
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2022 bol rokom veľkých investícií z vlastných zdrojov! 
 

Príhovor starostu obce Podolie, PaedDr. Rastislava Bobockého 

 

 

Vážení občania, 

 

nestíhame sa ani obzrieť 

a zisťujeme, ako nám rýchlo 

pomedzi prsty ubieha čas. Končí sa 

nám rok 2022. Akoby to bolo včera, 

keď som sa Vám prihováral prvý raz 

prostredníctvom obecných novín, 

a už máme pred sebou ďalšie 

štvorročné volebné obdobie. Aby ste 

boli čo najviac v obraze, posnažím 

sa Vám priblížiť rok 2022 z pohľadu 

starostu. 

Rok 2022 bol už našťastie 

minimálne poznačený „kovidom“. 

Nejaké malé nariadenia bolo 

potrebné zo začiatku ešte dodržiavať 

a aj z toho dôvodu sa neuskutočnil 

tradičný karneval, školský ples či 

pochovávanie basy. Namiesto toho 

sme sa však zapojili do pomoci 

Ukrajine, keďže vo februári na ich 

území začala vojna. Veľké 

množstvo ľudí bolo ochotných 

pomôcť. Vyzbierané veci sme 

následne odviezli do Trnavy 

Trnavskej arcidiecéznej charite. 

Na jar sa náš život už dostal 

takmer do normálu. Konečne 

sme slávili Podolské hody. 

Uskutočnila sa hodová zábava, 

ktorú organizovala obec 

a myslím, že mala veľký úspech. 

Nasledovalo stavanie mája, deň 

detí, letné kino, detská 

opekačka. 

Teší nás, že sme mohli byť 

spoluorganizátorom Medziná-

rodných majstrovstiev SR a CZ 

v orbe konským dvojzáprahom 

a stretnutia zberateľov historic-

kých, vojenských a poľnohospo-

dárskych strojov. 

Leto sme ukončili oslavami 

SNP a pálením vatry. Na jeseň 

ste mali možnosť prísť si pozrieť 

divadelné predstavenie divadla 

Artynas a október patril našim 

starším obyvateľom a jubilantom. 

V decembri chodil po dedine už 

tradične Mikuláš a taktiež sa 

uskutočnili pred Vianocami aj 

vianočné trhy spojené s koncertom 

skupiny Art music orchestra. 

Povedzte, no neubehol ten rok 

rýchlo?! 
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VIANOČNÉ ZAMYSLENIE 

 
Listy už dávnejšie opadali 

a záhrady vnímajú únavu zeme... 

My ale vieme, že aj keď sa život 

nespomalí, 

čaká nás všetkých sviatočné zamyslenie. 

 

Všedný deň nahradí sviatočný, 

tento pohyb času sa zastaviť nedá , 

rastie v nás túžba tichej radosti 

a pred očami sa objavujú zabudnuté 

mená ... 

 

Dieťatko v kolíske prinesie spomienky 

aj na naše detstvo, nebolo rozhýčkané, 

ale prskavky na ihličí 

a vôňa štedráčika v nás nevybledli, 

ani ich neodvial milosrdný čas. 

 

A tak sa zamyslíme, čo sa teda stane, 

ako  priniesť nádej, že človečenstvo 

ustráchané predsa len pocíti teplo, 

čo zvíťazí v nás ... 

 

A zlé spomienky ako suché lístie 

o d n e s i e   s v i a t o č n ý   č a s ... 

Ľubomír Kiko 
 

Príjemné vianočné sviatky a veľa zdravia Vám želám. 

 

 

 

 

 

 

 
pokračovanie ...  

Toľko k rýchlemu prevedeniu posledným rokom čo sa spoločenského života týka. Samozrejme, že sme okrem 

iného aj svedomito pracovali na rozvoji našej obce. 

Rok 2022 bol aj rokom väčších investícií a pripravovaných projektov. V úvode roka sme obstarávali realizátora 

pre projekt „Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie“ v sume 433 842,68 €. 

Vysúťažená suma bola 325 116 €. Následne sme čakali na výsledok kontroly verejného obstarávania (VO). Ten 

sme ani nedostali, nakoľko firma nám v júni mala predložiť ešte nejaké dokumenty, to sa nestalo a následne 

potvrdili, že za tú sumu to už nedokážu zrealizovať. Potrebné bolo opakovať VO. Turbulencie na trhu mali za 

následok, že sa do opakovanej súťaže zapojila iba jedna firma a vyhrala to so sumou 427 553,63 €. Aktuálne 

čakáme na výsledok kontroly VO. Predpoklad realizácie je jar 2023. 

Dva úseky miestnych komunikácií (spolu v dĺžke 1 km, t.j. 6 876 m²) sme však z vlastných zdrojov 

zrekonštruovali. Pôvodne sa plánovalo, že tento rok bude 

zrekonštruovaná celá spodná cesta. Projekt 

„Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Podolie“ 

trval od zamerania, cez projekt, verejné obstarávanie, až po 

zrealizovanie, celkovo 10 mesiacov. Pre porovnanie, vyššie 

spomínaný projekt už v podstate trvá od októbra 2021, no 

žiadosť bola podaná v októbri 2019. To sú však eurofondy. 

V obci sme zatiaľ zrekonštruovali miestne komunikácie 

v dvoch úsekoch. Prvý od bufetu po Fresh, spolu 

s priestranstvom pred kostolom a druhý je od BD 409 po 

most- ulica Korytňanská. Cesty sa rozširovali, menila sa 

konštrukcia vozovky, po krajoch sa osadili obrubníky 

a spevňoval sa svah/cesta od bufetu. Spolu táto investícia 

vyšla 411 379,98 €. Niektorým sa môže táto suma zdať 

vysoká, no ak by sme iba vyfrézovali podklad, urobili 

vyrovnávku a natiahli novú obrusnú vrstvu, tak by sme boli 

na sume cca 220 000 €. Na tomto celom úseku je potrebné 

urobiť nové konštrukčné zloženie cesty a jej prespádovanie. 

Okrem tejto veľkej investície sme investovali aj do 

rekonštrukcie chodníka a priestranstva na Hlavnej ulici 

od Parku miniatúr po cestu na záhradky celkovo v sume 

86 446,07 €. Chodník na tejto strane ulice je po celej dĺžke 

v dezolátnom stave. Postupne by sme ho radi rekonštruovali 

aj smerom na Očkov. Tiež sme potrebovali vyriešiť aj 

odvodnenie priestoru medzi cestou a chodníkom, pretože 

pôvodný kanál tam už v podstate nebol. Ak by sme ho 

chceli obnoviť, vynaložili by sme na to oveľa viac 

finančných prostriedkov ako bolo plánované. Preto sme to museli urobiť účelne a teda rovnako, ako na opačnej 

strane. Čo sa zelene týka, tak sa mohli zasadiť len tie stromy, ktoré sú tam, pretože na ďalšom úseku sú prípojky 

a kanalizácia. 

Okrem ciest a chodníkov sme zrekonštruovali obecnú budovu „Kvetinárstvo“ v spolupráci s novým nájomcom 

Luciou Slimákovou- Kvetinárstvo Adel, ktorí rekonštruovali vnútorné priestory v sume takmer 7 000 € (suma sa 

bude odpočítavať z nájmu). Obec investovala do rozvodov vody a kúrenia, nových okien, dverí a fasády (od dvora 

fasáda ešte nie je) aj so zápočtom celkovo 20 000 €. Veľká vďaka pri rekonštrukcii patrí rodine Slimákovej a ich 

priateľom, ktorí veľa prác urobili v rámci brigády. 

 

 

 

 

Príhovor starostu obce Podolie 



 

 

 

Medzi drobnejšie investície patrili aj rekonštrukcia autobusovej zastávky na Hlavnej ulici, ktorá spolu vyšla na 

6 500 € a tiež dokončenie chodníka ku kolumbáriu pri Dome smútku a osadenie novej brány. Tiež sme obstarali 

novú hernú zostavu pre deti (2 000 €) pred bytovkou pri škole. Na štadióne OŠK bolo nutné rekonštruovať 

automatické závlahy v sume 1 500 €. Vymaľovala sa socha „Božia muka“ na Hlavnej ulici. 

Za zmienku tiež stojí aj informácia, že sa v novembri v našej obci konečne zrealizoval projekt „Zelené obce“, 

na základe ktorého sa v obci vysadilo 71 stromov v celkovej sume 13 158 €. Najviac si výsadbu môžete všimnúť na 

Korytňanskej ulici. Okrem toho boli stromy vysadené aj na Slnečnej ulici, kde by sme radi vybudovali detské 

ihrisko, potom okolo bytovky pri škole a v areáli školy. 

Počas roka sme investovali aj do kúpy pozemkov a budov. Jedná sa najmä o staršie budovy a pozemky, ktoré sú 

ťažko vysporiadateľné. Spolu sme takto navýšili majetok o 90 000 €. Najväčšou investíciou bola kúpa budovy 

Jednoty v Podolí a príslušných pozemkov v sume 40 000 €. Túto budovu bolo potrebné kúpiť, keďže by sme radi 

zrekonštruovali budovu kina a na to by sme chceli využiť Plán obnovy a rozvoja- zníženie energetickej náročnosti 

verejných budov. Taktiež sme už na dobrej ceste vo vysporiadaní pozemkov pod budúcou cestou za KD. Ešte treba 

podpísať jednu zmluvu a čakať na zápis. Aj z tohto dôvodu sme nemohli pokračovať na rozšírení elektriny v tejto 

lokalite. Verím, že tento „nekonečný príbeh“ s touto lokalitou bude mať už len dobré pokračovanie, pretože 

problémy s pozemkami zabrzdili aj plány na výstavbu dvoch bytoviek a tiež aj nadstavbu Zdravotného strediska, 

pretože všetko je naviazané na rozšírenie kapacity elektriny a tá sa nemôže riešiť, dokedy nie sú pozemky 

vysporiadané. 

V tomto roku sme očakávali aj veľkú investíciu do rekonštrukcie budovy materskej školy. To sa však z rôznych 

dôvodov neuskutočnilo. Zrekonštruovať budovu MŠ je však veľmi potrebné a žiadané. V júli som spracoval 

a podal žiadosť na Envirofond s projektom „Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy 

v Podolí“ v sume 543 165,55 €. V novembri sme obdržali výbornú správu, že nám schvaľujú maximálnu dotáciu 

400 000 €. Zmluvu s Envirofondom máme už podpísanú, aktuálne prebieha verejné obstarávanie. Realizácia je 

plánovaná na jar 2023. Tak držme palce, aby všetko dobre dopadlo. 

Okrem tejto veľkej investície a spoluúčasti nás čaká v roku 2023 aj rekonštrukcia miestnych komunikácií, kde 

budeme mať tiež veľkú spoluúčasť. Predpokladáme, že v projekte „Podpory dobudovania ...“ budeme musieť 

vynaložiť z vlastných zdrojov približne 120 000 €, pretože chceme, aby boli cesty urobené kvalitne a s rovnakým 

konštrukčným zložením ako máme teraz. Pôvodný projekt a teda aj rozpočet s tým však nepočítal. 

Budúci rok nebude vôbec jednoduchý, od januára nás čaká 5-násobné zvýšenie cien elektriny a od júna aj ceny 

plynu asi 10-násobne. Ceny energií najviac pocítime pri verejnom osvetlení. Len pri ňom budeme platiť iba za 

dodávku elektriny o 10 769,64 € viac ako doteraz! K tomu samozrejme ešte bude potrebné pripočítať všetky 

ostatné poplatky, ktoré sa tiež mierne zvýšili. Aj toto je jeden z dôvodov, prečo chceme vymeniť staré verejné 

osvetlenie na Kopaniciach a v obci tam, kde ešte nie je. 

Z hľadiska finančnej záťaže a plánovaných investícií je pred nami veľmi náročný rok. Verím však, že 

zodpovedným prístupom a správnym aplikovaním riešení všetko zvládneme. 

Čo všetko je potrebné robiť vieme hádam všetci, no nemôžeme zabúdať na oklieštený rozpočet. Toto je 

potrebné chápať. Nedá sa urobiť všetko naraz. Musíme ísť postupne, krok za krokom. Preto aj touto cestou prosím 

občanov, aby rešpektovali rozpočtové možnosti a nerozprávali, že aj my sme občania Podolia, aj my chceme na 

ulici nový asfalt, nový chodník, prečo sa nerobí toto a prečo to, atď. Spoločne s Obecným zastupiteľstvom sa 

snažíme robiť v najlepšom vedomí. Verím, že spoločne, spoločnými silami, sa dopracujeme k spokojnosti 

a k neustálemu rastu našej obce. 

Na záver mi dovoľte všetkým poďakovať za prejavenú dôveru, ktorú ste mi dali vo voľbách. Aj naďalej 

chcem pokračovať v rozvoji našej obce a verím, že spoločne, spoločnými silami dosiahneme všetky stanovené 

ciele. 

Pred nami sú vianočné sviatky. Sviatky radosti, lásky, pokoja a porozumenia. Prajem Vám, aby tieto 

sviatky netrvali len pár dní, ale aby láska, radosť, pokoj a porozumenie pretrvávalo v každom z nás každý 

jeden deň v roku. Vianočné sviatky prežite v zdraví a rodinnej pohode. Nezabudnime ani na tých, ktorí nás 

už opustili a odišli do večnosti. S láskou na nich spomínajme. Nech sú teda Vianoce láskavé, plné radosti 

a bez veľkých starostí. Nenáhlite sa, užívajte si každú jednu chvíľu v kruhu najbližších. Šťastné a veselé 

Vianoce a šťastný nový rok 2023 Vám praje 

Váš starosta, Rastislav Bobocký. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Každý múdry človek sa na veľké veci a okamihy 

svojho života veľmi dôkladne pripravuje. Môžeme 

tvrdiť, že Adventný čas je pre veriacich ľudí vzácnou 

príležitosťou pripraviť sa na slávnosť Narodenia 

Ježiša Krista. Uvedomovať si, čo Boh chcel urobiť 

pre ľudstvo, aby ho vyslobodil (spasil) z tých situácií, 

do ktorých sa dostalo. Modlitba, spoločná modlitba 

rodiny pri adventnom venci, účasť na rorátnych 

ranných svätých omšiach, príprava na svätú spoveď... 

ale zároveň aj múdre odmietnutie zlých vecí, zlých 

vplyvov na nás ľudí. Je to napokon hľadanie pokoja, 

vnútorného šťastia, lásky, viery, snaha očistiť našu 

lásku k Bohu i k ľuďom okolo seba. Svedomie nás 

v tichu vedie a formuje, zosilňuje jemný tichý hlas, 

ktorý prezrádza: Kto prichádza vo Vianociach? Ako 

prišiel vtedy a ako prichádza dnes? A vlastne, prečo 

prichádza? V malom betlehemskom Dieťati 

prichádza sám Boží Syn a náš Spasiteľ, Vykupiteľ 

sveta: Ježiš Kristus! Starozákonní proroci 

a novozákonní evanjelisti mu s hlbokou úctou 

pridávajú aj ďalšie tituly a vyznačenia. 

Večné Božie Slovo prichádza na svet. 

V Betlehemskej maštaľke plače Dieťa. A my ho 

smieme očakávať a pripraviť si svoje srdce i dušu na 

KEĎ SA KONČÍ ADVENT A ZAČÍNAJÚ VIANOCE 



jeho príchod. Nielen vtedy, ale aj dnes, v tejto svätej 

chvíli. Keď Ježiš vstúpil do maštaľky Betlehema, 

začal sa meniť svet. Nie násilím ale dobrotou 

a láskavosťou Boha. Keď Ježiš vstupuje do maštaliek 

našich sŕdc, začína sa meniť svet, v ktorom sa 

nachádzame aj my. Ocitáme sa nie na okraji 

Dávidovho mestečka v zasľúbenej zemi, ale ocitáme 

sa v bode, kde sa Boh dotýka našich životov a sŕdc. 

Je to dôležité poznanie. Vedieť, že môj život nie je 

cudzí životu pravého Boha. V istom bode sa naše 

životy dotýkajú... Slávnosť Vianoc - slávnosť 

narodenia Božieho Syna nám to znova vyjavuje. 

Vynáša z ticha do spevu kolied. Vynáša z tmy na 

svetlo. Na Božie svetlo zjavenia a pravdy. Lebo tak 

Boh miloval svet! 

Milostiplné a požehnané sviatky narodenia 

nášho Pána vyprosuje a želá 
 

Štefan Šoka, duchovný otec farnosti

 

 

 

 

 

V sobotu 29.10.2022 sa konali v našej obci Voľby do orgánov samosprávy obcí („komunálne voľby“), v 

ktorých si občania volili starostu obce a 9 poslancov OZ. Volieb sa zúčastnilo celkovo 834 občanov, volebná účasť 

bola 54,33 %. Opätovne bol za starostu zvolený Rastislav Bobocký s podielom 93% (756) hlasov. Do 

zastupiteľstva bolo zvolených všetkých päť kandidujúcich poslancov dosluhujúceho OZ: 

Tomáš Bobocký 502 hlasov  Ladislav Červeňanský  470 hlasov 

Ivan Palkech  413 hlasov  Róbert Augustín  410 hlasov 

Bohumil Čechvala  406 hlasov 

K nim sa pridali novozvolení poslanci: 

Peter Burza  404 hlasov  Ľuboš Krajčík   344 hlasov 

Monika Augustínová 343 hlasov  Michal Masár   309 hlasov 

 

Nezvolený kandidát na starostu Milan Ohrablo získal 7% (57) hlasov. Do zastupiteľstva neboli zvolení: 

Mário Hadbábny  254 hlasov Martin Červeňanský  220 hlasov Daniel Pyšný 200 hlasov 

Martin Gábor   169 hlasov Milota Červienková  122 hlasov 

Spoločne s voľbami do orgánov samosprávy obcí sa konali aj voľby do VÚC, kde si občania mohli zvoliť 5 

poslancov do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja za náš región a predsedu VÚC. Týchto volieb sa 

v našej obci zúčastnilo 833 voličov (účasť 54,26%). V našej obci získal z kandidátov na poslancov najviac hlasov 

náš starosta obce Rastislav Bobocký a to 633. Zvolený do zastupiteľstva TSK, ale nakoniec nebol. 

Zvolení poslanci za obvod č. 4: Jozef Trstenský, Dušan Bublavý, Ján Bielik, Marián Mora, Michal Bartek. 

Za predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja bol opätovne zvolený Jaroslav Baška. 

 

 

KOMUNÁLNE VOĽBY A VOĽBY DO VÚC 2022 



 

 

 

OSLAVA DŇA UČITEĽOV 

Pán starosta aj v roku 2022 pozval pri príležitosti 

Dňa učiteľov všetkých učiteľov a zamestnancov 

našej základnej a materskej školy na obecný úrad, 

kde ich spoločne s matrikárkou privítal. Poďakoval 

im za ich obetavú prácu a poďakoval za všetko, čo 

robia pre naše deti a taktiež aj pre našu obec 

prostredníctvom našej školy. Po starostovi sa 

prihovorila zamestnancom ZŠ s MŠ aj predsedkyňa 

Rady rodičov, Miroslava Igazová. 

V úvode zaspievali pieseň Atlantída žiačky 7. 

ročníka a po básni Hakuna Matata  venovali učiteľom 

ďakovné, milé a povzbudivé slová. Niektorí učitelia 

boli ocenení našim pánom starostom, ktorí im 

odovzdal "Pamätnú plaketu J. A. Komenského" . 

Ocenenie za svoju prácu, výchovno-vzdelávacie 

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

2022 vyslúžili: 

1. RNDr. Janka Schreiberová 

2. Jana Ščepková 

3. Mária Ščepková 

4. Slavomíra Štefániková 

5. Cecília Čechvalová 

 

PODOLSKÉ HODY 2022 

Ako to už býva zvykom (okrem rokov 2020 

a 2021), posledný víkend v apríli patrí HODOM, 

pretože naša farnosť je zasvätená sv. Jurajovi, 

patrónovi nášho kostola. Po dvojročnej odmlke sa 

starosta spoločne s poslancami OZ rozhodli, že 

zorganizujú Hodovú zábavu v štýle Oldies, počas 

ktorej vystúpila známa skupina z Východu, TRAKY. 

Počas celého večera sa o zábavu staral DJ Marco Van 

Polo. V nedeľu bol v Parku miniatúr koncert 

dychovej hudby VLČNOVJANKA. Samozrejme 

nechýbali kolotoče, v Parku miniatúr bol v nedeľu 

Deň otvorených dverí. 

 

STAVANIE MÁJA 

V piatok podvečer 30.4.2022 sme pre všetky ženy 

a dievčatá postavili v našej obci MÁJ. Prítomní mali 

možnosť si pozrieť pekné vystúpenie v podaní našich 

detí z MŠ a ZŠ. Po ich vystúpení sme sa presunuli k 

máju, ktorý deti krásne vyzdobili. Po postavení mája 

nasledovalo vystúpenie ĽH Rovenec a FS Čakanka, 

ktorý sa postarali o ďalší príjemný kultúrny program 

večera. Po ich vystúpení hrala DH Podolanka. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o tento kultúrny 

podvečer, pracovníkom OcÚ, poslancom OZ, DH 

Podolanka, všetkým vystupujúcim, pani učiteľkám či 

žeriavnikovi M. Uhlíkovi. 

 

ŠPORTOVÝ DEŇ DETÍ 

V sobotu 18.6.2022 sa po dvojročnej prestávke 

uskutočnila pekná akcia, ktorá bola venovaná našim 

deťom. Športového dňa detí sa zúčastnilo veľké 

množstvo detí s rodičmi. Pripravené toho bolo od 

výmyslu sveta. Deti si zašportovali, zastrieľali, 

SPOLOČENSKÝ ŽIVOT V NAŠEJ OBCI 



vyšantili sa na nafukovacích atrakciách, občerstvili 

sa, dostali hodnotné darčeky a samozrejme sa mohli 

povoziť na hasičskom aute, tanku, OT-čku (a iných 

vojenských autách) a tiež nemohla chýbať pena, v 

ktorej sa deti vybláznili. Celý deň sa o deti staralo 

množstvo animátorov (dobrovoľníkov), bez ktorých 

by tento deň nebol taký skvelý. Veľká vďaka patrí 

mamičkám, učiteľom ZŠ, pracovníkom OcÚ, 

poslancom OZ, mladým i starším dobrovoľníkom, 

žiakom i bývalým žiakom našej ZŠ a tiež aj všetkým 

sponzorom, ktorí podporili organizáciu tohto dňa. 

Len pre informáciu, tak do organizácie sa zapojilo 

opäť viac ako 30 ľudí, ktorým patrí veľké 

ĎAKUJEM. 

 

UVÍTANIE DO ŽIVOTA 

V piatok 1.7.2022 sa vo svadobnej sieni OcÚ 

Podolie uskutočnilo slávnostné uvítanie do života 

našich detičiek, ktoré sa narodili v roku 2021. V 

úvode si pozvaní rodičia mohli pozrieť krátky 

program detičiek 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. Na úvod prítomných 

privítala pani matrikárka a následne sa k prítomným 

prihovoril pán starosta. Po príhovore a programe detí 

nasledoval slávnostný zápis rodičov do pamätnej 

knihy a prevzatie darčeka pre svoje ratolesti. 

Všetkým detičkám prajeme veľa zdravia, lásky a 

šťastia. 

 

VÝROČIA SOBÁŠOV: 25, 50 a 60 rokov 

V piatok 1.7.2022 sme po dvoch rokoch pozvali 

do sobášnej siene v obci Podolie všetky manželské 

páry, ktoré v rokoch 2020, 2021 a 2022 

oslávili/oslávia svoje 25., 50. a 60. výročie sobáša. 

Pri tejto slávnostnej príležitosti sa im prihovoril 

starosta obce a pani matrikárka. Prítomní si tiež 

vypočuli krásne piesne v podaní speváčok: 

Augustínová A., Bobocká, Palkovičová, Augustínová 

B. s hudobným doprovodom J. Červeňanskej. Po 

slávnostnom zápise do pamätnej knihy a odovzdaní 

darčekov bolo pre manželské páry pripravené malé 

pohostenie v malej sále. 

 

DETSKÁ OPEKAČKA A LETNÉ KINO 

Začiatkom augusta sme si pripravili pre rodiny 

s deťmi Detskú opekačku spojenú s premietaním 

filmu pod holým nebom. Celá akcia sa uskutočnila 

v areáli ZŠ. Deti sa vybláznili, opiekli špekačky 

a v podvečerných hodinách sa mohli prítomní usadiť 

a pozrieť si výbornú fancúzsku komédiu „Čo sme 

komu všetci urobili“. Teší nás, že sa tejto akcie 

zúčastnilo veľké množstvo občanov. 

 

 

MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ SR A CZ 

V ORBE KONSKÝM DVOJZÁPRAHOM ... 

 



Medzinárodné majstrovstvá SR a CZ v orbe 

konským dvojzáprahom a stretnutie zberateľov 

historických, vojenských a poľnohospodárskych 

strojov sa uskutočnili v sobotu 27.8.2022 na Dolnom 

poli za PD Podolie. Akcia sa začala sprievodom po 

dedine a následne, po privítaní a zahájení sa pustili 

oráči do práce. Najskôr mali súťaž starí harcovníci a 

po nich nasledovali začiatočníci. 

Okrem súťaže v orbe bola počas celého dňa 

pripravená výstava vojenských áut, traktorov a 

malotraktorov. Ďakujeme za organizáciu všetkým 

sponzorom a podporovateľom a najmä Martinovi 

Uhlíkovi za zorganizovanie celej akcie a Jozefovi 

Halásovi za zorganizovanie majstrovstiev v orbe. Na 

zorganizovanie tejto akcie sme dostali aj grant od 

Nadácie ZSE. 

 

OSLAVY SNP A ROZLÚČKA S LETOM 

V sobotu 3.9.2022 sme si v našej obci 

pripomenuli 78. výročie SNP. Oslavy SNP a pálenie 

vatry je v našej obci dlhoročná a tradičná 

spoločenská udalosť. V tomto roku bol pripravený 

bohatý program. Osláv sa zúčastnil aj zástupca z 

Oblastného výboru Slovenského zväzu 

protifašistických bojovníkov v Novom Meste n/V 

pán podplukovník vv. Dr. Josef Putirka. 

Program začal opekačkou pre deti, pre ktoré boli 

pripravené špekačky a malinovka. Počas opekačky sa 

deti mohli povoziť na vojenských autách Tatraklubu 

Podolie. O hudobný doprovod sa postarala DH 

Podolanka. O 19.00 hod. začal oficiálny program, 

keď zaznela hymna SR. Nasledovala báseň v podaní 

pána poslanca OZ Bohumila Čechvalu. Následne sa 

všetkým prítomným prihovoril pán starosta Rastislav 

Bobocký. Po ňom nasledoval príhovor pána Josefa 

Putirku. Po príhovorch sa prítomní presunuli k 

pripravenej vatre a tú spoločne zapálili. 

Po tejto oficiálnej časti nasledovala voľná zábava, 

o ktorú sa postarala hudobná skupina Smoliari. O 

21.00 hod. sa púšťal očakávaný ohňostroj, ktorý 

pripravil a celý sponzoroval pán Miroslav Mrekaj. 

Pripravený ohňostroj bol nádherný a po skončení si 

vyslúžil obrovský potlesk. 

Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili 

o zorganizovanie osláv SNP a celého sobotného 

večera. Vďaka patrí gulášmajstrovi Martinovi 

Gáborovi s manželkou a Eduardovi Čavojskému, 

pani Majke Bobockej a Zemkovej, poslancom OZ, 

pracovníčkam OcÚ, DH Podolanke, Tatraklubu 

Podolie, manželom Augustínovým, dievčatám N. 

Kalužovej, J. Červeňanskej. V nespolednom rade 

ďakujeme všetkým sponzorom: Daniela Maráková, 

Daniel Hutta, Miroslav Mrekaj. 

 

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE DIVADLA 

ARTYNAS 

V piatok 30.09.2022 sa uskutočnilo v našom kine 

krásne a vtipné divadelné predstavenie s názvom 

"Divadelná komédia", v podaní hercov z divadla 

Artynas. Cestu na toto divadlo si našlo necelých 200 

divákov (kapacita je 203). Sme radi, že ľudia 

prejavili záujem o divadelnú kultúru, ktorá je v tejto 

dobe veľmi dôležitá. Všetci prítomní boli istotne s 



výkonmi hercov (aj našich rodákov) nadmieru 

spokojní. Za svoje herecké výkony boli divadelníci 

odmenení dlhým potleskom a "standing ovation". 

Ďakujeme veľmi pekne za tento krásny kultúrny 

zážitok a tešíme sa na ďalšiu hru v podaní divadla 

Artynas. 

 

UCTENIE SI NAJSTARŠÍCH OBČANOV 

Starosta našej obce s pani hlavnou matrikárkou sa 

vybrali potešiť našich najstarších občanov, ktorí sa v 

tomto roku dožili 90 rokov a viac. 

Celkovo pán starosta s pani matrikárkou navštívili 

13 občanov, ktorých prišli potešiť v tradičnom 

podolskom kroji. Všetkým popriali najmä pevné 

zdravie a poďakovali im za celoživotnú prácu v 

prospech našej obce a podarovali im darčekový 

košík. Pri tejto príležitosti sa všetci podpísali do 

pamätnej knihy. 

Touto cestou chceme vyjadriť úctu a vďaku, aby 

aj naši najstarší občania vedeli a cítili, že na nich 

myslíme, že si ich vážime a že si vážime ich prácu v 

prospech našej obce. Všetkým nám ich životné 

príbehy môžu byť ponaučením i príkladom. 

V našej obci máme celkovo 17 občanov nad 90 

rokov, no nie všetci bývajú v Podolí, niektorí sú v 

zariadeniach pre seniorov. 

 

POSEDENIE PRE JUBILANTOV 

V piatok 21.10.2022 sa uskutočnilo tradičné 

slávnostné posedenie pre jubilantov (60., 65., 70., 

75., 80 a viac roční) a dôchodcov v našom kultúrnom 

dome. V tomto roku bol opäť pripravený program 

detí ZŠ a MŠ Podolie, vystúpenie DH Podolanka a 

podávala sa slávnostná večera. 

Pri príchode sa každý zapísal do pamätnej knihy a 

obdržal od pána starostu malý darček. Posedenie 

začalo piesňou detí ZŠ, následne predniesol krásnu 

báseň pán poslanec a učiteľ v jednej osobe, Bohumil 

Čechvala. K všetkým pozvaným sa po tomto úvode 

prihovoril pán starosta, ktorý na záver poprial 

všetkým hlavne pevné zdravie, veľa radosti a 

radostných chvíľ a aby boli všetci obklopení neustále 

láskou. Potom už nasledoval krásny program detičiek 

zo ZŠ s MŠ a všetkým tak vyčarovali úsmev na tvári. 

Po programe nasledoval prípitok a začala sa podávať 

slávnostná večera, o ktorú sa postaral Martin Folajtar. 

Po jedle sa všetci prítomní mohli započúvať do 

vystúpenia našej DH Podolanka. Veríme, že všetci sa 

potešili, dobre sa porozprávali so svojimi známymi a 

odchádzali z kultúrneho domu s dobrým pocitom. 

Za prípravu a pomoc tohto posedenia ďakujeme 

pracovníkom a pracovníčkam OcÚ, ich rodinným 

príslušníkom, Martinovi Folajtarovi, žiakom a pani 

učiteľkám ZŠ s MŠ Podolie za nacvičený program, 

DH Podolanka a všetkým, ktorí sa akoukoľvek 

mierou pričinili o toto stretnutie. 

 

MIKULÁŠ V PODOLÍ 

V pondelok 5.12.2022 v podvečerných hodinách 

navštívil našu obec Mikuláš, ktorý aj so svojimi 

pomocníkmi Anjelom a Čertom rozdávali radosť 

detičkám. Všetky detičky krásne privítali Mikuláša, 

ktorý si aj s pomocníkmi vypočul krásne básne a 

piesne. Dokonca aj Čert mohol počuť báseň o ňom. 

Všetky detičky boli poslušné a Mikuláš s Anjelom im 

vyčarovali úsmev na tvári obdarovaním a svojou 

prítomnosťou. Našťastie Čert nemal tento rok žiadnu 

robotu. V mene rodičov, detičiek i obce ďakujeme 

Mikulášovi, Anjelovi a Čertovi, že prišli do našej 

obce a urobili radosť našim deťom. 

 

VIANOČNÉ TRHY A KONCERT ART MUSIC 

ORCHESTRA 

Pred Vianocami 17.12.2022 sa uskutočnili v našej 

obci tradičné VIANOČNÉ TRHY, ktoré ako 



naposledy, vyvrcholili koncertom skupiny ART 

MUSIC ORCHESTRA. Koncert bol nádherný 

a určite nikto nemohol ľutovať, že sa ho zúčastnil. 

Hudobníkom patrí veľká vďaka. 

Na trhoch sa mohli prítomní naladiť na vianočnú 

atmosféru. Počas trhov si pripravili krásne vystúpenia 

deti z našej materskej a základnej školy. Prítomní si 

vypočuli krásne koledy. Žiaci, tiež pripravili výstavu 

betlehemov, ktoré vyrobili. Na trhoch svoje 

remeselné výrobky predstavili naši remeselníci 

a zruční občania. Samozrejme nechýbalo varené 

vínko a punč, či kapustnica alebo omastený chlieb 

s cibuľou. Všetkým, ktorí pomáhali zabezpečiť tieto 

trhy a koncert, patrí veľké ĎAKUJEM. 

 

 

 

 
V tomto školskom roku 2022/23 sme začali 

s rovnakým počtom tried ako vlani (12 tried ZŠ, 2 

triedy MŠ), ale v ZŠ sme k 15. 9. mali až o 18 žiakov 

viac ako na konci minulého šk. roka. Spolu nastúpilo 

240 žiakov do ZŠ a 41 detí do MŠ, z nich 18 detí má 

povinnú predškolskú výchovu (5-6 ročné deti). 

Veľmi veľa detí (až 70) sa prihlásilo do školského 

klubu detí, preto sme museli v septembri narýchlo 

zriaďovať 3. oddelenie ŠKD. Našťastie sme vedeli 

zabezpečiť vychovávateľa z vlastných radov, na 

vedenie ďalšieho oddelenia ŠKD sa podujala naša 

asistentka a vychovávateľka Mgr. Monika 

Augustínová. 

V personálnom zabezpečení nastali zmeny. Počet 

zamestnancov ostal rovnaký. Pracovný pomer u nás 

v lete skončili hlavná kuchárka Ingrid Medňanská  

a asistentka učiteľa Mgr. Martina Kerhátová. Na ich 

miesta sme prijali nové zamestnankyne p. Vieru 

Kožuchovú a Mgr. Cecíliu Illovú. K 30 11. 2022 dala 

výpoveď výtvarníčka Mgr. Elvíra Angermayerová, 

ktorá u nás učila dva dni v týždni výtvarnú výchovu 

a techniku. Na takýto malý úväzok je ťažké nájsť 

učiteľa v priebehu šk. roka, inzeráty doteraz visia na 

pracovných weboch bez odozvy. Aby sme však 

zabezpečili plynulosť výučby a nemuseli prerábať 

úväzky a rozvrh, na uvoľnené  miesto zatiaľ nastúpil 

Mgr. Eugen Schreiber, ktorý nám prišiel pomôcť.po 

5 rokoch na dôchodku. 

Na škole aj v tomto roku pracuje vďaka podpore 

z projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí 

a žiakov II.“ a vďaka štátnej podpore inkluzívny tím 

v zložení 1 školská špeciálna pedagogička a 3,5 

asistentiek učiteľa. Cez prázdniny sme pre tím 

v jednom kabinete vytvorili študijný kútik, ktorý 

zdokonaľujeme a skrášľujeme a priebežne 

dokupujeme vhodné učebné pomôcky. Tu môžu 

asistentky učiteľa individuálne pracovať so žiakmi, 

ktorí majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby 

a vyžadujú individuálny prístup. Takýchto žiakov na 

škole pribúda, evidujeme ich už 20, pričom 14 z nich 

má odporúčanú prácu s asistentom učiteľa. 

Inkluzívny tím poskytuje aj zdravým žiakom, ktorí 

majú problém s učením a prihlásili sa na krúžok, 

poobedné doučovanie. 

Na škole máme zriadenú Žiacku školskú radu, kde 

volení zástupcovia tried pravidelne zasadajú, 

podávajú na vedenie školy rôzne podnety a pomáhajú 

pri organizovaní rôznych akcií.  

Z akcií školy:  

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU PODOLIE 



Škola nežije len učením. Za 4 mesiace šk. roka sme 

pre deti uskutočnili množstvo zaujímavých akcií, 

z ktorých aspoň niektoré stoja za zmienku: 

- Namiesto tradičných Majstrovstiev školy 

v cezpoľnom behu sme zorganizovali 7.10.  pre 2. st. 

Podolský atletický štvorboj, kde si zmerali sily  

všetci žiaci 2. st. v 4 disciplínach – v behu, hode 
granátom, či kriketkou, skoku do diaľky a skoku do 

výšky. 

- V piatok 21.10. naše deti z MŠ, ŠKD, 1. aj 2. st. 

vystúpili s veľmi pekným programom v kultúrnom 

dome na stretnutí dôchodcov v rámci Mesiaca úcty 
k starším.  

- P. učiteľky 1. a 2. ročníka zorganizovali pre deti MŠ, 

1. a 2.roč. kurz ľadového korčuľovania v dňoch 24. 

– 27. 10. Deťom sa venovali  tréneri z Penguin sport 

clubu v Novom Meste nad Váhom.  

- Začiatkom októbra organizovalo MZ 1. st. 

dopoludnie Deň s vitamínmi, v rámci ktorého okrem 
rôznych zážitkových aktivít v triede vybehli deti na 

dve hodinky na exkurziu do Plantexu Veselé, kde ich 

už čakala sprievodkyňa, ktorá našich žiakov 
povodila medzi kvetinky, k drobnému ovociu, do 

ovocných sadov, do skladov a porozprávala im o 
tom, čo všetko musia ľudia spraviť, kým sa dostane 

jabĺčko na stôl k zákazníkovi. 

- Na hodinách anglického jazyka sa žiaci v septembri 

zapojili aktivitami do Európskeho dňa jazykov. 

Starší žiaci si pripravili aj cudzojazyčné aktivity pre 
mladších kamarátov z 1. st. 

- Všetci žiaci 2. st. absolvovali 27.11. jesenný kurz 

ochrany života a zdravia s témami zdravotnej 

prípravy, dopravnej výchovy, civilnej ochrany, 

topografie, jadrového výbuchu. 

- Žiacka školská rada pripravila pod vedením p. 

riaditeľky dňa 6.12. zábavné Mikulášske hry pre 
žiakov 1. st., ktoré prebehli v športovom, veselom, 

kreatívnom a hlavne priateľskom duchu v našej 

telocvični. Na čestnosť v súťažiach dohliadal 
Mikuláš so svojím čertovsko-anjelským tímom 

z radov deviatakov. 

- Deti absolvovali množstvo exkurzií: žiaci 7. – 9. roč. 

mali  24.11. exkurziu do laboratórií Výskumného 
ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch, najlepší 

čitatelia 2. st. si boli pozrieť 7.12. Apponyiovskú 

knižnicu v Oponiciach, žiaci 7.B, 8.A a 9.A sa 
zúčastnili na literárno-dejepisnej exkurzii na Devíne 

a v Modre. 

- Z kultúrnych poukazov sme pre žiakov zabezpečili 

divadelné vystúpenie Zlatá rybka pre deti 1. stupňa 

a náučnú prednášku spoločnosti Crea-Edu 
z Martina Svet okolo nás – Čína. Obe akcie sa 

uskutočnili v miestnom kine.  

- Deti v MŠ si mohli 10.11. pozrieť divadielko 

O nervóznom prasiatku. Čakali sme aj pekné 

vystúpenie Smejko a Tanculienka, ale kvôli veľkej 
chorobnosti detí sme museli vystúpenie zrušiť.  

- Deti v MŠ si v októbri pozvali do škôlky babičky 

a dedičkov, aby si spoločne pripomenuli ich sviatok. 

Deti vystúpili s pekným veselým programom piesní, 
básní, tančekom. Potom si spoločne vytvárali rôzne 

jesenné dekorácie. 

- Deti z ŠKD si zorganizovali v jeseni Šarkaniádu, 

v decembri mali akciu Canisterapia - popoludnie so 

psíkmi a prednášku o tom, ako sa starať o psíkov. 

Z úspechov školy: 

Naši žiaci talentovaní v športe, v speve, 

v recitácii, či v jednotlivých predmetoch sa zapájajú 

do rôznych súťaží, väčšina z nich nás však ešte len 

čaká.  Všetky úspechy uvádzame na našej webovej 

stránke, nedá nám však nespomenúť tie 

najvýraznejšie: 

- Vyzdvihujeme hlavne úspešných riešiteľov 

celoslovenskej online vedomostnej súťaže iBobor, 

kde sme mali 16 úspešných riešiteľov z 57 

súťažiacich, z nich najlepšie výsledky dosiahli 
Samuel Hadbábny a Matúš Pollák (percentil 95,84), 

Daniel Ščepko, Simona Sovišová (percentil 94,11), 

David Gábor (94,04). 

- Až 24 úspešných riešiteľov sme mali v školskom kole 

Geografickej olympiády, najlepšie sa darilo 
Samuelovi Hadbábnemu, Vanese Prídavkovej 

a Filipovi Tinkovi. 

- Prijali sme pozvanie aj od našej družobnej školy ZŠ 

a ZUŠ Strání a zobrali sme zopár našich skokanov 

do výšky na súťaž Straňanská laťka. Siedmačka 
Barbora Jankechová si na tejto regionálnej súťaži 

vyskákala medailové 3. miesto. 

- Prihlásili sme naše žiačky do okresného kola súťaže 

v stolnom tenise. Kola sa zúčastnili za mladšie 

žiačky Bibiana Čavojská a Ella Miklovičová, za 
staršie žiačky Timea Čavojská a Eliška Huttová. 

Dievčatá dosiahli veľmi pekný úspech. Vybojovali 
tretie miesto v turnaji zo šiestich zúčastnených škôl. 

- Dvaja naši ôsmaci Jakub Vičík a Martin Bobocký sa 

zúčastnili na novej súťaži Mladý RobotIQ 2022, 

ktorú zorganizovala firma Porsche Wekzeugbau 

Horná Streda v spolupráci s SPŠ Myjava. Súťažilo 
10 tímov. Naši skončili na peknom 4. mieste, chýbal 

im 1 bod do medaile.  

- V školskom kole Podolského atletického turnaja sa 

najlepšie darilo Patrikovi Češekovi, ktorý zo 40 b. 

získal 39 b., 3 disciplíny vyhral a v jednej disciplíne 
bol druhý. 

 

Čo práve prebieha alebo sa pripravuje: 



- školská súťaž o najzaujímavejší Betleheme – 

najkrajšie práce plánujeme vystavovať na obecných 

vianočných trhoch 

- celoročná ekologická súťaž EKOTRIEDA, v ktorej 

ide o správne separovanie odpadu v triedach, 

šetrenie energií, čistotu v triedach, zber batérií, 
elektrospotrebičov a papiera 

- vianočné ekotrhy – budú prebiehať 21.12. v škole na 

dolnej chodbe, deti môžu na ne priniesť použiteľné 

hračky, knižky, školské potreby a iné, ktoré môžu iné 

deti ešte využiť alebo poslúžia ako vianočný darček 

- Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok – pre 

našich najstarších občanov chystajú deti malé 

prekvapenie 

- Vianočné turnaje dievčat v prehadzovanej 

a chlapcov vo florbale v našej telocvični 

- 17. Fašiangový školský ples pripravuje Rada 

rodičov na  sobotu 4.2.2023 

 

RNDr. Janka Schreiberová 

 

 

 
V expozícii už máme viac ako 90 modelov 

 

Rok sa s rokom stretol a opäť je tu čas bilancovať. 

Akosi sme si zvykli posledné 2 roky fungovať 

v takom provizórnom režime. Netešili sme sa 

zbytočne na otvorenie, návštevníkov a program 

dopredu, aby sme potom neboli sklamaní. Tento rok 

však nič nenaznačovalo tomu, že by všetko nemalo 

ísť normálne. Na jar sme sa riadne zapotili, keď sme 

mali všetko odokryť a celý areál pre vás pripraviť. 

Počasie nám prialo a tak sme otvorili o čosi skôr, 

posledné 2 marcové týždne ste nás už mohli 

navštíviť. Do sezóny sme vstupovali s naozaj 

unikátnymi modelmi- prírastkami. 

Na konci minulého leta sme dokončili model 

Trenčianskeho hradu, ktorý sa automaticky stal 

novou dominantou parku. Hneď ako prichádzate vás 

upúta svojou monumentálnosťou a krásou. Počet 

modelov v našej expozícii presiahol 90-tku. Rozšírili 

sme expozíciu chaty a rozhľadne, pribudli modely 

predchodkýň Inoveckej chaty, Zbojníckej chaty, 

Chaty pod Rysmi a zaniknutej Votrubovej chaty, 

taktiež zaniknutej útulne z Jalšového. Aj keď sú 

maličké, o to viac sú malebné. Je zaujímavé sledovať 

na ich modeloch, ako postupne sa tieto objekty 

rozširovali. Je u nás dobrým zvykom, že za 1-2 roky 

vždy pribudne niečo veľkolepé. Teraz sme si vybrali 

hrad týčiaci sa na obrovskom brale. Na jar sme 

sa pustili do stavby modelu Oravského hradu. Počas 

celej sezóny ste mohli sledovať, ako taký model 

vzniká. Aby sme si ju spestrili, každý rok si pre vás 

pripravíme viacero podujatí. Prvým je Veľká noc. Je 

to také prvé veselé podujatie, ktoré predznamenáva 

príchod jari. Šibačka, oblievačka a samozrejme 

hľadanie vajíčok, to sú už tradične aktivity, ktoré 

nadchnú všetky vekové kategórie. A hneď sme sa 

dostali do hľadáčika médií, peknú reportáž o nás 

pripravili STV, TASR, či v časopise Trenčín región. 

Po dvoch rokoch sme znova mohli uskutočniť 

v spolupráci s obcou Podolie Deň otvorených dverí 

na Hodové slávnosti, čo nás veľmi potešilo. A že jar 

bola ako má byť, dávali nám jasne najavo školské 

zájazdy. Potešilo nás, že po dvojročnej prestávke sa 

k nám vrátili. Na našich najmenších sme ani tento rok 

nezabudli a počas prvého júnového víkendu sme si to 

plnenie disciplín s rozprávkovými bytosťami fakt 

užili. Letné prázdniny sú u nás obdobím naozaj plne 

využitým, prvýkrát sme boli otvorení sedem dní 

v týždni celý júl a august. Počas leta sme sa opäť 

pripomenuli verejnosti reprízou relácie S úsmevom 

po Slovensku a zaujímavou reportážou - putovaním 

po zaujímavostiach na Považí v časopise Forbes. 

Okrem prehliadky expozície modelov, čítania 

našich povestí a legiend, prehliadky našej panelovej 

výstavy venovanej hradom a zámkom, feudálnym 

osobnostiam, ste si mohli skúsiť letnú súťaž. Kto si 

chcel u nás počas leta preveriť vedomosti, nebolo nič 

ľahšie. Stačilo sa zapojiť do letnej pátračky. Poctivo 

vyplnené súťažné lístky nás svojim hojným počtom 

potešili, vyžrebovali sme z nich výhercov, ktorým 

sme poslali pekné ceny. Sezónu sme ukončili na 

Všetkých svätých a tešíme sa na ďalšiu. Bude mať 

pre nás zvláštny význam, uplynie 20 rokov od vzniku 

Parku miniatúr v Podolí (pod starým názvom 

Matúšovo kráľovstvo v miniatúrach). Presnejšie 20 

rokov od krstu prvého modelu  - hradu Branč, 

25.októbra 2003. Málokto si už pamätá, ako to u nás 

vyzeralo pred 20-imi rokmi. Keď sa len začalo 

s prípravou pozemku, staval sa prvý model, prvé 

chodníky, inštalovali sa ďalšie modely. Kto boli 

všetci naši kolegovia a spolupracovníci, čo sa za tie 

roky u nás vystriedali. To všetko by sme si chceli 

u nás počas roka pri rôznych príležitostiach 

pripomenúť. 

Pripravujeme viacero noviniek na ktoré by sme 

vás chceli postupne nalákať. 

Na záver by sme radi všetkým zaželali pokojné 

a príjemné vianočné sviatky v kruhu najbližších, 

do Nového roku hlavne zdravie a elán pracovať 

na uskutočňovaní želaní. A tešíme sa na stretnutie 

s vami u nás v areáli v budúcom roku! 

PARK MINIATÚR – MATÚŠOVO KRÁĽOVSTVO 

 



 

 

 
Prípravka U9 -JAR 2022 

Naši najmenší futbalisti absolvovali zimnú prípravu 

aj celú sezónu pod taktovkou trénera Šimona Kolníka. 

V súťažných stretnutiach sa im žiaľ už nedarilo tak ako 

na jeseň, keď zo 6 zápasov nezískali ani bod a obsadili 

konečnú 6. priečku. Pri tejto kategórii ale musíme 

povedať, že vôbec nešlo o výsledky. Najdôležitejšie zo 

všetkého bol fakt, že sa nám mužstvo po zime rozšírilo 

o viacerých nových futbalistov, pre ktorých sa stal tento 

šport vášňou a s veľkou chuťou nastupovali do každého 

zápasu ale aj tréningu. 

 

Starší žiaci U15 – JAR 2022 

Starší žiaci Podolia absolvovali na jar súťažného 

ročníka 2021/22 len 6 majstrovských zápasov 

s bilanciou 2 výhry, 1 remíza a 3 prehry. Celkovo 

obsadili 4.miesto spomedzi 7 účastníkov. Najlepším 

strelcom mužstva sa stal Filip Hradil, ktorý nastrieľal 

úctyhodných 26 gólov a zároveň sa tým stal aj 

najlepším strelcom ligy. Tento ročník bol v kategórii 

U15 zároveň posledný pre vekovo najstarších chalanov, 

ktorí posledné roky tvorili kostru mužstva. Preto sa aj 

takouto formou ešte raz musím poďakovať chalanom – 

Nicolas Ohrablo, Filip Hradil, Adrián Toráč, Branislav 

Danihel a Ján Toráč, za vzornú reprezentáciu OŠK 

v mládežníckych kategóriách a zaželať im veľa 

futbalových úspechov v dorasteneckej kategórii. Pevne 

verím, že Nicolas a Filip sa už o pár rokov stanú 

plnohodnotnými členmi nášho Áčka a zužitkujú tak svoj 

potenciál, ktorý momentálne rozvíjajú v 3.dorasteneckej 

lige v Trebaticiach a Novom Meste. 

 

A-mužstvo OŠK – JAR 2022 

Ani vo sme by ma nenapadlo, že presne po roku od 

doby, kedy sme sa rozhodovali či vôbec futbal v Podolí 

bude pokračovať, naše Áčko odohrá jednu z najlepších 

sezón v 5.ligovej histórii klubu. Už jeseň ročníka 

naznačila, že mužstvo má veľký potenciál a do jarných 

bojov sme nastupovali zo 7. miesta. Kvalitná zimná 

príprava, počas ktorej sme odohrali výborné a 

vyrovnané zápasy aj proti mužstvám z vyšších líg 

(Nové Mesto 3.liga, Trebatice 4.liga), nás nabudila do 

jarných bojov zlepšiť umiestnenie a posunúť sa 

v tabuľke vyššie. Prvé 4 zápasy sme odohrali 

v domácom prostredí ale z plného bodového zisku sme 

sa tešili až vo štvrtom kole, kedy sme porazili Plevník 

4:3. V troch predchádzajúcich zápasoch sme aj napriek 

tomu, že sme boli lepším mužstvom v každom z nich 

a vypracovali sme si množstvo šancí, dokázali uhrať len 

3 body za 3 remízy. V 5. jarnom kole sme síce utŕžili 

nepríjemnú facku po prehre na pôde lídra súťaže 

z Veľkých Uheriec v pomere 4:0, ale od toho momentu 

sme rozbehli 8 týždňovú šnúru zápasov 

neporaziteľnosti, v ktorých sme zbierali body doma aj 

vonku. Z vonkajších zápasov by som vyzdvihol hlavne 

výhru 4:0 v Handlovej, kde sme celý zápas dominovali, 

ale aj pre nás smolný zápas v Chynoranoch (vtedy 

3.mužstvo ligy), odkiaľ sme síce priniesli bod za remízu 

2:2, ale vyrovnanie domácich prišlo v 94. minúte, po 

sporne odpískanom priamom kope. Po dlhých rokoch 

sme konečne bodovali naplno v domácom hodovom 

zápase proti Uhrovcu (2:1). Víťazstvo bolo o to sladšie, 

lebo víťazný gól sme po veľkom ofenzívnom tlaku 

strelili v 90. minúte. Doma sme si o týždeň nato poradili 

aj s Chocholnou 2:1 a v ďalšom kole sme zvíťazili 

v Jasenici v pomere 5:3. Najviac nás zamrzeli straty 

bodov v domácom prostredí proti štvrtému Bolešovu 

(3:3)- v 80.minúte sme vyhrávali 3:1, ale záver sme, 

bohužiaľ, aj s prispením rozhodcov a ich sporným 

verdiktom nezvládli . Ešte viac nás zabolela jediná 

domáca prehra v ročníku proti druhému Brvnišťu, ktoré 

u nás z jedinej strely na bránu zvíťazilo 0:1. V závere 

ročníka sme si ale napravili chuť a vyhrali posledný 

domáci zápas proti Pruskému (3:1) a v oklieštenej 

zostave, ale s veľkou podporou fanúšikov, sme všetky 

body zobrali po výhre 3:1 z Hornej Poruby. Bilancia 

jarnej časti bola nasledovná: z 15 odohraných zápasov 

sme sa 8 krát radovali z víťazstva, 5 krát sme 

remizovali a len 2 krát prehrali (u majstra z Veľkých 

Uheriec a doma proti vicemajstrovi z Brvnišťa). To nám 

stačilo na konečné 6. miesto, ktoré sa nám nakoniec aj 

celkom málilo, nakoľko sme celú jar siahali na 

umiestnenie v top3. Nič to ale nemení na fakte, že tento 

ročník bol pre naše A-mužstvo najúspešnejší za 

posledných 20 rokov.  

Úspešný bol aj z pohľadu jednotlivcov. Náš útočník 

Lukáš Behúl bojoval až do posledných minút sezóny 

o korunu kráľa strelcov V. ligy Sever. Tá mu nakoniec 

ušla len o jeden gól. Súperom nasúkal celkovo  22 

gólov, čo predstavovalo tretinu všetkých gólov Podolia! 

Veľmi dobre mu sekundoval jeho dvorný nahrávač Ján 

Tuka, ktorý kontá súperov zaťažil 13 gólmi. Tretím 

najlepším strelcom mužstva bol starosta Rastislav 

FUTBALOVÝ ROK 2022 V PODANÍ OŠK PODOLIE 



Bobocký s 11 gólmi na konte. Výborná partia hráčov 

pod vedením trénera Braňa Palkecha prilákala na 

tribúny viac fanúšikov, ktorí vždy podporovali svoje 

mužstvo aj za nepriaznivého stavu a veľakrát aj na 

ihriskách súperov. Tento výsledok nás len utvrdil v tom, 

že cesta zmien, ktorou sme pred 3 rokmi začali kráčať 

a nová filozofia klubu, ktorú sme hráčom vštepovali 

celé toto obdobie, stála zato. 

Po tomto úspešnom ročníku už na stole nebola 

otázka ďalšej existencie klubu, ako tomu bolo pred 

rokom. Stabilizované A-mužstvo chcelo aj naďalej 

pôsobiť v súťaži pod riadením Západoslovenského 

futbalového zväzu. Aj napriek tomu nás ale pred novou 

sezónou čakali výzvy, ktorým sme sa museli postaviť 

čelom. Týkali sa hlavne, stále dookola dlhodobo 

najnáročnejšej úlohy, ako zabezpečiť efektívne 

fungovanie mládežníckych mužstiev. Výsledok jesennej 

časti súťažného ročníka 2022/23 bol nasledovný: 

 

Prípravka U11 – JESEŇ 2022 

Keďže v minulom ročníku hrali naši najmenší 

kategóriu U9 a viacero hráčov tohto mužstva kvôli veku 

už nemohlo v rovnakej kategórii pokračovať, logickým 

krokom bolo prihlásiť mužstvo do súťaže PRÍPRAVKA 

U11 - OBFZ TN. Zmena nastala na pozícii trénera. Po 

krátkej anabáze Šimona Kolníka mužstvo prebral Mário 

Hadbábny. Ten už pri mládeži v Podolí pomáhal dlhšie 

obdobie, ale pred sezónou mi prisľúbil, že sa tejto 

kategórii začne venovať naplno. Aj napriek svojmu 

pracovnému vyťaženiu dokázal stabilizovať tréningový 

proces. Účasť cez letné tréningy presahovala vždy 10 

a viac futbalistov a postupne sa pridávali stále nové deti, 

ktoré mali záujem v našom klube pôsobiť 

a zaregistrovať sa. Začiatok sezóny bol naplánovaný na 

3. september. Model súťaže bol nastavený 

miniturnajovým spôsobom, kedy sa počas soboty na 

jednom štadióne stretli 3 mužstvá a každý s každým 

odohral zápas. Už v prvom turnaji v Očkove sa nám 

podarilo zvíťaziť v oboch zápasoch (-Očkov 13:5, - 

Modrová 6:4). Futbalistov tieto prvé víťazstvá ešte viac 

nabudili do ďalších bojov. V každom ďalšom 

miniturnaji sa nám podarilo aspoň raz zvíťaziť. 

Obzvlášť keď sme dokázali vyhrať doma proti 

Myjave „B“ (7:0) alebo Dolnému Sŕniu (7:4). Jediný 

zápas kedy sme nestrelili gól bol proti Čachticiam, ktoré 

zimujú na prvom mieste. Pri tejto kategórii ale vôbec 

nejde o to, aké je po zápase konečné  skóre. 

Najdôležitejšie zo všetkého je fakt, že všetci futbalisti, 

ktorí pravidelne trénujú a chodia na zápasy, robia 

viditeľný progres vo svojej výkonnosti a zlepšujú sa 

nielen po fyzickej, ale aj morálnej stránke. Po 15 

odohraných jesenných zápasoch nám patrí 8. priečka 

spomedzi 16 účastníkov. Bilancia 7 výhier a 8 prehier 

so skóre 66:93 napovedá, že naši chlapci majú veľký 

potenciál. Hlavne keď to porovnáme s faktom, že 

väčšina súperov už túto súťaž hrá 2 a viac rokov  a naši 

viacerí hráči sa do tréningového procesu zapracovali len 

posledný pol rok. Strelecky sa najviac darilo Karčimu 

Herákovi-18 gólov, Aurelovi Bučkovi- 16 gólov 

a Mirkovi Herákovi-13 gólov.  

 

Starší žiaci U15 – JESEŇ 2022 

Najväčší problém po skončenej sezóne 2021/22 

nastal v kategórii starších žiakov U15. Po spomínanom 

ukončení 5 hráčov základnej zostavy kvôli veku nám 

zostalo k dispozícii len 8 registrovaných chalanov, 

z toho viacerí nemali veľa skúseností ani dostatočnú 

kvalitu nato, aby sme, aj v prípade doplnenia najstarších 

hráčov z prípravky mohli plnohodnotne dohrať 27. 

kolovú súťaž 4. liga OBFZ Trenčín. Tento problém sme 

nakoniec vyriešili počas augusta, keď sa nám podarilo 

nadviazať spoluprácu s AFC Novým Mestom n/V. Po 

viacerých spoločných stretnutiach s predstaviteľmi AFC 

sme sa dohodli na podmienkach fungovania. Nové 

Mesto nám poskytlo hráčov kategórie U13 a U15, ktorí 

by v druhej lige nedostávali veľa príležitostí 

v majstrovských zápasoch. Zároveň poskytli tréningové 

prostredie v Novom Meste aj pre našich hráčov, vrátane 

trénera Petra Vojtecha, s ktorým sme už predtým mali 

v Podolí dobré vzťahy počas jeho pôsobení pri našom 

Áčku. OŠK zase zastrešilo domáce majstrovské zápasy, 

ktoré sa odohrali na našom štadióne a zabezpečovali 

sme aj dopravu na vonkajšie zápasy. Bez tohto zlúčenia 

by Nové Mesto nemalo možnosť prihlásiť svoje B-

mužstvo do žiadnej súťaže, ich chalani by nemali 

možnosť hrať súťažné zápasy a my by sme zrejme 

neposkladali mužstvo sami. Preto mali byť dohodnuté 

podmienky benefitné pre obe strany. Treba podotknúť, 

že o túto spoluprácu s AFC NM mali záujem okrem nás 

až 4 ďalšie dedinské mužstvá z okresu. Preto sme veľmi 

radi že sa nám podarilo túto dohodu dosiahnuť. Prispeli 

k tomu aj dobré a ústretové vzťahy z minulosti, kedy 

sme nemali problém poskytnúť našich kvalitných 

hráčov či už do A-mužstva AFC, alebo ich 

mládežníckych kategórií.  Už po  prvom súťažnom 

zápase doma proti Bošáci sa ukázalo, že táto spolupráca 

môže byť skutočne úspešná. Naši futbalisti, hráči AFC 



a aj tréner sa síce videli pred zápasom prvýkrát, ale 

predvedený výkon na ihrisku a aj výsledok 2:1 

nasvedčoval, že takto vyskladané mužstvo má potenciál. 

Ďalšie 3 zápasy boli takisto víťazné (Krajné 8:0, -

Moravské Lieskové 4:0, Stará Turá 6:1). Prvá prehra 

prišla až v 5. kole v Myjave B, v pomere 6:2. Treba ale 

podotknúť, že to bola prehra, dá sa povedať, proti 

hráčom treťoligového A-tímu, keďže ich v myjavskom 

drese nastúpilo celkovo  8. Jediná regulárna prehra do 

konca súťaže prišla až v predposlednom kole na 

trávniku lídra z Bošáce (1:7). Aj keď sme na trávniku 

prehrali aj s Čachticami a v Beckove, za zeleným 

stolom sa rozhodlo o našich víťazstvách, nakoľko obe 

mužstvá boli potrestané za neoprávnené štarty hráčov 

(problém so striedavými štartami hráčov z vyšších 

súťaží). Konečná bilancia po skončení jesennej časti je 

preto veľmi lichotivá. V 13. zápasoch sme zaknihovali 

9 víťazstiev, 2 remízy a 2 prehry s aktívnym skóre 

60:20. Zimujeme tak na 2. mieste spomedzi 10 

účastníkov. Preto v oboch táboroch (OŠK aj AFC) 

vládne veľká spokojnosť. Tá prevláda aj u rodičov detí 

z Nového Mesta, ktorí si veľmi pochvaľujú rodinné 

prostredie na našom štadióne a nadštandardnú 

starostlivosť o futbalistov v podobe občerstvenia pred aj 

po zápasoch, ktorú predtým nezažili ani v rámci vyšších 

súťaží. Z pohľadu našich domácich futbalistov ma 

najviac teší fakt, že ani jeden z nich (Samo Hadbábny, 

Ondrej Červeňanský, Štefan Herák, Roderik Bučko, 

Paťo Ray, René Herák) sa v konkurencii nových 

spoluhráčov z Nového Mesta nestratili. Tí, ktorí sa 

pripojili k pravidelnému tréningovému procesu v NM 

zároveň výkonnostne vyrástli a sú kostrou základnej 

zostavy- Ondro + Samo + Števo. Štefan Herák je 

suverénne najlepším strelcom nielen nášho mužstva ale 

aj celej ligy. Strelil impozantných 35 gólov za 13 

zápasov! Pevne verím, že v nastolenom trende budeme 

pokračovať aj na jar. 

 

A-mužstvo OŠK – JESEŇ 2022 

Počas minulého ročníka bola schválená 

reorganizácia všetkých súťaží Slovenského futbalového 

zväzu platná od súťažného ročníka 2022/23. Už 

v priebehu úspešnej jarnej časti sme v kabíne vtipkovali 

o možnosti potenciálneho postupu do vyššej súťaže ale 

nikto tomu neprikladal dôležitosť. Mužstvo sme 

prihlásili do starej známej súťaže 5.liga Sever, v ktorej 

pôsobíme už vyše 20 rokov. Reorganizácia ale 

spôsobila zmenu názvoslovia- po novom to bola 6.liga 

Sever. Okrem prvých troch mužstiev 

z predchádzajúceho ročníka (Uherce, Brvnište, 

Chynorany) ktoré postúpili do novej 5.ligy Severozápad 

(po starom 4.liga SZ), sa pre nás nič zásadné nezmenilo 

a mali nás čakať starí známi súperi z podzväzov 

Prievidza, Považská Bystrica a Trenčín.  To všetko sa 

ale zmenilo po telefonáte zo ZSFZ a predostretej 

ponuke na možnosť pôsobiť vo vyššej súťaži. Na 

rozhodnutie sme dostali len 24 hodín. Nakoniec sme sa 

rozhodli, že vyššiu súťaž vyskúšame. Medzi hlavné 

rozhodovacie faktory patril fakt, že mužstvá pôsobiace 

v novej súťaži sú k nám geograficky bližšie (Piešťany, 

Vrbové, Tren. Stankovce, Hlohovec, Horná Krupá), tým 

pádom sa toľko nenacestujeme a môžu nás čakať derby 

zápasy, ktoré prilákajú väčšie množstvo fanúšikov. 

Pozitívne sa vyjadrila aj hráčska kabína. Všetci sme si 

ale uvedomovali, že kvalita mužstiev, ktorá nás čaká, 

bude ďaleko vyššia, ako to, načo sme boli zvyknutí. 

Počas leta nás teda čakala tvrdá práca nielen z pohľadu 

skvalitnenia hráčskeho kádra, ale aj infraštruktúry 

štadióna. Spomeniem napríklad prípravu väčšej šatne 

pre rozhodcov s vlastnými sprchami. V mužstve trénera 

Braňa Palkecha sa počas leta udiali viaceré hráčske 

zmeny. Do 3.ligového Nového Mesta sme uvoľnili 

dvoch našich najlepších strelcov z minulého ročníka 

Janka Tuku a Lukáša Behúla. Ten sa bohužiaľ na konci 

prípravy zranil a zostal mimo na 3 mesiace. Mužstvo 

opustil aj Šimon Kolník, ktorého nám Krajné nechcelo 

ďalej uvoľniť. Do Áčka sa ale po dlhej dobe dostal 

domáci odchovanec Adam Vrba (z dorastu Častkovce) 

a do brány sme získali dvojicu mladých brankárov 

Michal Vdoviak (Brezová) a Tomáš Beňuš (Trebatice). 

Na trvalý prestup sme získali Matúša Feranca 

(Kostolné) a po zlomenine sa do tréningového procesu 

vrátil Marek Gajdošík. Podarila sa nám uzavrieť dohoda 

s OK Častkovce (3.liga) o striedavom štarte ich hráčov 

za náš klub. V praxi to znamenalo, že hráči, ktorí u nich 

neboli príliš herne vyťažení, mohli nastupovať za naše 

mužstvo v 5. lige. Túto možnosť sme využili v zhruba 

polovici zápasov. Je vidieť, že ich kvalita je na vyššej 

úrovni a preniesli to aj do našich zápasov, v ktorých 

nastúpili. Ešte pred úvodom ročníka sme odohrali 1. 

kolo Slovenského Pohára, do ktorého sme mali právo sa 

prihlásiť a po 7 rokoch sme to využili. V ňom sme sa 

v daždivom počasí na našom trávniku stretli s Vrbovým 

a uhrali výsledok 2:2 v riadnom čase. Po penaltách však 

postúpilo Vrbové. O týždeň nato sme cestovali 

k rovnakému súperovi na prvé kolo ligy. Po bojovnom 

výkone sme podľahli 0:1. Prvé domáce kolo v novej 

súťaži sme odohrali proti tradičnému súperovi 

z Veľkých Uheriec. Slabá strelecká efektivita nás však 

pripravila o body- prehra 1:2. Prvé víťazstvo sme 

zaznamenali v Hornej Krupej, kde sme po výbornom 

výkone celého mužstva vyhrali 2:1. Body sme 

nazbierali aj po výhre v Hlohovci, kde sme otočili 

z nepriaznivého stavu 1:2 na konečných 3:2, doma sme 

bodovali proti Partizánskemu (1:1) a po prvej domácej 

výhre pred vlastnými fanúšikmi v poslednom kole proti 

Brvnišťu (3:0). Zo zápasov v ktorých sme nakoniec 

nebodovali by som vyzdvihol domáci proti Prečínu, kde 

sme podali výborný výkon, ale zlyhali sme v zakončení 



a súper nás vytrestal z jedinej šance(0:1). Pochvalu sme 

si vyslúžili aj od hráčov a trénerov lídra z Prievidze, 

ktorí zhodnotili že sme boli najaktívnejšie mužstvo. 

Opäť sme ale doplatili na nepremieňanie vyložených 

šancí. Boli ale aj zápasy kde sme vyhoreli (6:0 v  

Chynoranoch) a domáca prehra 0:3 proti Piešťanom. 

Inak sme ale neboli žiaden fackovací panák ligy 

a dokázali hrať vyrovnanú partiu s každým mužstvom. 

Celková bilancia po jeseni je 3 víťazstvá, 1 remíza a 10 

prehier so skóre 12:33. Zimujeme na 12. priečke 

spomedzi 15 účastníkov. Najlepšími strelcami mužstva 

sú Daniel Pyšný a Ľuboš Gajdošík, ktorí strelili po 3 

góly. Ľubošov exportný gól proti Ladcom ste mohli 

vidieť aj v TV Markíza v rubrike „Frajer na záver“. Už 

pred sezónou sme predpokladali, že proti okresným 

mestám a mužstvám, ktoré majú niekoľkonásobne 

vyššie rozpočty ako my, sa nebude pohybovať v hornej 

polovici tabuľky, ako to bolo minulý rok, a aj preto 

neberieme konečné umiestnene negatívne. Pre 

porovnanie, dedina Kvášov disponuje ročným 

rozpočtom cez 80.000€, Horná Krupá potrebuje len na 

platy hráčov vynaložiť cez  35.000€. Bánovce odhlásili 

mužstvo dospelých zo súťaže tesne pred začiatkom 

sezóny, lebo nevedeli zabezpečiť rozpočet 145.000€.  

Náš rozpočet sa pohybuje na úrovni 25.000€. Aj z tohto 

hľadiska hodnotím naše pôsobenie pozitívne a môžem 

povedať, že sme sa vo vyššej súťaži určite nestratili. 

Hráčsky sa ale musíme cez zimu posilniť a pripraviť na 

jarné boje. Cieľom je skončiť do 10.miesta.  

 

Celý tento futbalový kolotoč by sa nezaobišiel bez 

podpory zanietencov, ktorí nám pri futbale pomáhajú. 

Všetci, ktorí sa okolo futbalu v Podolí motajú, vedia, že 

najviac sa treba poďakovať mojim rodičom, Rudkovi 

a Majke Bobockým, ktorí zabezpečujú celý chod 

štadióna, zápasov, tréningov a pripravujú takmer 

všetko, aby sa nielen domáci hráči u nás cítili ako 

v bavlnke. Ako som už spomínal, občerstvenie pred 

a po zápasoch je na vysokej úrovni a samozrejmosťou 

u všetkých našich vekových kategórií, ale aj pre 

rozhodcov a súperov. Príprava ihriska, dresov, 

občerstvenia, upratovania, prania, nakupovania, opráv, 

úprav a aj ľudský prístup, to je to, čo Rudko s Majkou 

pre OŠK robia a majú za to veľký rešpekt nielen 

u našich hráčov, trénerov a rodičov, ale neraz aj u 

súperov, lebo na úkor svojho voľného času je také niečo 

naozaj obdivuhodné. Preto im chcem aj touto formou 

z celého srdca poďakovať, že ma v tom nenechali 

samého a pomáhajú koľko sa len dá. V tomto smere im 

veľmi dobre sekunduje aj tréner A-mužstva Braňo 

Palkech, ktorý nielenže už druhým rokom dobrým 

prístupom motivuje a vedie našich dospelých, ale 

pravidelne sa k tomu aj stará o ihrisko- kosí 3-krát za 

týždeň. Aj vďaka nemu je podľa slov súperov v Podolí 

jeden z najlepšie pripravených trávnikov v našej súťaži! 

Majo Hadbábny zase prevzal taktovku nad mládežou 

a bez nároku na finančnú odmenu, pravidelne 

zabezpečuje tréningy pre obe kategórie, organizuje 

dopravu a dokonca s manželkou pripravil pre deti a 

rodičov záverečné futbalové posedenie- klobúk dole. 

Nesmiem zabudnúť ani na Daniela Pyšného st. a Zuzku 

Pyšnú, ktorí počas domácich majstrovských zápasov 

zabezpečujú komfort pre smädných fanúšikov vo 

výčape. Poďakovanie patrí aj rodičom našich 

najmenších futbalistov, ktorí pravidelne vozia deti na 

turnaje, pomáhajú pri domácich zápasoch a aj 

materiálnou formou podporujú OŠK. Osobne by som 

vyzdvihol hlavne prístup rodiny Martina Gábora, ktorá 

nám vždy ochotne pomohla. Futbal sa nedá robiť bez 

peňazí a preto ďakujem poslancom obecného 

zastupiteľstva a starostovi, že nám cez schválenú 

dotáciu dlhodobo pokrývajú značnú časť nákladov na 

chod klubu. Za finančný dar ďakujem aj firme Airluft 

(rod. Radošinských). Je to jediný podnikateľský subjekt 

v obci, ktorý nás dlhodobo finančne podporuje.  Zvyšné 

náklady sa snažíme vykryť svojpomocne napríklad aj 

formou poukázania 2% z daní a preto každému kto nás 

takto podporil, ešte raz ďakujem. Verím že v roku 2023 

Vás bude ešte viac. V neposlednom rade sa musím 

poďakovať každému jednému futbalistovi, ktorý 

s hrdosťou reprezentuje náš klub a obec,a fanúšikom za 

neustálu podporu, či už ide o prípravku alebo Áčko. 

A aby som nezabudol, bez podpory našich milovaných 

polovičiek, ženušiek, partneriek by to nebolo ono- 

ďakujem za všetkých za trpezlivosť ktorú s 

nami futbalovými bláznami  máte. 

Tomáš Bobocký, predseda OŠK 

 

 

 
CINTORÍN 

Na cintoríne v Podolí sme osadili 2 nové brány vedľa 

Domu smútku. Urobili sme tak z dôvodu zamedzenia 

vyhadzovania komunálneho odpadu a iných odpadov, 

ktoré nepochádzajú z cintorína. Ďalej plánujeme 

zamknúť časť vstupnej brány na cintorín, nakoľko 

sme zaznamenali zvýšený pohyb áut po chodníkoch 

cintorína. V prípade vykonávania kamenárskych 

a stavebných úprav hrobových miest je potrebné, aby 

nájomca hrobového miesta vopred podal žiadosť na 

Obecnom úrade. Zároveň je firma vykonávajúca tieto 

úpravy povinná si všetok odpad odviezť. Ďalej 

INFORMÁCIE Z OBECNÉHO ÚRADU 



pripomíname nájomcom hrobových miest, že podľa 

Zákona o pohrebníctve je nájomca povinný udržiavať 

prenajaté hrobové miesto v poriadku a zabezpečiť, 

aby príslušenstvo k hrobu neohrozilo bezpečnosť 

návštevníkov pohrebiska, a to na vlastné náklady. 

Obec Podolie je zapojená do projektu virtuálnych 

cintorínov. Na portáli www.cintoriny.sk je možné 

nájsť zomrelých podľa mena a priezviska, príp. čísla 

hrobového miesta (HM), pozrieť si fotografiu HM, 

zapáliť sviečku, položiť kvety a iné. Zdrojom 

podkladov je evidencia hrobových miest obce, ktorá 

sa aktualizuje na mesačnej báze. V prípade chybných 

údajov Vás prosíme o avízo písomne na e-mail 

podolie@podolie.sk alebo telefonicky na č. 032/77 

94 102. Fotografie zatiaľ aktualizované nie sú. 

 

VÝRUB DREVÍN 

Podľa zákona o ochrane prírody a krajiny je 

vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom 

sa nachádza drevina, povinný sa o ňu starať, najmä ju 

ošetrovať a udržiavať. Na výrub dreviny sa vyžaduje 

súhlas orgánu ochrany prírody a prihliada sa na to, 

aby sa výrub vykonal najmä v období od 01. októbra 

do konca februára. Pri výrube dreviny je žiadateľ 

povinný uskutočniť náhradnú výsadbu na mieste 

určenom obecným úradom. Súhlas na výrub drevín sa 

nevyžaduje napr. pri obnove produkčných ovocných 

drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak 

sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa 

výrubu alebo pri bezprostrednom ohrození zdravia 

alebo života človeka, atď.  Zákon stanovuje, že 

v takýchto prípadoch je ten, kto drevinu vyrúbal 

povinný túto skutočnosť písomne oznámiť do 5 dní 

okresnému úradu (už nie obci). Medzi ovocné 

a okrasné dreviny patrí napr. gaštan jedlý, orech 

kráľovský. 

 

DAŇOVÁ POVINNOSŤ 

Povinnosť podať daňové priznanie majú fyzické 

alebo právnické osoby, ktoré v roku 2022 nadobudli, 

predali alebo darovali nehnuteľnosť (pozemok, 

rodinný dom, garáž) a zmena vlastníctva k 

nehnuteľnosti je zapísaná v katastri nehnuteľností k 

1. januáru 2023, a rovnako tak vlastníci 

nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmeny v roku 2022 

(zmena výmery, vydanie stavebného povolenia, 

kolaudácia rodinného domu, zmeny funkčného 

využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku, 

zmena výmery zastavanej plochy, postavenie a 

dokončenie ohlásenej drobnej stavby...). Ak v 

priebehu zdaňovacieho obdobia nadobudne daňovník 

nehnuteľnosti dedením alebo vydražením, vzniká mu 

povinnosť podať priznanie už počas aktuálneho 

zdaňovacieho obdobia, a to do 30 dní odo dňa 

vzniku daňovej povinnosti. Daňová povinnosť 

vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v 

ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na 

základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo 

rozhodnutím o dedičstve. Dedič musí podať priznanie 

aj v tom prípade, ak zdedenú nehnuteľnosť hneď 

predal. Na základe podaného priznania vyrubí 

správca dane dedičovi pomernú časť dane na 

aktuálne zdaňovacie obdobie. Daňové priznanie za 

psa podáva daňovník v priebehu roka do 30 dní od 

obstarania psa staršieho ako 6 mesiacov. 

Upozorňujeme na oznamovaciu povinnosť správcovi 

dane v prípade, že nastane nová skutočnosť, ktorá 

súvisí s daňovou povinnosťou daňovníka, napr. aj 

uhynutie psa, ktorý je predmetom dane, je potrebné 

oznámiť do 30 dní. Daňové priznanie nepodávajú 

občania a podnikateľské subjekty, ktorým zmeny v 

roku 2022 nenastali.  
Do 31.01.2023 je potrebné podať žiadosť 

o zníženie poplatku za komunálny odpad študentom, 

osobám, ktoré majú v Podolí trvalý pobyt, ale nebývajú tu. 

K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie o návšteve školy, 

príp. nájomnú zmluvu. Občania, ktorí platia poplatok za 

KO v inej obci/meste, sú povinní predložiť potvrdenie 

o zaplatení poplatku.  

 

SPAĽOVANIE 

Aj tento rok nám bolo nahlásených niekoľko 

sťažností na protizákonné pálenie bioodpadu, odpadu, 

plastov a pod., ktoré sme riešili predvolaním účastníkov 

konania. Upozorňujeme občanov, že v  platnosti je 

niekoľko zákonov, ktoré spaľovanie odpadov 

v domácnostiach a na voľných priestranstvách 

zakazujú:  

• Zákon o  odpadoch zakazuje zneškodňovať 

všetok zelený odpad zo záhrad, parkov, 

cintorínov a  iných verejných priestranstiev, 

ktorý sa musí zhodnocovať, napr. 

kompostovaním. 

• Zákon o ochrane pred požiarmi zakazuje 

zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho 

rozšíreniu, a ďalej zakazuje vypaľovať porasty 

bylín, kríkov a stromov 

• Občiansky zákonník, podľa ktorého nikto 

nesmie nad mieru prípustnú pomerom 

obťažovať susedov hlukom, prachom, 

popolčekom, dymom, plynmi, parami. 

 

TÚLAVÉ PSY 

Na OcÚ evidujeme, a neraz riešime, túlavé psy. 

Upozorňujeme všetkých majiteľov na dôsledné 

zabezpečenie svojich psov, ktoré sa pohybujú voľne po 

ulici. Podľa zákona č. 282/2002 o držaní psov sa 

priestupku dopustí držiteľ psa, ak nezabráni voľnému 

pohybu psa okrem priestorov na to určených. Za 

priestupok možno uložiť pokutu do 165 eur. Preto Vás 

žiadame o dôkladné zabezpečenie pozemku, na ktorom 

psov držíte, aby nemohli bez Vášho vedomia pozemok 

opustiť a aby neohrozovali ľudí. Ak obec odchytí 

túlavého psa, ten bude umiestnený do útulku. Náklady 

spojené s umiestneným psa a jeho odchytom bude 

znášať majiteľ psa. 



 

 

 
Odpady! To je večná téma, o ktorej môžeme naozaj rozprávať neustále. Určite mnohí z vás zo správ a médií 

postrehli, že samosprávy sú nútené zvýšiť poplatky za službu- odvoz a likvidáciu odpadu v roku 2023. Ešte raz 

pripomíname, že sa jedná o službu, aby ste si to nemýlili s daňami. Stretáme sa s názormi, výčitkami, alebo ako to 

už nazveme, že sa platia vysoké dane. Nie, dane sa vysoké neplatia. Platia sa poplatky za odvoz a likvidáciu 

odpadu a to je služba, ktorú obec zabezpečuje pre svojich občanov. Aktuálne máme nastavený poplatok už od roku 

2020 na 30 €/osoba/rok. Tí čo podpíšu dohodu o separovaní majú aktuálne poplatok 25 €/osoba/rok.  

Obecné zastupiteľstvo muselo pristúpiť k zvýšeniu tohto poplatku o 5 € od roku 2023 a to na 35€/osoba/rok 

(dôvody sú popísané nižšie). Úľava pre zodpovedných občanov, ktorí separujú a kompostujú zostáva aj naďalej 

v platnosti. Pripomíname, že je potrebné podať si „Žiadosť o úľavu“ do 31.1.2023! Tiež sa schválila automatická 

úľava 10 € pre dôchodcov nad 70 rokov pod podmienkou, že sa zaviažu a podpíšu s obcou dohodu o separovaní 

a kompostovaní odpadu. Z toho vyplýva, že táto skupina obyvateľov bude mať poplatok na úrovni 25 €/rok.  

Čo nás čaká s odpadmi po novom roku?! 

Spoločnosť Marius Pedersen oznámila obciam, že zvyšuje ceny za služby o 12%. Bolo to očakávané. M. Pedersen 

zabezpečuje v našej obci zvoz komunálneho odpadu a za rok 2022 to predstavuje sumu takmer 34 000 €. Za tieto 

služby, tak budeme platiť v roku 2023 o 12% viac, čo predstavuje sumu cca 4 080 €. Okrem toho platíme faktúry 

Kopaničiarskej odpadovej spoločnosti za likvidáciu a skládkovanie odpadu. Za odpad uložený na skládke zaplatíme 

za rok 2022 približne 13 000 € (chýba údaj z decembra). K tomu musíme pripočítať zákonný poplatok. Ten máme 

za rok 2022 našťastie iba 11 €/t (ten sa odvíja od miery vyseparovania), čo predstavuje 3 520 €. Ak budeme v roku 

2023 produkovať rovnaké množstvo odpadu, tak nás čaká navýšenie približne o 1 500 €, pretože za 1t odpadu 

uloženej na skládku už budeme platiť 44,35 €/t. Taktiež sa zvyšuje aj zákonný poplatok, ktorého výšku budeme 

vedieť až koncom januára 2023. Predpokladáme, že to bude buď 14 €/t, 19 €/t alebo 22 €/t. Pripomínam, že záleží 

na miere vyseparovania, a to teraz nevieme. Vychádzajme teda zo strednej cesty a to, že budeme platiť 19 €/t, čiže 

približne o 2 600 € viac ako tento rok. Ku všetkému je potrebné započítať všetky ďalšie poplatky spojené 

s odpadom a separovaným zberom, ako sú napr. štiepkovanie haluzoviny, PD podolie – nakladanie a odvoz 

objemného odpadu, ostatné (BOMAT, Textil, atď.). Po sčítaní všetkých zložiek, ktoré sú spojené s likvidáciou 

odpadu v našej obci, očakávame v roku 2023 sumu približne 8 600 €. Pozn. Min. ŽP našťastie odložilo úpravu 

a dotrieďovanie odpadu pred skládkovaním, čo by predstavovalo u nás navýšenie približne o 21 200 €! Úprava 

pred skládkovaním bude povinná od roku 2024, takže pokiaľ nezačneme produkovať menej komunálneho odpadu 

(teraz to je cca 300 t/rok) a viac separovaného, tak v roku 2024 budú musieť byť poplatky za komunálny odpad na 

úrovni približne 45 €/osoba/rok (odhad). Dôležitá v tomto smere bude kolektívna zodpovednosť občanov, t.j. čím 

menej komunálneho odpadu a viac vyseparovaného, tým menej zaplatíme na dotrieďovaní a skládkovaní. V tomto 

smere prosíme občanov, aby zodpovedne pristupovali aj ku KOMPOSTOVANIU, pretože BIO zložky 

v komunálnom odpade sú neustále veľmi vysoké (aj na hmotnosť). Pri náhodnej kontrole smetných nádob neustále 

zisťujeme, že ľudia v našej obci nedostatočne kompostujú a veľakrát aj zle separujú! 

 

ČO SA PRIPRAVUJE?! 

Začali sme rokovať so spoločnosťou Marius Pedersen o možnosti načipovať smetné nádoby na KO 

(podľa čísla domu) a každú jednotlivo vážiť. Týmto krokom by sme dostali presnejší údaj o množstvách 

odpadu v jednotlivých domácnostiach. Potom by sme v roku 2024 vedeli aj na základe týchto údajov určiť 

objektívnejšie poplatky. Budeme mať pomerne presné údaje, koľko odpadu produkuje každá domácnosť 

a v akých intervaloch si necháva domácnosť vyvážať smetnú nádobu.  

 

 

 

 
 

Na základe novely zákona č. 79/2015 a Vyhlášky č. 194/2022 sa v našej obci zavádza od roku 2023 zber 

separovaného odpadu nasledovne: 

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO V NAŠEJ OBCI 

SEPAROVANIE ODPADU - dôležitá informácia !!! 

 



PLASTY, KOVY, TETRAPAKY sa budú zberať spoločne priamo od domu vo vreci! 

• V obci už nebudú k dispozícii kontajnery na kovy a tetrapaky (okrem bytových domov) 

• PAPIER sa nemení, na ten slúžia 240 l nádoby 

• SKLO- kontajnery na aktuálnych miestach zostanú aj naďalej 

• TEXTIL- kontajnery na stojiskách (nie poškodený, špinavý a pod.)  

• HALUZE, DREVO- štiepkujeme, treba nosiť na družstvo na miesto na to určené 

 

Zvozový kalendár pre Podolie aj Kopanice bude k dispozícii v priebehu januára. Spoločný zber plastov, 

kovov, tetrapakov bude prebiehať aj na Kopaniciach- na miestach, kde sa smetiarske auto nedostane- tam 

kde zvážame smetné nádoby my!  

Veríme, že aj takouto formou sa podarí znížiť množstvo odpadu v smetných nádobách na komunálny odpad 

a domácnosti budú zodpovednejšie pristupovať k separovaniu. 

Ďakujeme všetkým  občanom, ktorí zodpovedne separujú odpad a spoločne tak chránia našu prírodu! 

 

 

 

 
 

22.12. stránkový deň  7.30 – 12.00 

23.12.  zatvorené    Stavebný úrad 

27.12. 8.00 – 12.00 13.00 – 15.00   zatvorený 23.12., 27.12., 28.12., 29.12., 30.12. 

28.12. 8.00 – 12.00 13.00 – 15.00 

29.12.   zatvorené 

30.12.   zatvorené    Obecné prevádzky/zberný dvor 

02.01. 8.00 – 12.00 13.00 – 15.00   z dôvodu čerpania dovolenky budú zatvorené 

03.01. 8.00 – 12.00 13.00 – 15.00   od 23.12. – 06.01.2023. 

04.01. 8.00 – 12.00 13.00 – 15.00 

05.01.   zatvorené 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTVÁRACIE HODINY OBECNÉHO ÚRADU A OBECNÝCH PREVÁDZOK POČAS VIANOČNÝCH 

SVIATKOV 

 

INZERCIA A VOĽNÝ ČAS 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stiahnite si mobilnú aplikáciu obce Podolie a buďte vždy v obraze. 
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PODOLSKÝ CHÝRNIK 

 

VÍTAME DO ŽIVOTA 

 

 

Tupý Juraj (2021) 

Kušnierová Vivien (2021) 

Heráková Mia Sanem (2021) 

Ferenčíková Klára 

Bublavá Júlia 

Révajová Rea 

Kostolány Kristián 

Slobodová Nikola 

Masárová Júlia 

Macháčová Elliana 

Balážová Eliška 

Hevierová Paulína 

Bobocká Emily 

Moravčíková Adriana 

Halabrín Juraj 

ROZLÚČILI SME SA 

Radošinská Jana, 71 r. (2021) 

Heráková Vilma, 82 r. 

Toráč Jozef, 50 r. 

Srnec Ján, 73 r. 

Toráč Peter, 88 r. 

Sabkovová Mária, 61 r. 

Vičík Miloš, 70 r. 

Toráčová Ľubica, 54 r. 

Lazarčíková Anna, 98 r. 

Čechvalová Helena, 78 r. 

Makara Peter, 66 r. 

Reháčková Zdenka, 60 r . 

Zemko Rudolf, 84 r.  

Murková Jozefína, 65 r.  

Ganobčíková Júlia, 78 r. 

Kovárová Eva, 63 r. 

Gúčik Michal, 88 r. 

Mišíková Anna, 83 r. 

Hanicová Mária, 68 r. 

Masárová Štefánia, 88 r. 

Makara Rudolf, 87 r. 

Lutišan Miroslav, 71 r. 

Klčo František, 93 r. 

Križáková Antónia, 85 r. 

Masár Jozef, 73 r. 

Macháčová Mária, 92 r. 

Bobocký Ľuboš, 63 r. 

 

SPOLOČNÁ CESTA ŽIVOTOM ... 

 

Zdenko Toráč a Katarína Feješová   Peter Bašnár a Daniela Hlístová 

Dušan Hanic a Gabriela Molnárová   Milan Čechvala a Karyna Podhaichenko 

Patrik Doležel a Martina Skaličanová  Roman Khúla a Monika Svoradová 

Martin Obuch a Dominika Hluchá   Adrián Novák a Lucia Masárová 

Juraj Bartek a Veronika Mišíková   Miloš Tremko a Erika Lukáčová 

Daniel Čechvala a Lucia Peterková   Mário Masár a Zuzana Belková 

Ľuboš Fogaš a Silvia Daňková   Mário Bokor a Barbora Láslopová 

Jozef Herák a Daniela Ondejková   Miroslav Halabrín a Katarína Valová 
  

 

 

mailto:podolie@podolie.sk

