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Bezplatne

AKO JASNOSŤ RYTIERA
Boli doby, keď ľudské čnosti niečo znamenali. Rozvinutie toho šľachetného, čo je ukryté v ľudskom srdci. Ľudia si
dôverovali, verili si navzájom, chránili svoju česť, bojovali za česť svojich manželiek a dcér. A mnohí bojovali za hodnoty,
ktoré do ľudského srdca Niekto večný vložil. Dnes niektorí pohŕdajú minulosťou, iní zas odmietajú budúcnosť. Objavujú sa
ľudia akoby bez myšlienok.
Keď sú hody, človek nesmie pozerať len do taniera. Keď sú hody, človek by nemal prevetrať len peňaženku. Vtedy musí
človek pozrieť i na seba i na brata, mamu, otca, susedov... Keď sú hody tu u nás veriacich ľudí, pohľad sa dvíha aj k nebu,
k Bohu – darcovi všetkých dobier.
Boh je jasný vo svojich dielach. Ježiš Kristus je jasný... Pri Poslednej večeri sa neprehýba stôl (ten pri starožidovskom
štýle jedenia tam zrejme ani nebol), nie je tam nadbytok jedla ani pitia. Je tam toľko mäsa, chleba, bylín a vína, koľko je
obradne dovolené a určené. Sú tam zhromaždení tí, ktorých tam pozval sám Ježiš, apoštoli od Petra po Judáša. Ničoho
tam nie je príliš... Ale, keď k nám príde počas hodov cezpoľný hodár, môže nadobudnúť poznanie, že tu je azda až príliš
veľa drahých áut, azda príliš veľa hukotu, veľa jedla a pitia. A potom následne veľa odpadkov: morálnych i hmotných okolo
smetiakov.
A tak jasnosť rytiera sv. Juraja je o hodnote človeka. Jeho príklad je jasne čitateľný: Poď bojovať za česť, čnosti, za hodnoty
ducha! Na to, aby mohli byť hody, musí byť najskôr vybojovaný duchovný boj! To je predsa jasné! Bez boja o svoju dušu,
niet čo oslavovať! Hody by nemali duchovný zmysel, len by zostávalo napratať brucho.
Naša hodová úcta k sv. Jurajovi nie je poobzeraním si vystaveného brnenia bojovníka niekde v múzeu. Naša hodová
úcta je jasná: náš pohľad na sv. Juraja nášho duchovného ochrancu a patróna – je pohľadom na svätca, ktorý žil na našej
zemi, bojoval a víťazil a dostal od Boha odmenu v nebi.
Verím, že raz opäť prídu doby, keď ľudské čnosti budú niečo znamenať. Dôležitý je však dnešok, prítomnosť. Z toho sa my
nevyvlečieme. To je naša úloha, zodpovednosť a poslanie.
Pozdvihnime v tohtoročných hodoch tu u nás v Podolí jasnosť rytiera, aby v týchto časoch ľudské čnosti „niečo“ znamenali.
Poďme, spoločne vstúpme do boja!
Štefan Šoka, farár
Obec Podolie Vás pozýva na hody, hlavný program:
Slávnostná svätá omša v kostole Sv. Juraja v Podolí o 11.00
h.
Kolotoče, atrakcie v ceste Žľab, piatok - nedeľa
Sprievodné podujatia:
V sobotu bude Deň otvorených dverí v našom podolskom
kine od 17.00 hod. pre tých, ktorých spája s kinom nostalgia
ale aj pre mladých, ktorí už nezažili premietanie v našom
kine. O 19.00 hod. budú premietnuté rozprávky a film. Príďte si zaspomínať na staré dobré kino. Vstup je zdarma.
Diskotéka v KD v Podollí v sobotu 26.04.2014 o 19 h.
Park miniatúr otvorený v sobotu aj v nedeľu od 9 h. do 17 h.
Vystúpenie Dychovej hudby Bučkovanka v nedeľu o 15.30 h.
v Parku miniatúr
Futbalové zápasy: Nedeľa 27.04.2014, Podolie - Trenčianska Turná o 16.00 h.

Milí spoluobčania!
Hodová slávnosť, ktorá je pred nami sa nesie
v duchu veľkonočných
sviatkov, ktoré otvárajú
cestu k životu pre každého človeka. Prajem Vám
všetkým radosť zo slávenia našich hodov, a aby nám dal náš patrón sv. Juraj silu
konať dobro, v prospech nás všetkých.
Anna Čechvalová, starostka obce
Z obsahu novín:
Informácia o činnostiach v obci str. 2
Uznesenia Obecného zastupiteľstva, 2. str
Oznamy komisie ROEP, str. 3
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Vážení spoluobčania!
Dovoľte mi, aby som vás prostredníctvom Podolských novín
informovala čo sa v našej obci v tomto roku urobilo a čo ešte
plánujeme urobiť. V januári boli zrekonštruované WC v dvoch
pavilónoch MŠ v hodnote 11 500,-€. Rekonštrukcia bola ﬁnancovaná z rozpočtu obce. Za prípravné práce, ktoré predchádzali
rekonštrukcií patrí poďakovanie vedeniu školy a pracovníčkam
MŠ, ktoré sa podieľali na upratovaní a sfunkčnení vynovených
priestorov.
Iste ste si všimli, že sme v Korytnom začali s opravou Zvonice. Keďže stavba stále nasávala vlhkosť a všetky omietky, ktoré
boli na ňu nanášané z nej opadávali, rozhodli sme sa urobiť odizolovanie stavby - podrezaním, starú omietku sme dali dolu a
teraz je potrebné nechať stavbu vyschnúť a následne urobíme
omietku a natrieme farbou. . V týchto dňoch pracovníci Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne urobili dokumentáciu historického zvona z roku 1777, ktorý je umiestnený v obecnej zvonici
v Podolí – miestna časť Korytné. Po spracovaní údajov bude
podaný podnet na vyhlásenie zvona za národnú kultúrnu pamiatku. Autorom zvona je Ján Augustín Christelli. Miesto odliatia
je Bratislava. Na zvone je okrem datovania, 2 reliéfov i nápis :
FUDIT ME IOAN AUG CHRISTELLY POSONY A 1777. Zvon
patrí medzi významné historické artefakty danej doby.
Dňa 3. apríla 2014 si Západoslovenská energetika prevzala
stavenisko, aby v máji tohto roka mohla začať s rekonštrukciou
vedenia vysokého napätia pri základnej škole. V súčasnosti robí
investor prípravné práce – vytyčovanie sietí a geodetické zamerania.
10. apríla 2014 nadobudlo právoplatnosť územné rozhodnutie pre stavbu bytového domu, na pozemku vedľa školy a v
súčasnej dobe sa vybavuje stavebné povolenie, aby sa so samotnou stavbou mohlo začať ešte v lete tohto roku.
Pokračuje aj príprava projektovej dokumentácie na rekonštrukciu chodníkov. Ing. Pavol Ondrejka z Čachtíc spracoval
pre obec výškopis a polohopis chodníka na Hlavnej ceste, ktorý
slúži ako podklad pre projekt rekonštrukcie chodníka, na ktorom
pracuje Ing. Jozef Valo. V mene vedenia obce ďakujem pánovi
Ondrejkovi a pánovi Valovi, pretože celé zameranie a aj projekt
urobili pre obec bez nároku na odmenu. So samotnou opravou
chodníka chceme začať ihneď po dokončení dokumentácie a výbere zhotoviteľa, teda ešte do jesene tohto roku.

Ako iste viete na materskej škole sme vymenili v minulých rokoch
okná a ﬁnancovali to výhradne z peňazí obce. Tentoraz sme však
v marci podali projekt o dotáciu na výmenu okien na školskej
jedálni a školskej družine v hodnote 13 tis. €. Žiadosti budú vyhodnotené v júli 2014.
Dali sme si vyhotoviť projekt výsadby zelene a úpravy dvora
existujúceho bytového domu číslo 526, ktorú chceme urobiť ešte
v mesiaci máj 2014.
Rozhodli sme sa taktiež vyhovieť mladým rodinám s deťmi
na Slnečnej ulici, kde chceme vybudovať malé detské ihrisko s
húpačkami, preliezkami a lavičkami. Osadené bude na priestranstve pri odbočke do vedľajšej ulice. Teraz vyberáme dodávateľa
zariadení a následne ich tu čo najrýchlejšie zainštalujeme, Priestor od cesty oddelíme malým estetickým plotom.
Spoločnosť TVK, a.s., ktorej akcionárom je i naša obec, za
prispenia zdrojov z Eurofondov, ale i našej obce, začína s výstavbou verejného vodovodu. Predložila nám dlho očakávaný harmonogram prác jeho výstavby. Začiatok prác bude v mesiaci apríl
2014 a ukončenie apríl 2015.
Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo ďalšiu výzvu na
podávanie žiadostí o odkanalizovanie obcí a aglomerácií nad
2000 tis. obyvateľov. Naša obec tvorí spolu s obcou Očkov aglomeráciu, preto sa budeme opäť, po štvrtýkrát uchádzať o poskytnutie ﬁnančných prostriedkov z EÚ na výstavbu kanalizácie. I keď
sme stále v hre v predošlej výzve a žiadali sme taktiež peniaze z
envirofondu na kanalizáciu, pre prípad, že by v predchádzajúcej
výzve už nezostalo dostatok peňazí, podali sme žiadosť znovu.
Vo februári obec pripravila pre deti a mládež detský fašiangový karneval a fašiang sme ukončili 1. marca pochovávaním basy.
Za pomoc a prípravu obidvoch akcii ďakujem členom kultúrnej
komisie, všetkým účinkujúcim a pracovníkom obecného úradu.
Dňa 6. apríla 2014 sme si v našej obci pripomenuli 69. výročie oslobodenia obce. K oslavám sme vďaka členom Klubu vojenskej histórie Slovensko pripravili výstavu vojenských predmetov a militárií viažucich sa k oslobodeniu našej vlasti. Pri pomníku
obetiam I. a II. svetovej vojny (Božské srdce v Korytnom) položil
veniec a prišiel vzdať hold padlým aj zástupca mimoriadneho a
splnomocneného veľvyslanca Rumunskej republiky na Slovensku pán Bogdan Mardaru. Všetkým, ktorí sa podieľali na príprave
a zúčastnili sa osláv oslobodenia srdečne ďakujeme.
Anna Čechvalová, starostka obce

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PODOLÍ
Uznesenia z V. OZ z 20.12.2013
31/2013 Obecné zastupiteľstvo v Podolí berie na vedomie správu o plnení uznesení.
32/2013 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet na rok 2014 a
výhľadovo na roky 2015 a 2016.
33/2013 Obecné zastupiteľstvo v Podolí súhlasí so zostavením
rozpočtu bez programovej štruktúry.
34/2013 Obecné zastupiteľstvo v Podolí súhlasí s odpredajom
obecnej parcely číslo 881/3, k.ú. Podolie, o výmere 36 m2, na
základe geometrického plánu č.34493956-23/12, pre pani Martu
Babuškovú, bytom Podolie 479. Cena za 1 m2 je 3,32 €, spolu
cena za 36 m2 je 119,52 €. Čiastku za predávanú nehnuteľnosť
zaplatí kupujúca do 14 dní po podpise zmluvy do pokladne obce
alebo na účet obce č. 5806138001/5600.
Odpredaj sa uskutočňuje na základe § 9a, ods. 8, písm. b/ zák.č.
138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov.
35/2013 Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje obstaranie
Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN–O Podolie.
Orgán územného plánovania - obec Podolie, obstarávateľ územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
obce, v zmysle §17 a §30 zákona č. 50/1976 Zb.- Stavebného
zákona, v znení neskorších predpisov
• preskúmal schválený Územný plán obce (ÚPN-O) Podolie
schválený obecným zastupiteľstvom dňa 25.08.2008, uznesením
č. 93/2008) a
• rozhodol o vypracovaní Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O Podolie. Dôvodom sú zmenené predpoklady, za ktorých bol pôvodný

územný plán vypracovaný a potreba vytvorenia podmienok pre
stabilizáciu mladých rodín v obci.
Predmetom ZaD č.1 ÚPN-O Podolie bude:
- zmena funkčného využitia lokality v zastavanom území obce
z plôch občianskej vybavenosti na zmiešané územie – občianska
vybavenosť + bývanie
- preradenie výhľadovej lokality pre bývanie do návrhového obdobia (lokalita pozdĺž cesty na Očkov).
- na ulici Ľ. Štúra a Korytnianskej pri výstavbe rodinných domov určiť radovú zástavbu
• poveril starostku obce zabezpečením obstarávateľa ZaD č.1
ÚPN-O podľa §2a zákona č. 50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v
znení neskorších predpisov a spracovateľa ZaD č.1
ÚPN-O.
36/2013 Obecné zastupiteľstvo v Podolí v súlade s § 8 ods. 7
zák. č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení
neskorších predpisov schvaľuje predĺženie platnosti Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Podolie, ktorý bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Podolie dňa
28.2.2008 pod uznesením č. 64/2008 a to na čas potrebný pre
schválenie strategických dokumentov Európskou komisiou a prijatie potrebnej vnútroštátnej legislatívy.
37/2013 Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje zmluvu s útulkom pre psov v Novom Meste nad Váhom. Jedná sa o odchyt
túlavých psov po obci Podolie.
Uznesenia z I. OZ z 31.03.2014
1/2014 Obecné zastupiteľstvo v Podolí berie na vedomie správu
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o plnení uznesení.
2/2014 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti.
3/2014 Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje dotácie pre:
a/ OŠK Podolie na prevádzkovú činnosť OŠK, úpravu areálu
vo výške 9 000 €
b/ ZO SZZ, Záhradková osada Borina na opravu prístupových
ciest vo výške 500 €
c/ Klub dôchodcov Podolie – na činnosť klubu vo výške 300 €
d/ SZPB, Oblastný výbor Nové Mesto nad Váhom – na oslavy
SNP vo výške 50 €
e/ Futsalový klub Dragons Podolie – na činnosť klubu vo výške
800 €
f/
Matúšovo kráľovstvo OZ, na propagáciu Parku miniatúr a
Obce Podolie vo výške 800 €
h/ Dychová hudba Podolanka – na opravu a zakúpenie nástrojov vo výške 300 €
4/2014 Obecné zastupiteľstvo v Podolí súhlasí s umiestnením
vysielača na Požiarnej zbrojnici, Podolie č. 389 pre ﬁrmu Lombard, s.r.o., ul. Školská 14 Piešťany. Zámerom pre umiestnenie
vysielača je jeho využitie na posilnenie a následnú realizáciu free
wiﬁ zóny, prostredníctvom hotspot riešenia v kultúrnom dome a
jeho okolí. Súhlas na prenájom budovy je podľa Nájomnej zmluvy
zo dňa 30.05.2012 podľa čl. VII. Bod 9 podmienený súhlasom
doterajšieho prenajímateľa cns, s.r.o., Ivánska cesta 23, 821 04
Bratislava. Začiatok prenájmu 15.4.2014 na dobu neurčitú. Nájom sa bude riešiť dodatkom k pôvodnej zmluve.
5/2014 Obecné zastupiteľstvo v Podolí súhlasí s prenájmom časti nebytových priestorov v Kine Podolie pre ﬁrmu Beta trade s r.o.
Podolie 601, IČO: 44023278. Výška nájomného 13,28 €/m2 /rok,
prenajatá plocha 90 m2 . Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Prenájom sa uskutočňuje na základe § 9a, ods. 9 písm. c/ zák.č.
138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov. O
prenájme rozhodlo obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou
prítomných poslancov.
6/2014 Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje nájomnú zmluvu na nájom bytu č. A/8 v bytovke č.d. 526 pre Danielu Kováčikovú, bytom Podolie č. 542

7/2014 Obecné zastupiteľstvo v Podolí súhlasí s plánom kontrol
hlavného kontrolóra Obce Podolie pre rok 2014.
8/2014 Obecné zastupiteľstvo v Podolí prejednalo a berie na
vedomie žiadosť Ing. Richarda Rudyho, trvale bytom Podolie č.
614. o odpredaj časti obecnej parcely č. 720 o výmere 50 m2,
z celkovej výmery 384 m2 . Žiadateľ odôvodnil svoju žiadosť
potrebou vybudovania novej žumpy k rodinnému domu č. 614.
Obecné zastupiteľstvo doporučuje Ing. Richardovi Rudymu zhotoviť na predmetnú parcelu geometrický plán z dôvodu určenia
vlastníctva danej parcely.
9/2014 Obecné zastupiteľstvo v Podolí súhlasí s Dodatkom č. 2
k nájomnej zmluve pre pani Janu Augustínovú predĺžením doby
nájomného nebytových priestorov - zníženia nájomného pre
pani Janu Augustínovú – nájomca nebytových priestorov – zubná
technika, od 1.1.2014 do 31.3.2014 vo výške 1 €/m2 .
10/2014 Obecné zastupiteľstvo v Podolí súhlasí s prenájmom
nebytových priestorov Podolie č. 515, parcela č. 838/1 k. ú. Podolie pre Romana Gaburu, Green Media Production, s.r.o. , Kašmírska 9, 821 04 Bratislava, IČO: 47 358 700, DIČ: 2023907105
za týchto podmienok:
Prenájom za priestory miestnosti určenej na obchod s výmerou
24 m2 13,28 €/m2/rok a
prenájom za priestory miestnosti určenej na sklad 11,5 m2 8,30
€/m2/rok.
Prenájom sa uzatvára na dobu neurčitú. Prenájom sa uskutočňuje na základe § 9a, ods. 9 písm. c/ zák.č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí, v znení neskorších predpisov. O prenájme rozhodlo obecné
zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.
11/2014 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm.
b, zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov podľa priloženého návrhu : Bežné príjmy
: 944 816,30 €, Bežné výdavky : 840 594,30 €, Kapitálové príjmy
: 2 475 415,00 €, Kapitálové výdavky : 2 653 264,00 €, Finančné
príjmové operácie : 181 150,00 €, Finančné výdavkové operácie:
107 523,00 €, Príjmy celkom 3 601 381,30 €, Výdavky celkom
3 601 381,30 €.

OZNAMY KOMISIE REGISTRA OBNOVENEJ EVIDENCIE PÔDY (ROEP) V PODOLÍ
Vážení spoluobčania, o práci na ROEP v našom katastri sme
Vás už informovali. Nadchádza čas, kedy sa práce blížia k záveru. Po stretnutí s realizačnou ﬁrmou sme sa zhodli na tom, že je
potrebné Vás informovať v čo najväčšej miere o tom, ako práce
budú nasledovať. Predpoklad uzatvorenia zápisov do nášho katastrálneho územia v Okresnom úrade Nové Mesto nad Váhom,
Katastrálnom odbore je mesiac máj/jún 2014. Vzhľadom na rozsah prác, budú zápisy uzatvorené asi šesť mesiacov. Znamená
to, že všetky podávané vklady, či záznamové listiny, nezapísané
do uzatvorenia, budú zapísané až po ukončení ROEP. Môže
sa stať však (hlavne pri nových geometrických plánoch, sporných hraniciach, či neúplných listoch vlastníctva, že pri ROEP v
evidencii nehnuteľností nastanú zmeny a Vaše podania sa bez
opravy nebudú dať zapísať. Preto, ak máte pripravené podania,
dajte ich čo najskôr na zápis.
Predmetom ROEP nie sú všetky parcely, ale len tie, ktoré nie
sú evidované na listoch vlastníctva alebo listy vlastníctva nie sú
uzatvorené na celok. Doporučujeme Vám, aby ste si prekontrolovali zápisy svojich vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, či ich máte riadne zapísané, či máte riadne zapísané
dedičské rozhodnutia po svojich predkoch. Ak zistíte, že to
tak nie je, prineste bezodkladne nezapísané listiny na Obecný
úrad v Podolí a odovzdajte kópie pracovníčkam, ktoré ich potom
postúpia komisii. Ak komisia zistí, že zapísané už medzičasom
boli, tak je to v poriadku, ak potvrdí, že zapísané nie sú, budete
vyzvaní k doloženiu originálu alebo osvedčenej kópie listiny a
na základe nej vlastníctvo potom môže byť zapísané (listina sa
nevráti, zostane založená v podkladoch ROEP). Skontrolujte si
hlavne, či na origináloch hlavne dedičských rozhodnutí máte vy-

značenú právoplatnosť (pečiatka súdu vľavo hore na listine), ak
tam nie je, tak Vám ju vyznačia na okresnom súde podľa vydania rozhodnutia - v Trenčíne alebo v Novom Meste nad Váhom.
Na Obecnom úrade v Podolí budú na 30 dní vystavené
mapy, výpisy a písomná časť ROEP. Budete na toto všetci včas
upozornení vyhláškami na úradných tabuliach, hlásením v dedinskom rozhlase i na internetovej stránke obce. Do podkladov
môžete v určený čas nahliadať. Doporučujeme, aby ste si výpisy
prišli pozrieť a to hlavne na zoznamy známych vlastníkov s neznámym pobytom, pretože, ak tam nájdete svojich príbuzných,
či známych a ohlásite to komisii, záznamy sa doplnia a budú
v poriadku. Ak záznam bude neúplný (chýba napríklad adresa,
dátum narodenia a pod.) bude pri tomto mene zapísaná správa
Slovenského pozemkového fondu alebo Štátnych lesov. To znamená, že potom bez súhlasu štátu nebudete môcť s pozemkami
nakladať.
Všetci vlastníci či spoluvlastníci, ktorí spadajú do kritérií
ROEP (vyššie uvádzame ktorí to budú), dostanú do vlastných
rúk doručený výpis s uvedenou zmenou, navrhovaným zápisom. Ak to bude v poriadku, nemusíte robiť nič, no ak budete
mať pochybnosť voči výpisu, môžete podať do 30 dní od doručenia odôvodnenú námietku, ktorú potom bude riešiť komisia
ROEP. Spolu s výpisom dostanete i povinnosť zaplatiť účastnícky poplatok ( asi 3,31 €) a poplatok od riešenej výmery, ktorý
uhradíte na účet do štátnej pokladnice.
O postupe prác na ROEP budete priebežne dostupnými informačnými prostriedkami i naďalej oboznamovaní.
Peter Čechvala
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NAŠA ŠKOLA
diteľské voľno žiakom ZŠ a deťom MŠ v piatok 2. 5. 2014 z
organizačných dôvodov. V tento deň nebude v prevádzke základná a materská škola a taktiež školský klub detí a školská
jedáleň. Do školy prídu len deti a žiaci, ktorí vystupujú v programe alebo budú iným spôsobom pomáhať pri organizácii
osláv. Ďakujeme všetkým rodičom za pochopenie.
K 50. výročiu otvorenia nových budov Základnej školy Podolie vydáva ZŠ s MŠ Podolie za prispenia obce Podolie ALMANACH. Vyberáme z neho príhovor terajšej riaditeľky školy
RNDr. Janky Schreiberovej a báseň bývalého riaditeľa školy
PaedDr. Ľubomíra Kiku.

Oranžová škola na Hlavnej stojí,
veľa detí do nej chodí.
Nové počítače, lavice i tabule,
ale v zošitoch samé machule.
Prestávky dosť krátke máme,
s učiteľmi si netykáme.
Oni stále do nás hučia,
ale práve tým nás učia.
50 rôčkov už naša škola má,
pripravuje nás na dlhú púť do neznáma.
Bude ťažká - to my vieme,
a preto našej školičke zo srdiečka ďakujeme.
Simona Plichtová, 7.A
Vážení priatelia,
pozývame všetkých našich bývalých žiakov, bývalých i terajších rodičov našich žiakov, priateľov školy a celú širokú verejnosť na slávnostnú akadémiu k 50. výročiu otvorenia
Základnej školy Podolie a 30. výročiu otvorenia Materskej
školy Podolie, ktorá sa bude konať v sobotu 3. mája 2014
o 17.00 hod. v KD. Pred akadémiou môžete navštíviť školu
a prezrieť si priestory základnej a materskej školy a taktiež
inštalovanú výstavu starých fotiek, ocenení a kroník školy.
Program osláv:
• Piatok 2. máj 2014 (na pozvánky)
• 9.30 hod. – 11.00 hod.
• prehliadka priestorov školy a škôlky
• výstava kroník, fotiek, ocenení
• 11.30 hod. – 13.30 hod.
• slávnostná akadémia pre pozvaných hostí v KD
• 13.30 hod.
• slávnostný obed v malej sále KD
• posedenie pri hudbe
• Sobota 3. máj 2014 (pre širokú verejnosť)
• 15.00 hod. – 16.30 hod.
• prehliadka priestorov školy a škôlky
• výstava kroník, fotiek, ocenení
• 17.00 hod. – 19.00 hod.
• slávnostná akadémia pre verejnosť v KD
V súvislosti s oslavami výročí našej školy riaditeľstvo ZŠ
s MŠ Podolie oznamuje rodičom, že v zmysle § 150 ods. 5
školského zákona 245/2008 v neskoršom znení udeľuje ria-

Vážení priatelia,
sú chvíle všedné a sú chvíle sviatočné. Tie prvé sa stratia
v zabudnutí nahradené množstvom nových podnetov. Tie sviatočné v nás doznievajú ešte dlhú dobu. Prišiel čas osláv 50.
výročia základnej školy a my všetci - súčasní učitelia, školskí
zamestnanci aj žiaci sa na oslavy usilovne pripravujeme a
dúfame, že v nás ostanú nezabudnuteľné spomienky na tento čas. A tiež na množstvo krásnych chvíľ prežitých na pôde
našej školy.

… číslo 50. … číslice 5 a 0. Samy o sebe sú to cifry celkom nepríjemné. Napríklad taká pätorka. Ktože zo žiakov rád
spomína na bachratú cifru v žiackej knižke? A ktože z učiteľov
sa teší, keď po nej musí siahnuť? Niet veľa takých. Ani žiakov
ani učiteľov. A čo taká nula? Zaujímavé to číslo. Nič. Ešte aj
deliť sa ňou nesmie. Nezväčšuje ani nezmenší, znásobením
nuluje, mínus a plus oddeľuje. Nevábne cifry vedno spolu
však razom dostávajú iný význam. … 50. ... päťdesiatka. Malý
zlomok histórie, veľká etapa pre jednotlivca.
Pre našu školu je školský rok 2013/14 päťdesiatym školským rokom. Prví deviataci z nej vyšli v šk. roku 1963/64.
Priestory novej školy si však užili len jeden školský rok. Dnes
sú to dámy a páni vo veku asi 65 rokov. Po nich šúchalo
školské lavice stovky žiakov, za katedrami sedelo desiatky
pedagógov, o školské priestory a o stravovacie návyky sa staralo desiatky hospodárskych zamestnancov. Všetci patríme
k histórii školy a všetci v nej zanechávame svoj plytší či hlbší
odtlačok.
Veľa sa toho udialo od 1. septembra 1963. Na stredné školy, či do života, pedagógovia vystrojili množstvo žiakov. Dnes
sú z nich dospelí ľudia, mnohí úspešní vo svojich profesiách,
našli si svoje miesto pod slnkom a škola zostala pre nich iba
spomienkou – tu mnohí prežili svoje prvé víťazstvá, úspechy,
radosti či sklamania a nechali tu kúsok seba. Mnohí sa vracajú na pôdu školy už ako otcovia či mamy, babky či dedkovia, prichádzajú na stretnutia absolventov školy, nespoznávajú súčasnú tvár školy, sú prekvapení mnohými zmenami.
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Čas plynie a škola sa mení. Zariadením učební, vonkajším vzhľadom aj modernými priestormi po rekonštrukciách,
zavedením informačno-komunikačných technológií do výučby, ale aj spôsobom učenia, zavedením projektových dní a
dní integrovaného tematického vyučovania, novými predmetmi, množstvom pestrej mimoškolskej činnosti, zaujímavými
školskými akciami či realizovaním projektov. Tak to má byť.
Škola nemôže ustrnúť. Musí napredovať.
Prostredníctvom týchto riadkov vyslovujem vďaku všetkým tým, ktorí sa zaslúžili o vznik Základnej školy v Podolí, o
jej rozvoj a dobré meno. Patria k nim pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci školy, úspešní žiaci, nápomocní rodičia,
pracovníci bývalého MNV a súčasného OcÚ Podolie a v neposlednom rade množstvo našich priaznivcov.
Do nášho almanachu nie je možné vtesnať celú históriu
našej školy. A hoci kroniky školy sú obsiahlejšie, ani tie neobsahujú všetko. Mnohé je uchované v mysliach a pamäti nás
všetkých, ktorí sme prechádzali jej bránami. Na nás a na ďalších generáciách záleží, ako naplníme ďalšie stránky histórie
našej alma mater. Držme si pritom palce!
Janka Schreiberová
riaditeľka školy

Naša oslávenkyňa
Stojí hrdá, päťdesiatnička v novom šate,
možno sa skôr na mladuchu podobá,
a možno iba Komenskému nebadane
na riadkoch listín hrala v literách...
Ale to poslanie je asi relikt rečí,
Globwelt má vyberané pravidlá:
po cestách fičia štyri kruhy,
hviezdice, kone a tri písmená,
v určených parkoch rastú zámodomy,
golfový postoj niečo znamená
a príklad hľadať za oknom školy?
To nemá silu v kolenách...
Po krízach zimy príde teplá jar,
také sú overené pravidlá...
neplatí to vždy za katedrou,
že z patlaniny na výkrese
narodí sa Renoir...
Čo nám povieš, Alma mater,
nech nestratíme svoju tvár ...
Vyčaruj nádej do budúcna
a detské oči budú najvzácnejší dar,
o ktorom aj Komenský
svoj múdry odkaz rozprával ...
Ľubomír Kiko

REDAKČNÁ RADA INFORMUJE O AKCIÁCH V OBCI
Vianočná akadémia v kultúrnom dome bola 18.12.2013
Vi a n o č né obdobie
už
začalo a ako je
zvykom,
v
našom
kultúrnom
dome si program s tematikou Vianoc pre našich občanov pripravili žiaci základnej
i materskej školy. Každá trieda pripravila svoj príspevok. Striedali sa scénky, pásma, spevy. Za krásne vystúpenie poďakovala účinkujúcim pani riaditeľka školy Janka Schreiberová
a starostka obce Anna Čechvalová, ktorá zároveň prítomným
popriala šťastné, pokojné a požehnané vianočné sviatky. Pre
dospelých obec pri vstupe pripravila varené víno a pre deti
teplý čaj. Vchod do sály nám vyzdobila svojimi dielkami s tématikou Vianoc, pani Milka Procházková. Ďakujeme všetkým,
ktorí sa na programe podieľali, teda hlavne učiteľom našej
školy a zamestnancom obce. Veríme, že program u všetkých
umocnil nastupujúcu atmosféru prichádzajúcich Vianoc.
Starostka obce uvítala novonarodené deti v roku 2013
Ako zvyčajne, vedenie obce Podolie považuje za radostné
stretnutie - uvítanie detí narodených v roku 2013. Deti i s rodičmi boli pozvaní do obradnej siene, kde všetkých a hlavne
25 novonarodených
deti uvítala starostka obce Anna Čechvalová. Rodičia
sa zapísali do pamätnej knihy, deti
dostali darček a 66.€ do obálky, ako
darček od svojej
obce. Svojim skoro

rovesníkom
zarecitovali deti z materskej škôlky
pod vedením Márie Ščepkovej a krásne pesničky
zaspievali Ľubka Gálová
a Lucia Gúčiková. Potom
si spoločne v zasadačke
pripili na zdravie detí a ich
skvelú budúcnocť.
K 25., 50. a 60. výročiu svadby zablahoželala manželom
starostka obce 30.12.2013
Je to pekný zvyk v našej obci, spomenúť si na
tých manželov, ktorí žijú už
spolu viac ako 25. rokov.
I koncom tohto roka tomu
nebolo inak. Boli pozvaní
do slávnostnej siene obce,
prihovorila sa im starostka
obce Anna Čechvalová,
zarecitoval Bohuš Čechvala, zaspievali Ľubka
Gálová a Lucia Gúčiková.
Potom bolo pre všetkých
pripravené malé posedenie, na ktorom si všetci
zaspomínali, čo všetko za
tie spoločné roky prežili a
popriali si nielen do nového roku 2014, ale i do ďalších rokov veľa zdravia a šťastných
chvíľ.
V malej sále KD Podolie bolo 24.1.2014 literárne vystúpenie
Má rád? Nemá rád? Má rád. A svet sa razom premení. Odpoveď bola v lupeni. (báseň Lupene, zo zbierky Slová Ticha, J.
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Hrkotovej)
V piatok 24.1.2014
sa v malej sále kultúrneho domu konal „Čaj o
piatej“ so spisovateľkou
pani Máriou Pomajbovou
a poetkou pani Jozefínou Hrkotovou – Hladkou. Obidve dámy žijú v
Novom Meste nad Váhom. Celý podvečer sa niesol vo veľmi
komornej a príjemnej atmosfére. Kultivovaný a krásny prednes
Jozefíny Hrkotovej –Hladkej striedali úryvky z prózy Márie Pomajbovej. Literárne diela obidvoch autoriek poukazujú na hriechy a závislosti ľudí a v svojich dielach ukazujú cestu ako sa
ich nielen vyvarovať ale vedieť prekonať ťažké životné situácie. Pani Mária Pomajbová
debutovala poviedkovou
knihou Ženská duša pod
lupou: príbehy o ženách,
ale nielen pre ženy, nasledovali knihy poviedok Láska za sklom, Jarmo vášne
a Postavy bez tieňov. Vo
svojich poviedkach píše
najmä o partnerských vzťahoch medzi mužom a ženou. Jej príbehy sú postavené na nie
práve štandardných vzťahoch muža a ženy, ktorí sa ocitli v zložitých životných situáciách.
Konal sa Fašiangový karneval pre deti v nedeľu
23.2.2014 v KD Podolie
Obec Podolie zorganizovala Dedinský, detský, fašiangový karneval v KD Podolie. Deti
zabávali klauni Adyno
a Lupy, súťažili, dostali
sladkosti,
fašiangové
šišky a čaj. Pre rodičov
tiež bolo pripravené občerstvenie. Ďakujeme
všetkým za návštevu,
dúfame, že ste prežili
veselé nedeľné popoludnie, potešili a zabavili
svoje deti. Hlavne ďakujeme všetkým organizátorom tohoto podujatia
a klaunom Adymu a Lupymu.
Pochovali sme BASU v
sobotu 1. marca 2014 a v stredu začína pôst.
Obec Podolie urobila rozlúčku s fašiangom 2014. Pred 40
dňovým pôstnym obdobím sme pochovali v našom kultúrnom
dome basu, aby
nám na toto obdobie zastavila
muziku, zábavy,
tancovačky. Bol
to zábavný karnevalový večer
s karnevalovými
maskami.
Do
tanca hrala skupina ONYX a

dychovka Podolanka.
Ďakujeme
všetkým,
ktorí sa na tomto programe podieľali, hercom i personálu.

Dňa 6. apríla 2014 sa konali oslavy 69. výročia oslobodenia
obce Podolie
Svojou návštevou pri oslave 69. výročia oslobodenia obce
Podolie nás poctili:
Zástupca
mimoriadneho a splnomocneného
veľvyslanca Rumunska
Bogdan
Mardaru,
predseda SZPB Pavol Sečkár, starostka
obce Očkov Ľubica
Hrušovská, starostka
obce Považany Eva
Ninisová, tajomníčka Oblastného výboru SZPB Nové Mesto nad Váhom Anna
Michalíková, členovia
Plk. vv Dr. Štefan Bumbál, Plk. vv Ing. Jozef
Dvoršťák, Pplk. vv Dr.
Kamil Krištofík, Pplk.
vv Vladimír Ješko, Npr.
vv Pavel Jeřala, Viliam
Solovič, Zväz vojakov
SR Pplk. vv Dr. Jozef
Putirka, členovia Klubu vojenskej histórie z Brna, členovia Klubu vojenskej histórie Slovensko.
Za návštevu tiež ďakujeme zúčastneným poslancom OZ Podolie a
všetkým občanom, ktorí
sa pietneho aktu zúčastnili. Za vystúpenie ďakujeme dychovej hudbe
Podolanka a speváčkam Ľubke Gálovej a
Lucii Gúčikovej.
Pani starostka Anna
Čechvalová spolu s čestnou vojenskou strážou najprv uvítala
zástupcu mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Rumunska Bogdana Mardaru na Obecnom úrade v Podolí, odkiaľ sa spoločne pobrali k pomníku padlým 1. a 2. svetovej
vojny v Korytnom.
Po hymnách SR a Rumunska pietnu slávnosť otvorila báseň recitovaná členkou Klubu vojenskej histórie Slovensko,
potom starostka obce oslovila prítomných
so spomienkou
histórie samotného pomníka a
privítaním hostí. Nasledoval
krátky príhovor
zástupcu
mimoriadneho a
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splnomocneného veľvyslanca Rumunska Bogdana Mardaru a
hlavný príhovor predsedu SZPB Pavla Sečkára. Po ňom pripomenul fakty z oslobodzovania Podolia člen Klubu vojenskej
histórie Slovensko pán Šeliga. Za zvuku pochodu, v podaní
dychovej hudby Podolanka, vence k pomníku položil zástupca mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Rumunska
Bogdan Mardaru, starostka obce Podolie Anna Čechvalová s
členom SZPB Pavlom Jeřalom a predseda SZPB Pavol Sečkár. Potom speváčky zaspievali pieseň Tam pod Tatrami. Po
nej za zvukov hymnickej piesne Kto za pravdu horí, vojaci v
slovenských uniformách vypálili zo svojich zbraní tri slávnostné salvy. Týmto sa oﬁciálna časť pietneho aktu skončila. Stretnutie pokračovalo odovzdaním ocenení občanom a dychovej
hudbe Podolanka od SZPB. Pozvaní hostia sa potom odobrali
na krátke posedenie do malej sály KD Podolie.
Ešte raz ďakujeme za peknú slávnosť hlavným organizátorom: starostke obce Podolie Anne Čechvalovej, pánovi
Pavlovi Jeřalovi zo SZPB a pánovi Šeligovi z Klubu vojenskej
histórie Slovensko.

Park miniatúr v Podolí
Celý minulý rok sme pomaly vylepšovali zázemie parku,
takže novú sezónu sa nám podarilo otvoriť v novej predajni
suvenírov so širšou ponukou našich služieb. Keďže sme sa
stali súčasťou Podolia, nielen názvom, areálom ale
už aj novými kanceláriami,
ktoré máme od februára v
areáli Parku miniatúr na
Hlavnej ulici, rozšírili sme
otváracie hodiny, od apríla
do októbra sme otvorení
denne okrem pondelka
tradične od 9.00 do 17.00
a počas hlavnej sezóny plánujeme rozšíriť až do 19.00 h.
Plánujeme viacero zaujímavých noviniek, prvýkrát
sa zapojíme do Noci múzeí
a galérií, ktorá sa uskutoční
17. mája, pripravujeme sa
na otvorenie zrekonštruovaného Čachtického hradu,
pracuje sa na modeli Beckovského hradu, pripravujeme jeho krst, špeciálne
podujatie by sme chceli pripraviť pri príležitosti výročia smrti
Alžbety Bátoriovej, 9. augusta si zopakujeme Nočnú prehliadku Parku miniatúr a na konci roka chceme prvýkrát osláviť
Advent priamo v Parku miniatúr.
Túto sezónu sme začali trocha netradične, výstavou
našich prenosných vonkajších a papierových vnútorných
modelov z depozitu v Auparku Piešťany, naša expozícia sa
rozrástla o jubilejný 50-ty model, ktorým je model kostola Jurko, ktorého originál sa nachádza v neďalekom v Považskom
Inovci.
Chceli by sme vystaviť tieto papierové modely, ktoré doteraz len driemali v našom archíve, v starej predajni, drevenom
domčeku v areáli, kde by si ich počas celej tohtoročnej sezóny mohli návštevníci pozrieť. Ešte pred otvorením sa aj naša
Minifarma rozrástla o
nového obyvateľa, malého barančeka, ktorý
už počas Dňa otvorených dverí poteší hlavne tých najmenších.

V našej obci nemáme stále dostatok stavebných pozemkov pre výstavbu rodinných alebo bytových domov.
Pokúšam sa v tomto článku situáciu objasniť a možno i
dať návod, ako ju vyriešiť.
Mladí ľudia by radi stavali i v našej obci svoje domy, či
obec bytové domy. Čo je však príčinou, že toto nerobia?
Odpoveď je jednoduchá, nemôžu si kúpiť stavebný pozemok. Obec v navrhnutých a schválených lokalitách pozemky nevlastní (nemali sme tu žiadnych veľkých zemepánov,
veľkostatkárov, barónov, ktorým bola pôda skonﬁškovaná) a
väčšina našich spoluobčanov, ako cirkev nám pozemky predať nechce. Rozdrobenosť a nevysporiadanosť pozemkov
spôsobuje to, že i tí, ktorí by pozemok predali, majú iba malé
výmery, z ktorých sa celý stavebný pozemok vytvoriť nedá.
Ak sa chceme dopátrať podstaty problému, nedá mi nespomenúť všeobecné dôvody rozdrobenosti a neusporiadanosti pozemkov, ktoré postihli i naše Podolie. Dovoľte mi
teda malú exkurziu do histórie. So zakladaním a evidenciou
pozemkov sa na území dnešného Slovenska začalo v roku
1526. Zápis vlastníctva - držby sa vykonával nie na základe právnych listín alebo vyhlásenia vlastníkov, ale zisťovaním štátneho úradníka. Vlastníctvo pôdy patrilo zemepánovi.
Modernejším súpisom poddanskej pôdy bol Prvý tereziánsky
kataster z roku 1748. Na základe cisárskeho patentu z roku
1849 sa začal v bývalom Uhorsku budovať Pozemkový kataster. Samotná Pozemková kniha sa začala budovať na základe
lokalizačných nariadení z rokov 1853-1855 a tzv. pozemkovoknižným poriadkom. Tento s aktuálnymi obmenami príslušnej doby platil tak počas zakladania ako aj počas spravovania
pozemkových kníh až do roku 1964.
Snahy o deﬁnovanie a následné budovanie jednotného
pozemkového katastra pre novú ČSR vyvrcholili prijatím zákona č. 177/1927 Zb. o pozemkovom katastri a jeho vedení
(katastrálny zákon). Vybudovaniu jednotného pozemkového
katastra v intenciách tohto zákona však zamedzili vojnové
udalosti 2. svetovej vojny a po roku 1948 nástup kolektivizácie. Možno konštatovať, že na území Slovenska nebol pozemkový kataster ako jednotné súborné dielo nikdy dobudovaný.
Účinnosťou zákona č. 141/1950 Zb. (Občiansky zákonník) sa konštitutívnosť pozemkových kníh narušila tým, že
obsahuje požiadavku, podľa ktorej vlastnícke právo nevzniká
zápisom do pozemkovej knihy, ale až od momentu právoplatnosti príslušnej zmluvy alebo listiny a rozhodnutia. Povinnosť
zápisu do pozemkovej knihy bola zrušená. Od tohto času sa
zápisy už vykonávali len na základe provizórnych elaborátov.
Takto vytvorené provizóriá sa riešili až po prijatí zákona č.
22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností obnovou operátu po
novom mapovaní. Tento zákon zároveň zaviedol aj evidenciu
právnych vzťahov, ktoré sa od 1.1.1951 do 1.4.1964 nemuseli
nikde evidovať. Budovaná evidencia nehnuteľností však nenahrádzala konštitutívnosť pozemkovej knihy.
Etapy evidencie pozemkov u nás boli nasledovné: evidencia v pozemkových knihách (1855 – 1964), evidencia na strediskách geodézie (od 1964 – 1993) a kataster nehnuteľností
– od roku 1993. Tomuto bolo podriadené i mapovania v teréne
a výroba katastrálnych máp, približne v rokoch 1911, 1964 a
1988.
Celkový vývoj usporiadania pozemkového vlastníctva, ale
i dedenia pôdy na Slovensku bol ovplyvnený našou príslušnosťou k Rakúsko-uhorskej monarchii (pred i po R-U vyrovnaní) a po roku 1945 ku krajinám tzv. východného bloku. Tu vidíme dôvod súčasného stavu nedokonalej evidencie pozemkov
a ich rozdrobenosti medzi veľké množstvo spoluvlastníkov.
Rozdrobenosť je spôsobená predovšetkým následkom pou-
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žívaného dedičského modelu, vychádzajúceho z uhorského
práva, podľa ktorého sa stáva dedičom každý z potomkov
(napríklad na rozdiel od dedičského práva v rakúskom alebo
nemeckom modely, ktorý prevzalo napríklad historicky Česko, kde pôdu dedil jeden potomok, spravidla najstarší syn).
Stalo sa to i napriek tomu, že nepochybne najvýznamnejším
inšpiračným zdrojom oboch smerov kodiﬁkácií dedičského
práva bolo rímskoprávne dedičstvo v podobe justiniánskeho
práva.
Ku zamedzeniu ďalších chýb a k čo najlepšiemu usporiadaniu evidencie nehnuteľností boli už v našej novodobej histórii
prijaté viaceré opatrenia. NR SR prijala 11. júla 1995 zákon
č. 180 o niektorých opatreniach na usporiadanie pozemkového vlastníctva k pozemkom, ktorý celý proces usporiadania pozemkového mal urýchliť. Podľa tohto sa na úseku pozemkových úprav obnovuje evidenciu niektorých pozemkov
a právnych vzťahov k nim zostavovaním Registra obnovenej
evidencie pozemkov (ďalej len "ROEP"), ktorý je v našej obci
pred dokončením.
Zmyslom ROEP je sústrediť pokiaľ možno všetky údaje o pozemkoch v celom katastrálnom území a o právnych vzťahov k
nim tak, aby po zapísaní do katastra nehnuteľností mohli byť
využívané ako údaje katastra. Taktiež tento zákon č. 180/1995
Z. z zakázal deliť parcely na menšie ako 2-tisíc štvorcových
metrov, čo sa týka poľnohospodárskej pôdy a na pozemky
menšie ako 5-tisíc štvorcových metrov v prípade lesnej pôdy.
Náš štát zamedzoval doteraz predaj našej pôdy cudzím štátnym občanom. Hlavne preto, lebo naša pôda sa predáva za
oveľa nižšiu cenu, ako je cena vo svete bežná. O tomto v roku
2011 na základe žiadosti Slovenska rozhodla Európska komisia. Ministerstvo pôdohospodárstva chcelo týmto moratóriom
obmedziť predaj poľnohospodárskej pôdy cudzincom. Pôdu
chráni pred jej lacným výpredajom zahraničným investorom.
Toto moratórium však bude trvať len do 30. apríla 2014. Od
1. mája 2014 sa končí a s ním i obmedzenie nadobúdania
poľnohospodárskej pôdy cudzincami na Slovensku. Podľa
slov JUDr. Jaroslava Puškáča, generálneho riaditeľa sekcie
legislatívy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR: "Pripravujeme zákon, podľa ktorého poľnohospodársku
pôdu budú môcť skupovať len tí, ktorí v tom katastri alebo v
susedstve minimálne tri roky hospodária. Ak si vy ako vlastník nenájdete medzi týmito podnikateľmi takého, ktorý vám
dá primeranú cenu za nájom či predaj, vtedy svoju pôdu môžete ponúknuť na predaj hocikomu. Toto je regulácia, ktorú
chceme priniesť." Uvidíme teda, či a kedy takýto zákon bude
prijatý.
Ale vráťme sa k nášmu problému so stavebnými pozemkami v Podolí. Pred rokom 1989 bol pre obec vyhotovený
územný plán, kde bolo navrhnuté vytvoriť stavebné pozemky v prelukách medzi domami. Tu sa i s realizáciou výkupov
začalo, no vlastníci boli výhradne proti tomu a tak sa výkup v
roku 1990 zastavil. Nový územný plán pripravovaný od roku
2006 sa preto začal zaoberať novými lokalitami pre vytváranie stavebných pozemkov v iných lokalitách. Napríklad po
pravej strane hlavnej cesty v smere na Častkovce (celá lokalita je vo vlastníctve cirkvi, ktorá pôdu odmieta odpredať), ďalej
po pravej a ľavej strane hlavnej cesty smerom ku "Trojičke"
(tu je veľa malých rozdrobených parceliek, jeden predá, no
dvaja susedia nie a tak sa tu riadny stavebný pozemok vytvoriť nedá). Teraz robíme ďalšiu zmenu územného plánu, kde
chceme vytvoriť stavebnú lokalitu smerom na Očkov, predĺžením Očkovskej ulice, kde dúfame, že táto časť sa stane
časťou zastavaného územia a vlastníci pôdu odpredajú (sú
tu siete elektrina, plyn, kanalizácia, buduje sa voda). Za pôdu
ponúkame trhové ceny. Obec sa teda o vytvorenie staveb-

ných pozemkov pokúša už veľa rokov, no nie bezúspešne. Jej
snaha vytvorila podmienky pre ich vytvorenie svojim územným plánom a ukončením prác na ROEP. Pretože územný
plán a skončenie ROEP sú podmienkou pre možnosť vytvorenia MALÝCH POZEMKOVÝCH ÚPRAV, ktorými sa dajú pozemky združiť a vytvoriť z nich pozemky stavebné. Aby som
to bližšie vysvetlil. Obec má zámer ihneď po skončení ROEP
uskutočniť malé pozemkové úpravy v lokalitách navrhovaných v územnom pláne ako stavebné pozemky. Obsahom
pozemkových úprav je racionálne priestorové usporiadanie
pozemkového vlastníctva v území vybranom podľa nášho
územného plánu. Pozemkové úpravy zahŕňajú zistenie a
nové usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov v obvode týchto pozemkových úprav a nové rozdelenie pozemkov
(scelenie, oddelenie alebo iné úpravy pozemkov). Zjednodušene povedané: V lokalite plánovaných stavebných pozemkov sa vylustrujú vlastníci a zistí sa, kto je ochotný pôdu odpredať, kto je ochotný pôdu vymeniť za pôdu v inej lokalite
alebo, kto toto odmietne. Potom sa zlúčia pozemky tých, ktorí
ich odpredajú alebo vymenia do jedného bloku a tých, ktorí
ich neodpredajú do druhého bloku. V prvom bloku sa vytvoria
stavebné pozemky a budú stavať rodinné alebo bytové domy
a v druhom bloku budú pôdu vlastníci užívať (alebo prenajímať) ako doteraz, len na inom posunutom mieste, ale v tej
istej lokalite. Takéto malé, jednoduché úpravy sa dajú urobiť v
priebehu jedného až dvoch rokov. Je to zákonný spôsob, ako
i napriek neochote niektorých vlastníkov pôdy, môže obec zabezpečiť nové stavebné pozemky a vyhovieť tým, ktorí v obci
chcú zostať a bývať vo svojom dome. Teda budeme pokračovať obidvomi spôsobmi, výkupom pozemkov a tiež i Malými
pozemkovými úpravami.
Z popisu vidíte, že proces vytvárania stavebných pozemkov v našej obci je beh na dlhé trate, ale je tu už vidina cieľa,
do ktorého si trúfame dobehnúť. Všetko závisí od nás, občanov obce Podolie.
Peter Čechvala

NAŠI RODÁCI
Takúto rubriku sme založili i na našej webovej stránke, aby
ste nám vyhľadávali a doporučovali významných ľudí narodených v Podolí. Okrem osobností popísaných v knihe Mozaika
osobností farnosti Podolie, vydanej obcou v minulom roku,
sme doteraz dostali od autorky knihy, pani Emílie Mišíkovej
aj tieto ďalšie návrhy: ŠTEFAN JANDA – hudobný skladateľ, regenschori a organológ, MICHAL PRÍBUS – rozhlasový pracovník, dramaturg, prekladateľ a EUGEN AUGUSTÍN
URBAN (pseudonym Jakub Mlynár, E. Podolský) – profesor, novinár , prekladateľ. Sú to významní ľudia zo všetkých
oblastí spoločenského života, ktorí sa v minulosti pričinili o
rozvoj kultúry v našej vlasti a reprezentovali nás i v zahraničí.
Prinášame ich krátke životopisy.
ŠTEFAN JANDA – hudobný skladateľ, regenschori a organológ
Narodil sa 5. júla v roku 1848 v Podolí. Jeho otec Ján
Janda bol organistom v podolskom kostole. Matka sa volala
Alžbeta, rodená Egriová. Po skončení štúdii sa stal učiteľom.
Prvým jeho pôsobiskom bolo Podolie. Neskôr učil na viacerých miestach a to v Sládečkovciach, Čermanoch, v roku
1874 – 1914 v Modre. Od roku 1891 bol v Modre aj regenschori – správcom cirkevného ústavu. Popri pedagogickej
činnosti bol činný aj ako skladateľ. Stal sa autorom drobných
cirkevných duchovných a iných skladieb (piesne zostali v rukopise). Bol výborným organológom a odborným poradcom
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pri stavbe organov. Zomrel v Modre 17. augusta 1936 vo veku
88 rokov.
Zdroj: Potúček, J. : Súpis hudobnín a literatúry o hudobníkoch. Ba 1953, str. 122; Jubilejný článok: Slovák. 10.4. 1928,
str. 4; ČsHS 1, str. 569; Slovenský biograﬁcký slovník, zv. 2,
str.523, MS Martin, 1988; archív matriky, Kalendárium 2013
regionálnych osobností okresu Pezinok č. 8; Mgr. Drličková,
Dana: Kalendár výročí HUDBA, 2011, Univerzitná knižnica
Bratislava.
MICHAL PRÍBUS – rozhlasový pracovník, dramaturg, prekladateľ
Jeho otec Peter Príbus v čase jeho narodenia mal 34 rokov, bol „mašinistom“ v Podolí. Vlastnil poľnohospodárske
stroje a náradia (mláťačku, rajtar a iné). S týmito strojmi chodil
po dedine najmä v čase mlatby a tak pomáhal ľuďom pri zbere úrody. Jeho matka rodená Godálová bola od otca mladšia
o 12 rokov, bola v Podolí pôrodnou asistentkou až do neskorého veku. Ľudia ju volali stále podľa rodného mena „babenka
Godálka“. Bol jediným synom svojich rodičov, ktorí boli naňho
veľmi pyšní. Po otcovej smrti si matku zobral začas k sebe do
Bratislavy, no neskoršie bol okolnosťami prinútený dať ju do
starobinca.
Spomenieme tu trocha bližšie i o živote jeho mamy – babenky v Podolí.
Babenka Godálka bola pôrodnou babenkou a ľudovou liečiteľkou. Liečila najmä prírodnými liekmi. Bola to žena múdra,
frišká – šikovná a rýchla, ochotná poradiť a pomôcť v každej
situácii, a hlavne, že za svoju pomoc veľa nepýtala. Aj preto
ju ľudia mali veľmi radi. Rada pomohla, poradila a často aj
vyliečila, dokonca aj „operovala“. Napríklad, raz, keď mamka
priniesla na chrbte svoje dieťa k nej, že nemôže chodiť, ani
stúpiť na nohu, jačí a kričí od bolesti, tak ho takto vyliečila:
Dieťaťu sa ťahal po nohe červený pás, čo bol vonkajší znak
otravy krvi. Babenka prezrela nohu. „To je planý pľuzgier, treba ho prepučiť“, konštatovala. Vzala malé nožničky, dezinﬁkovala ich namočením do slivovice a chcela pľuzgier prestrihnúť. Dieťa zo strachu, čo ho čaká a neminie, zatvorilo oči.,
aby to nevidelo. Babenka mu preventívne vylepila poriadne
zaucho, a to také, že mu stena dala druhé. To bola narkóza,
a potom prestrihla pľuzgier. Dieťa bolo nielen operované, ale
zároveň aj oživené. Potom vytlačila hnis, okolie rany potrela
tinktúrou a obviazala. Dieťa dostalo cukrík – štolverku a už aj
pokorne kráčalo „po svojich“ vedľa mamky domov.
Michal Príbus sa narodil 30. septembra v roku 1912 v Podolí. Študoval na gymnáziách v Trenčíne a Trnave v roku
1924 – 1933, roku 1937 na Učiteľskom ústave v Leviciach,
roku 1956 – 1962 na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. Roku 1935 – 1939 pôsobil ako učiteľ v Podolí nad Dudváhom, roku 1939 – 1940 na slovenskej menšinovej škole v
Rumunsku. Roku 1940 – 1941 bol riaditeľom ľudovej školy
v Cígli, roku 1941 – 1945 v Podhorí, roku 1945 –1947 učiteľom na meštianskej škole v Novom Meste nad Váhom, roku
1948 – 1949 referentom Povereníctva školstva, roku 1949 –
1951 riaditeľom strednej školy, roku 1951 – 1953 školským
inšpektorom v Piešťanoch. Roku 1953 až 1976 bol pracovníkom Československého rozhlasu v Bratislave. Najskôr ako
redaktor, od roku 1960 dramaturg, potom šéfdramaturg, od
1972 zástupca hlavného redaktora Hlavnej redakcie literárno
-dramatického vysielania.
Literárnu činnosť začal ako prekladateľ rozprávok z angličtiny pre časopis Slniečko, knižne mu vyšla adaptácia anglických rozprávok: Trpaslíkov poklad, Bratislava 1948, vydal
pôvodnú prózu zo života dedinských detí Šestka zo starého

zámku, Bratislava 1963 a zostavil aj zbierku indiánskych rozprávok Kamenné kanoe, Bratislava 1969. Bol plodným autorom dramatických prác, ako aj pôvodných rozhlasových hier
Mlyn pod horami 1964, Ostré svetlo 1965, Hromobitie 1966,
Bezmenní, 1972, Znovuzrodenie, 1973, Zábava na rozkaz
1974, dramatizácii prózy slovenských i cudzích autorov (J.
Kalinčiak, M. Rázus, Jégé, R. Jašík, O. Wilde, V. Aksionov, A.
P. Čechov, V. Tendriakov a i.), desiatok rozhlasových dramatizácií nedeľných rozprávok (Vintalko, Lomidrevo, Tri holúbky,
Zlatý kľúčik, Luskáčik a iné. Okrem toho písal aj literárne a
reportážne rozhlasové pásma (Diadém, 1984), scénky a črty
pre deti. Prekladal beletriu a literatúru pre deti a mládež z
ruštiny (K. Čukovskij, I. Goff, M. Gorkij, N. N. Ljaško, G. M.
Markov, O. Markova, F. I. Panﬁorov, V. A. Zakrutkin a iných),
z nemčiny (L. Kohl-Larsen, R. Klausová, E. Bergnerová, W.
Quednau) a z angličtiny.
V roku 1971 dostal titul Zaslúžilý pracovník kultúry Slovenska. Zomrel 17. apríla 1995 v Bratislave, vo veku nedožitých
83 rokov.
Zdroj: Encyklopédia Slovenska, zv. IV., str. 533, SAV Bratislava, 1980; Gúčiková, Kvetoslava: Kedysi v Podolí; archív
matriky; ww.litcentrum.sk/slovenskispisovatelia/michal-pribus
EUGEN AUGUSTÍN URBAN (pseudonym Jakub Mlynár, E.
Podolský) – profesor, novinár, prekladateľ
Narodil sa pred 100 rokmi v Podolí 2. januára 1914. Jeho
otec Karol Urban bol učiteľom, matka sa volala Valéria, rodená Mikušová. S manželkou Máriou, rodenou Paternitovou
mali osem detí.
Ľudovú školu navštevoval v Kľačanoch, študoval na gymnáziu v Nitre, slovenčinu a francúzštinu na ﬁlozoﬁckej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvoval študijné pobyty v Ľubľane a na Katolíckej univerzite v Lille, po roku 1955
študoval knihovníctvo na Rosary College v USA a moderné
jazyky na Loyola University. Pôsobil ako stredoškolský profesor na gymnáziu v Malackách a v Levoči. Počas vojenskej
služby 1940 – 1942 vypracoval odbornú slovenskú vojenskú
terminológiu. Potom sa stal tlačovým atašé na vyslanectve
Slovenskej republiky v Ríme, neskôr pre Republice sociale
Italiana v Benátkach a do roku 1945 pri Svätej Stolici vo Vatikáne. Roku 1945 odišiel z Talianska do Madridu, 1948 do Argentíny, 1955 sa odsťahoval do USA, kde žil najprv v Endicotte, potom v Chicagu. Pracoval ako knihovník na výskumnom
oddelení spoločnosti Inland Steel Company v Hammonde
(Indiana).
Na Slovensku uverejňoval literárnokritické a publicistické
príspevky v periodikách Elán, Prameň, Pero, Slovák a iné. V
emigrácii prispieval literárnymi a politickými článkami do časopisov a ročeniek Slovakia, Slovenská republika, Slovák v
Amerike, Osadné hlasy (začas bol ich redaktorom), La cultura
nel Mondo, Osservatore Romano a iné. Do taliančiny preložil
novely Mila Urbana.
Politicky bol činný ako člen Slovenského oslobodzovacieho výboru a ako funkcionár zhromaždenia Slovenskej oslobodzovacej rady. Zomrel 30. januára 1971 v Chicagu, USA.
Dielo: štúdie: Censorship policies in Czechoslovakia 1918
– 1938 with Specialmphasis on Slovakia1965; preklady: Urban, M.: Novelle Slovacche, Rím 1954.
Zdroje: Vnuk, F.: Predstavitelia slovenskej literárnej tvorby. In: Literárny almanach Slováka v Amerike 1973, str. 90 –
98; Horizont, 1974, č.1. str. 4; nekrológy : Jednota, 9. 2. 1972:
Kanadský Slovák, 4.3. 1972, str. 4; archív matriky; Biograﬁcký
slovník VI., str. 181, MS Martin, 1992.
Emília Mišíková
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⚫ PODOLSKÝ CHÝRNIK ⚫
VÍTAME DO ŽIVOTA

ROZLÚČILI SME SA

Bumbál Patrik, 613

Uhlík Pavol, 293
Bobocká Anna, 527
Cagalová Františka, 782
Hanicová Emília, 696
Palkech Rudolf , 528
Srncová Valéria, 674
Šagátová Oľga, 984
Toráč Bohumil, 104

Halabrínová Terézia, 391
Lacková Sára, 41
Masárová Nina, 279
Mrekaj Lukáš, 260
Zvolenský Jakub, 176
Žáková Laura, 829

NA SPOLOČNÚ CESTU ŽIVOTOM VYKROČILI
Marcel Helbich a Michaela Hudecová, 660

ŠP O R T
Žiaci OŠK Podolie
S prípravou do jarnej časti chlapci začali v telocvični základnej školy 29.1.2014. Po mesiaci sme sa presunuli trénovať von, keďže počasie bolo veľmi prijateľné.
Obdobne ako pred rokom, tak aj teraz sa stalo, že chalani nechodili na tréningy v najväčších počtoch. 12 členný
káder (nepočítam Očkovancov) z jesennej časti sa rozhodli
opustiť až štyria hráči- Toráč Dominik, Polák Jozef, Vrba
Adam, Novotný Denis. Posledný dvaja menovaní sú mojím najväčším sklamaním. Sú to 10 roční chlapci, ktorí majú
futbalovú budúcnosť pred sebou, ale nemajú záujem hrať
futbal za našu obec. Mrzí ma to najmä z dôvodu, že som ich
mal v prípravke a keď sa spätne zamyslím, tak všetok vynaložený čas, ktorý som do nich vkladal vyšiel na zmar! Verím
však, že je to prechodné
obdobie a všetko sa vráti
čoskoro do normálu.
Žiaci neodohrali počas prípravy ani jeden
prípravný zápas, keďže
bol problém nazbierať
11 chalanov. Verní svojmu tímu sú: Majdiš,
Hanic M., Hanic F., Čechvala, Ščepko, Jankech, Círa. Macháč sa zúčastňuje
len majstrovských zápasov. Všetci menovaní hráči tvoria
„podolský“ káder žiakov. Týchto chalanov dopĺňajú hráči z
Očkova: Burza, Ondrejka A., Ondrejka I. a Paulech, ktorý
však vypomáha, len keď nemá zápas za prípravku v Moravanoch.
Mohli ste si teda spočítať, že tých chalanov nie je veľa.
Stačí nejaké zranenie, choroba, prípadne rodinné dôvody a
na zápase mám k dispozícii ledva 7 hráčov.
V jarnej časti súťaže sme odohrali zatiaľ 4 zápasy a v
tabuľke sme sa prepadli už na predposledné 15. miesto. Na
prvý zápas sme cestovali do H. Súče, ktorá nám nadelila 9
gólov. Potom sme odohrali 2 zápasy na domácom ihrisku.
S Tr. Turnou sme siahali na bod, ale v závere dva inkasované znamenali prehru. S Krajným opäť prehra 2:5. Treba
poznamenať, že polčas hralo len 9 hráčov. Posledný zápas
v D. Súči sme nedohrali, keďže nás bolo len 7 a po zranení

jedného nášho hráča sa zápas musel predčasne ukončiť.
V žiakoch prevláda zúfalá situácia a len s veľkými problémami dohráme súťaž. Verím, že sa to podarí skonsolidovať. Budem však potrebovať podporu rodičov, ktorí svoje
ratolesti nenechajú len tak sa ﬂákať po vonku alebo vysedávať doma pred TV či PC, ale pošlú ich vykonávať zmysluplnú a organizovanú činnosť v kolektíve. V našom prípade
ide o futbal. Tak pripojte sa a pošlite vaše dieťa na tréning,
ktorý býva vždy v pondelok a štvrtok o 15:30 hod.!
RB
INFO PRE RODIČOV ...
Rastislav Bobocký chce opäť otvoriť futbalovú prípravku
v Podolí, ktorá tu úspešne pôsobila v rokoch 2011 – 2013.
Je tu opäť šanca pre naše malé ratolesti aby sa venovali
športovej činnosti, aby zlepšovali svoju výkonnosť, zdatnosť, aby posilňovali telo i ducha tým, že sa nachádzajú v
kolektíve, kde dochádza k vzájomnej interakcii. Cieľom je
budovanie pozitívneho vzťahu už v rannom veku dieťaťa k
pohybovej aktivite a športu ako takému. Rastislav Bobocký poriada nábor mladých futbalistov, ročník 2005 a mladší
(2006, 2007, 2008, 2009) do futbalovej prípravky. Ak by Váš
syn (prípadne dcéra) chcel hrať futbal, neváhajte a prihláste
ho do futbalovej prípravky v Podolí. Stačí ak napíšete alebo zvoláte trénerovi. Pri dostatočnom počte prihlásených
detí sa opäť začne trénovať! Kontakt: 0948 236 279, e-mail:
b.rastislav@zoznam.sk.
Dorast OŠK Podolie
Po skončení jesennej časti súťažného ročníka 20132014 nastali v mužstve dorastu dosť veľké zmeny, lebo
časť ročníka dohrávalo len 8-10 hráčov. Táto situácia sa
odzrkadlila aj v tabuľkovom postavení, keď mužstvo získalo
len jediný bod za remízu s Kalnicou, a po poslednom kole
nášmu mužstvu patrila posledná dvanásta priečka.
Prvou zmenou bola výmena trénera. Rasťa Bobockého nahradil Rudolf Bobocký. Týmto by som rád poďakoval
Rasťovi za odvedenú prácu pri mužstve. Druhá vec, ktorá
sa musela urýchlene vykonať bola konsolidácia mužstva
a doplnenie hráčskeho kádra. Toto sa mi podarilo vďaka
osobnému pohovoru s každým jedným hráčom, ale aj s ich
rodičmi. Káder sa nám rozšíril na 17 hráčov a vyriešil sa aj
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problém na brankárskom poste, kde miesto zaujal navrátilec Lukáš Čechvala. Z pohľadu trénera som veľmi rád, že
znovu začal hrať Roman Hargaš a skúsenejší starší hráči Marcel Augustín, Branislav Palkech, Enrico Čechvala a
Adam Bokor, ktorý sa stal kapitánom mužstva a zodpovedne si plní túto funkciu. Prípravu na jarnú časť sme začali
1. februára 2014. Na prvom tréningu sme si jasne stanovili
pevné pravidlá, ktoré budeme musieť navzájom dodržovať.
Jednalo sa hlavne o zvýšenie tréningových nárokov, dochádzky na zápasy a tréningy a podobne.

Prípravné zápasy aj všetky tréningy sme absolvovali na
domácom ihrisku, lebo nám to dovoľovalo priaznivé počasie. Výsledky v jarnej časti: 30.3. prehra v Častkovciach 3:0,
8.4. prehra doma s Turou Lúkou 4:6, 13.4. prehra vo Vrbovciach 3:2, 20.4. výhra doma s Poliankou 6:2. Ako vidieť aj
z týchto výsledkov, mužstvo dorastu sa vydalo správnym
smerom a pevne verím, že tento trend bude naďalej pokračovať. Najlepším strelcom mužstva je Enrico Čechvala
so 6 nastrieľanými gólmi. Káder mužstva tvoria títo hráči:
Červeňanský Samuel, Mihočka Dávid, Kolenčík Matúš,
Augustín Marcel, Strapatý Lukáš, Čechvala Enrico, Ravas
Denis, Palkech Branislav, Hargaš Roman, Bobocký Patrik,
Čechvala Lukáš, Halienka Filip, Holubec Martin, Prokop
Adam, Bokor Adam, Šenkarčin Matej, Majdiš Martin. Tréner
mužstva je Rudolf Bobocký.
Rudolf Bobocký
Dospelí OŠK Podolie, V. liga – sever
Po vianočnej prestávke sa znova mužstvo dospelých
(A-čko) pustilo do zimnej prípravy ku dňu 11.1.2014. V
zimnej prípravy odohrali 8 prípravných zápasov na umelom
trávniku v Novom Meste nad Váhom a Myjave. Po jesennej
časti súťaže naše mužstvo mužov, zotrvalo na 8. mieste v
tabuľke. Počas prípravy mužstva došlo k určitým zmenám
v hráčskom kádri. Pod vedením staronového prezidenta
Stanislava Radošinského a trénera Petra Vojtecha došlo po
spoločných dohodách k týmto zmenám. Mužstvo opustil Juraj Križák (do Rakúska), Marián Ivana (do Kálnice), Tomáš
Omasta (do NMnV), Stanislav Hlaváč (do Veľké Orvište) a
Miloš Klčo, ktorý ukončil svoju hráčsku karieru. Na druhej
strane sa mužstvo tešilo z príchodu Lukáša Moravčíka z
Očkova, ďalej prišiel aj Ivan Balcír z AFC NMnV, Jaroslav
Horčičák z AS Trenčín, Marián Straka z Dolnej Súče a Andrej Važan z Kálnice. Začiatok jarnej súťaže 9.3.2014 resp.
prvý zápas odohralo naše mužstvo na domácej pôde s hosťujúcimi Oslanmi a zavŕšili ho víťazstvom 2:1 v poslednej
90.minúte zápasu. Ďalším zápasom bolo derby s mužstvom
Kamenec pod Vtáčnikom, kde sme bohužial 3:2 prehrali.

Domáci zápas s Veľkými Uhercami skončil remízou 1:1.
Hosťujúci zápas s Nitrianským Pravnom dopadol znova pre
naše mužstvo tesnou prehrou 2:1. Na našu radosť skončil
zápas so Zemianskymi Kostolanmi na našej pôde víťazstvom 2:1. Zápas v Horovciach skončil prehrou 3:1. Cez
Veľkú noc v 22. kole sme doma hostili mužstvo z Hornej
Poruby, nad ktorým sme vyhrali 3:0. Aktuálne sme v tabuľke
na 6. mieste s 32 bodmi. Po odohratých zápasoch, môžeme
konštatovať, že najlepším strelcom v našom tíme je Martin
Červeňanský s počtom 7 gólov. V 23. kole odohráme zápas
opäť na domácej pôde, pretože budú v Podolí hody a aké
by boli hody bez futbalového zápasu. Hostiť budeme mužstvo z Trenčianskej Turnej. Dúfame, že i na hody zvíťazíme.
Radi uvítame, ak prídete povzbudiť našich futbalistov a prispejete k dobrej hodovej a samozrejme športovej atmosfére.
Na futbalovom ihrisku sa nielen hralo, ale i gratulovalo.
V
nedeľu
9.3.2014 začala
jarná časť futbalovej súťaže.
Dospelí Podolie
hostili v prvom
zápase
Osľany. Vyhrali sme
2:1. V prestávke vedenie
OŠK a starostka obce zablahoželali k okrúhlym 70. narodeninám dvom dlhoročným
členom OŠK Alojzovi Kubánovi a Vojtechovi Urbanovi. Ďakujeme im za pomoc
pri rozvoji nášho futbalu a
pánovi Kubánovi i za dlhoročné sponzorstvo. Do ďalších rokov im prajeme veľa
zdravia a rodinnej pohody.
O dva týždne 23.3.2014
sme odohrali futbalový zápas
s V. Uhercami 1:1. V prestávke vedenie OŠK zablahoželalo k 65. narodeninám
dlhoročnému členovi OŠK
Jozefovi Červeňanskému. Ďakujeme mu za pomoc pri rozvoji podolského futbalu.
Naši volejbalisti nás reprezentovali aj na turnaji v Uherskom Brode
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Futsalový klub Dragons Podolie: Úspešná sezóna
2013/2014 !
Zápasom proti Púchovu sa dňa 29.apríla 2013 pre futsalistov Podolia skončila úspešná sezóna v II. Slovenskej
lige. Našich hráčov však ešte čaká štvrťﬁnálový zápas v
Slovenskom pohári, kde je šanca sa prebojovať až do ﬁnálového turnaja, v ktorom sa istotne zíde futsalová smotánka

Slovenska na čele s mnohonásobným majstrom SLOV- MATICOM FOFO.
Pôsobenie klubu v II. najvyššej súťaži možno zhodnotiť
ako úspešné. Hráči nemali najlepší vstup do sezóny, keď
prehrali 3 zápasy v rade. No potom už podávali viac-menej vyrovnané výkony. Po prehrách klub posilnili noví hráči
i tréner a razom stúpali v tabuľke vyššie. Pre súperov boli
už hrozbou, ktorá ich mala oberať o body. Dôkazom toho je
aj vyjadrenie trénera ŽFA Žiliny, neskoršieho majstra ligy: „
... tí sa na Hájiku predviedli vo veľmi dobrom svetle. Počas
celého zápasu hrali veľmi organizovane a koncentrovane.
Predviedli aj niekoľko nápaditých akcií a strelili dva krásne
góly. Ja viem, že im moje slová chvály body do tabuľky nepridajú, ale so svojim výkonom musia byť jednoducho spokojní!“
V konečnej tabuľke patrí našim futsalistom 5. miesto so
ziskom 21 bodov a celkovým skóre 76:69. Dokázali predbehnúť Trnavu, Žilinu, Prievidzu, Etnu NM n/V. Zo 16 zápasov
dokázali vyhrať šesť. V troch zápasoch sa zrodila remíza a

v siedmich ťahali za kratší koniec. Dragons disponuje treťou
najlepšou defenzívou v lige.
Veľkou morálnou spruhou bol príchod trénera Jozefa
Vrbu, ktorý v minulosti pôsobil aj v podolskom OŠK. Dokázal z hráčov dostať maximum, čoho výsledkom bolo 21 získaných bodov. Okrem jeho príchodu majú veľkú zásluhu na
zlepšení výkonov aj hráči Lackovič (Vrbové) a Trebatický
(Čachtice). Okrem príchodov sa klub musel vysporiadať aj
s odchodom Dušana Klasa, ktorého nahradil Lukáš Kirka.
Najväčšou pýchou klubu, je povolanie Martina Směřičku a Jozefa Halása do reprezentácie Slovenska U- 21.
Touto cestou sa klub zviditeľňuje a vzbudzuje uznanie, ako
sa v ňom pracuje. Okrem mládežníckej reprezentácie sa
Směřičkovi podarilo prebojovať aj do Áčka Slovenska a
16.4.2014 zaznamenal svoj debut v reprezentačnom drese
seniorov pod vedením španielskeho trénera Marca Angula.
Klub sa chce uberať touto cestou a verí, že aj v budúcnosti
bude vychovávať reprezentantov. Jedným môže byť aj nádejný Alex Drexler, ktorý sa zúčastňoval tréningov a čoskoro ho istotne čaká futsalový debut. Práve títo hráči by mali
byť povzbudením pre ostatných futbalistov, ktorí s radosťou
budú chcieť hrať za náš futsalový klub.
Káder nebol počas celej sezóny najširší, ale zato kvalita, ktorou disponoval sa prejavila na výsledkoch. Našťastie
ho obchádzali aj zranenia, choroby či povinnosti hráčov vo
veľkom futbale.
Brankári: Bobocký Ivan, Trebatický Matej, Kyselica Ondrej, Hráči: Bobocký Rastislav, Makara Gabriel, Pyšný Daniel, Směřička Martin, Trebatický Martin, Halás Jozef, Šimor
Ján, Lackovič Lukáš, Líška Peter, Kirka Lukáš, Klas Dušan.
Ako každý športový klub, tak aj náš by bez ﬁnančného zabezpečenia nemohol existovať. Hoci musíme skonštatovať,
že tento ročník bol z ﬁnančného hľadiska náročnejší, podarilo sa nám všetko zvládnuť. Bez sponzorov a podporovateľov by to však nešlo. Musíme sa poďakovať našim
sponzorom: obci PODOLIE, Jánovi Gúčikovi, Jaroslavovi Čechvalovi, Milanovi Ščepkovi a samozrejme aj
najzainteresovanejším: Jánovi Bobockému, Ivanovi Bobockému st., bez ktorých by klub ťažko mohol pôsobiť na
futsalovej mape.
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