

strediska. Už sme zahájili územné konanie na rozšírenie kapacity NN rozvodov a čakáme na vyjadrovačky dotknutých 

orgánov. Verím, že vo februári budeme mať územné rozhodnutie a v máji aj stavebné. Potom však bude mať ZSE 300 

dní na realizáciu rozšírenia kapacity NN rozvodov. Menšie problémy máme s danou cestou v lokalite za KD, pretože 

opäť riešime problém s malým pozemkom, kde sú vlastníkmi už 

mŕtve osoby. Tiež spracovávame projekty na vodovod a kanalizáciu 

v danej lokalite.  

Spracovanú máme aj architektonickú štúdiu na dva bytové domy 

v danej lokalite a začína sa pracovať na samotnom projekte pre 

stavebné povolenie. Všetko ide ruka v ruke, je to administratívne 

dosť náročné a zdĺhavé, ale veríme, že v budúcom roku bude všetko 

vybavené. Predpoklad výstavby je rok 2023 - 2024. Záležať bude od 

toho, kedy bude v tejto lokalite dokončená elektrika. V tejto lokalite 

- na novej ceste by malo byť 10 RD (3 už stoja; všetko sú súkromné 

pozemky), 2 BD 21 b.j. a nadstavené Zdravotné stredisko s 10 b.j.. 

Držme si v tomto palce, aby nám vznikla v Podolí čo najskôr nová malá štvrť. 

Určite sa mnohí z Vás pýtajú: „a čo cesty?“ Toto je problém, ktorý trápi celú našu obec a každého jedného 

občana. Tak ako sme avizovali už na začiatku tohto volebného obdobia, že musíme počkať, než čo najviac ciest/výkopov 

posadá po kanalizácii, že musíme šetriť peniaze, teraz avizujeme rekonštrukciu ciest a chodníkov. Dlho očakávanú 

odpoveď od Ministerstva vnútra na podanie žiadosti v projekte „Podpora dobudovania základnej technickej 

infraštruktúry v obci Podolie“ sme konečne prijali a to rozhodnutím o pridelení finančného príspevku na projekt max. vo 

výške 425 474,30 €. Sme radi, že po dvojročnom čakaní sme nakoniec dostali kladnú odpoveď.  Projekt bol „šitý“ na 

mieru vyhlásenej výzvy. Samozrejme okrem toho, chceme rozšíriť rozsah prác a spoločne s poslancami OZ sme sa 

zhodli, že využijeme našetrené financie (rezervný fond 280 000 €) a zrekonštruuje sa celá spodná cesta- Korytňanská 

ulica a Ulica Ľ. Štúra. Predpokladaný rozsah financovania z vlastných zdrojov je 350 000 €. Samozrejme, že cestu 

chceme komplet od základu zrekonštruovať. Pri tejto ceste nestačí odfrézovať asfalt a natiahnuť nový koberec. Cesta je 

v dezolátnom stave, má množstvo prepadlín a sieťových rozpadov. Preto sa musí urobiť nový základ, podbetónovať 



a natiahnuť dve nové vrstvy asfaltu. Keď sa to bude realizovať, tak už teraz sa pripravte, že budeme mať v obci 

stavenisko a značné budú aj obmedzenia. Bez toho sa to však nedá vybudovať. Kto sa na to chystáte „žundrať“, tak už 

teraz si môžete pripravovať  reč.  

Okrem rekonštrukcie ciest (Korytňanská, Ľ. Štúra, Družstevná, cesta ku škole) sa bude budovať aj nový chodník na 

Družstevnej ulici, zrekonštruuje sa chodník v Žľabe a dva krátke úseky na Ľ. Štúra ulici. 

Tiež by sme radi zrealizovali aj rekonštrukciu chodníka a verejného priestranstva na Hlavnej ulici od parku miniatúr po 

cestu na záhradky. Rozpočet nie je bezodný, musíme s ním narábať rozumne, ale ak by sa podarilo, radi by sme 

v spolupráci s TSK a s povodím Váhu opravili aj chodník pri pálenici. 

Pri investíciach sa nezastavujeme. V septembri sme sa rozhodli, že sa zapojíme do projektu na zníženie energetickej 

náročnosti budovy Materskej školy v Podolí. Dali sme vypracovať projektovú dokumentáciu, energetický audit a aj 

tepelno-technický posudok. Rozpočet sa vyšplhal na neuveriteľných 900 000 € bez DPH. Podmienkou zapojenia sa do 

výzvy je mať ukončené verejné obstarávanie. To nedávno prebehlo a víťazný uchádzač, firma  

e-Dome, a.s., ponúkla najnižšiu sumu a to 825 432 €. Budova sa má komplet zrekonštruovať: zatepliť obvodový plášť, 

zatepliť a zrekonštruovať strechu, vymeniť všetky okná a dvere za nové s trojsklom, nová elektroinštalácia v celej 

budove, nové osvetlenie, nové vykurovanie a rozvody, vybuduje sa nová kotolňa (teraz je spoločná kotolňa v ZŠ), 

inštaluje sa fotovoltaika, rekuperácia a pod. Žiadosť chceme podať do konca roka. Podľa informácií by sme mali dostať 

odpoveď či sme úspešní žiadateľ do 3-4 mesiacov. Verme, že áno, pretože už nás to stálo nemalé finančné prostriedky, 

aby sme sa mohli do tejto výzvy zapojiť. Len projekty nás vyšli na 13 500 €. 

Pripravený máme aj projekt na rekonštrukciu atletickej dráhy a asfaltového ihriska v areáli ZŠ. Uvažujeme nad tým, 

že by sme sa zapojili do výzvy Fondu na podporu športu. Celková investícia je však 370 000 € a podmienky výzvy sú 

skôr šité na mieru veľkým klubom či 

mestám. Chceme to však vyskúšať a ako sa 

vraví „možno motyka vystrelí“. 

Ešte chceme pripomenúť, že sme 

zrekonštruovali aj ďalší priechod pre 

chodcov pri zastávke v Korytnom. Jedná sa 

taktiež o bezpečný „inteligentný“ priechod 

pre chodcov tak ako pri škole. Projekt, 

osvetlenie a vodorovné značenie dotoval 

TSK, realizátora obstarala Správa ciest TSK 

a my sme realizovali svojpomocne stavebné 

práce. Okrem toho sme mali pripravenú aj 

rekonštrukciu zastávky. Materiál je už nakúpený, ale nestihli sme to zrealizovať, pretože nás zastavila karanténa 

a následne zlé počasie. Teraz predpokladáme, že to budeme realizovať až v marci. Záležať bude od spomínaného 

počasia. 

Je toho veľa, čo by som Vám sem mohol ešte napísať. Verím, že ste sa dočítali až do konca. Snažíme sa neustále 

pracovať na zveľaďovaní našej obce. Máme víziu, máme cieľ a to je hlavné. Postupnými krokmi dosiahneme všetko. 

Potrebujeme však aj Vašu pomoc, podporu a porozumenie. Vždy je čo zlepšovať. 

Na záver mi ešte dovoľte popriať Vám všetkým pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich 

najbližších a hlavne v zdraví. Nech sú plné pohody, pokoja a porozumenia. Nech sa pre všetkých zastaví čas 

a nech prežívate len tie najkrajšie chvíle, ktoré si istotne každý z nás zaslúži. Nech sú tieto Vianoce láskavé a plné 

radosti, a nech Vás obchádzajú trápenia a starosti. Šťastné a veselé Vianoce a šťastný nový rok 2022 Vám praje 

Rastislav Bobocký, starosta obce 

 

 

 

 
UVÍTANIE NOVONARODENÝCH DETÍ 

 

V piatok 

9.6.2021 sa vo 

svadobnej sieni 

OcÚ Podolie 

uskutočnilo 

slávnostné 

uvítanie do 

života našich 

detičiek narodených v roku 2020. Celkovo sa 

slávnostného uvítania zúčastnilo 18 rodičov s deťmi. 

Rodičia si mohli pozrieť krátky program detí z MŠ, 

ktorý pripravila pani učiteľka M. Ščepková, za čo jej 

veľmi pekne ďakujeme. Taktiež ďakujeme aj J. 

Červeňanskej, ktorá sa postarala o hudobný doprovod. 

V úvode prítomných privítal pán starosta, ktorý si 

slávnosť užíval z "druhej strany" a odovzdal slovo pani 

matrikárke a svojej zástupkyni D. Marákovej, ktoré sa 

svojimi krásnymi prejavmi prihovorili prítomným. 

Následne sa rodičia podpísali do pamätnej knihy a 

prevzali si malý darček pre svoje ratolesti a 80 €. 

Všetkým deťom prajeme veľa zdravia, lásky, šťastia 

a aby z nich vyrástli hrdí občania Podolia. 

SPOLOČENSKÝ ŽIVOT V NAŠEJ OBCI 



OSLAVA 77. VÝROČIA SNP 

V sobotu 28.8.2021 sa uskutočnila spomienková 

slávnosť 77. výročia 

SNP za účasti 

vojakov zo Zväzu 

protifašistických 

bojovníkov a pálenie 

vatry. Okrem toho bol 

pripravený aj program 

pre deti a rodiny a 

taktiež aj športových 

priaznivcov. Od 17h 

bol futbalový zápas počas, ktorého bol pre deti a rodiny 

pripravený sprievodný program. Deti sa mohli povoziť 

na vojenských autách a hasičskej Tatre 815. O 19.30 

hod. DH Podolanka zahrala hymnu a začala sa oficiálna 

časť osláv 77. výročia SNP. 

 

Divadelné predstavenie „VŠETKO O ŽENÁCH“ 

V nedeľu 

26.09.2021 sa v 

našom kine 

predstavili herci z 

Divadielka Galéria 

a zahrali vtipnú 

komédiu s názvom 

"Všetko o ženách". 

Prítomní diváci 

mali možnosť v piatich príbehoch nazrieť do duše ženy, 

do jej pocitov, do sveta intríg, ľúbostných sklamaní, ale 

aj šteklivých tajomstiev. Diváci, ktorí prišli pozrieť a 

nezanevreli na kultúru v Podolí mali istotne krásny 

zážitok a odchádzali zo sály s veľkou spokojnosťou. 

Veríme, že v budúcnosti si viac občanov nájde cestu do 

nášho kina či KD. 

 

KONCERT SKUPINI FRAGILE 

V nedeľu 3.10.2021 

sa v Podolí 

uskutočnil dlho 

očakávaný a viackrát 

prekladaný 

(spôsobené covidom) 

koncert známej 

slovenskej vokálnej 

skupiny FRAGILE. Diváci prežili krásny kultúrny 

a hudobný podvečer a odchádzali s veľkou 

spokojnosťou. Speváci boli naozaj výborní, v závere 

bola atmosféra vynikajúca, čoho dôkazom bol aj 

záverečný „standing ovation“. Touto cestou ďakujeme 

Matejovi Piscovi, ktorý bol hlavným organizátorom 

tohto podujatia. 

 

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM 

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sme si po ročnej 

prestávke, s trochu pozmeneným programom pripravili 

opäť posedenie pre jubilantov a dôchodcov. 

Uskutočnilo sa 22.10.2021 v KD Podolie. O zábavu a 

kultúrno-hudobný program sa postarala známa hudobná 

skupina Hergottovci, MDH Veselka a svojím vtipným, 

ale občas i vážnym slovom potešil prítomných ľudový 

rozprávač Martin Kopor. V úvode predniesol krásnu 

báseň všetkým prítomným poslanec a p. učiteľ Bohumil 

Čechvala. Po ňom sa prihovoril pán starosta a následne 

aj pán farár. Po úvodných príhovoroch už nasledoval 

hudobno-zábavný program, počas ktorého nechýbala 

zábava či smiech. 

Veríme, že sa 

všetkým 

prítomným páčilo. 

Touto cestou 

ďakujeme 

všetkým, ktorí sa 

pričinili o tento 

kultúrny program. 

 

MIKULÁŠ ZAVÍTAL DO PODOLIA 

Tak ako to býva už dlhé roky zvykom, tak aj tento rok 

zavítal do našej obce Mikuláš aj so svojimi 

pomocníkmi, anjelom a čertom. Mikuláš chodil po 

dedine, rozdával radosť našim detičkám, obdaroval ich 

darčekom a tie mu na oplátku zarecitovali alebo 

zaspievali nejakú peknú pesničku. Ďakujeme rodine 

Macháčovej za rozdávanie radosti našim deťom. 

 

 

 
Čriepky zo školského prostredia 

V tomto čase pred rokom sme si v našom 

príspevku do Podolských novín priali, aby sa svetu 

podarilo s pandémiou koronavírusu vysporiadať raz 

a navždy a už nikdy sme nemuseli triedy a školy kvôli 

ochrane zdravia zatvárať. Ostalo len pri prianí. Ubehol 

rok, je tu opäť zimné obdobie a Slovensko sa borí 

s treťou vlnou pandémie. A, samozrejme, aj naša škola.  

V minulom školskom roku sa žiaci 1. stupňa 

učili dištančne 3 mesiace a  žiaci 2. stupňa  až  6 

mesiacov. Žiaci boli dlhé obdobie bez výchovných 

predmetov, necvičili, nespievali, nekreslili, netvorili. 

Výchovné predmety sa zhodnotili len slovom 

„absolvoval“. Niet učiteľa na našej škole, ktorý by 

konštatoval, že dištančné vyučovanie cez počítače je 

lepšie ako prezenčné. Pri opakovaní učiva na začiatku 

školského roka sme videli veľké deficity vo 

vedomostiach. Vlani nemohli fungovať prezenčne ani 

žiadne krúžky a online formu krúžkovej činnosti sme 

nechceli voliť, deti aj tak museli dosť času sedieť pri 

počítačoch. V rámci možností sme žiakov zapojili do 

niektorých súťaží, ktoré sa konali online formou 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA INFORMUJE 



(Pytagoriáda, Všetkovedko, Expert geniality show, 

iBobor, Olympiáda zo SJL a z MAT). Z výraznejších 

úspechov treba spomenúť, že titul Všetkovedka školy 

získal Erik Augustín zo 4.A a titul TOP Expert školy 

získal Patrik Ray z 5.A. Množstvo súťaží, do ktorých 

sme sa v minulosti zapájali, sa však vlani 

neuskutočnilo. 

K 30.4. 2021 sme ukončili projekt z výzvy 

V ZŠ úspešnejší. Na projekt sme naviazali novým 

projektom Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov ZŠ. 

Vďaka obom projektom máme na škole inkluzívny tím 

zložený z 3 asistentiek učiteľa a jednej školskej 

špeciálnej pedagogičky. Venujú sa žiakom, ktorí majú 

zdravotné problémy alebo špeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby, pomáhajú im pri výučbe, 

dohliadajú na tieto deti, vytvárajú kompenzačné 

pomôcky, vedú doučovanie. Škola sa zapojila vlani aj 

v tomto šk. roku do projektu doučovania slabo 

prospievajúcich žiakov Spolu múdrejší. 

Naši učitelia zrealizovali v priebehu minulého 

šk. roka aj zopár akcií pre žiakov v období, keď chodili 

do školy prezenčne. Na jeseň púšťali deti z MŠ, ŠKD 

a 5.A šarkanov. Na Vianoce naše deti obdarovali 

starkých darčekmi v rámci akcie Koľko lásky sa zmestí 

do škatule od topánok. Písali do vianočnej pošty, tvorili 

vianočné pozdravy pre seniorov do Moravského 

Lieskového. Žiaci 2. stupňa absolvovali na konci roka 

turistické výlety na Plešivec, Čachtický hrad, žiaci 3.A 

a 4.A boli na Javorine, v Lubine a Bzinciach pod 

Javorinou, 4.B navštívila Vrbové, deťom z MŠ, 

prvákom a druhákom spravili pani učiteľky športový 

deň v častkovskom parku. Žiaci 6. – 9. ročníkov mali 

projektové dni v rámci projektu Podolský HIT – 

programuj micro:bit a s najlepšími projektami vystúpili 

pred žiakmi 1. stupňa. Zvládli sme naplniť jeden 

kontajner papiera v rámci akcie Záchrancovia stromov 

a zarobiť tak nejaké peniažky pre školu. V období  

zatvorených škôl sme však mnohé naplánované aktivity 

nedokázali zrealizovať a školský život v minulom 

školskom roku bol oveľa chudobnejší na exkurzie, 

krúžkovú činnosť, športovanie, spoločné akcie tried 

i školy.  

V tomto školskom roku 2021/22 sme začali 

plní očakávaní, že tento rok bude lepší. Nastúpilo 224 

žiakov do ZŠ a 45 detí do MŠ. Pribudla nám na škole 

jedna trieda, fungujeme s počtom tried 12. Zo školy 

k 30.6.2021 odišli p. farár Mgr. Štefan Šoka, p. učiteľky 

Janka Ščepková a Mgr. Katarína Červeňanská. 

Nahradili ich od septembra noví učitelia: v materskej 

škole Bc. Martina Mokošová, v základnej škole sestra 

Samuela (Mgr. Mária Aftanasová) a výtvarníčka 

Mgr.Art. Elvíra Angermayer. Otvorili sme 8 krúžkov 

a začali krúžkovú činnosť. Pre prvákov a druhákov sme 

otvorili Športovo-pohybový krúžok, ktorý vedie externý 

zamestnanec p. Roman Hodál v rámci projektu Dajme 

spolu gól. Keďže deti dlho necvičili, tento rok sme si 

dali prácu a zapojili sme sa do celoslovenského merania 

pohybových zručností žiakov 1. a 3. ročníka. 

V septembri sme zvládli Majstrovstvá školy 

v cezpoľnom behu pre 1. aj 2. stupeň. Na začiatku roka 

niektoré deti prispeli do charitatívnej zbierky školských 

pomôcok. V októbri sme zakúpili z našich prostriedkov 

schodolez. Bude slúžiť pre žiakov so 

zdravotnými problémami, ktoré im neumožňujú 

pohybovať sa samostatne po schodiskách našej školy. 

Veríme, že nám bude prístroj dlho a dobre slúžiť a 

deťom zjednoduší pohyb po škole pri presunoch do 

odborných učební. Zapojili sme sa aj do 12. ročníka 

česko-slovenského projektu pre ZŠ - Záložka do knihy 

spája školy, ktorej témou bol Očarujúci svet knižných 

príbehov, rozprávok a básní. V rámci projektu sme 

 partnerskej školy poslali množstvo pekných záložiek, 

ktoré tvorili žiaci 1. aj 2. stupňa a tiež deti v ŠKD. 

Koordinátorka prevencie Mgr. Monika 

Muľová zorganizovala pre žiakov 6.A, 6.B, 

7.A prednášky na najaktuálnejšie témy z oblasti 

kybernetickej bezpečnosti a gamingu, v rámci nich sa 

deťom venovalo 6 ľudí z počítačových firiem 

z Bratislavy a učilo ich, čoho sa majú vyvarovať pri 

hraní počítačových hier, používaní sociálnych sietí a pri 

fungovaní na internete. V októbri sa žiaci zo 6.A a 6.B 

zúčastnili s triednymi učiteľmi náučnej exkurzie, 

navštívili múzeum M.R.Štefánika v Košariskách, 

Mohylu M.R.Štefánika a múzeum Slovenských 

národných rád na Myjave. Pre žiakov 2. stupňa 

zorganizovali učitelia druhého stupňa kurz ochrany 

života a zdravia, kde na siedmich stanovištiach získavali 

poznatky z poskytovania 1. pomoci, protipožiarnej 

ochrany, dopravnej výchovy, orientácii v prírode 

a topografii.  

Zapojili sme sa aj do prvých súťaží. Tímy zo 

6.A si vyskúšali s p. uč. Mgr. Veronikou Zemkovou 

najskôr v rámci školy a neskôr v regionálnom online 

kole hru piškvorky v rámci 13. ročníka súťaže 

pIšQworky. P. uč. Čechvala zapojil žiakov 9. ročníka 

Adama 

Bobockého 

a Petra Toráča 

do školského 

a okresného 

kola technickej 

olympiády, kde 

získali 3. 

miesto, vecnú 

cenu a diplom. 



Žiaci 1. stupňa sa zapojili do súťaže Všetkovedko, žiaci 

2. stupňa už riešili logické úlohy z iBobra (8 úspešných 

riešiteľov). Žiaci oboch stupňov sa zapojili aj do 

celoslovenskej súťaže Ypsilon – slovina je hra. Prebehli 

už online školské kolá súťaží Olympiáda v slovenskom 

jazyku, Dejepisná olympiáda a Geografická olympiáda 

(v GO 18 úspešných riešiteľov). 

Od 5. novembra ani našu školu neobišiel vírus 

Covid-19 a šarapatí nám tu doteraz. A tak v zmysle 

školského semafora celý november  niektoré triedy 

posielame z dôvodu pozitivity žiakov či zamestnancov 

na dištančnú výučbu a do karantény a ďalšie sa  z nej 

zase vracajú. V karanténe už boli do dnešného dňa  

všetky triedy ZŠ aj MŠ, niektoré dokonca viackrát. 

V základnej škole máme 224 žiakov. Podľa hlásení 

rodičov do 8.12. už 56 žiakov bolo alebo je chorých na 

Covid-19 a to je možné, že ich v našej databáze 

nemáme podchytených všetkých. Od 5. novembra 

postupne ochorelo na Covid-19 až 19 zamestnancov 

školy zo 40. Niektorí učitelia s ľahším priebehom 

choroby učili online, iní doteraz nenastúpili a zviechajú 

sa z ťažšieho priebehu ochorenia. Veľmi nám pomáha 

aj inkluzívny tím, ktorý pri veľkom výpadku učiteľov 

pomáha ako vedia.  Snahou vedenia školy je, aby sme 

sa čo najviac učili prezenčne a aby školský život nebol 

len o učení, ale aj o aktivitách, samozrejme pri dodržaní 

protipandemických opatrení. Verme, že sa vráti 

priaznivejší čas a budeme sa zase cítiť slobodní, plní 

optimizmu a bez bariér a opatrení.  

Poďakovanie vedenia školy patrí všetkým 

zamestnancom školy za zvládanie náročného obdobia 

a taktiež všetkým zodpovedným rodičom, ktorí so 

školou spolupracujú, komunikujú, usmerňujú a 

kontrolujú svoje deti, sú na ne patrične nároční a vedú 

ich k zodpovednému prístupu k životu. 

 

RNDr. Janka Schreiberová

 

 
 
Aký bol rok 2021 v Parku miniatúr v Podolí 

Už druhý rok fungujeme v akomsi zvláštnom 

režime. Zimný spánok 

sa nám zase trocha 

predĺžil, ale my sme 

nezaháľali a vrhli sme 

sa do práce. Cez zimu 

sme dokončili model 

Bansko-štiavnického 

Starého zámku. Osadili sme ho hneď vedľa Nového 

zámku v Banskej Štiavnici a modelu hradu Revište. 

Krásne prepracovaný, ručne okamienkovaný, veľmi 

malebný objekt, nám hneď oživil expozíciu. A tešili 

sme sa na sezónu. Mali sme plné ruky práce, aby sme 

pre vás pripravili areál, všetko upratali, vyhrabali, 

ponatierali. Od mája sme mohli konečne otvoriť naše 

brány. Otvárací režim ešte sprevádzalo množstvo 

obmedzení, ale ľudia pomaličky začínali cestovať. 

Hlavne cez víkend, ak počasie prialo, bolo u nás veselo. 

Chýbalo nám podujatie počas Veľkej noci, taktiež cesta 

Rozprávkovým kráľovstvom na Deň detí. Pevne 

veríme, že si to o rok všetko vynahradíme. 

Čakalo nás leto, ktoré bolo rovnako ako minulý rok, 

poriadne rušné. To nás tešilo a neustále dobíjalo. 

Prázdniny sú tradične obľúbený čas medzi 

návštevníkmi, aby cestovali po našom krásnom 

Slovensku. Veľa z nich navštívilo aj nás. Okrem toho, 

že si mohli pozrieť našu expozíciu s viac ako 80  

modelmi, všeličo zaujímavé sa dozvedeli na našich 

náučných panelov, dali si niečo dobré.  Takisto mohli 

v priamom prenose sledovať stavbu modelu 

Trenčianskeho hradu. A že to bola stavba náročná. 

Postupné vytvarovanie jednotlivých úrovní, do toho 

zakomponovanie budov, bola to veru náročná práca. 

Upraviť terény, omietnuť budovy, dorobiť strechy. 

Podarilo sa nám 

to v druhej 

polovici augusta. 

Pri tejto 

príležitosti sme 

pripravili 

podujatie spojené 

s krstom 

Trenčianskeho 

hradu, navštívil nás aj samotný Matúš Čák Trenčiansky. 

Odvtedy, ako nová dominanta, tróni v našom  parku. 

Máme dokonca aj novú povesť o studni na 

Trenčianskom hrade (zmenšenú nájdete aj na modeli) 

a pokrstili sme aj Matúšov jalovec. Naša kronika, 7-ma 

v poradí, je plná nádherných zápisov, ktoré nás nielen 

potešia, zahrejú na duši, ale aj nakopnú neustále sa 

zlepšovať. Sezónu sme ukončili počas veľmi peknej, 

farebnej a teplej jesene, hneď po Všech svätých. 

A tešíme sa na ďalšiu, dúfame, že rok 2022 začneme už 

klasicky v apríli, a zažijeme spolu Veľkú noc a Deň 

otvorených dverí počas hodových slávností. 

Naše aktivity zaujali aj viacero médií, viacero 

reportáží bolo v RTVS -STV, RTVS - SRO, 

regionálnych rádiách, denníkoch.  Všetky aktuality sa 

snažíme pravidelne zverejňovať na našej web stránke 

a sociálnych sieťach, aby vám nič neuniklo☺  V týchto 

náročných časoch Vám veľmi ďakujeme za vašu 

návštevu, podporu a námety. Aj bez vás by naša práca 

nemala zmysel! 

V týchto náročných časoch si akosi ani 

neuvedomujeme ako nám ten čas letí. Na jar, v marci 

2021, bolo 20 rokov, odkedy vznikla firma Matúšovo 

kráľovstvo, spol. s r.o. A čo čert nechcel, presne v tom 

čase, 18.marca 2021, bolo 800-té výročie smrti Matúša 

Čáka Trenčianskeho. Mocného feudála, Pána Váhu 

a Tatier, podľa ktorého sme boli pomenovaní. Aká 

náhoda, oslavujeme spoločne! Okrem iných 

PARK MINIATÚR – MATÚŠOVO KRÁĽOVSTVO 



propagačných aktivít, naša firma vlastní a buduje  Park 

miniatúr v Podolí. Na veľké oslavy a program teraz 

nebol priestor, tak sme aspoň pripravili krátky prehľad 

našich aktivít, ako sme sa zo zelenej lúky postupne 

menili. Ako sme pripravovali modely, zveľaďovali 

areál, ako sme sa postupne rozrastali. Ako sme každý 

rok vymýšľali niečo nové, aby sme vás k nám nalákali. 

Práce na príprave areálu začali v roku 2003. Prvýkrát 

otvorené sme mali 13.7.2005, asi 2 roky potom ako sme 

postavili prvý model. V roku 2008 sme prvýkrát 

zorganizovali Deň otvorených dverí, počas Hodových 

slávností v Podolí. A založili veľmi peknú tradíciu. 

Počas leta 2013 sme prvýkrát zorganizovali Nočnú 

prehliadku, areál sa nádherne rozsvietil. V roku 2014 

sme prvýkrát  zorganizovali podujatie pre detičky, 

Cestu rozprávkovým kráľovstvom, ktoré ich tiež 

okamžite chytilo. V tom istom roku sme sa aj 

presťahovali z dreveného domčeka do kontajnerového 

objektu. V roku 2017 sme predajňu a občerstvenie ešte 

rozšírili.  A to sa ani nebude rozpisovať, ako nám 

postupne pribúdali modely, známych aj menej známych 

hradov, nové expozície – hrady Alžbety Bátoriovej, 

Cyrilometodský kút, Chaty a rozhľadne či Rodné domy 

významných slovenských osobností. Za tých 18 rokov 

vidieť veľké množstvo práce. 

To všetko by sme nedokázali bez vás, našich 

návštevníkov, donorov, sponzorov, kolegov, modelárov, 

spolupracovníkov a zamestnancov, podporovateľov a aj 

vďaka podpore obce Podolie, za čo vám veľmi pekne 

ďakujeme! A tešíme sa na ďalšie stretnutia s vami u nás 

v areáli! 

 

 

 

 
Povinnosť pripojiť sa na verejnú kanalizáciu v obciach, kde je vybudovaná, je do 31. decembra 2021  podľa § 23 ods. 

2 a § 42bb zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 

276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach. V prípade nesplnenia tejto povinnosti, t. j. nepripojenia sa na verejnú 

kanalizáciu hrozí pokuta do výšky 331 eur. § 42bb nadobudol účinnosť od 15.3.2018, ktorým sa stanovila lehota na 

pripojenie do konca roka 2021. Citujeme § 23 ods. 2 a druhú vetu: „Vlastník stavby alebo vlastník pozemku, na ktorom 

bola povolená žumpa, je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu, ak je to technicky možné a 
nevyžaduje si to neprimerane vysoké náklady.“ 

Výzva na pripojenie na verejnú kanalizáciu nie je iba z dôvodu naplnenia merateľných ukazovateľov projektu, čím by 

nám, v prípade nenaplnenia, hrozila pokuta, ale je to  hlavne pre ochranu životného prostredia a spodných vôd. Dobre 

vieme, že v našej obci majú síce domy vybudované žumpy, ale zväčša sa jedná takpovediac o trativody, nakoľko napr. 

neboli dobre zaizolované, alebo ak aj sú žumpy, tak ich obsah sa v nedávnej minulosti vo veľkom vypúšťal do záhrad na 

jedno miesto, alebo do potokov či  kanálov, čím sa značne znižovala kvalita povrchových a podpovrchových vôd. 

Kanalizácia v obci Podolie sa budovala hlavne pre skvalitnenie života našich občanov a na ochranu životného prostredia, 

spodných vôd. Bola vybudovaná z EÚ fondov a zmluvne sme sa zaviazali, že do roku 2024 budeme mať napojených 

80% domácností. Ak by sme toto číslo nedosiahli, hrozí nám pokuta až do výšky 25% z ceny diela, t.j. približne 1 200 

000 €. 

Upozorňujeme, že domácnosti, ktoré nie je možné pripojiť na kanalizáciu, musia postupovať v medziach zákona. 

Vypúšťanie obsahu žúmp do záhrady, na pole, do kanála alebo len tak do zeme je zakázané. Za takéto nakladanie 

s odpadovými vodami hrozí pokuta. Nakladanie so splaškovými vodami musí byť v súlade so zákonom. Za splaškovú 

odpadovú vodu a jej likvidáciu zodpovedá jej producent. 

Zákon jednoznačne zakazuje vypúšťať obsah žúmp do povrchových alebo podzemných vôd, a tým 

znečisťovať životné prostredie. Každý užívateľ nehnuteľnosti je povinný pri kontrole nakladania s odpadovými 

vodami predložiť hodnoverný doklad o spôsobe nakladania so splaškovými vodami – doklad o vývoze fekálnym 

vozidlom, doklad z ČOV, platný certifikát malej ČOV. Upozorňujeme, že producenti sú povinní vedieť zdokladovať 

likvidáciu odpadových vôd spätne do dvoch rokov. 

Dávame na vedomie, že svoje služby na vývoz žúmp môže podľa §36 ods. 4 zákona 364/2004 Zb. z. o vodách 

poskytovať iba prevádzkovateľ našej verejnej kanalizácie (TAVOS, a.s.) a tiež osoba oprávnená podľa osobitného 

predpisu, ktorá bude tiež vyvážať splaškové vody na čističku odpadových vôd. Takáto oprávnená osoba Vám musí dať 

všetky potrebné potvrdenia o zákonnej likvidácii odpadových vôd. 

V závere tohto príspevku sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa neváhali pripojiť na VK. Veríme, že v budúcom 

roku už bude v našej obci pripojená takmer každá domácnosť na verejnú kanalizáciu. 

 

Spoločnosť TAVOS touto cestou informuje občanov, že predstavenstvo spoločnosti rozhodlo, že v obciach, kde nie 

je TAVOS prevádzkovateľom, alebo vlastníkom verejného vodovodu, ale iba verejnej kanalizácie, bude domácnosť 

zazmluvnená výhradne na paušál, t. j. bude účtovaný za odvádzanie odpadovej vody paušálny poplatok na každého 

člena domácnosti, t. j. 34 m³/osoba/rok. Cena stočného za 1 m³ je 1,3796 € s DPH. 

OcÚ Podolie a TAVOS, a.s. 
 

 

OD 1.1.2022 JE POVINNOSŤ BYŤ PRIPOJENÝ NA VEREJNÚ KANALIZÁCIU 



 
 

 
Futbalový rok „2021“ v podaní OŠK 

Začiatok futbalového roku 2021 sa začal rovnako 

ako ten minulý skončil. Šport dostal vďaka covidovej 

situácii na dlhú dobu STOP-ku vo všetkých možných 

podobách- zakázané majstrovské zápasy, zakázané 

tréningy, zakázaná návšteva na ligových štadiónoch. 

V apríli začali viaceré futbalové zväzy postupne 

anulovať svoje súťaže. To sa dotklo aj našich 

dorastencov a starších žiakov, ktorí pôsobili v OBFZ 

Trenčín. 19.mája oblastný zväz rozhodol, že súťaže 

budú anulované a tak naši mládežníci na jar neodohrali 

a neodtrénovali nič. Iný pohľad na situáciu mal 

Západoslovenský futbalový zväz, pod ktorý spadá naše 

A-mužstvo. Tí rozhodli, že zvyšných 5 zápasov 

nedohraných z jesene sa musí za každú cenu dohrať na 

jar. To aj napriek nesúhlasu väčšiny klubov, ktoré 

nemali možnosť trénovať v skupinách (len 

individuálne) a pripraviť sa tak plnohodnotne na zápasy 

po viac ako 8 mesačnej pauze bez futbalu, keďže covid 

nariadenia bolo nutné dodržovať. Aj napriek našej 

nespokojnosti s rozhodnutím sme všetkých 5 zápasov 

odohrali s bilanciou 1 výhra, 1 remíza, 3 prehry. 

V týchto dohrávkach viedol mužstvo Branislav Palkech, 

ktorý na poste trénera nahradil Marcela Némethyho. 

Mužstvo po odohraní 15 zápasoch a tým ukončenej 

sezóne 2020/2021 obsadilo konečné 13. miesto. 

Najlepšími strelcami boli 5 góloví Mrva a Marek 

Gajdošík. 

 

Ťažké rozhodnutie pred začatím nového ročníka 

2021/2022 

Situácia po skončení sezóny opäť nebola ružová. 

Priznám sa, že ja osobne ako prezident klubu som už 

nemal chuť a energiu pokračovať v tom, ako sme 

svojpomocne spolu so starostom a mojím otcom 

Rudkom držali 3 mužstvá a celý chod OŠK pri živote 

na 5. ligovej úrovni. Riadiť klub, trénovať mládežníkov, 

starať sa o ihrisko a zveľaďovať štadión z Bratislavy 

(kde už viac ako 3 roky žijem) nie je celkom závidenia 

hodná situácia. Skĺbiť starostovanie, byť aktívny hráč 

a k tomu sa starať o trávnik, štadión a naháňať nových 

hráčov nebola o nič komfortnejšia situácia ani pre Rasťa 

Bobockého.  Preto sme sa rozhodli iniciovať stretnutie 

tých posledných futbalových mohykánov, ktorí by 

mohli časť týchto úloh prebrať na seba.  Žiaľ, aj po 

tomto stretnutí sme zostali v patovej situácii. 

Alternatívy boli rôzne. Pokračovať v 5. lige, spojiť sa 

s Očkovom a hrať oblastné majstrovstvá alebo aj 

možnosť spadnúť na samé dno a prihlásiť sa do 

poslednej súťaže, aby tu aspoň nejaký futbal zostal. 

Všetci naokolo ma konfrontovali, že zostať hrať v 5. 

lige je najlepšie riešenie, bohužiaľ, doteraz viacerí 

nepochopili, čo všetko to obnáša. A to hlavne z 

hľadiska personálneho obsadenia postov, ako sú 

mládežnícki tréneri, vedúci A-mužstva, spoľahlivý 

hospodár. Doslova v hodine 12stej (na zväz sme volali 

o 23:00) sme sa nakoniec po dlhých debatách a hľadaní 

kompromisov rozhodli prihlásiť A-mužstvo opäť do  5. 

ligy a k tomu zabezpečiť  2 mládežnícke tímy. Realita 

bola nasledovná. 

Prípravka U9 

Keďže 

dorastenecké 

mužstvo už ne- 

bolo možné 

vyskladať (nízky 

počet hráčov vo 

veku 15-19 

rokov v tejto 

kategórii naprieč 

všetkými 

okolitými 

dedinami), 

rozhodli sme sa vytvoriť úplne novú kategóriu 

najmenších futbalistov a futbalistiek. Hráči nášho 

„Áčka“ Danko Pyšný a Alex Drexler prisľúbili, že 

prevezmú trénerskú  taktovku pri mládeži. Postupne sa 

vytvorilo mužstvo malých futbalových nadšencov, 

ktorý odohrali  v jesennej časti 5 zápasov. Hneď 

v prvom kole sme schytali výprask od Starej Turej 19:1 

a následne v Krajnom 10:2. Najpodstatnejším 

momentom bolo, že akonáhle si detičky obliekli po 

prvýkrát dres, okúsili, aké to je odohrať naozajstný 

futbalový zápas, streliť prvý gól a v kolektíve ho 

osláviť, radosť a nadšenie sa s každým ďalším novým 

momentom u týchto detí ale aj rodičov, ktorí ich 

sprevádzajú, neskutočne násobila. Vyvrcholenie tejto 

radosti prišlo po prvom víťaznom zápase, keď sme 

porazili Pobedim 2:1. Ďalšie víťazstvo sme zaznamenali 

aj proti Brestovcu v pomere 6:4. V poslednom meraní 

síl sme síce podľahli Kálnici 10:2, ale je vidno, ako si  

naši najmenší postupne osvojujú futbalové návyky 

a zlepšujú sa. Svojím prístupom aj výkonmi musím 

pochváliť hlavne Dominika „Huntera“ Raya ktorý môže 

byť vzorom pre všetkých našich futbalistov a najlepšiu 

strelkyňu mužstva Zuzku Herákovú ktorá strelila 4 

góly. Aktuálne máme registrovaných a vzorne nás 

reprezentujú Dominik Ray, Andrej Hadbábny, Dávid 

Červeňanský, Martinko Firic, Zuzka Heráková, Tobias 

Parči, Jakubko Kerák, Ľubko Uhlárik a Erik Herák. 

Akonáhle sa uvoľnia opatrenia a rozbehne sa  

tréningový proces, sú vítaní všetci noví chalani aj 

dievčatá od 5 rokov, ktorí majú chuť stať sa 

futbalistami. 

 

Starší žiaci U15 

Tak ako aj v predchádzajúcom ročníku, 

najstabilnejšia situácia bola v mužstve našich starších 

žiakov. Káder zostal viac-menej pokope. Celý 

harmonogram zápasov sa však musel prispôsobovať 

hráčom hrajúcich na striedavé štarty. Viacerí naši hráči 

totiž hrajú aj za kluby vyšších súťaží v 2. ligovom 

Novom Meste a Trebaticiach, alebo 3. ligových 

Častkovciach. Rovnaké nastavenie majú takmer všetky 

OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB PODOLIE 

 



mužstvá z našej súťaže (Kočovce, Moravské Lieskové, 

Beckov, Modrová, Turá Lúka, Bošáca). Znamená to, že 

hráči s najväčším potenciálom z týchto „dedinským“ 

mužstiev tvoria gro základných kádrov  „väčších“ 

mužstiev vo vyšších súťažiach a nám nezostáva nič iné, 

len prispôsobovať harmonogram vzájomných zápasov 

tak, aby mohli chalani cez víkend odohrať zápas za nás 

aj za mužstvo kde hrá na striedavom štarte. Preto sme 

viacero zápasov hrali v piatok. Bilancia našich chlapcov 

po skončení jesene je: 3 víťazstvá, 1 remíza a 2 prehry. 

Najlepší zápas jesene sme odohrali proti Kočovciam. 

Chalani ukázali obrovské futbalové srdce, keď sme 

prehrávali už 0:3 ale dokázali sme zápas otočiť vo svoj 

prospech v pomere 4:3 a to dokonca v početnej 

nevýhode! Takéto momenty motivujú nielen chalanov, 

ktorí na sebe makajú, ale prinášajú radosť všetkým, 

ktorí našich mládežníkov podporujú. Najlepším 

strelcom mužstva ale aj celej súťaže je Filip Hradil, 

ktorý strelil neuveriteľných 19 gólov. K tomu pridal 

ďalších 10 gólov aj v druholigovom Novom Meste. 

Osobne mu prajem, aby futbalovo ďalej rástol a 

hlavne neustále na sebe makal, lebo má nato aby našu 

obec reprezentoval na najvyššej úrovni!  

Cieľom do ďalšieho obdobia je zastabilizovať 

hlavne tréningový proces. Veľa chlapcov z mužstva má 

potenciál byť ešte lepší a na to im musíme vytvoriť 

najlepšie podmienky aby nám ich nezlákali okolité 

akadémie ktoré majú neporovnateľne lepšie zázemie 

a prostriedky. Aj preto si cením, že u chalanov je cítiť 

lokálpatriotizmus a za našu obec hrdo nastupujú do 

každého zápasu. Káder tvoria Nicolas Ohrablo, Patrik 

Ray, Ondrej Červeňanský, Patrik Češek, Marek Zemko 

(1 g), Tadeáš Zemko, Branislav Danihel (2 g), Radoslav 

Toráč (1 g), Adrián Herák (1 g) Števo Herák (2 g), 

Danko Makara, Samuel Hadbábny (1 g), Reno Herák 

(1 g), Roderik Bučko (1 g), Aurel Bučko, Paľko 

Halabrin, Filip Hradil (19 g). 

 

„A“ mužstvo OŠK 

Ako som už spomenul, naše Áčko aj v sezóne 

2021/2022 pokračuje v 5. Lige Sever v pôsobnosti 

Západoslovenského futbalového zväzu. Hlavnou úlohou 

pre staronového trénera Braňa Palkecha bolo 

zastabilizovať káder, nakoľko po skončení 

predchádzajúceho ročníka v mužstve skončili stabilní 

hráči základnej zostavy Tomáš Mrva (Jaslovské 

Bohunice), Ján Kemláge (Kostolné) a Stanislav Hirjak 

(Kľúčové). O Alexa Drexlera prejavilo záujem 3.ligové 

Nové Mesto a umožnili sme mu skúsiť kvalitnejšiu 

súťaž.  Opačnou cestou k nám už počas letnej prípravy 

prestúpil Ján Tuka (Horná Streda), k mužstvu sa 

pripojili aj odchovanci Martin a Marko Udržalovci, 

futbalový návrat zvážil Roman Červeňanský, pripojili 

sa domáci mladíci Filip Hanic a Filip Ugroczi, na 

hosťovanie sme získali Adama Vrábela (Istebné) 

a v priebehu sezóny aj Andreja Bonča (Beckov). Počas 

prípravy nás sužovali viaceré zranenia hráčov, ale do 

prvého majstráku bolo mužstvo pripravené. 

V Melčiciach sme síce dominovali, ale nepremieňanie 

šancí nás stálo body a prehrali sme 2:1. Chuť sme si 

napravili v Košeci, kde sme po výbornom výkone 

zaknihovali víťazstvo 4:2. Prvý domáci zápas sme 

odohrali až 28.8. kde sme po obetavom výkone podľahli 

suverénne najlepšiemu mužstvu súťaže Veľkým 

Uherciam 0:1. Zvyšné domáce zápasy sme už potvrdili 

dominantnosť na našom ihrisku a naplno sme bodovali 

proti Handlovej (3:0), Jasenici (7:1), Chynoranom (2:1) 

a Kanianke (3:0). Z vonku sa nám podarilo uchmatnúť 

body aj v Zemianskych Kostoľanoch (1:3), 

v Chocholnej (2:2) a v Pruskom (1:2). Zimujeme na 

7. priečke zo 16. mužstiev, čo je najlepšie umiestnenie 

od sezóny 2012/13. Treba podotknúť, že zo 14 

odohraných  zápasov sme hrali až 9 krát na ihriskách 

súpera. Aj napriek tomu, bodov mohlo byť o čosi viac. 

Mrzia hlavne straty v Melčiciach, Chocholnej aj 

Brvništi, kde sme v zápasoch boli domácim viac než 

vyrovnaným súperom. Nič to nemení na veci, že 

s konečným umiestnením sme spokojní a ešte viac teší, 

že mužstvo pracuje ako kolektív, vytvorila sa výborná 

a vyvážená partia hráčov, a to dokazujú v zápasoch aj 

po zápase :). Tréningová účasť počas celej jesennej 

časti bola na vysokej úrovni a to sa odzrkadlilo aj 

v zápasoch, kde sme často v druhom polčase súperov 

ubehali. Najlepším strelcom mužstva je Ján Tuka, ktorý 

zaťažil kontá súperov 9 gólmi. Sekunduje mu Lukáš 

Behúl so 7 gólmi, Rastislav Bobocký 6, Daniel Pyšný 3. 

 

Hlavné dôvody progresu OŠK 

Keď sa spätne pozriem na jún 2021, kedy som už 

bol takmer rezignovaný z toho, aký je nezáujem ľudí 

niečo pre OŠK spraviť, som rád, že ma starosta 

presvedčil a opäť ukecal, aby sme to ešte nevzdali. Už 

na jar sme sa pustili do rekonštrukcie vnútorných 

priestorov štadióna, ktoré boli v havarijnom stave. To 

bol dlhodobo hlavný cieľ stanovený pod naším 

vedením. Postupnými krokmi meníme útroby štadióna. 

Vymenili sa podlahy, boli vymenené všetky staré okná 

za plastové, celé vnútro je nanovo vymaľované. Štadión 



je po novom napojený na vodovod a kanalizáciu. 

Pracuje sa na uzatvorení hornej terasy v nadväznosti na 

projekt prestrešenia tribúny, ktorý sme zrealizovali 

minulý rok. Personálne otázky boli kľúčové pre správne 

fungovanie. Funkcie hospodára sa ujal Rudko Bobocký, 

ktorý so svojou ženou Majkou menia základný chod 

štadióna na nepoznanie. Ich starostlivosť oceňujú nielen 

domáci hráči, ale aj rozhodcovia a hráči súperov, 

o ktorých je postarané takisto. To má významný vplyv 

na korektné futbalové vzťahy aj do budúcnosti. Danko 

Pyšný si zobral na starosť okrem trénovania mládeže aj 

starostlivosť o trávnik. Aj v tomto smere vidieť 

radikálnu zmenu. Braňo Palkech ako tréner „A“ 

mužstva dokázal namotivovať a pripraviť chalanov tak, 

že v zápase odvádzajú maximum a nejedenkrát v sezóne 

sa postavil aj medzi tri žrde ako hráč. David Lopušan, 

ktorý je náš hráč, ale vzhľadom k povahe jeho zranenia 

už nemôže aktívne vykonávať činnosť, sa zhostil 

pozície vedúceho mužstva a cestuje na každý zápas. 

K ľudom, ktorí vedia pomôcť, keď je treba, patrí aj Erik 

Gúčik, Daniel Pyšný a Alinko Ščepko. Celá táto nová 

konštelácia faktorov vniesla do OŠK pohodu, hráči 

cítia, že naša vízia prináša ovocie a to sa odzrkadľuje aj 

vo výsledkoch. Určite tomu pridala aj dobrá atmosféra 

fanúšikov na domácich zápasoch, bufetové 

fanúšikovské krídlo „Podolskí vandali“ viackrát vytiahli 

rapkáče, trúby a hlasivky a aj to ženie hráčov k dobrým 

výkonom. Veríme, že na jar už bude po rekonštrukcii 

otvorený priestor bývalého baru- po novom pizzérie 

a tým sa opäť zvýši kultúrno-spoločenská úroveň celého 

areálu a pridá na atraktivite a priláka viac fanúšikov. 

Nakoľko fungujeme bez generálneho sponzora, 

práve ľudský kapitál – ochota a čas spomenutých ľudí 

má výrazný podiel na tom, prečo sa posúvame podľa 

mňa tým správnym smerom. Ako finančných 

podporovateľov OŠK musím spomenúť spoločnosť 

AIR-LUFT (rod. Radošinských), FORBO Malacky, 

Alinka Ščepka a všetkých, ktorí nám poukázali 2% 

z daní. Veľké poďakovanie patrí všetkým rodičom 

mladých hráčov a hráčom A mužstva (Juraj Uhlík, 

Milan Ohrablo), ktorý nám bezodplatne pomáhajú voziť 

hráčov na zápasy. V tejto ťažkej dobe sa to veľmi cení. 

Všetko to, čo sa okolo futbalu v Podolí uskutočnilo, by 

nemohlo byť realizované bez hlavnej podpory obce- 

poskytnutej dotácie a aktivít starostu Rasťa Bobockého. 

A v neposlednom rade ďakujem každému jednému 

futbalistovi/futbalistke či už má 5 alebo 45 rokov, lebo 

vaša vášeň pre futbal je v našej obci, kde sme jedno 

z posledných dlhodobo aktívnych združení, tá hlavná  

hnacia sila prečo OŠK aj naďalej funguje. ĎAKUJEM 

a verím, že sa všetci na jar v roku 2022 stretneme 

v zdraví a lepších časoch na ihrisku 

 

Tomáš Bobocký, predseda OŠK 

 
 

 
Odpadové hospodárstvo má už svoje tradičné miesto v našich novinách. Nakoľko je to veľmi dôležitá a pálčivá téma, tak aj 

tento raz nám dovoľte venovať jej malú pozornosť. 

Z odpadového hospodárstva, obyvateľov každej obce, či mesta zväčša najviac trápi poplatok za komunálny odpad. 

Poplatok sa odvíja od cenníkových cien odpadovej spoločnosti, čo je služba a tú nebude robiť nikto zdarma. Potom je to platba 

za skládkovanie odpadu (aktuálne 36 €/t s DPH) a zákonný poplatok za skládkovanie odpadu. Spoločnými silami môžeme 

ovplyvniť za súčasných podmienok hlavne výšku zákonného poplatku, ktorý sa odvíja od miery vyseparovania komunálneho 

odpadu a to od 11 € - 33 € za 1t odpadu uloženého na skládke. Naša obec je na úrovni 18 €/t. Taktiež vieme ovplyvniť aj výšku 

faktúr za celkové uložené množstvo odpadu ma skládke. To znamená, že čím menej odpadu nám  Marius Pedersen vyvezie 

každý druhý pondelok na skládku, tým budeme aj menej platiť. A čím menej odpadu pôjde na skládku, tým bude 

pravdepodobne väčšie množstvo vyseparovaného odpadu (sklo, plasty, papier, tetrapak, kovy), za ktoré neplatíme NIČ. Túto 

službu hradí naša zazmluvnená organizácia zodpovednoti výrobcov ENVI-PAK. Okrem toho stačí dať na správne miesto (do 

kompostéra, na hnojisko, ...) najväčšiu zložku odpadu v smetných nádobách, a to BIO odpad. Elektroodpad, oleje, batérie, 

farby, žiarovky Vám s radosťou zoberieme na zbernom dvore. Samozrejme ak je potreba zlikvidovať veľkoobjemný 

komunálny odpad (napr. pohovku, skriňu, wc, ...) tak to tiež zoberieme. Na konáre/haluze, stromy ... máme miesto na PD, kde 

sa toto štiepkuje. Upozorňujeme, že na kopu určenú na štiepkovanie nepatrí pokosená tráva, vytrhaná burina, alebo 

poprepletané pletivo so živým plotom. Na zamyslenie je aj to, že nám niekto medzi haluze, určené na štiepkovanie, sype aj 

stavebný odpad- betóny a tehly. Podľa toho, ako zvládame separovať odpad, vieme určiť mieru uvedomelosti a schopnosti cítiť 

zodpovednosť za životné prostredie našej komunity. Čím viac ľudí skutočne separuje, tým bude menšie množstvo zmesového 

komunálneho odpadu. To je skutočné zrkadlo separácie.  

Vráťme sa k poplatku v našej obci. Ten zostáva opäť aj na rok 2022 nezmenený, hoci nám už spoločnosť M. Pedersen 

avizovala zvýšenie cien o 4% a taktiež aj Kopaničiarska odpadová avizovala zvýšenie poplatku za skládkovanie za 1t odpadu 

na skládke z 36 € na 38,4 €. K tomu treba ešte pripočítať zákonný poplatok, ktorý tento rok máme 18 € za tonu, ale v budúcom 

roku môže byť až 33 € (ak by sme mali mieru vyseparovanie pod 10%). Predpokladá sa, že tá bude podobná tomu roku 

minulému, čiže zákonný poplatok sa nezmení. Túto hodnotu budeme presne vedieť až po doručení všetkých výkazov od 

zberových spoločností v januári. Ak teda predpokladáme, že budeme na rovnakej úrovni, tak v roku 2022 bude platiť pre obec 

navýšenie cien o 4% + 2,4 € na skládke. Čiže výdaje nám stúpnu o cca 3 000 € oproti roku 2021. 

Predpokladaná finančná analýza za rok 2021 je nasledovná: 

  

Touto cestou teraz budeme na Vás apelovať, aby čo najviac občanov bolo zodpovedných, aby čo najviac občanom záležalo aj 

na ochrane životného prostredia, a aby začalo čo najviac občanov separovať odpad na 100%, aby BIO zložky nekončili 

v komunále, ale využiť treba na to kompostér, a tým sa zníži celkové množstvo zmesového komunálneho odpadu a výrazne sa 

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 



zvýši množstvo vyseparovaného odpadu. Podmienky v našej obci na zber vyseparovaných zložiek je na dobrej úrovni. Plasty 

a papier sa zberajú od domu, na BIO odpad má každá domácnosť kompostér zdarma od obce, kontajnery na kovy-sklo-

tetrapaky sú na dostupných miestach každému. Taktiež aj na staré šatstvo sú 3 ks kontajnerov v obci. K dispozícii je aj zberný 

dvor, kde berieme takmer všetko. Je to však na Nás, občanoch, či máme záujem alebo nemáme. Nie je to nič náročné, stačí iba 

chcieť. Žiaľ, opak je častokrát pravdou. Niektorí ľudia sú leniví a vôbec im nezáleží na ničom, ale sú to pohodlní egoisti. Ako 

príklad uvedieme obecnú bytovku, kde sú vytvorené podmienky na 90%-tné vyseparovanie odpadu. Na stojisku majú nádobu 

na komunál, kovy, tetrapaky, plasty, papier, sklo, suché pečivo, kompostér a aj tak sa nájdu takí, ktorí do komunálu vyhadzujú 

všetky spomenuté zložky. Napr. plechovky, papier, plasty či bio odpad končia v komunále, hoci by stačilo len roztriediť ich do 

správneho kontajnera, ktorý je v bezprostrednej blízkosti toho na komunál a razom by bolo po viacerých problémoch. Prečo to 

neurobí? Pohodlnosť? Lenivosť? „Veď si platím, nezaujímam sa.“ A práve takýmto postojom niektorých sa budú náklady obce 

na vývoz neustále zvyšovať.  

Veríme, že je stále drvivá väčšina zodpovedných občanov, ktorým záleží na našej obci, našom okolí, našej prírode. 

OcÚ Podolie
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VÍTAME DO ŽIVOTA 

 

 

Moravanský Marián 

Dendisová Dorotea 

Rákay Adam 

Ťaptíková Michaela 

Stojka 

Heráková Michaela Mia 

Kudríková Vivien 

Bartošová Patrícia 

Tatárová Tereza 

Matejková Rebeca 

Párči Alex 

Grosch Alexej 

Jarábek Martin 

Gáborová Eliška 

Parči Štefan 

Berkyová Lea 

Virgl Viliam 

 

ROZLÚČILI SME SA 

Ján Krška  

Anna Bajdíková  

Anna Oravcová 

Oľga Kováčiková  

Ľubica Moravanská  

Jozef Žiška  

Helena Čechvalová  

Marián Mikuš  

Jozef Gúčik  

Elena Masárová  

Nadežda Šprláková  

Brigita Ščepková  

Jozefa Mišíková  

Stanislav Oravec  

Jozef Fogaš  

Jozef Toráč  

Zuzana Šimnová  

Mária Rákayová  

Magdaléna Mrekajová  

Anna Kopecká  

Blanka Heráková  

Lenka Čechvalová  

Janka Lenická 

Pavlína Augustínová 

Mária Augustínová 

Alojz Gúčik  

Emília Cagalová  

Mária Skovajsová  

Bohumil Rákay  

Mária Ščepková  

Ján Šimo  

Elena Toráčová  

Otto Masár  

Marián Detko 

SPOLOČNÁ CESTA ŽIVOTOM ... 
Matúš Lenický a Angelika Lukáčová   Michal Masár a Martina Oravcová 

Lukáš Chudý a Michaela Pyšná    Erik Pagáč a Mária Poludvorná 

Daniel Pyšný a Zuzana Slivová    Michal Gahér a Martina Dudíková 

Mário Bihári a Angelika Stojková   Renáta Toráčová a Matej Gábor 
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