
HODY Podolie 2009
Program:

SOBOTA 25. APRÍLA 2009

19.00 HOD. 
DISKOTÉKA V KULTÚRNOM DOME 

NEDEĽA 26. APRÍLA 2009

10.00 
OTVORENIE AREÁLU PARKU MINIATÚR (PM),

VSTUP VOĽNÝ
11.00 

SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA V KOSTOLE SV. JURAJA
11.00

 REMESELNÍCI – AREÁL PM
14.00 

VYSTÚPENIE KÚZELNÍKA – AREÁL PM
15.00 

VYSTÚPENIE DYCHOVEJ HUDBY BUČKOVANKA 
– AREÁL PM

V prípade nepriaznivého počasia bude vystúpenie 
kúzelníka a Bučkovanky v KD Podolie

FUTBALOVÉ ZÁPASY:
    10.30  Žiaci               Podolie – Dolná Súča
    13.30  Dorast  Podolie – TTS Trenčín
   16.00   Mužstvo „A“           Podolie – Šimonovany

KOLOTOČE, STÁNKY A INÉ HODOVÉ ATRAKCIE
Piatok, sobota, nedeľa – cesta Žľab

 

     

Aby sa hody vydarili
Je tu čas, keď sa pohľad 
dediny a jej obyvateľov 
opäť zameriava na veci 
krásne, ľudské, sväté... 
Máme tu hody! Symbol 
rodinného života, ľud-
skosti, súdržnosti i ná-
božnosti okolo chrámu 
i okolo rodinného stola. 
Je to vonkajšia oslava 
vnútornej radosti. Isto to 
nie je len súhra udalos-
tí, že tieto naše hody sú 
vo veľkonočnom období 
podľa katolíckeho kalen-
dára. A tak radosť je o to 

hlbšia a  duchovnejšia.
Chceme teda hodovať? Áno, ale nielen rozumom a telom. V 
človeku je túžba po šťastí, po láske, po večnosti.  A hody prá-
ve z tohto niečo prezrádzajú. Odkrývajú nádherné tajomstvá 
jednoty rodiny, krásy lásky a dobra. Teda platí to vtedy, keď 
sa hody vydaria!
H. Ch. Andersen vo svojej knihe rozprávok rozpráva príbeh o 
dievčati, ktoré stupilo na chlieb. Nemalo v srdci pravú lásku, 
žilo zle (dnes by sme povedali neeticky), odmietalo dobro. Keď 
raz kráčalo cez močiar, hodilo do močariska bochník chleba a 
stupilo naň. Nepomohlo mu to, ale ako pokračuje rozprávka, 
prepadlo sa do ríše pekelnej. Netušilo krásu a vôňu chleba.
Dnes, keď hodujeme, poznáme ešte „chuť chleba“? Možno je 
tu čas pečenia chleba. Vytvárania novej ľudskosti. Sú tu dni 
spoznania jeho čara a chuti. V tom chlebe je dôležité každé 
jedno zrno. Tak ako v dedinke každý jeden človek.
Nech sa teda hody vydaria! Nech sa vydaria aj dni po hodoch. 
Nech sa nám daria naše dni života pri obetnom stole – oltári v 
kostole, ale i pri stoloch v našich rodinách.
Svätý Juraj – patrón našej farnosti 
i nášho Podolského chrámu nás 
bude viesť i chrániť. Jeho ľudský, 
obetavý a svätý život je výzvou 
i pre každého z nás. Básnicky 
povedané: jeho život boli hody, v 
ktorých nemyslel len na seba, ale 
aj na druhých.
Nech teda hody nie sú len jeden 
deň v roku! Nech nám nechýba 
chlieb na našich stoloch! A nech 
vôňa chleba mení srdcia nás všet-
kých! 
                     Štefan Šoka

VYDÁVA OBEC PODOLIE ROČNÍK X.  Rozšírené vydanie   APRÍL 2009  Bezplatne
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Vážení spoluobčania!

Pred dvoma rokmi ste dali mne ale aj našim poslancom občania 
svoju dôveru, a preto by som chcela prostredníctvom našich novín 
zhodnotiť predchádzajúce obdobie. Obec v minulom roku prijala 
Územný plán obce a Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 
Podolie, ktorý je strednodobým strategickým dokumentom, ktorý na 
základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce stano-
vuje strategické ciele a priority rozvoja. Doteraz obec takéto analýzy 
a z nich vyplývajúce smerovanie rozvoja nemala. Dnes už z týchto 
vieme, ako ďalej koncepčne smerovať. Pripravenosť projektov čer-
pania príspevkov z eurofondov bola minimálna. Preto trvalo skoro 
dva roky, až sa vypracovali podklady k projektom, pripravili stavebné 
povolenia, vysporiadali vlastnícke vzťahy, aby sme sa mohli vôbec 
začať uchádzať o peniaze z eurofondov. 
Hlavným problémom našej obce, ktorý je zadefi novaný v analýze 
problémov je úbytok obyvateľstva a nedostatok stavebných pozem-
kov a bytov. Jeden problém úzko súvisí s druhým. Za účelom rie-
šenia tohto problému obec Podolie kúpila pozemok na výstavbu 
bytovky, v ktorom bude 15 bytov určených do osobného vlastníctva 
a 3 podnikateľské priestory. Výstavbu bytovky realizuje fi rma ST 
Investing Nové Mesto nad Váhom. Ďalšiu stavbu, ktorú obec kúpila 
v Korytnom, v hodnote 500 tis. Sk, plánujeme prerobiť na jednoiz-
bové byty, ktoré chceme využiť pre občanov, ktorí budú potrebovať 
opatrovateľskú službu.
Ďalším problémom, ktorý naša obec nesie so sebou, je absencia 
verejného vodovodu a kanalizácie. V súčasnej dobe Ministerstvo 
životného prostredia vydalo výzvu na „Odvádzanie a čistenie komu-
nálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ“, ktorú by 
sme chceli spolu s obcou Očkov, s ktorou tvoríme jednu aglomerá-
ciu, využiť a podať projekt na výstavbu gravitačnej (spádovej) kana-
lizácie do 27.mája 2009. Rozpočet stavby pre obec Podolie je asi 
v hodnote 150 mil. korún. Na tomto projekte sa bude musieť obec 
spolupodieľať vo výške 5% z ceny projektu. Je to veľká investícia, 
ale takáto možnosť sa už nebude opakovať. Tejto žiadosti pred-
chádza zidentifi kovanie všetkých pozemkov cez ktoré kanalizácia 
prechádza. To znamená, že na všetky cesty sme museli dať urobiť 
geometrické plány a miestnu časť Mlyny aj majetkovo vysporiadať. 
Čo sa týka realizácie verejného vodovodu v súčasnej dobe Tren-
čianska vodárenská spoločnosť pripravila projektovú dokumentáciu 
pre územné rozhodnutie.  Projekt je súčasťou veľkého projektu z 
Kohézneho fondu EÚ, ktorý zahŕňa aj výstavbu verejného vodovodu 
v obci Pobedim, Očkov a zväčšenie kapacity vodovodu v Čachti-
ciach. Možno si veľa občanov povie, že vodu ktorú majú vo vlastnej 
studni im stačí, ale tí, ktorí chcú stavať byty a  stavby občianskej 
vybavenosti pre tých je verejný vodovod nevyhnutnosťou. 
V minulom roku sme zrekonštruovali ústredné kúrenie na obecnom 
úrade v hodnote 830 tis. Sk, a znížili tak energetickú náročnosť 
vykurovania obecného úradu, ktorý bol doteraz vykurovaný starý-
mi a málo účinnými kotlami s veľkou spotrebou plynu. Opravili sme 
strechu na materskej škôlke v hodnote 240 tis. Sk, čiastočne zre-
konštruovali cestu do Mlynov okolo družstva v hodnote 500 tis. Sk, 
na miestnom štadióne sme do plne automatizovaných závlah, ktoré 
realizovala fi rma SIGMA PUMPY SK Nové Mesto nad Váhom inves-
tovali 261 tis. Sk. Chcem srdečne poďakovať všetkým sponzorom, 
ktorý sa podieľali jednak prácami, ale aj fi nančne na výstavbe týchto 
závlah.   Realizujeme tiež rekonštrukciu všetkých rozvodov elektriny 
na tribúne. Za úpravu plochy okolo tribúny, aby voda z terasy netiek-
la pod základy, sme zaplatili 130 tis. Sk.
 V minulom roku sme podali na Ministerstvo výstavby a regionálneho 
rozvoja projekt Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Podolie v hodnote 
18 340 445,24 Sk. Finančné prostriedky boli schválené  a momentál-
ne sa uskutočňuje výberové konanie na dodávateľa stavby. Vo febru-
ári obec Podolie podala projekt „Rekonštrukcia verejného osvetlenia 
obce Podolie“ v hodnote 8 mil. korún. Tento projekt v sebe zahŕňa 
výmenu všetkých svietidiel, doplnenie svietidiel a výmenu všetkých 
elektrických rozvodov a rozvádzačov v celej obci. Vyhodnotenie tej-
to výzvy ešte nebolo zverejnené. V septembri podáme projekt na 
úpravu priestranstva pred cintorínom, ktorý bude zahŕňať úpravu 
potoka, spevnenie svahu od chodníka, dobudovanie chodníka pri 
hlavnej ceste, rozšírenie verejného osvetlenia a oddychovej zóny. 
Toto obdobie je obdobím prípravy projektových dokumentácií a k 
tomu náležiacich stavebných povolení, bez ktorých sa nedajú podá-

vať projekty na čerpanie z prostriedkov EÚ.
Vybavovanie dokladov, vyjadrení, povinných príloh k jednotlivým 
žiadostiam je časovo náročné a túto prácu nie je zatiaľ  vidieť. 
Teší ma, že sa v Podolí opäť obnovili tradície pochovávania basy, 
Annabál a stavanie mája. Vďaka patrí všetkým nadšencom a obeta-
vým ľuďom, ktorí svoj voľný čas venujú rozvoju kultúry. S veľkou 
popularitou sa stretávajú aj Furmanské preteky, ktoré organizuje PD 
Podolie v spolupráci s obcou Podolie. Aj tento rok sú naplánované 
na 27.júna.
V sociálnej oblasti sa nám zatiaľ darí uspokojovať požiadavky 
našich občanov na zabezpečenie opatrovateľskej služby. V súčas-
nosti obec zamestnáva 5 opatrovateľov, ktorí sa starajú o 9 opatro-
vaných. Náklady na opatrovateľskú službu v minulom roku dosiahli 
500 tis. Sk. 
Nedarí sa nám zatiaľ realizovať výkup pozemkov pre individuálnu 
bytovú výstavbu v časti obce Dlhé diely, jednak z dôvodu veľkej 
rozdrobenosti pozemkov, majetkovej nevysporiadanosti a neochote 
niektorých vlastníkov predať pozemok. 
Nevieme si dosť dobre poradiť a zabrániť vytváraniu nepovolených 
skládok komunálneho odpadu, ktorý sa nám neustále zväčšuje. 
Namiesto toho, aby sme si životné prostredie chránili a skrášľo-
vali, mnohí z nás bez zábran a hanby vyvážajú vrecia s odpadom 
k miestnym potokom, do okolitých lesov, ale aj do dediny. Touto 
cestou ďakujem našim občanom z Kopaníc, ktorí sami organizujú 
brigády a zbierajú odpad. 
V tomto roku obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu VZN o miestnych 
daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné staveb-
né odpady, v ktorom sa množstevný zber zrušil a zaviedol sa ročný 
paušálny poplatok vo výške 365 Sk na rok a osobu, čo je 12,11 
€. Podľa zákona je každý občan pôvodcom odpadu. Mnohí z nás 
to nechceli pochopiť a žetóny buď nekupovali vôbec, alebo len tak 
symbolicky. Chcela by som Vás požiadať, aby ste aj naďalej separo-
vali odpad, a nehádzali všetko do smetných nádob len preto, že sa 
už nepoužívajú žetóny. Ak veľmi stúpne množstvo odpadu, budeme 
musieť pristúpiť k zvyšovaniu poplatku za komunálny odpad, ktorý je 
momentálne na najnižšej možnej hranici.
 Milí spoluobčania, chcem sa Vám poďakovať za všetky Vaše pod-
nety, návrhy, pripomienky, názory i kritiku, ktorá nám pomáha v našej 
práci pre vás.
Srdečne ďakujem všetkým našim sponzorom, ktorí podporujú v 
našej obci šport, kultúru, školstvo a všetky spoločenské akcie, ktoré 
sme v obci usporiadali. 
Základom každého úspechu je postoj, prístup ľudí k samým sebe, 
k svojmu okoliu a tiež prístup k našej spoločnej obci v ktorej žijeme. 
Nemôžeme byť ľahostajní k dianiu v obci, k jej programom, k rozvoju 
a k budúcnosti. Program rozvoja našej obce, ktorý je schválený sa 
začína postupne napĺňať. Ako sami vidíte, úloh je pred nami veľa, 
ale teraz je i čas a možnosť získavať príspevky z rôznych fondov 
a to chceme využiť. V budúcnosti už takéto možnosti nebudú. Je 
pravda, že sú to i pre nás veľké investície na spolufi nancovanie pro-
jektov, ale je to iba 5% z obdržaných peňazí. Teda sú to investície 
dobré. I keď sme začínali fi nančne takpovediac od nuly alebo lepšie 
povedané s dlhom, za uplynulé dva roky sme museli, a aj sa nám 
podarilo ušetriť si peniaze na spolufi nancovanie podaných projektov. 
Možno by sa dali peniaze z nášho rozpočtu využiť i na iné potre-
by, no nechceme ich ako sa hovorí „prejesť“ v tejto dobe, ale keď 
je na to vhodná príležitosť, investovať ich pre lepšiu budúcnosť a 
pre rozvoj našej obce. Toto sa nám v budúcnosti niekoľkonásobne 
vráti. Niektoré rozhodnutia sa možno z okamžitého pohľadu zdajú 
byť tvrdšie, ale pre našu budúcnosť sú potrebné a z hľadiska dlho-
dobosti ozdravujúce. Touto cestou boli k budúcemu rozvoju obce 
určite položené dobré základy. V tomto môžeme obec prirovnať k 
normálne fungujúcej domácnosti, rodine, ak chceme niečo doma 
vybudovať, musíme si najprv peniaze na to ušetriť, prípadne ak je to 
výhodné tak investíciu dofi nancovať z úveru, ale s tým, že nám táto 
investícia zabezpečí jeho splácanie. Vidíte sami, že cesta, ktorou 
sme vydali nie je jednoduchá a preto Vás chcem poprosiť o pocho-
penie a podporu v našej práci.  
Na záver Vám všetkým prajem, aby ste hody, ktoré si pripomína-
me na sviatok sv. Juraja prežili v kruhu svojich blízkych v radosti a 
pohode.
                         Mgr. Anna Čechvalová
            starostka obce Podolie
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VII. zasadnutie, 17. decembra 2007 

UZNESENIE č. 55
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program dnešného zasadnu-
tia.
UZNESENIE č. 56
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vstup obce Podolie za akcio-
nára  TAVOS a. s. Piešťany s tým, že schvaľuje do tejto spoloč-
nosti vložiť majetok – Kanalizačný zberač, ktorý je vybudovaný 
z Piešťan do Podolia, ktorý sa budoval Záujmovým združením 
PRESSKAN, ktorého členmi sú obce Podolie, Očkov, Pobe-
dim, Bašovce, Ostrov a Veľké Orvište.Hodnota tohto majetku 
nie je zatiaľ určená. Obec Podolie nadobudne akcie TAVOS, 
a.s. v zmysle ponuky TAVOS a.s. uvedenej v liste zn. č. 
265/2007/2459 zo dňa 5.12.2007, ktorý bol predložený Obec-
nému zastupiteľstvu v Podolí a tvorí prílohu č.1 uznesenia.
UZNESENIE č. 57
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj časti obecné-
ho pozemku odčleneného z pôvodnej neknihovanej PK p.č. 
910/14, pôvodné k.ú. Podolie, zapísanej na obec Podolie v 1/1. 
Z tejto parcely sa podľa geom. plánu Ing. Ondrejku, Čachtice, 
číslo 34493956- 86/07 odpredáva diel označený na GP č. ,,1,, o 
výmere 48 m2, ktorý bude pričlenený do p.č. 1900/4 manželom 
Petrovi Hargašovi a Eve rod. Urbanovej, bytom Podolie č. 830, 
za cenu 100,- Sk za 1 m2, s podmienkou zápisu vecného bre-
mena do prevádzanej parcely na uloženie inžinierskych sietí v 
prospech obce Podolie.
UZNESENIE č. 58
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu pre rok 2007, 
tak ako bola predložená v prílohe číslo 2 k tomuto uzneseniu.
UZNESENIE č. 59
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nájomnú zmluvu pre pani 
Máriu Hanicovú, bytom Podolie 833, ktorej predmetom je pre-
nájom časti nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Podolie – stav-
ba, číslo súpisné 515, za týchto podmienok:  
- priestory sa prenajímajú na podnikateľskú činnosť – predaj 
drogistického tovaru
- nájom sa uzatvára na dobu neurčitú, s výpovednou dobou 3 
mesiace 
- nájomné 400.- Sk za 1 m2 na 1 rok pre priestor predajne
- nájomné 250.- Sk za 1 m2 na 1 rok pre priestor skladu
Návrh nájomnej zmluvy je prílohou číslo 3. k uzneseniu.
UZNESENIE č.60
OZ schvaľuje dodatok č. 1 k VZN č. 3/2005. Všetci občania 
si môžu nové úplné znenie VZN prečítať na úradnej tabuli na 
OcÚ alebo na internetovej stránke obce.
UZNESENIE č. 61
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet na rok 2008 s výhľa-
dom na roky 2009, 2010, tak ako bol predložený zastupiteľstvu 
a je priložený ako príloha č. 4 k uzneseniu.
UZNESENIE č. 62
OZ schvaľuje dotáciu pre občianske združenie Matúšovo 
kráľovstvo vo výške 20 000,-Sk, pre rok 2007.

VIII. zasadnutie, 28. február 2008 (v Poľovníckom dome 
Podolie – kopanice)

UZNESENIE č. 63
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje program dnešného 
zasadnutia.
UZNESENIE č. 64
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje predložený Plán 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Podolie pre roky 
2007 až 2013.
UZNESENIE č. 65

Obecné zastupiteľstvo v Podolí  schvaľuje:
a/predloženie Žiadosti o nenávratný fi nančný príspevok /NFP/ 
v rámci opatrenia 1.1 Regionálneho operačného programu /
ROP/ na realizáciu projektu,, Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ 
Podolie,, , ktorý je realizovaný pre Základnú školu s materskou 
školou v Podolí v zriadovateľskej pôsobnosti obce Podolie a 
ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja obce Podolie. 
b/ zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o 
NFP
c/ fi nancovanie projektu vo výške 5 % z celkových  oprávne-
ných výdavkov na projekt vo výške 16 091 186,70 Sk
UZNESENIE č. 66
Obecné zastupiteľstvo v Podolí neschvaľuje odpredaj časti 
obecnej parcely číslo 1745/1
o výmere 250 m2 Ing. Miroslavovi Hanicovi. Dôvodom je zacho-
vanie prístupu vlastníkov k svojim pivniciam v tomto pozemku 
ako i predpokladané budúce využitie pozemku pre účely obce.
UZNESENIE č. 67
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje stavbu bytového polyfunkč-
ného domu na obecnej p.č. 788. Stavbu vykoná stavebná 
spoločnosť, ktorá bude vybraná obcou vo výberovom konaní s 
tým, že stavebný pozemok bude tejto spoločnosti odpredaný, 
prípadne vymenený za priestory v novopostavenom dome.
UZNESENIE č. 68
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje odborných poradcov 
pre kúpu osobného motorového vozidla a Multikáry pre obec, v 
zložení: Ing. Ján Gúčik, Ľubomír Križák, Mgr. Peter Čechvala
UZNESENIE č. 69
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje kúpu osobného 
motorového vozidla pre obec v cene cca 450.000,- Sk a ojaz-
denej multikáry hodnoty cca 100.000,- Sk na základe priesku-
mu trhu a výberového konania.
UZNESENIE č. 70
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rekonštrukciu ozvučovacieho 
zariadenia pre KD Podolie zakúpením nových zariadení v cene 
cca 72.000,- Sk a traktorovej kosačky pre obec v hodnote cca 
115.000,- Sk
UZNESENIE č. 71                
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje fi nančný príspevok na čin-
nosť neziskovej organizácie. Základná organizácia chovateľov 
poštových holubov,, vo výške 5 000,- Sk pre rok 2008.

IX. zasadnutie, 21. apríla 2008

UZNESENIE č.72
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje program dnešného 
zasadnutia.
UZNESENIE č.73
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje kúpu rodinné-
ho domu číslo súpisné 409, postavený na p.č. 1589, stavbu 
– garáž, postavenú na p.č. 1587 a p.č. 1589,1588 a 1587 v k.ú. 
Podolie ako i kúpu susedných parciel označených podľa EN 
ako p.č. 1595,1594,1593,1596,1592,1598,1597, v čo najnižšej 
dohodnutej cene.
UZNESENIE č.74
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  schvaľuje  príspevok pre 
novonarodené deti vo výške
2.000,- Sk. Za evidenciu novonarodených detí a vyplatenie 
príspevku zodpovedná pani Oľga Straková. Príspevok bude  
vyplatený matke dieťaťa do konca príslušného kalendárneho 
roka, v ktorom sa dieťa narodilo. Spôsob a čas vyplatenia určí 
starostka obce.
UZNESENIE č.75
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje na základe pred-

VÝPISY  Z  UZNESENÍ  OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA  OBCE 
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chádzajúceho uznesenia  č. 80d/2004 a 144/2005, pokračo-
vanie vo výkupe  pozemkov pre IBV – v  časti Dlhé diely a 
v ostatných častiach obce tak ako bolo už zastupiteľstvom v 
minulosti schválené.
UZNESENIE č.76
Obecné zastupiteľstvo  v Podolí schvaľuje rekonštrukciu 
ústredného kúrenia na Obecnom úrade Podolie na základe 
vypracovaných projektov fi rmou Ing.  Slavomír Rehuš, Pezi-
nok. Rekonštrukcia môže byť začatá ihneď po riadnom výbere 
realizačnej fi rmy.
UZNESENIE č.77
Obecné zastupiteľstvo v Podolí ruší predchádzajúce uznese-
nie č. 65/08 .
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
 a/  predloženie Žiadosti o nenávratný fi nančný príspevok/
NFP/ v rámci opatrenia 1.1
 Regionálneho operačného programu/ROP/ na realizáciu pro-
jektu ,,Rekonštrukcia a modernizácia  ZŠ Podolie,, , ktorý je 
realizovaný pre Základnú školu s materskou školou v Podolí v 
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Podolie a ktorý je v súlase s 
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Podo-
lie.
b/   zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o 
NFP
c/   fi nancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávne-
ných výdavkov na projekt
vo výške 869.720,58 Sk.
UZNESENIE č.78
Obecné zastupiteľstvo v Podolí menuje do Rady školy týchto 
poslancov: Mgr. Lenka Bulková, Mgr. Peter Burza
UZNESENIE č.79
Obecné zastupiteľstvo prehodnotilo a schválilo zmenu rozpoč-
tu 2007 s tým, že rozpočet sa     
 mení v príjmovej  časti:  Škola– prenesené kompetencie na 
výšku príjmu na 7.233.000,- 
 Sk a v časti originálne kompetencie na 3. 088. 000,- Sk. Vo 
výdavkovej časti: prenesené kompetencie na 7.233.000,- Sk, 
originálne kompetencie na 3.088.000,- Sk
UZNESENIE č.80
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schválilo zmenu rozpočtu na 
rok 2008:
 v časti príjmy Škola -  prenesené kompetencie/riadok 6/ zme-
nu zo 7.300.000,- Sk na 7.740.000,- Sk. 

X. zasadnutie, 26. jún 2008

UZNESENIE č. 81
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje program dnešného 
zasadnutia.
UZNESENIE č. 82
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje  odpredaj nasledo-
vných parciel pánu Jozefovi Bobockému, Podolie č.527 na 
základe uznesenia č. 46 zo dňa 4.10.2007 :
na  základe GP č. 34493956-62/07 OZ v Podolí schvaľuje 
odpredaj časti p.č. 788 a to
diel č.10 o výmere 9 m2, ktorý bude súčasťou novovytvorenej 
p.č. 787/3, diel č.11 o výmere 249 m2, ktorý bude súčasťou 
novovytvorenej p.č. 787/1, diely do parcely č. 787/3 a  787/1 
budú kupujúcemu predané za cenu 267,50 Sk/m2 na základe 
GP č. 34493956-62/07 OZ schvaľuje odpredaj časti nekniho-
vanej p.č. 910/6 diel č.3 o výmere 37 m2, za cenu 50,- Sk/
m2 a z neknihovanej p.č. 910/14 diel č.4 o výmere 38 m2, za 
cenu 50,-Sk/m2, ktoré budú pričlenené k p.č. 786/1. Suma za 
odpredávané diely č. 10 a 11 o celkovej výmere 258 m2 bude 
69.015,- Sk. Cena za odpredávané  diely č.3 a 4 o celkovej 
výmere 75 m2 bude 3 750,- Sk. Peniaze za odpredané parcely 
spolu 72.765.- Sk, budú poukázané na účet obce Podolie ale-
bo do pokladne do 14 dní od podpísania zmluvy.

UZNESENIE č. 83
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  schvaľuje súborné stanovis-
ko ku konceptu územného plánu, ktoré bolo vypracované Ing. 
Gabrielou Čiadovou a súhlasí s vypracovaním návrhu územné-
ho plánu podľa varianty A.
UZNESENIE č. 84
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje:
a/ fi nančný príspevok pre Základnú organizáciu Jednoty 
dôchodcov Slovenska Podolie pre rok 2008 v sume 5.000,- Sk.
b/ fi nančný príspevok  pre Slovenský zväz protifašistických 
bojovníkov ZO Podolie pre rok 2008 v sume 7.000,- Sk.             
c/ fi nančný príspevok pre ZO Chmelovica na zorganizovanie 
spoločenskej akcie  Posedenie pri dychovke v areáli  záhrad-
kovej osady Chmelovica v sume 3.000,- Sk.
OZ ukladá: Organizáciam, ktoré obdržali príspevok, doklado-
vať jeho využitie v súlade so svojimi žiadosťami a VZN obce 
Podolie. Termín: do 30. januára 2009, zodpovední štatutárni 
zástupcovia organizácií.
UZNESENIE č. 85
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č.77/08
a/ predloženie Žiadosti o nenávratný fi nančný príspevok/NFP/  
v rámci opatrenia 1.1 Regionálneho operačného programu/
ROP/ na realizáciu projektu ,,Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ 
Podolie,, , ktorý je realizovaný pre Základnú školu s materskou 
školou v Podolí v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Podolie a 
ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja obce Podolie.
b/ zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o 
NFP
c/ fi nancovanie projektu vo výške 5%  z celkových oprávne-
ných výdavkov na projekt vo výške 917.022,262 Sk.
UZNESENIE č. 86
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  ruší uznesenie č.79.
OZ ukladá legislatívno-majetkovo-fi nančnej komisii vyžiadať 
od p. riaditeľky ZŠ s MŠ podrobné návrhy plnenia rozpočtov za 
roky 2007-2008 a urobiť analýzu hospodárenia, výsledky ktorej 
predloží s návrhmi OZ.
UZNESENIE č. 87
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje odpredaj časti 
pozemku na výstavbu polyfunkčného domu na p.č. 788, kto-
rý je vo vlastníctve obce Podolie o výmere 1424 m2 fi rme ST 
INVESTING s.r.o., Priemyselná 8, 915 01 Nové Mesto nad 
Váhom IČ 44002629, IČ DPH SK 2022538375 zastúpenú 
Ing. Pavlom Feriancom za cenu 356,60 Sk/m2 t.j. v celkovej 
sume 507 904,- Sk za podmienok, že na danom pozemku bude 
postavený polyfunkčný dom. Peniaze za pozemok budú zapo-
čítané ako protihodnota za novovybudované obchodné priesto-
ry, ktorých  podlahovú plochu a archotektonické riešenie bude 
odsúhlasené obcou a ktoré sa obec zaväzuje po dokončení 
odkúpiť. V prípade nezačatia realizácie stavby do 30.6.2009 
investor predávaný pozemok odpredá naspäť obci Podolie za 
nadobúdaciu cenu.
UZNESENIE  č. 88
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje navýšenie základné-
ho imania peňažným vkladom vo výške 313 000 ,-Sk  v TVK 
a.s. Trenčín, ktorý sa použije ako príspevok na prípravu projek-
tovej dokumentácie na verejný vodovod v obci Podolie.
UZNESENIE č. 89
Obecné zastupiteľstvo v Podolí za rok 2007 vyjadruje súhlas s 
celoročným hospodárením bez výhrad a schvaľuje záverečný 
účet obce za rok 2007.
UZNESENIE č. 90
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje na základe GP č. 
34493956/83/07 Ing. Pavla Ondrejku p. Márii Marákovej bytom 
Podolie č. 623 odpredaj časti pozemku z neknihovanej p.č. 
1032/2 – diel č.2 o výmere 27 m2 a diel č.3 o výmere 6 m2, 
ktoré budú súčasťou p.č. 145/2 za cenu 50,- Sk/m2. Peniaze 
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za pozemok budú vyplatené do pokladne obce Podolie do 14 
dní po podpise zmluvy.
UZNESENIE č. 91
OZ schvaľuje žiadosť o odpredaj časti p.č. 618 o výmere 50 m2 
Mariánovi Masárovi a manž. Helene Masárovej, bytom Podo-
lie č. 707 za cenu 100,- Sk/m2. Peniaze poukážu kupujúci do 
pokladne obce Podolie do 14 dní po podpise zmluvy.

XI. zasadnutie, 25. augusta 2008
UZNESENIE č. 92
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje program dnešného 
zasadnutia.
UZNESENIE č. 93
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje  návrh územné-
ho plánu obce Podolie a návrh VZN č. 2/2008 o regulatívoch 
územného rozvoja obce Podolie.
VZN bude vyvesené na úradnej tabuli obce.
UZNESENIE č. 94
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje odpredaj obecnej 
parcely číslo 540/11 o výmere 35 m2 pred domom č. 69, k.ú. 
Podolie, vytvorenej podľa geometrického plánu č. 43580718-
124/2008 z pôvodnej obecnej neknihovanej p.č. 910, v cene 
100.- Sk za 1m2, pre Floriána Chalániho a manželku Fran-
tišku, bytom Nové Mesto nad Váhom, ul. Slnečná 25, kúpna 
cena bude zaplatená na účet obce alebo do pokladne obce do 
7 dní po podpise zmluvy. S týmto uznesením budú manželia 
Chalánioví písomne oboznámení. 
UZNESENIE č. 95
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje fi nančný príspevok 
pre rok 2008 na činnosť  OŠK Podolie  v sume 250.000.- Sk.  
Peniaze budú poukázané na  OŠK po  zavedení nového čísla 
účtu.
UZNESENIE č. 96
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje návrh VZN č. 3/2008 
obce Podolie o výške mesačného príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov na činnosti škôl a školských zariadení, ako je 
priložené k zápisnici.
UZNESENIE č. 97
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  schvaľuje prenájom priesto-
rov v budove zdravotného strediska za účelom poskytovania 
masáží a pedikúry so začiatkom 1. november 2008 pre pani 
Vicianovú Jarmilu, bytom Nové Mesto nad Váhom, ul. Tematín-
ska 9, na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, 
podľa priloženého návrhu zmluvy.
UZNESENIE č. 98
Obecné zastupiteľstvo v Podolí poveruje Stavebnú komisiu OZ 
posúdením žiadosti pána Ladislava Červeňanského a manžel-
ky Marianny, bytom Podolie č. 516, o odpredaj časti obecného 
pozemku. Výsledok predložiť na schválenie do nasledujúceho 
zasadnutia OZ.
UZNESENIE č. 99
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje odkúpenie parcely 
„E“ číslo 725 o výmere 1594 m2 od Jaroslava Stachu, Podolie 
715, za cenu 30.000.- Sk.
Uvedená čiastka bude vyplatená po podpise zmluvy do 7 dní.
UZNESENIE č. 100
Obecné zastupiteľstvo v Podolí nesúhlasí so znížením kúpnej 
ceny za pozemok p.č. 618 pre pána Mariana Masára a manžel-
ku Elenu, Podolie č. 731. OZ zotrváva na uznesení č. 91/2008, 
ktorým bol tento odpredaj schválený.
UZNESENIE č. 101
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje dvoch členov do rady 
ZŠsMŠ Podolie a to Vlasta Masárová a Mgr. Peter Čechvala.
UZNESENIE č. 102
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje fi nancovanie závla-
hového systému futbalového ihriska vo výške 240.000.- Sk a 
fi nancovanie opravy elektroinštalácie tribúny futbalového ihris-
ka vo výške 150.000.- Sk .

UZNESENIE č. 103
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje prenájom strednej 
miestnosti budovy číslo súpisné 515 pre Michala Maráka a 
manželku Danielu, Podolie 303, na dobu 3 mesiace. Za cenu 
250.- Sk/1m2/1rok.
UZNESENIE č. 104
Obecné zastupiteľstvo v Podolí nesúhlasí s ďalším odpreda-
jom pozemkov v ZO v Podolí, za cenu 4.- Sk za 1 m2 v tých 
záhradkách, ktoré sú vedené v KN ako záhrady alebo tých, 
ktoré sú do novej parcely zlučované s dielmi parciel, ktorých 
vlastníci sú tretie osoby.

XII. zasadnutie, 3. novembra 2008

UZNESENIE č.  105
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje  príspevok občian-
skemu združeniu Matúšovo kráľovstvo pre rok 2008 vo výš-
ke 25 000.- Sk. Štatutár združenia je povinný spôsob využitia 
predmetnej dotácie v roku 2008 predložiť v správe OZ do 
31.01.2009.
Peniaze budú poukázané na účet občianskeho združenia.
UZNESENIE č.  106
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje priložený Plán obce 
Podolie na zavedenie eura a zároveň schvaľuje zloženie Euro 
tímu - pracovnej skupiny zodpovednej za prípravu na hladké 
zavedenie Eura v zložení : Za poslancov obce, členovia komi-
sie LFM: Mgr. Peter Čechvala, Ing. Dušan Gúčik, za zamest-
nancov obce: Jozefína Cagalová, Oľga Straková, Eva Machá-
čová.
UZNESENIE č.  107
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje zrušenie príspevko-
vej organizácie obce Obec Podolie – prevádzky, IČO 35603992, 
sídlo 916 22 Podolie 566, zapísané v živnostenskom registri 
Obvodného úradu v Novom Meste nad Váhom, číslo ŽR 304-
7128,  k 31.12.2008.
UZNESENIE č.  108
Obecné zastupiteľstvo v Podolí berie na vedomie návrh návrhu 
rozpočtu obce Podolie a ZŠsMŠ Podolie pre rok 2009 a obo-
známenie s tvorbou Programového rozpočtu obce Podolie pre 
rok 2009.
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje Komisiu tvorby pro-
gramového rozpočtu obce Podolie pre rok 2009 v zložení: 
Správca programu: Mgr. Anna Čechvalová, starostka obce
Gestor programu: Jozefína Cagalová, Ostatní členovia: za 
poslancov obce: členovia komisie LFM: Mgr. Peter Čechvala, 
Ing. Dušan Gúčik, za zamestnancov obce: Oľga Straková, Eva 
Macháčová, za ZŠsMŠ Podolie:  RNDr. Janka Schreibero-
vá
UZNESENIE č.  109
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje Správu o výchovno-
vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ Podolie, jej výsledkoch a podmi-
enkach za školský rok 2007/2008, bez výhrad.
UZNESENIE č.  110
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  schvaľuje odpredaj časti obec-
ného pozemku v súlade s uznesením OZ č. 22/2008, z PK p.č. 
910/7, ktorý sa podľa GP č. 34493956-77/08 z nej odčleňuje a 
je tu označený ako diel ,,4,, o výmere 27 m2 a z ktorého vznik-
ne nová p.č. 799/4, výmera 27 m2, zastavaná plocha v pros-
pech kupujúcich Jolana  Klimová, rod. Bobocká, nar. 6.5.1945, 
bytom 916 23 Pobedim č. 152  v 3/4, Mário Srnec, rod. Srnec, 
nar. 18.10.1972, bytom Železničná 33, 916 21 Čachtice  v 1/8, 
Tomáš Srnec, rod. Srnec, nar. 15.12.1976, bytom 916 22 Podo-
lie 480 v 1/8 za cenu 50,- Sk za 1 m2, čo je spolu 1.350,- Sk, 
ktoré vyplatia kupujúci v uvedenom pomere do pokladne obce 
alebo na jej účet banke do 14 dní po podpise kúpnej zmluvy s 
tým, že ostatné náklady spojené s prevodom znášajú kupujúci.
UZNESENIE č.  111
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  schvaľuje  odpredaj častí obec-
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ného pozemku v časti obce Podolské kopanice, z PK p.č. 3751, 
ktoré sa podľa GP č. 34493051-84/2008 z nej odčleňujú a sú 
tu označené ako diel ,,36,, o výmere 73 m2, ktorý sa pričleňuje 
do p.č. 2647/1 a diel ,,37,, o výmere 39 m2, ktorý sa pričleňu-
je do p.č. 2648 , v prospech kupujúcich: Vozárová Iveta, rod. 
Batková, nar. 24.9.1965, A. Hlinku 37/5, 921 01 Piešťany v 1/3, 
Milan Batka, rod. Batka, nar. 29.3.1960, A. Hlinku 61/07, 921 
01 Piešťany v 1/3, Pepová Marta, rod. Batková, nar. 1.5.1958, 
Halalovka 2368/15, 911 01 Trenčín v 1/3, za cenu 50.- Sk za 
1 m2, čo je za 112 m2, suma 5.600.- Sk. Náklady s prevodom 
budú znášať kupujúci, kúpnu cenu vyplatia kupujúci do poklad-
ne obce alebo na jej účet banke do 14 dní po podpise zmluvy.     
UZNESENIE č.  112
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  schvaľuje  odpredaj časti 
obecného pozemku v k.ú. Podolie, z PK p.č. 910/3, ktorý sa 
podľa GP č. 34493956-49/08 z nej odčleňuje a je tu označe-
ný ako diel ,,7,, o výmere 8 m2 a pričleňuje sa do p.č. 751, v 
prospech kupujúcich: Jozef Mašán, rod. Mašán, nar. 1.8.1951,  
bytom Ožvoldíkova 9, 841 02 Bratislava v 7/12, Aurelia Palcú-
tová, rod. Mašánová, nar. 12.12.1931, bytom 916 22 Podolie 
586 v 5/12, za cenu 100.- Sk za 1 m2, čo je za 8 m2, suma 
800.- Sk. Náklady spojené s prevodom budú znášať kupujúci, 
kúpnu cenu vyplatia kupujúci do pokladne do 14 dní po podpi-
se zmluvy. 
UZNESENIE č. 113
Obecné zastupiteľstvo v Podolí v súlade s § 11 ods. 4. písm. b) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, poveruje staros-
tu obce vykonávať zmeny rozpočtu obce v rozsahu do výšky 
200.000.- Sk, pričom sa ale nemôže meniť celkový objem roz-
počtovaných príjmov a výdavkov.
UZNESENIE č. 114
V náväznosti na uznesenie OZ č. 97/2008, Obecné zastupi-
teľstvo v Podolí schvaľuje zmenu termínu začiatku nájmu 
priestorov v objekte zdravotného strediska za účelom masáží, 
pre pani Jarmilu Vicianovú, bytom Nové Mesto nad Váhom z 
01.11.2008 na termín 1. februára 2009. O tomto uznesení bude 
pani Vicianová písomne upovedomená.
UZNESENIE č. 115
Obecné zastupiteľstvo v Podolí poveruje stavebnú komisiu 
obce, posúdiť možnosť odpredaja časti parcely č. 1685 o 
výmere 25 m2 na výstavbu žumpy k rodinnému domu č. 428, 
pre vlastníčku domu číslo 428, pani Silviu Minarovičovú, bytom 
Voderady.
Predseda stavebnej komisie bude o výsledku informovať OZ 
dňa 15.12.2008.
UZNESENIE č. 116
Obecné zastupiteľstvo v Podolí v súlade s podľa § 18a ods. 6. 
zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, určuje od 4. januára 
2009 pracovný čas kontrolóra obce Podolie na 3 (tri) hodiny 
týždenne. 
UZNESENIE č. 117
Obecné zastupiteľstvo v Podolí na základe podľa § 18a ods. 
2., zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, vyhlasuje na deň 
15.12.2008 voľbu hlavného kontrolóra obce Podolie na ďalšie 
6 (šesť) ročné obdobie.
UZNESENIE č. 118
Obecné zastupiteľstvo v Podolí ukladá poslancom OZ a fi nan-
čnej účtovníčke obce, pripraviť návrh na zmenu VZN č. 1/2008 
o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v časti miestneho poplatku 
za komunálne odpady v spôsobe a výške stanovenia poplatku 
pre rok 2009.

XIII. zasadnutie, 15. decembra 2008
UZNESENIE č.  119

Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje  pána Jozefa Gúčika 
za kontrolóra obce Podolie na 6 ročné obdobie od 4.1.2009.  
Plat hlavného kontrolóra je 1,54 násobok priemernej mzdy  
pracovníka v národnom hospodárstve. Úväzok hlavného kont-
rolóra obce Podolie bol stanovený Uznesením OZ č. 116 na 3 
hodiny týždenne. 
UZNESENIE č.  120
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje tieto predmety čin-
nosti pre obec Podolie. VOĽNÉ ŽIVNOSTI: 1.1 Poskytovanie 
služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, 14.1 Výroba jed-
noduchých výrobkov z kovu, 17.3 Podnikanie v oblasti nakla-
dania s iným ako nebezpečným odpadom, 18.1 Prípravné prá-
ce k realizácii stavby, 18.2 Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 
18.3 Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a 
interiérov, 19.1 Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému  
spotrebiteľovi, (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom 
živnosti (veľkoobchod), 19.7 Oprava obuvi, brašnárskeho a 
sedlárskeho tovaru, 20.1 Nákladná cestná doprava vykonáva-
ná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojné-
ho vozidla, 22.2 Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia 
v spojení s predajom na priamu konzumáciu, 25.2 Prenájom 
nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných 
služieb spojených s prenájmom, 25.3 Prenájom hnuteľných 
vecí, 27.1 Administratívne služby, 27.2 Činnosť podnika-
teľských, organizačných a ekonomických poradcov, 30.1 Pre-
vádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zaria-
dení, 30.2 Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských 
podujatí, 31.5 Reklamné a marketingové služby. KONCESO-
VANÉ ŽIVNOSTI: SKUPINA 314 – Ostatné: 1. Prevádzkovanie 
pohrebiska a Prevádzkovanie pohrebnej služby.
UZNESENIE č. 121
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v súvislosti so zrušením pre-
vádzok a schválením hlavných činností pre obec Podolie prija-
tie nových pracovníkov do pracovného pomeru  obce Podolie 
na plnenie úloh.
UZNESENIE č.  122
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje z dôvodu prechodu 
slovenskej koruny na euro zmeny týchto Všeobecne záväz-
ných nariadení s platnosťou od 1.1.2009:
A) Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2003 O poplatkoch za poskytovanie 
opatrovateľskej služby, 
B) VZN č. 3/2008 o  Výške mesačného príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov na činnosti škôl a školských zariadení v obci 
Podolie:
UZNESENIE č.  123
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje  Návrh  dodatku č. 1 
k VZN č. 1/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Príloha č.1
UZNESENIE č.  124
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje úpravu rozpočtu 
obce na rok 2008.
UZNESENIE č.  125
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  schvaľuje rozpočet školy ZŠ s 
MŠ na rok 2009 
UZNESENIE č.  126
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  schvaľuje  rozpočet obce na 
rok 2009 a berie na vedomie rozpočty s výhľadom na roky 
2010, 2011.
UZNESENIE č.  127
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  schvaľuje  programový rozpo-
čet obce Podolie na rok 2009.
UZNESENIE č. 128
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje nájomné za nájom 
priestorov KD v Podolí, viď. tabuľku v prílohe /Poplatky za pre-
nájom kultúrneho domu/
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UZNESENIE č. 129
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  schvaľuje   žiadosť  det-
skej organizácie FÉNIX o fi nančný príspevok na činnosť pre 
rok 2008 vo výške 5 000 Sk. Dotáciu vyúčtuje žiadateľ do 
31.1.2009. 
UZNESENIE č. 130
OZ schvaľuje vykonanie inventarizácie majetku obce Podolie 
a ňou zriadených organizácií k 31.12.2008.
OZ schvaľuje komisie tak ako boli schválené Uznesením 
č.7/2006 dňa 28.12.2006 s týmito zmenami: 
a) V hlavnej inveterizačnej komisií sa nahrádza členka komi-
sie Ing. Marta Kučerová za Jozefínu Cagalovú, fi nančnú 
účtovníčku obce. b) V inventarizačnej komisii pre majetok v 
ZŠ s MŠ a areálu futbalového štadióna sa nahrádza členka 
komisie Jozefína Cagalová za Vlastu Masárovú, poslankyňu 
OZ 
UZNESENIE č.131
a) OZ schváli odpredaj pre pani Silviu Minarovičovú bytom 
Voderady po zhotovení GP, ktorým sa oddelí časť parcely č. 
1685 o výmere 25 m2 na výstavbu žumpy k rodinnému domu 
č. 428. 
b) OZ v Podolí doporučuje starostke obce riešiť problém túla-
vých psov, odvoz do útulku náklady majiteľa.
XIV. zasadnutie, 05. februára 2009

UZNESENIE č. 132
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje  predloženie 
žiadosti o nenávratný  fi nančný príspevok v rámci opatrenia 
2.2 Operačného programu Konkurencie schopnosť a hospo-
dársky rast na realizáciu  projektu ,, Rekonštrukcia verejného 
osvetlenia obce Podolie I. etapa, realizovaný obcou Podolie. 
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje realizáciu projektu 
po schválení žiadosti o nenávratný fi nančný príspevok. Obec-
né zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje fi nancovanie projektu vo 
výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. 
spolufi nancovanie vo výške 12.549,58 €.  
UZNESENIE č. 133
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje odkúpenie čas-
ti pôvodnej PK p.č. 1003 o výmere  1253m2 (časť Mlyny), 
zapísanej v časti „iné údaje“ v LV č, 61 pre k.ú. Podolie, pre 
vysporiadanie vlastníctva miestnej komunikácie a verejného 
priestoru podľa geom. plánu číslo 225-124/2008 vo výške do 
1,66 € / m2 . 

Predaj: malá sála s chodbou 118 € 3 126 Sk
malá sála 93 € 2 802 Sk
chodba na celý de 33,20 € 1 000 Sk
chodba as  celý de 26,60 € 801 Sk
chodba as  5hodín 13,30 € 400,70 Sk

Svadba: ve ká sála s malou 199,20 € 6 000 Sk
malá sála 149,40 € 4 501 Sk

Kar: 33,20 € 1 000 Sk

Rodinné oslavy: 40 € 1 205 Sk

Stužková: 166 € 5 000 Sk

Diskotéky a tanečné zábavy: 230,00 € 6 929 Sk

Spolo enské organizácie a neziskové ob ianske združenia so sídlom v obci Podolie
majú z avu  na nájomnom 50 %

Firemné akcie:

do 100 udí 199,20 € 6 000 Sk
od 101 udí 332,00 € 10 000 Sk

K cene nájomného sa pripo ítavajú platby za spotrebu energie (plyn, elektrina)
pod a aktuálnej ceny, poplatok za rozbité a poškodené veci a istenie obrusov.

Ob ania Podolia majú pri karoch, rodinných oslavách a svadbách majú 10% z avu.
Zamestnanci a poslanci obce majú 50% z avu na nájomnom (nie na energiách).

28 5E+05 Prijaté bankové úvery dlhodobé      132 775,68    4 407 464,71 464,71
29   VÝDAVKOVÉ        76 644,76    2 544 46,47 53,11
30 8E+05 Splácanie dlhodobých bankových úverov        40 031,87    1 329 46,47 53,11
31   Prevod z prostriedkov RF        36 612,89    1 215     
              
              
       (€)  (tis Sk) (tis. €) (tis. €) 
  C. Kapitálový rozpočet         
31   PRÍJMY      579 997,34    19 252     
32   Dotácia z MVRR SR      578 337,65    19 197     
33 2E+05 Predaj pozemkov          1 659,70    55 33,19 33,19
       
34   VÝDAVKY       665 206,13   22 081 554,57 554,57
35 711 Nákup pozemkov        24 895,44    826 33,19 33,19
36 713 Nákup strojov, prístrojov                      -     0 18,59 16,60
37 7E+05 Nákup výpo tovej techniky                      -     0 1,99 2,66
38 7E+05 Nákup strojov, prístrojov, náradia at .                      -     0 16,60 16,60
39 716 Prípravná a projektová dokumentácia        16 596,96    551 16,60 16,60
40 717 Realizácia stavieb a techn. zhodnotenia        14 937,26    496 486,19 488,18
41 7E+05 Realizácia nových stavieb                      -     0 479,55 479,55
42 7E+05 Rekonštrukcia a modernizácia      608 776,47    20 208 6,64 8,63
          
  D. Základná škola s MŠ         
43   VÝDAVKY      375 755,16    12 473 391,69 395,01
44   prenesené kompetencie      279 492,80    9 277 278,83 282,15
45   originálne kompetencie        96 262,36    3 195 112,86 112,86
          
46   Bežné rozpočtové príjmy spolu      802 462,99    26 637 816,57 834,83
47   Bežné rozpočtové výdavky spolu      397 629,96    13 199 321,75 330,05
48   Finančné operácie príjmové      132 775,68    4 407 464,71 464,71
49   Finančné operácie výdavkové        76 644,76    2 544 46,47 53,11
50   Kapitálový rozpočet príjmový      579 997,34    19 252 33,19 33,19
51   Kapitálový rozpočet výdavkový      665 206,13    22 081 554,57 554,57
52   Základná škola s MŠ - výdavky      375 755,16    12 473 391,69 395,01
           
53   PRÍJMY CELKOM 1 515 236,01 50 297 1314,48 1332,74
54   VÝDAVKY CELKOM 1 515 236,01 50 297 1314,48 1332,74
       
 Rozpo et schválilo OZ d a 15.12.2008 Uznesením . 126/2008    
       
   Mgr. Anna echvalová   
            starostka obce   

ý y
  A. Bežný rozpočet 2009 2009 2010 2011 

      ( € ) 
(tis. 
Sk) (tis. €) (tis. €) 

1   PRÍJMY         
    Bežné príjmy spolu      802 462,99  26 637 816,57 834,83

2 100 Da ové      461 893,38    15 332 490,27 487,95
    Výnosy dane z príjmov      381 730,07    12 671 426,21 431,52
    Da  z nehnute ností        39 832,70    1 322 39,83 39,83
    Dane za špeciálne služby        40 330,61    1 339 24,23 16,60

3 200 Neda ové        50 952,62    1 691 51,45 53,11
              

4 300 Granty a transfery      289 616,94    9 614 274,85 293,77
5   Ostatné        10 124,15    336 9,29 11,62
6   Škola, prenesené kompetencie      279 492,80    9 277 265,55 282,15

    Vlastné príjmy ZŠ          6 273,65    208     
              

7   Daňové príjmy      461 893,38    15 332 490,27 487,95
8   Nedaňové príjmy        50 952,67    1 691 51,45 53,11
9   Granty a transfery      289 616,94    9 614 274,85 293,77

10   BEŽNÉ ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU      802 462,99    26 637 816,57 834,83
          
11   VÝDAVKY         
12 600 Bežné výdavky spolu      397 629,96    13 199 321,75 330,05
13 610 Mzdy        80 030,54    2 657 74,69 76,35
14 620 Poistné        31 202,28    1 036 26,22 26,56
15 631 Cestovné náhrady             497,91    17 0,46 0,46
16 632 Energie, komunikácie        88 461,79    2 936 69,71 73,03
17 633 Materiál        42 421,83    1 408 26,56 28,21
18 634 Dopravné          5 808,94    193 8,30 8,30
19 635 Rutinná a štandardná údržba        49 790,88    1 653 19,92 19,92
20 636 Nájomné             165,97    6 0,07 0,07
21 637 Služby        66 387,84    2 204 38,84 39,83
22 641 Transfery v rámci verejnej správy          3 319,40    110 24,56 23,24

23 642 
Transfery jednotlivcom a právnickým 
osobám          3 319,39    110 14,94 14,94

24 644 Transfery nefinan ným subjektom        11 617,87    386 0,66 0,66
25 651 Splácanie úrokov v tuzemsku        14 605,32    485 16,83 18,49
              

26   
BEŽNÉ ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY 
SPOLU      397 629,96    13 199 321,75 330,05

          
  B. Finančné operácie         
27   PRÍJMOVÉ      132 775,68    4 000 464,71 464,71

Rozpočet obce Podolie pre rok 2009 
s výhľadom na roky 2010 2011

Poplatky za prenájom kultúrneho domu



Pochovávanie basy 2008
Ďakujeme všet-
kým divákom, 
ktorý sa prišli v 
utorok 5.2.2008 roz-
lúčiť s našou basou a 
pochovať ju na konci 
fašiangov. Najväčšie 
poďakovanie patrí 
našim účinkujúcim, 
hlavne maskám, kto-
ré boli vynikajúce a 

tiež dychovke Podolanka, ktorá hrala do tanca i smútoč-
ného pochodu. 
 

Podolské hody 2008
Podolské hody, to 
je sviatok pre celú 
dedinu. Príde veľa 
návštev do rodnej 
obce a preto celý 
nedeľňajší deň musí 
byť skvele priprave-
ný. Tohto roku nám k 
tomu pomohlo i krás-
ne počasie. Po sláv-
nostnej omši v kostole, ktorého patrónom je Sv. Juraj, 
bol v rodinách slávnostný obed. Poobede sme sa všetci 
streli na pripravených podujatiach: pri kolotočoch, pre-
dajných stánkoch, na vystúpení dychovej hudby Texti-
lanka, pri zručných remeselníkoch, v areáli Matúšovho 
kráľovstva pri maketách hradov, na futbale. Ďakujeme 
všetkým organizátorom za možnosť krásneho prežitia 
našich hodov a tešíme sa už na tie ďalšie v roku 2009. 
 

Stavanie mája 2008
Stavanie „májov“ bolo tradíciu, ktorá sa v posledných 
rokoch vytratila z nášho života. S malou skupinou kul-
túrnych nadšencov sme v tomto roku chceli túto tradíciu 
začať obnovovať. Za spevu ľudových piesní doprevádza-
ných harmonikou a dychovou hudbou Podolanka, sme si 
postavili vysoký máj priamo pred kultúrnym domom. 

Všetci prítomní zdobili máj farebnými stužkami 

Divadlo z Brna DON QUIJOTE de la mANCHA 
v KD Podolie

D n e s 
4. mája 
2008 sme 
si mohli 
pozrieť v 
KD vystú-
penie Diva-
dla klau-
niky Brno, 
ktoré bolo 
didaktickou 
klaunikyá-
dou inšpirovanou románom MIGUELA de CERVANTESE 
SAAVEDRU, podľa vzoru učiteľa národov Jána Ámosa 
Komenského. Výkony hercov na javisku i v hľadisku boli 
veľmi profesionálne, zamerané na náročnejšieho divá-
ka. Škoda, že prišlo málo občanov, hlavne málo mladých 
ľudí, žiakov a stredoškolákov, ktorým bol dej a spôsob 
vystúpenia smerovaný. 
 

Deň matiek 2008
Druhú májovú nedeľu poďakovali v kultúrnom dome svojim 
mamičkám deti Základnej školy a Materskej školy v Podolí 
krásnym srdečným programom. Všetkým mamám zahra-
la aj dychová hudba Podolanka. Novoprepracované kon-

V KRÁTKOSTI O AKCIÁCH ORGANIZOVANÝCH ALEBO SPOLUORGANIZOVANÝCH 
OBCOU OD ZAČIATKU ROKU 2008 DO 19. APRÍLA 2009
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UZNESENIE č. 134
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje odkúpenie parciel :
a) Dve parcely pod trhoviskom podľa GP č. 34493956-80/08 
úradne overeného Správou katastra v Novom Meste nad Váhom 
dňa 9.1.2009 pod č. 947/2008 a to PK p.č. 741/1 o výmere 97 
m2  v GP označenú ako diel „4“, ktorý bude súčasťou novej p.č. 
420, o výmere 749 m2  a pôvodnú p.č. 738 o výmere 105 m2 v 
GP vyznačenú ako diel „1“ z ktorého vznikne nová p.č. 421/1. 
b) Časť cesty smerom k PD Podolie a to pôvodnú PK p.č. 734 o 
výmere 85 m2 zapísanú v PK vložke č. 639  označenú v GP č. 
č. 225-124/2008  ako diel „9“, z ktorej bude vytvorená nová p.č. 
196/5 o výmere 85 m2 a v dohodnutej kúpnej cene 3,30 €/m2 
s tým, že vlastníci pozemkov sa budú  podieľať na nákladoch 
spojených s prevodom nehnuteľností na obec.
UZNESENIE č. 135

Obecné zastupiteľstvo v Podolí  doporučuje starostke obce pre-
veriť možnosti dočasného povolenia stavby pre pána  Kosu, o 
výmere 120 m2.
UZNESENIE  č. 136
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje : 
a) prípravu projektov k Žiadosti o nenávratný fi nančný prís-
pevok „Revitalizácia obce
Podolie“ v rámci opatrenia ROP 4.1. „Regenerácia sídel“ 
b) prípravu projektovej dokumentácie k rekonštrukcii kultúrne-
ho domu.
UZNESENIE č. 137
Obecné zastupiteľstvo doporučuje starostke obce  na návrh 
občanov písomne upozorniť Povodie Váhu k úprave Podolské-
ho potoka v časti od Hlavnej cesty po Jandéch kliny.   
           Vybrané z evidencie uznesení

Pán farár s miništrantami a organistom

Chůdoherec – hlavný predstaviteľ chodil na „chůdách“
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certné 
poda-
nie pri-
s p e l o 
v e ľm i 
k zvý-
š e n i u 
kva l i -
ty ich 
vystú-
penia. 
 
               

 Svojim mamičkám prišli popriať i zatancovať aj prváčikovia

Furmanské preteky – Podolie 2008
P o ľn o h o s p o d á r s k e 
družstvo Podolie v 
spolupráci s Obecným 
úradom v Podolí pripra-
vili 21.06.2008 ďalšie 
kolo dlhodobej súťaže 
„O pohár ZCHKS“. Do 
Podolia zavítalo osem 
párov koní so svojimi 

pohoničmi a zasúťažili si v klasických súťažiach: furman-
ský slalom, začelovanie dreva a ťažký ťah v pároch i v 
jednotkách.
V prvej súťaži dominoval domáci Jozef Halás pred 
Jánom Debnárom z Handlovej. Tretie miesto pripadlo 
Milanovi Podolanovi z Lubinej. So začelením dreva si 
najlepšie poradil Ján Debnár. Milan Podolan nás svojim 
druhým miestom presvedčil o tom, že jeho umiestnenie v 
prvej súťaži nebolo náhodné. Tretí skončil Jozef Matejík 
z Chocholnej – Velčíc. Ťažký ťah je v tomto roku jedno-
značne „vyhradený“ páru koní z Handlovej. Ján Debnár 
potvrdil svoju dominantnosť a jasne zvíťazil. Sekundovať 
mu dokázal len domáci pretekár Jozef Halás s kobylami 
Sylvou a Bertou. Kobylám zmena kočiša jasne prospe-
la. Sú pokojné a na ich výkony sa dá pozerať. Tretím 
miestom príjemne prekvapil Viliam Hodulík z Chocholnej 
– Velčíc. Dominanciu koní z Handlovej potvrdil aj kôň 
Mišo v „Silákovi“, kde zvíťazil pred Sylvou a J.R.-om z 
Podolia, ktorého výkon je prísľubom do ďalších súťaží. 
Tento mladý žrebec absolvoval výkonnostné skúšky na 
jar 2008 a ako predstaviteľ bavorskej línie XXVII Junius 
by mal byť prísľubom pre chov norika na Slovensku.
V celkovom hodnotení furmanských pretekov v Podolí si 
víťazstvo odniesol Pavol Bednár pred Jozefom Halásom 
a tretím Milamom Podolanom.

ANNABÁL 2008 – svadba na dedine
V roku 2008 skupina našich ochotníkov a nadšencov pri-
pravila na tradičný ANNABÁL skvostný, takmer profesio-
nálny, dva a pol hodiny trvajúci program o zvykoch pred 
a počas dedinskej svadby pod názvom „Ako sme sa až 
k svadbe dostali“. Bola to plejáda výkonov našich her-
cov. Do programu sa zapojili deti, mládež i dospelí. Texty 
sme si tiež sami napísali. Pre časť s deťmi pani Anna 
Makarská, pre časť nešťastnej lásky, odchodu na vojnu a 
očakávaného návratu ženícha pred svadbou pán Eugen 

Schreiber a pre samotnú svadbu s predchádzajúcimi 
pytačkami a vitím vienka pán Peter Čechvala. Hudbou 
spestrili program harmonikári Ľubka Gálová a Jozef Čer-
veňanský ml., trubkami Pavol a Peter Čechvalovci s Jan-
kom Štefánikom. V programe sme  mohli počuť krásne 
svadobné piesne v podaní našich speváčok i vidieť rezké 
tance našej mládeže. Celá slávnosť sa začala krojova-
ným sprievodom po dedine, od hasičskej zbrojnice, okolo 
reštaurácie do kultúrneho domu. Nevesta so ženíchom 
sa viezli na vyzdobenom koči, speváčky na voze a ostatní 
kráčali za doprovodu dychovej hudby Podolanka. Všetci 
sme sa stretli v kultúrnom dome, kde začal samotný pro-
gram. Po jeho skončení sa mohli všetci zabaviť a zatan-
covať si pri dychovej hudbe Podolanka a hudobnej skupi-
ne Excelent. Všetkým účinkujúcim ešte raz veľmi, veľmi 
ď a k u -
j e m e 
za ich 
t r pez l i -
vosť, čas 
a ochotu 
pripraviť 
t a k ý t o 
výborný 
program 
pre svo-
jich spo-
luobča-
nov.
 

Martinské matičné slávnosti
Mladí zástup-
covia našej 
obce, spolu so 
starostkou Mgr. 
Annou Čechva-
lovou, sa 2. 
augusta 2008 
zúčastnili Mar-
tinských matič-
ných slávností, 
ktoré sa konali 
pri príležitosti 

145. výročia založenia Matice slovenskej a 40. výročia 
jej oživotvorenia. Najprv sme navštívili rodný dom Jozefa 
Cígera Hronského v Martine. Tento známy spisovateľ bol 
aktívny pracovník a správca Matice slovenskej. V sobotu 
2. augusta sa slávností zúčastnil i predseda vlády SR 
Róbert Fico a predsedovia koaličných strán SNS a ĽS 
– HZDS Ján Slota a Vladimír Mečiar, ktorí najskôr sláv-
nostne položili vence na Národnom cintoríne v Martine a 
následne sa presunuli do areálu martinského amfi teátra, 
aby sa prihovorili všetkým prítomným.
 

Najkrajšia predzáhradka 2008
Československá obchodná banka - Stavebná sporiteľňa, 
Bratislava v spolupráci s obcou Podolie, vyhodnotila súťaž 
medzi našimi spoluobčanmi o najkrajšiu predzáhradku 
roku 2008. ČSOB poskytla ne tento účel 10.000.- Sk, 

Pri návšteve rodného domu J. C. Hronského
 v Martine
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ktoré dostali prví 
piati výhercovia. 
Umiestnenie: 1. 
miesto Eva Mrvo-
vá, č.d. 789, 2. 
miesto Zuzana 
Žinčíková, č.d. 
314, 3. miesto 
Marián Lacko, 
č.d. 35, 4. miesto 
Mária Slobodová, 
č.d. 547, 5. mies-
to Viera Šagátová, č.d. 963. 
 

Beseda k 40. výročiu Okupácie v auguste 1968
V zasadačke 
KD Podolie bola 
24.08.2008 beseda 
s kultúrnym publi-
cistom, novinárom 
a prekladateľom Dr. 
Milanom Čechva-
lom, autorom kni-
hy ZASTAVENIE V 
ČASE, ako prvej z 
pripravovanej triló-
gie, ktorá sa dotkla 

jednej z najtragickejších udalostí novodobých dejín Čes-
koslovenska - okupácii v auguste 1968. Všetci zúčastne-
ní dostali od autora knihu s jeho venovaním. Za všetkých 
ďakujeme. 
 

Oslavy výročia SNP 2008
V predvečer výročia 
SNP obec Podolie s 
Miestnou organizá-
ciou Slovenského 
zväzu protifašis-
tických bojovníkov 
pripravili tradičnú 
vatru za futbalovým 
ihriskom. Okrem 
výročia SNP sme si 
pripomenuli 1. sep-
tember Deň ústa-
vy SR i 40. výročie 
okupácie vojskami Waršavskej zmluvy v roku 1968. Na 
pozvanie starostky obce prišla oslavy pozdraviť aj Ing. 
Jana Melicherová, členka Krajskej rady Matice sloven-
skej. Návštevníkom bol podávaný guláš, víno, špekáčky 
a k dobrej nálade hrala dychová hudba Podolanka. 

 
Piate výročie otvorenia Parku miniatúr v Podolí

Dňa 15. októbra 2008 sa v areáli Parku miniatúr v Podolí 
stretli všetci, ktorí sa nejakým spôsobom pričinili o jeho 
vznik a rozvoj. Dôvod bol prostý, bolo tomu práve päť 
rokov od otvorenia prvého modelu hradu v tomto areáli 
– hradu Branč. Správca a realizátor myšlienky pán Juraj 
Hlatký v malej sále kultúrneho domu urobil všetkým prí-

tomným pre-
z e n t á c i u 
budovania 
Parku mini-
atúr počas 
týchto päť 
rokov.
Podujatie zahá-
jil pán Hlatký a 
pani starostka 
v Parku mini-
atúr

Návšteva u Ladislava Krausa
Iba starší spoluobča-
nia si asi spomenú na 
mená niekdajších uči-
teľov, Jakuba Krausa 
a jeho manželky Pauly 
Krausovej, ktorí pôso-
bili v Korytnom a Podo-
lí v rokoch 1928 až asi 

1938. Jakub Kraus robil správcu školy – učiteľa, v Koryt-
nom (bývalá svadobka) a neskôr i v Podolí za kostolom. 
Jeho manželka tu učila tiež. Boli sme prekvapení, keď 
ich syn, známy Košický chirurg Doc. MUDr. Ladislav 
Kraus, sa nám prihlásil e-mailom. Napísal, že po prezre-
tí našej internetovej stránky, si okamžite spomenul na 
Podolie, kde prežil časť detstva. Veľmi dobre si spomína 
na uvedené roky a keďže jeho otec mal ako prvý v obci 
fotoaparát, má veľa dobových fotiek z Podolia. Jedného 
jesenného dňa starostka obce pána Krausa navštívila 
a pri príjemnom posedení s týmto bystrým 82 ročným 
človekom, s perfektnou pamäťou, sa dozvedela veľa 
skutočností o našej obci z tridsiatich rokov 20. storočia. 
Získala tiež mnohé dobové fotografi e obce a jej ľudí. 
Pán Kraus má veľmi hodnotný obraz dievčaťa v podol-
skom kroji, ktorý namaľoval akademický maliar Mašá-
ny, keď v tých rokoch rekonštruoval obrazy na stenách 
nášho kostola. Niektoré staré objekty na fotografi ách s 
ich novou podobou si môžete porovnať v našom ďalšom 
príspevku. Veľmi pekne ďakujeme pánovi Krausovi za 
jeho ochotu priblížiť nám dvadsiate a tridsiate roky 20. 
storočia a venovať nám svoj čas. Určite pripravíme z 
jeho materiálov výstavku pre všetkých spoluobčanov a 
tiež im dáme priestor na našej internetovej stránke. Pra-
jeme pánovi Ladislavovi Krausovi veľa zdravia a ešte raz 
ďakujeme.
 

Posedenie dôchodcov 2008
Mesiac úcty k starším, to bolo mot-
to nášho podujatia, kde sme pozvali 
našich jubilujúcich dôchodcov, aby 
sme si ich aj takto v obci uctili. Po prí-
hovore starostky obce a pána farára, 
ich zabavili spevy a tance detí, mlá-
deže i speváčok - rovesníčok. Po dob-
rej večeri, do spevu i do tanca, všetkým 
zahrala dychová hudba Podolanka. 
Ďakujeme všetkým účinkujúcim i tým, 

1. miesto predzáhradka - Eva Mrvová, č.d. 789

Dr. Milan Čechvala a starostka 
obce Mgr. Anna Čechvalová

Starostka obce, pani Melicherová a pán 
Jeřala pri zapaľovaní vatry

Príhovor starostky 
obce



                                                                                                                     Strana 11

ktorí pripravili jedlo a občerstvenie. 

Príhovor pána farára 
a zaspievali im naše 
speváčky v krásnych 
krojoch

Automatizované závlahy na futbalovom ihrisku
Pre skvalitnenie trávového koberca na futbalovom ihris-
ku v Podolí, obec Podolie spolu so sponzormi zabezpe-
čili cez dodávateľa Sigma Slovensko automatizovaný 
zavlažovací systém na jeho celú plochu. Systém bol 
spustený dňa 21.10.2008. Do akcie investovala obec 
Podolie 240.000.- Sk plus práce a sponzori ďalších 
cca 200.000.- Sk. Všetkým sponzorom a realizátorovi, 
zastúpenému Rudolfom Olešom, veľmi ďakujeme. Obec 
už v tomto roku zakúpila na kosenie trávovej plochy 
novú kosačku v hodnote 117.000.- Sk a do konca roka 
investuje ešte do opravy elektrorozvodov na tribúne cca 

150.000.- Sk. Dúfame, že 
tieto všetky investície pod-
poria aktivitu našich futbalis-
tov ku kvalitným výkonom a 
oku diváka lahodiacim futba-
lovým zápoleniam. 
Zástupca realizátora pán Rudolf 
Oleš a starostka obce

Výstava poštových holubov – Podolie 2008
Na konci pretekovej sezóny poštových holubov sa na 
výstave v Podolí,  v tretiu adventnú nedeľu (13.12.2008), 
vyhodnocovali víťazi súťaží a majstrovstiev oblastného 
združenia Trenčín.
Kultúrny dom v Podolí privítal vo svojich priestoroch 202 
poštových holubov a viac ako 150 chovateľov. Okrem 
domácich bolo vidieť aj chovateľov z Trnavy, Považskej 
Bystrice, Senice, Nitry a Topoľčian. Prišli si pozrieť tren-
čianske holuby, či len tak – pri pohári vína, či niečoho 
tvrdšieho podebatovať o spoločnom koníčku a otužiť pri-
ateľské vzťahy. 
Preteková sezóna je náročná, pretože v pretekovom 
pláne je pripravených 19 pretekov, k tomu nácviky a v 
jeseni 5 pretekov mláďat. Kto chce byť úspešný, musí 
koníčku mnohé obetovať. Víkend čo víkend preteky a k 
tomu dennodenná starostlivosť a príprava. Prvý pretek 
letia holuby 1. mája z Veľkého Medziřičí a meria 145 km. 
Vzdialenosti sa potom stupňujú. Najdlhšie preteky sa 
leteli v roku 2008 z  Kolína nad Rýnom, čo predstavuje 
vzdialenosť 820 km. Možno pre laikov neuveriteľná infor-
mácia, ale i návrat z najdlhšieho preteku zvládnu holuby 
pri rannom štarte ešte v ten istý deň.
    Ten, kto získa najvyšší počet bodov zo všetkých pre-

tekov, sa môže pýšiť titulom Generálny majster OZ Tren-
čín. V roku 2008 sa to podarilo Jaroslavovi Košťálovi 
z Dubnice nad Váhom, na druhom mieste sa umiestnil 
Ambrozay Peter z Trenčína a tretie miesto si vylietal 
Koprivňanský Ondrej z Hornej Súče.
     Cieľom výstavy bolo vyhodnotenie jednotlivých kate-
górii, týchto kategórii je 15, kde sa oceňuje 1. až 3. mies-
to. Víťazi kategórii a niektorý i z druhých miest postúpili 
na národnú výstavu, ktorá sa   konala 20.12.2008 v Žili-
ne. Medzi ocenenými sa nestratili aj chovatelia domácej 
ZO Podolie. V kate-
górii E sa umiestnil 
na 2. mieste Gúčik 
Miroslav so svojím 
holubom 03-S-0602-
0104, ďalej v kate-
górii štandard mláďa 
holub sa umiestnil 
holub 08-S-0602-414 chovateľa Alojza Gonu na 3. mies-
te a  top úspechom bolo víťazstvo v kategórii štandard 
mláďa holubica, kde vyhrala holubica pána Gonu s čís-
lom 08-S-0602-419. Špeciálnou kategóriou bola kate-
gória Najkrajší holub výstavy, túto kategóriu vyhral holub 
pána Matúša Viliama z Trenčína.                                                                                   
            Ing. Andrej Benča, predseda výstavného výboru
 

Divadelné predstavenie Figliari spod Poľany
V predvianočnú nedeľu 21. decembra 2008 nám naši mla-
dí herci zahrali v kultúrnom dome divadelné predstavenie 
Figliari spod Poľany, ktoré napísal Ľudo Zelienka (1917 - 
1977) zvaný aj Ujo z Detvy. Pod vedením režisérky pani 
Anny Makarskej sme videli veľa dobrých výkonov našich 
mladých ochotníkov. V hranej rozprávke zasa raz dobro 
zvíťazilo nad zlom, keď zlý rytier Brkošľap (Tereza Bur-
zová) so svojim sluhom (Lenka Červeňanská) nahovorili 
namyslenú princeznú Cifrenu (Martina Dudíková), aby sa 
zbavila svojich dvoch súrodencov - brata Ľubka (Natália 
Likavčanová), sestry Sedmokrásky (Mária Bulková) a zde-
dila tak celý majetok po kráľovnej Ľudmile (Klaudia Dudíko-
vá), svojej matke. Kruté srdce princeznej Cifreny sa preja-
vilo aj vtedy, keď chcela dať zbičovať starého, verného 
baču (Juraj Marák) i napriek tomu, že za neho prosila jeho 
žena (Frederika Burzová), Detvanček (Tomáš Pavlech) 
a zajko (Aďo Macháč). Bičovať starého baču odmietol i 
pandúr (Veronika Čechvalová). Nakoniec sa však všetko 
dobre skončilo, keď v jaskyni našli zajatého princa Ľub-
ka a tu pastieri, Detvanček a zajko, porazili zlého rytiera 
Brkošľapa a všetci zlí boli potrestaní. Ďakujeme aj všet-
kým ostatným hercom v malých rolách za pekné výkony, 
tiež Ľubici Gálovej za nahratie hudby a spevov, šepkárke 
pani Dobromile Červeňanskej a všetým ostatným, ktorí sa 
na príjemnom divadelnom popoludní podieľali. Nakoniec 
sme si všetci navzájom 
zaželali spokojné, vese-
lé, požehnané sviatky a 
vybrali sa s radosťou v 
srdci do svojich domo-
vov. 
Zľava: Cifrena, Sedmokrás-
ka, kráľovná, Detvanček a 
zajko
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PODOLIE – VÍŤAZ 21. ROČNÍKA DEDINSKEJ LIGY 
V ČASTKOVCIACH 2008

V čase pred koncom roka máme väčší dôvod na spomien-
ky, oslavy, zamyslenia. Posledný deň v roku 31. decembra 
sme si pripomenuli významný deň pre priaznivcov futbalu 
v našom regióne. Okrem ukončenia starého roku sme sa v 
pamäti vrátili o takmer 22 rokov späť. Presne na Silvestra, 
teda 31. decembra 1986 pri príležitosti tradičného “silves-
trovského futbalového zápasu“ medzi horným a dolným 
koncom obce Častkovce vznikol nápad založiť „DEDIN-
SKÚ LIGU ( ďalej len DL ) v malom futbale“. Mužstvo 
„PODOLIE“ začalo hrať v DL od jej 7. ročníka. Rok 2008, 
ktorý píše už 21. ročník DL je pre našu obec významný. 
Mužstvo „PODOLIE“ sa po prvýkrát v histórii existencie DL 
stalo absolútnym víťazom s celkovým počtom bodov 44. 
Súpisku víťazného mužstva tvoria títo hráči: Ján BOBOC-
KÝ, Ivan BOBOCKÝ, Ján KRŠKA, Miloš BARTEK, Pavol 
ONDREJKA, Jozef MASÁR, Ján PALCÚT, Tibor TORÁČ, 
Juraj HOLÍK, Ján KUBRICKÝ, František KOVÁĽ. Najlep-
ším strelcom mužstva „PODOLIE“ za rok 2008 sa stal 
Ján PALCÚT. Titul „ KRÁĽ STRELCOV“ DL za rok 2008 
si za 25 gólov strelených do brány súpera odniesol Jozef 
BUCHEL (mužstvo DRIENKA). Konečná tabuľka DL : 1. 
PODOLIE 20 14 2 4 86 : 47 44, 2. PARADISO 20 12 2 6 
57 : 37 38, 3. DRIENKA 20 12 1 7 86 : 63 37, 4. TRAMIN 
20 9 2 9 67 : 70 29, 5. AS ROMA 20 6 1 13 66 : 92 19, 6. 
SLOVAN 20 2 2 16 44 : 97 8. Všetkým hráčom z mužstva 
„PODOLIE“ gratulujem k dosiahnutému úspechu a záro-
veň im ďakujem, že chcú hrať, stretávať sa a robiť niečo 

„ aj pre druhých“. Ostat-
ným hráčom DL želám, 
nech spokojnosť, vzájom-
ná úcta, dobrá nálada a 
športový duch sprevádza 
naše spoločné stretnutia.                        
Ján BOBOCKÝ 
Podolskí víťazi turnaja. Zľava 
hore: Ján PALCÚT, František 
KOVÁĽ, Pavol ONDREJKA, 
dolu: Miloš BARTEK, Ján KRŠKA 
a Ján BOBOCKÝ 

Blahoprianie v roku 2008  oslavujúcim manželom 
50. a 25. výročie spoločného života

Obec zastúpená jej starostkou pozvala do obradnej siene 
KD manželské páry, ktoré v roku 2008 oslávili svoje 50. a 
25. výročie sobáša. Pozvanie prijalo 9 manželských pá-
rov. Starostka obce všetkým manželským párom popri-
ala veľa šťastia, zdravia, trpezlivosti a vzájomnej lásky 
do ďalšieho spoločného 
života. Po slávnostnom prí-
hovore, básni a piesňach si 
všetci spoločne posedeli a 
pospomínali na všetky tie 
rýchlo ubehnuté roky. 
 Manželia Masároví, Čechvaloví a 
Šprlákoví

Uvítanie novonarodených detí v roku 2008 do našej obce
Sme radi každému novému životu, každému dieťaťu, 
ktoré sa v našej obci narodí. Starostka obce pozvala 

na slávnostné uvítanie 
do radov našich spolu-
občanov všetky novo 
narodené deti roku 
2008. Po krátkom pro-
grame popriala starost-
ka obce všetkým veľa 
zdravia, trpezlivosti pri 
výchove ich detí, odo-
vzdala každému dieťatku malý darček a 2000.- Sk. 
 

Klzisko na našich kopaniciach v zime 2008/2009
Túto zimu začalo mrznúť až na prelome rokov 2008/2009. 
Na Silvestra na kopaniciach dorobili klzisko, kde si hneď 
aj zahrali hokej a korčuľovali sa. Na Nový rok pokračo-
vali v korčuľovaní a korčuľovali 
sa  až ich boleli nohy (zima im 
nebola, mali varené víno). Pri 
klzisku bol aj krásne namrznutý 
vodopád. 
 Musel sa odhŕňať aj napadnutý i „nast-
rúhaný“ sneh.

Dedinský detský karneval 2009
V nedeľu 1. februára 2009 sa náš kultúrny dom naplnil 
deťmi v maskách, pretože bol DDK (Dedinský detský kar-
neval). Obec Podolie ho usporiadala za výdatnej pomo-
ci vedenia ZŠsMŠ v Podolí, žiackeho parlamentu ZŠ, 
kapely EXCELENT, poslancov OZ Podolie a samozrej-
me rodičov detí, ktorí vytvorili priam umelecké dielka pre 
svoje ratolesti. Celým programom nás viedli konferova-
ním manželia Schreiberoví za asistencie pani zástupkyne 
Gahérovej. Členovia žiackeho parlamentu tiež pomáhali 
a pripravili pre deti v maskách zábavné hry. Súčasťou 
popoludnia bola aj tombola, do ktorej ceny zabezpečila 
hlavne obec Podolie, ale aj sponzor spoločnosť PRET-
TY TRADING s.r.o. Už tradične sa podávali výborné 
fašiangové šišky 
s džemom a mar-
huľovou penou, 
ktoré napiekli pri-
amo na akcii naše 
kuchárky pani 
Križáková a pani 
Zelová. Ďakujeme 
všetkým za skvele 
pripravenú zábavu 
v toto nedeľné popoludnie a už sa tešíme na budúcoroč-
ný, fašiangový karneval. 
 

Pochovávanie basy 2009
A tak sme basu zasa pochovali ... 21. februára 2009 sme 
spoločne v našom kultúrnom dome na konci fašiangu 
pochovali basu. Bola to smutne-veselá udalosť. Ako sa 
na záver fašiangu patrí, prišli aj masky a musíme pove-
dať, že naši občania majú dobrý vkus i šikovné ruky. Naj-
viac masiek si pripravila podolská Jednota dôchodcov. 
Najprv to boli futbalisti, rozhodca a neskôr plačky v smú-
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točnom sprievode. I mladí nezaháľali, mali sme tu typic-
ké cigánky, ducha-siamske dvojča, Bárby, samozrejme 
hasičov, slepca, róma, atómových technikov z jadrovej 
elektrárne i na všetko pripravenú masku muža v zelenom 
protiatómovom obleku s plynovou maskou. Samozrejme 
tu bol farár, miništrant i organista. Pred pochovávaním 
basy vystúpil imitátor a navštívil nás aj Elvis Presley 
(Martin Směřička z Pobedima). Do tanca a dobrej zábavy 
hrala dychovka Podolanka a kapela Excelent.  

Smútočný sprievod – basu viezli „atómoví inžinieri“

Jednota dôchodcov Slovenska 
– Ako spestruje život dôchodcov v obci.

Z podnetu okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slo-
venska bola založená Jednota dôchodcov Slovenska 
(JDS) v našej obci dňa 22.4.2007. Na ustanovujúcej 
schôdzi bolo prítomných 67 členov. Bol zvolený 7 -člen-
ný výbor a 3 -členná revízna komisia. V súčasnej dobe 
má naša organizácia 115 členov. Na členskej schôdzi 
19.4.2009 sme hodnotili našu prácu za uplynulé obdo-
bie. Bolo potrebné zriadiť klub dôchodcov. Prijali sme 
ponuku pani starostky obce, zriadiť ho v nevyužitom 
pavilóne materskej škôlky. Po murárskych a maliarskych 
úpravách, ktoré zabezpečili pán Alojz Makara a Jozef 

Lednický, natiahli sme koberce, dali nábytok, sedačky, 
stoly, skrine a klub začal fungovať. Tento je otvorený pre 
našich členov každý pondelok od 14,00 do 18,00 hod. 
Pri posedení v klube je možné sa občerstviť kávou (20 
centov) a čajom (10 centov). Všetkých našich členov 
srdečne pozývame na priateľské posedenie.
 V roku 2008 sme 8.augusta usporiadali zájazd 
na termálne kúpalisko Vincov les a 6.12. 2008 sme sa 
zúčastnili pobožnosti Fatimská sobota v Šaštíne, kde 
sme sa na spiatočnej ceste zastavili na Košariskách. 
Naša organizácia úzko spolupracuje s obecným úradom 
pri kultúrno-spoločenských akciách ako je stavanie mája, 
Annabál, pochovávanie basy.
Na členskej schôdzi sme navrhli plán činnosti na rok 
2009. Tento sa týka hlavne jednodňových zájazdov 
na termálne kúpaliská, historické pamiatky a folklórne 
slávnosti. Chceme aj naďalej spolupracovať s obcou 
pri zabezpečovaní kultúrno-spoločenských akcií. Naši 
dôchodcovia svojou činnosťou dokazujú, že im je naša 
obec blízka a záleží im na jej rozvoji a kultúrnom vyžití 
našich spoluobčanov.                      Jozef Červeňanský

Dôchodcov prišiel pozdraviť člen Okresného výboru JD, pán Šimko.

Zaujímajú nás výsledky!? Dnes sme svedkami rozličných 
ankiet: o najlepšieho športovca, hokejistu, futbalistu roka 
na Slovensku alebo na svete. Na obrazovkách TV bežia 
ankety o najlepších moderátorov a hercov. Filmové aka-
démie odovzdávajú Oskarov, zlaté glóbusy a iné ocene-
nia. Raz za rok sa podávajú výročné správy o stave fi rmy, 
úradu, republiky či únie. 
Vždy je to však akoby nejako mimo nás... My si žijeme 
to svoje. A možno nie vždy sme tak spokojní. Pred pár 
dňami sme prežili Veľkonočné sviatky, uvedomujeme si, 
že je tu Ktosi, kto podáva správu o mojom srdci. Vianoce 
a Veľká noc sú sviatkami Ježiša Krista!
Každoročné prežívanie 40 dní pôstnej doby i slávenie 
Veľkej noci – sviatkov umučenia, smrti a zmŕtvychvstania 
Ježiša Krista, nám pomáhajú uvedomiť si hĺbku nášho 
života. Hĺbka je tajomstvo blízkosti sŕdc – toho môjho srd-
ca (toho čo je v ňom) a toho Ježišovho srdca (prebodnu-
tého). Je to hodné zamyslenia. Vieme skritizovať druhé-
ho, ale na sebe nevidíme (či nechceme vidieť)ani kúsok 

zla ani štipku hriechu. Pozri na kríž a na Ukrižovaného... 
„On neprišiel svet odsúdiť, ale spasiť. Kto však neverí, už 
je odsúdený...“ (porovnaj: Jánovo evanjelium  3, 18)
V dobe Starého zákona boli od Boha posielaní proroci, 
ktorí v Božom mene hovorili a hlásali, čo je v ľudských 
srdciach i v medziľudských vzťahoch spráchnivené a 
zhnité...čo už je morálne neudržateľné! Potom prišiel 
Ježiš a stal sa Učiteľom života. Svoje učenie potvrdil 
nielen znameniami, ale hlavne láskou (skutkami lásky) a 
smrťou na kríži. Tomu sa hovorí láska!
Čakáme na výsledky u toho najlepšieho Lekára – „srdci-
ara“. Bojíme sa tých výsledkov? Že urobí s nami krik? 
Nemusíš sa báť! Ježiš – ktorý bol ukrižovaný a vstal na 
tretí deň z mŕtvych – ti poradí. A poradí ti dobre pre tvoj 
život. Zodvihni teda svoje oči od zeme a jej vecí a pohlia-
dni na kríž, na Ježiša... Ak sa niečo pohlo v tvojom srdci, 
môže zaznieť slávnostné ALELUJA!
                                          Štefan ŠOKA,
       administrátor farnosti

SPRÁVA O SRDCI
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Z AKCIÍ NAŠEJ ŠKOLY

Tak ako každý rok, aj v tomto školskom roku učitelia Základ-
nej školy s materskou školou Podolie pripravujú nadaných 
žiakov na predmetové olympiády, recitačné, športové i pro-
gramátorské súťaže. Sme spokojní, že sa niť úspechov z 
minulých rokov  nepretrhla a darí sa nám aj v tomto roku. 
Spomeniem najvýraznejšie úspechy:
✔ Matej Bulko z 8. A tento šk. rok siahol na dno svojich 
síl, zúčastnil sa až na 5 predmetových olympiádach. Najús-
pešnejší bol v geografi ckej olympiáde, kde sa prebojoval po 
2. mieste na okrese a 2.mieste na kraji do celoslovenského 
kola v Košiciach, kde skončil ako úspešný riešiteľ na 10. 
mieste.  Okrem toho bol druhý v okresnom kole Fyzikálnej 
olympiády, druhý v okresnom kole Biblickej olympiády a 
štvrtý v okresnom kole Dejepisnej olympiády.
✔ Výborne sa darilo aj našim gymnastickým hviezdam 
z 1. stupňa v súťaži Gymnastický štvorboj – gymnastky z 1. a 
2. ročníka (Nina Durcová, Hanka Dudíková, Hanka Meliche-
rová, Lívia Lysáková, Terézia Urbanová a Stanka Kubaláko-
vá) vyhrali okres a v kraji skončili strieborné. Gymnastky z 
3. a 4. ročníka skončili v okrese na 2. mieste. 
✔ Každoročne žnú úspechy aj naši programátori v 
Baltíkovi. Tím Hluční netopieri  – Marek  a Patrik Čechvalov-
ci z 5.A skončili v krajskom kole v kat. A na 2. mieste a tím 
Crazy Frogs – Beátka Maráková zo 6.A a Lucia Masárová 
z 5.A v kat. B na 4. mieste. Oba tímy postupujú do celoslo-
venského kola do Košíc, kde nás budú reprezentovať cez 
hodový víkend od 24.4. do 26.4.
✔ Strelci zo vzduchovky dosiahli úspechy ešte v 

jeseni. Družstvo chlapcov v zložení Marek Kostolány zo 
7.A, Matej Bulko z 8.A, Mário Bokor z 9.A skončili na okre-
se ako víťazi a tak postúpili do krajského kola, kde skončili 
ako druhí. Marek Kostolány v jednotlivcoch získal bronz. 
Družstvo dievčat skončilo v okresnom kole ako druhé.
✔ Vo Fyzikálnej olympiáde sa tiež darilo. Klaudia 
Dudíková zvíťazila v okresnom kole a na krajskom kole 
skončila ako úspešná riešiteľka. 
✔ V recitáciách sa nám darilo v okresných kolách. V 
Šalianskom Maťkovi skončili Karin Kováčiková zo 7.A ako 
druhá a Martina Krajčíková z 3.A ako tretia. V Rozprávko-
vom vretienku bola Eliška Trpíšková tretia.
✔ Z ďalších úspechov treba spomenúť 4.miesto Natá-
lie Likavčanovej z 8.A v okresnom kole Olympiády z ang-
lického jazyka, 1 miesto Mareka Čechvalu z 5.A a 2.mies-
to Beátky Marákovej zo 6.A v okresnom kole Geografi ckej 
olympiády a víťazstvo starších chlapcov futbalistov v obvod-
nom kole Turnaja v malom futbale.
✔ Poslali sme aj práce do celoslovenskej výtvarnej 
súťaže Poznáš tajomstvo grafi ky. Tri práce našich žiakov - 
Dominika Košťála, Natálie Čechvalovej a Márie Herákovej 
boli ocenené a vybrané na celoslovenskú výstavu.
To boli len tie najvýraznejšie úspechy tohto šk. roka. Je ich 
však podstatne viac hlavne v športovej oblasti a mnoho 
súťaží nás ešte len čaká. Do konca roka ostávajú už len 
dva mesiace, veríme však, že na konto ZŠ s MŠ Podolie 
pribudne ešte zopár bodíkov a našim deťom zopár medailí 
a diplomov.

NAJVÝRAZNEJŠIE ÚSPECHY NAŠEJ ŠKOLY V ŠKOLSKOM ROKU 2008/2009

Tehlička pre Sudán 
Do charitatívnej zbierky sme sa zapojili od 24.3.2009. 
Akciu rozbehla pani zástupkyňa Gahérová, pani učiteľka 
Kiková a žiacky parlament. Každá trieda si nalepila na dve-
re svojej triedy plagát sudánskej školy, na schôdzi žiac-
keho parlamentu si triedy rozdelili, ktorú časť školy ktorá 
trieda bude stavať. Na 2.stupni pani učiteľka Kiková na 
hodinách občianskej výchovy rozprávala deťom o Sudáne, 
deti si pozreli prezentácie a materiály o Sudáne, vysvetlili 
si zmysel zbierky a pozreli si použitie fi nančných prostried-
kov v minulých rokoch. Na 1.stupni menší žiaci rozprávali 
o deťoch v Sudáne na triednických hodinách. Každý, kto 
prispel na zbierku, dostal tehličku, ktorú prilepil na plagát v 
triede. Do zbierky prispeli žiaci školy, literárny krúžok veno-
val časť výťažku z predaja 2.čísla časopisu Superškola a 
prispelo i vedenie školy. Všetci spolu sme vyzbierali krásnu 
okrúhlu sumu 300 €, ktoré sme poslali poukážkou na účet 
zbierky Tehlička pre Sudán. Aj takouto akciou sme chceli v 
pôstnom predveľkonočnom čase primäť deti k zamysleniu 
sa nad tým, že treba nielen brať, ale aj dávať a myslieť na 
iných, oveľa biednejších.

Regionálne kolo programátorskej súťaže 
Baltík 2009 Podolie

11.marca 2009 nás hlavný organizátor programátorskej 
súťaže Baltík 2009 z Košíc požiadal o pomoc. Vedenie 
školy  si povedalo, že odskúša svoje schopnosti a prisľúbi-
lo, že zorganizujeme regionálne kolo súťaže pre celý Tren-

čiansky kraj v našej malej dedinskej školičke.  Okrem nás 
prebehli ešte 4 regionálne kolá - v Stupave, Martine, Svid-
níku a Košiciach. Súťaž prebiehala 18.3.2009 a škola ju 
organizačne zvládla veľmi dobre.  Prišli nám ďakovné mai-
ly od všetkých zúčastnených škôl. Celkovo k nám zavítalo 
17 tímov, spolu 38 súťažiacich a 7 dospelých. Boli tu pro-
gramátori z Považskej Bystrice z 2 škôl, z Dubnice, z Tren-
čína, z Čerenian a Kamenca pod Vtáčnikom. Súťažilo sa 
v 3 triedach, tímy riešili 3 náročné programátorské úlohy, 
v triedach dozorovali naši učitelia, piataci a šiestaci museli 
uvoľniť triedy a preto mali v tento deň riaditeľské voľno. 
Technika nezlyhala, desiata aj obed všetkým chutili a škola 

sa deckám i učiteľom 
páčila.
Aj takýmto spôsobom 
sa dostáva Podolie 
do povedomia širšej 
verejnosti.

⇧ Privítanie programáto-
rov v prírodovednej učeb-
ni       

  
 V jednej z tried počas pro-
gramátorskej súťažeBaltík 
2009 ⇨
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Integrované tematické vyučovanie
V školskom roku 2008/09 sme aj na našej škole naštar-
tovali školskú reformu. Okrem novozavedených predme-
tov akými sú Informatická výchova v 1.roč., Spoločenská 
výchova v 1. a 5. ročníku, Regionálna výchova a Tvorba 
životného prostredia v 5.ročníku sme sa rozhodli skúsiť 
aj nové vyučovacie metódy. Do Plánu práce školy sme 
zakomponovali tri projektové dni, z ktorých jeden deň 
Darujme si zdravie prebehol ešte na začiatku školského 
roka, druhý projektový deň Darujme zdravie Zemi pripra-
vujeme v piatok na Juraja 24.4. Okrem toho sme sa roz-
hodli vyskúšať metódu integrovaného tematického vyu-
čovania (ITV). Sú za nami už dva takéto vyučovacie dni, 
ten druhý sa konal v piatok 16. marca 2009 vo všetkých 
triedach našej školy. Vychytali sme už muchy z 1. dňa 
ITV. Hneď v ten deň sme si na pracovnej porade odo-
vzdali skúsenosti, oboznámili sa s aktivitami v jednotli-
vých ročníkoch, zhodnotili priebeh. Všetci konštatovali, 
že sa učilo oveľa lepšie ako po prvýkrát. Učiteľov do roč-
níkov určilo vedenie školy, témy a náplň dňa si pripravili 
učitelia sami. V každom ročníku učil jeden alebo dvaja 
učitelia celý deň, zvolili si vyučovaciu tému a túto potom 
previazali všetkými predmetmi tohto dňa. V škole nezvo-
nilo, deti neboli stresované skúšaním a písomkami, veľa 
sa tvorilo, súťažilo, hralo, pracovalo sa zábavnou formou. 
A akými témami sme sa zaoberali? Tak napr.  Starostli-
vosť o zdravie, Domáce zvieratá, Dopravné prostriedky, 
Čas a zlomky, Historický román Priamov poklad, Ropu-
cha bradavičnatá, Voda, Kovy a nekovy. A hoci prípra-
va na takéto vyučovanie je náročnejšia, v tomto trende 
chceme aj v budúcnosti pokračovať.

7.ročník – vyjadre-
nie textu piesne telom 
– téma Voda  

6.ročník – hra Počúvaj, 
počítaj, píš – téme Čas a 
zlomky
      

4.ročník – Tvorba plagá-
tov – téma Starostlivosť o 
zdravie                 

3.ročník – súťaž 
v skákaní papi-
erových ropúch 
– téma Ropucha                                                                             
bradavičnatá

Výsledky Testovania deviatakov
Uskutočnilo sa vo všetkých deviatych ročníkoch základ-
ných škôl na Slovensku dňa 11.3.2009. Na našej škole 
testy v tento deň písalo všetkých 18 deviatakov. Naši 
deviataci boli o máličko lepší ako celoslovenský prie-
mer.
             Body školy   Body SR
           Úspešnosť školy   Úspešnosť SR
Slovenský jazyk 12,39                      12,25  
        61,9%          61,3%
Matematika 11,44                  10,60  
        57,2%           53,0%

Obnovenie družby so ZŠ Strání na Morave
Po dlhšej prestávke spôsobenej hlavne administratívnymi 
prekážkami v súvislosti s prechodom našich žiakov cez 
hranice po rozdelení republík sme sa s vedením Základnej 
školy v Strání v januári tohto roka dohodli na obnovení spo-
lupráce medzi našimi školami. 
• 12.februára 2009 sa po prvýkrát  stretlo vedenie 
ZŠ Strání a obce Strání s vedením ZŠ s MŠ Podolie. Na 
návštevu k nám zavítala  pani riaditeľka Irena Michalčíko-
vá a pán starosta Pavel Mimochodek. S pani riaditeľkou 
Schreiberovou a pani zástupkyňou Gahérovou na pôde 
našej školy vznikla spoločná dohoda, ako budeme postu-
povať v projekte cezhraničnej spolupráce. Cez tento projekt 
sa budeme spoločne snažiť získať fi nancie na vybudova-
nie multifunkčného ihriska, rekonštrukcie  atletickej dráhy a 
podlahy telocvične.
• 27.februára 2009 sme prijali pozvanie na Fašan-
kový festival do Strání od pána starostu a pani riaditeľky, 
zúčastnilo sa vedenie školy.
• 20.marca 2009 deti z divadelného krúžku pod 
vedením vedúcej pani Makarskej zahrali divadelnú rozpráv-
ku Figliari spod Poľany českým rovesníkom v rámci utužo-
vania priateľských vzťahov medzi žiakmi škôl.
• 27.marca 2009  sme s vďakou prijali pozvanie pani 
riaditeľky Michalčíkovej a všetci zamestnanci oboch škôl sme 
spoločne oslávili Deň učiteľov v jedálni v ZŠ Strání pri výbor-
nom jedle a pri ľubozvučných tónoch cimbalovej hudby Strýci 
ze Strání. Oslavy sa zúčastnila aj naša pani starostka Anna 
Čechvalo-
vá a pred-
s e d k yňa 
Rady rodi-
čov pani 
Ka ta r ína 
L i kavča -
nová.
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 V nedeľu 26.4.2009 sa uskutoční 4. ročník „Dňa otvore-
ných dverí v Parku miniatúr“. Toto podujatie je previaza-
né s Hodovými slávnosťami v obci Podolie. Tento krátky 
článok je rekapituláciou našej práce v minulom roku a 
malým náčrtom našich plánov na tento rok.
V závere minulého roka sme oslávili v našom Parku 5 
rokov jeho existencie. Na slávnostnom zhodnotení sme 
zaspomínali s pracovným kolektívom parku, zamestnan-
cami, autormi modelov, ale i donormi a našimi podporo-
vateľmi na všetko, čo sa odohralo v priebehu existencie 
Parku. V súčasnosti sa v Parku nachádza 27 modelov 
slovenských hradov a zámkov a vzácnej sakrálnej archi-
tektúry. V minulom roku v Parku pribudli 4 nové mode-
ly. Významnou a najväčšou udalosťou minulého roku 
bolo dokončenie dobovej rekonštrukcie Čachtického 
hradu v podobe okolo roku 1700. Práce na modeli trva-
li 8 mesiacov, tvorí ho 54 komponentov, jeho súčasťou 
je zložitý drenážny systém (odvod vody). Je na ňom 
viac drenážnych miest, ako na všetkých ostatných 26 
modeloch dokopy. Hrad bol začlenený do expozície 
počas letného podujatia „Dni legiend a povestí“, tešil 
sa veľkému záujmu návštevníkov, ale i médií. K ďalším 
hradom v minulom roku pribudla rozsiahla rekonštrukcia 
hradu Vršatec (podoba okolo roku 1700), náročné bolo 
tvarovanie zložitej skaly a malý gemerský hrad  Medzi-
anky v podobe okolo roku 1500. Na minuloročnom „Dni 
otvorených dverí“ sme predstavili aj model dreveného 
kostolíka z Tvrdošína. Je dielom štiavnických rezbárov 
a každý šindlík na jeho streche je vyrezaný a nalepený 
ako samostatný kus. 
 Od mája minulého roka, kedy nás reprezentoval na 
II. Európskom stretnutí parkov miniatúr, ktoré sa kona-
lo v nemeckom parku „Kleine Saechsische Schweiz“ 
(Malé Saské Švajčiarsko) neďaleko Drážďan, do konca 
októbra bol umiestnený vo výstavnej expozícii vzoro-
vých modelov Európskych miniparkov. Na tomto stret-
nutí sme reprezentovali nielen nás, našu obec Podolie, 
Trenčiansky kraj, ale i celé Slovensko. Videlo ho tu viac 
ako 100 000 návštevníkov. Po slávnostnom stretnutí 
nás v rámci pracovného programu prijali aj v najstaršom 
Európskom miniparku – „Kleine Erzgebirge“, ktorý vla-
ni oslávil svoje 75 ročné jubileum, ako aj v malebnom 
parku „Heimatecke“. V letnom období sme usporiadali 
dvojdňové podujatie „Dni legiend a povestí“, ktoré bolo 
spojené aj s Feudálnou olympiádou. Na akcii sa zúčast-
nilo viac ako 1000 ľudí. V minulom roku náš Park minia-
túr navštívilo okolo 10 000 návštevníkov. Mesiace máj a 
jún patrili tradične školským zájazdom, september zájaz-
dom seniorov. Novinkou bolo viac ako 30 zájazdov kú-
peľných hostí z Piešťan. V januári 2009 sme sa vďaka 
podpore obce Podolie tradične zúčastnili výstavy ces-
tovného ruchu v Bratislave ITF Slovakiatour, kde sme 4 
dni dôstojne reprezentovali Park miniatúr a našu obec.
Určite viacerých budú zaujímať naše najbližšie plány. V 
rámci tohtoročného Dňa otvorených dverí  budú môcť 
návštevníci obdivovať monumentálny „cestovateľský“ 

model Tvrdošínskeho kostolíka, ako aj nový model 
drevenej zvonice v Hronseku. Z hradov pracujeme na 
mohutnom modeli Červeného Kameňa v súčasnej podo-
be a známeho Dražovského kostolíka (vyobrazený na 
bývalej Slovenskej dvadsať korune). Začíname pracovať 
na rozsiahlom modeli Šarišského hradu (7 x 3 metre), 
ktorý má v obvodovom plášti 14 veží a vežičiek. V plá-
ne je aj hrad Šomoška. Pracujeme už aj na modeli tzv. 
„Slovenského partenónu“ – dreveného kostola v Svätom 
Kríži (pôvodne sa nachádzal v Paludzi, obec zaplavená 
pri výstavbe vodného diela Liptovská Mara, do Svätého 

Kríža bol kostol prenesený). Dĺžka modelu bude úcty-
hodných 240 cm!
V lete plánujeme druhý ročník podujatia „Dni legiend 
a povestí“. Začali sme prípravy na výstavbu obslužné-
ho objektu v Parku miniatúr. Mal by ho tvoriť Penzión 
s reštauráciou, ubytovaním, predajňou suvenírov, infor-
mačným strediskom, výstavným priestorom a sídlom fi r-
my. Momentálne sa spracováva architektonická štúdia.
Srdečne Vás pozývame na „Deň otvorených dverí“ a 
neskôr na návštevu nášho Parku!
                      Juraj Hlatký
    Správca Matúšovho kráľovstva

PARK MINIATÚR PODOLIE
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V našej obci boli vytvorené dva volebné okrsky, okrsok 
číslo 1 mal sídlo v malej sále kultúrneho domu a okrsok 
číslo 2, pre obyvateľov kopaníc, mal sídlo v Poľovníckom 
dome na kopaniciach.

Volebná komisia 1. okrsku, pre obidve kolá volieb, pra-
covala v zložení:
Predseda komisie: Štefánia Jeřalová (za petičný výbor 
Sidor), podpredseda komisie: Zuzana Ondrejková (za 
petičný výbor Martináková), členovia: Anna Čechvalo-
vá (za ĽS-HZDS), Eva Vrbová (za SDKÚ DS), Holíko-
vá Zuzana, Ing. (za SMER), Melánia Ondreičková (za 
KDH), Mária Ščepková (za petičný výbor Gašparovič), 
Alena Čechvalová, Bc. (za petičný výbor Melník), zapi-
sovateľka: Oľga Straková.

Volebná komisia 2. okrsku, pre obidve kolá volieb, pra-
covala v zložení:
Predseda komisie: Janka Minarechová (za KDH), pod-
predseda komisie: Jana Ščepková (za petičný výbor 
Gašparovič), členovia: Ľubomíra Križáková (za ĽS 
HZDS), Ivana Tremková (za SDKÚ DS), Lucia Boboc-
ká (za SMER), Katarína Macháčová (za petičný výbor 
Sidor), Peter Malečka (za petičný výbor Melník), Zuzana 
Horváthová (za petičný výbor Martináková)

Výsledky hlasovania z voľby prezidenta SR z 1. kola 
z 21.3.2009 v obci Podolie.
Počet oprávnených voličov v obci 1638 (1511 – okrsok 
1, 127 – okrsok 2), na voľbách sa zúčastnilo 667 voličov 
(602 – okrsok 1, 65 – okrsok 2).
1.  Bollová Dagmara, 2 hlasy, 0,300%, ( 1 hlas – okrsok 
1, 1 – okrsok 2) 
2.  Gašparovič Ivan, 350 hlasov, 52,631%, ( 307 hlasov 

– okrsok 1, 43 – okrsok 2)  
3.  Martináková Zuzana, 58 hlasov, 8,722%, ( 52 hlasov 
– okrsok 1, 6 – okrsok 2)  
4.  Melník Milan, 29 hlasov, 4,361%, ( 28 hlasov – okrsok 
1, 1 – okrsok 2)   
5.  Mikloško František, 50 hlasov, 7,519%, ( 50 hlasov 
– okrsok 1, 0 – okrsok 2)    
6.  Radičová Iveta, 164 hlasov, 24,662%, ( 150 hlasov 
– okrsok 1, 14 – okrsok 2)  
7.  Sidor Milan, 12 hlasov, 1,805%, ( 12 hlasov – okrsok 
1, 0 – okrsok 2)  

Výsledky hlasovania z voľby prezidenta SR z 2. kola 
zo 4.4.2009 v obci Podolie

Počet oprávnených voličov v obci 1638 (1506 – okrsok 
1, 132 – okrsok 2), na voľbách sa zúčastnilo 787 voličov 
(713 – okrsok 1, 74 – okrsok 2).
      

1.  Gašparovič Ivan, 519 hlasov,  66,284 %, (465 hlasov 
- okrsok 1, 54 - okrsok 2)    
2.  Radičová Iveta, 264 hlasov, 33,716 %,  (245 hlasov 
– okrsok 1, 19 – okrsok 2)   

Z druhého kola 
volieb - okrsok 
2 (kopanice)

VOĽBA PREZIDENTA V OBCI PODOLIE V ROKU 2009

PREMENY PODOLIA VO FOTOGRAFIÁCH

Fara a kostol 
v Podolí okolo 
roku 1935          
               

Fara a kostol 
v Podolí v 
roku 2008

Budova bývalej 
fary v Podolí v 
roku 2007          
           

Budova 
bývalej fary v 
Podolí v roku 
2008
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Stará škola 
v Korytnom 
v roku 1935       
                          
 

 Budova 
bývalej školy 
v Korytnom, 
neskôr           
svadobka, 
teraz stavba 
slúžiaca pre 
výrobu 

Notársky úrad 
v Podolí a časť 
ulice v roku 
1938         

Firma GIMI v 
Podolí a časť 
ulice v roku 
2008 

Kaplnka 
Panny Márie 
Sedembolest-
nej v Podolí              
okolo asi v roku 
1938                  
                          
          

Pohľad na 
kaplnku z 
toho istého 
miesta a 
priestor v 
roku 2008

Podolie - 
BUFET pod 
lipami v rokoch 
1955-1992            

Podolie 
- BUFET 
pod lipami v 
rokoch
1993-1998

- BUFET 
pod lipami 
v rokoch 
1998-2005       

 Podolie 
- BUFET 
pod lipami
v rokoch
2006-2008
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OŠK Podolie – dorast, jar 2009.
S prípravou na jarnú časť súťaže sme začali 7.januára. Žiaľ 
počasie nám veľmi neprialo, nakoľko bolo napadnutého veľké 
množstvo snehu a telocvičňu základnej školy sme na tréningy 
používať nemohli.
        Tak ako po jesennej časti aj jarnú časť prípravy sme začali 
iba s minimálnym počtom, dvanásť hráčov. Toto je ozaj žalost-
ne málo. S takto oslabeným kádrom sme si ani žiadne veľké 
ciele nemohli dávať. Žiaľ, toto konštatovanie nám potvrdila aj 
samotná súťaž. Po prvých jarných štyroch kolách nám patrí tak 
ako po jeseni 16.miesto. Od štvrtého kola sa konečne doplnil 
káder mužstva o našich odchovancov, ktorí buď už nehrávali 
súťažne alebo sa vrátili z hosťovania z iných mužstiev. Týmto 
sa podstatne skvalitnil káder a verím, že to pomôže ku kvalit-
nejším výsledkom a lepšiemu umiestneniu v tabuľke.
     V príprave sme mali naplánovaných 5 stretnutí, no kvôli 
nepriazni počasia sme odohrali iba dve.
Doteraz sme odohrali na jar tieto zápasy:
16.kolo OŠK Podolie – Omšenie (odložené na 8.5.2009)

17.kolo 22.3.2009  Trenčianska Turná – Podolie  1:0
18.kolo 29.3.2009   Podolie – Čachtice                 0:3
19.kolo   5.4.2009   Drietoma – Podolie                3:1
20.kolo 12.4.2009   Podolie – Svinná                    3:0
Káder mužstva tvoria:
Uhlík Juraj, Gono Lukáš, Macháček Rudolf, Straka Peter, Halán 
Matej, Zárycký Peter, Toráč Viliam, Barančík Ondrej, Tomášik 
Ľubomír, Klčo Miloš, Gono Michal, Marák Tomáš, Palkech Vla-
dimír, Gúčik Ján, Šprlák Martin, Mrva Daniel.  Tréner: Bobocký 
Rudolf
     Keď chceme aby mládežnícky futbal napredoval, musí sa 
angažovať viac ľudí do výchovy hráčov. Musia sa hľadať a pod-
porovať futbalisti už v kategórií žiaci, lebo sú to spojené nádo-
by. Nemôže sa stať, aby do dorastu z kategórie žiakov prišiel 
iba jeden náš kmeňový hráč a o mužstvo dorastu sa staral iba 
jeden človek. O mládežnícky futbal bolo vždy v Podolí posta-
rané. Držali sme sa hesla, že budúcnosť nášho futbalu je v 
mládeži. Na toto nesmieme zabudnúť, pretože sa nám to kruto 
vypomstí.                       Rudolf Bobocký

OBECNÝ  ŠPORTOVÝ  KLUB  INFORMUJE

          Po skončení jesennej časti súťaže bolo celoročné vyhod-
notenie činnosti OŠK Podolie za rok 2008. Boli odmenení 
najlepší hráči Juraj Križák, najlepší strelec OŠK Martin Čer-
veňanský dal 26 gólov a futbalista roka Roman Červeňanský. 
Na vyhodnotení bola prisľúbená pomoc vedenia OŠK ale ako 
sa neskôr ukázalo nič sa nezmenilo k lepšiemu. Problémov je 
veľa riešenie sa ťažko hľadá. Činnosť výboru a dozornej rady je 
žiadna a všetko sa robí za pochodu a na kolene. Dokedy???
    A-čko skončilo po jeseni na 14. mieste za posledné roky 
najhoršie umiestnenie. Vedeli sme čo nás čaká a čo bude treba 
doriešiť. Káder bol úzky a bolo ho treba doplniť. Podarilo sa zís-
kať Rada Havrlenta a brankára Branislava Palkecha. Príchod 
Branislava Palkecha bol najlepšou posilou za posledné roky. 
Prípravné zápasy nám nevyšli, bolo veľa vysokých prehier a 
slabšie výkony. Po cennej remíze v 1. Kole v Tr. Jastrabí prišiel 
krutý zápas s Novákmi. V nevzdušnom „ovzduší“ prišli tvrdé 
tresty pre naše mužstvo. Sme poslední v tabuľke a čaká nás tvr-
dé obdobie. Musíme vynaložiť všetko úsilie, aby sme nevypadli 

a udržali sa. Sú to slová ktoré si z nás nikto nepraje. V Podolí 
bolo veľa futbalistov ale pomôcť pri výchove mládeže, alebo 
funkcionárčiť nie je ochotný nikto. Je to zlé keď sa otec nejde 
pozrieť na syna, dedko na vnuka. Je problém že OŠK nemá 
hospodára, to mu sa mi nechce ani veriť. Veď máme krásny 
areál, ale ako sa všetko udržuje, devastuje, chátra. Prosíme 
spoluobčanov, ktorým na našom futbale záleží, pomôžte nám 
nájsť zodpovedného hospodára. Obec má pripravené peniaze 
na jeho odmeňovanie a tým, že sa v minulom roku vybudovali 
automatické závlahy, robí sa rekonštrukcia elektrickej siete na 
tribúne, bude mať tento hospodár zľahčenú svoju prácu. Neve-
rím, že by sa nikto z fanúšikov futbalu na toto nepodujal. 
        Dňa 7. 3. Odišiel z našej futbalovej rodiny Jozef Hanic – 
prezývaný „Boby“. Bol veľkou oporou OŠK, funkcionárčil a celý 
život zasvätil futbalu. Ďakujeme za všetku prácu, ktorú vykonal 
pre obec ako i pre OŠK.
       Dňa 26. apríla sú hody a je futbalový zápas Podolie : Šimo-
novany, príďte povzbudiť našich futbalistov k víťazstvu.

QUO VADIS - KAM KRÁČAŠ ?

VOLEJBALOVÝ TURNAJ  ,,VOLEJBALOVÁ LOPTA“
Už skoro dvadsať rokov sa pravidelne stretávajú každý utorok 
v telocvični našej školy nadšenci volejbalu. Za tie roky sa ich 
tu už veľa aj prestriedalo. Pred rokom 2000 sa spojili s učiteľ-
mi ZŠ a zapojili sa do volejbalovej súťaže učiteľov a priateľov 
škôl. Zmiešané družstvá volejbalistov z 1. ZŠ v Novom Meste 
nad Váhom, Cirkevnej ZŠ v Novom Meste nad Váhom, Hornej 
Stredy, Skalky, Bziniec pod Javorinou, Starej Turej a Podolia sa 
pravidelne stretávajú na turnajoch. My sme začali vždy koncom 
mája organizovať volejbalový turnaj Podolská lopta o putovný 
pohár Rodičovského združenia pri ZŠsMŠ v Podolí. Prvý tur-
naj v Podolí sa konal 7. mája 2002. Odvtedy sa súťažilo každý 
rok. Hlavnými organizátormi turnaja boli Miroslav Mrekaj, Fran-
tišek Šprlák, Miloš Bartek, Peter Čechvala, ale z prípravou vždy 
pomáhali všetci naši hráči a samozrejme základná škola, ktorej 
vedenie vždy pomohlo pri organizácii, poskytlo nám telocvičňu 
na športovanie i priestory jedálne na vyhodnotenie. Výsledky 
i umiestnenia boli rôzne, niekedy sme boli prví, niekedy predpo-
slední, ale vždy spokojní z dobre zorganizovaného turnaja, kde 
si všetci dobre zašportovali a hlavne sa skvele cítili. Podarilo 
sa nám i niekoľko rokov za sebou ustrážiť si putovný pohár 

doma v Podolí. Ostatný turnaj v Podolí bol 30. mája 2008, kde 
sme sa ako domáci umiestnili na 5. mieste, putovný pohár zís-
kalo družstvo zo Starej Turej. Tento rok sa chystáme na lepšie 
umiestnenie, možno až na to, aby putovný pohár zostal zase 
doma. Volejbalový turnaj sa bude konať 7. mája 2009, držte 
nám všetkým palce. 
Volejbal hrajú podľa pravidiel dve družstvá po šiestich hráčoch. 
No musím povedať, že niekedy sa nám týchto dvanásť hráčov 
ťažko zíde. Pozývame preto všetkých záujemcov o túto loptovú 
hru medzi nás.  Ak ste niekedy hrávali volejbal alebo si myslí-
te, že to hravo zvládnete, príďte si zašportovať a rozšíriť naše 
rady. Príďte, aj keby ste 
si chceli iba vyskúšať, či 
máte na túto hru vlohy. 
Konkurz nerobíme, kaž-
dý sa o svojich schop-
nostiach presvedčí sám. 
Sme v telocvični každý 
utorok od 19.30 hod.
 Peter Čechvala



                                                                                                                     Strana 20

PODOLSKÉ NOVINY - trojmesačník obce Podolie. Neprešlo jazykovou 
úpravou. Vydáva: Obec Podolie, OcÚ Podolie, M. R. Štefánika č. 566, 916 
22 Podolie, tel.: 032 7794102. Zodpovedný redaktor: Mgr. Peter Čechvala. 
Grafická úprava a tlač: Tising, spol. s r. o., Odborárska 3, 915 01 Nové Mesto 
nad Váhom. 

VÍTAME DO ŽIVOTA
rok 2008

Pokorná Nikoleta, č. 212
Nemšáková Veronika, č. 168
Augustínová Nikola, č. 816

Lacková Viktória, č. 35
Gúčik Marek, č. 280
Bokor Filip, č. 489
Vičík Jakub, č. 967

Pokorná Simona, č. 262
Halabrínová Barbora, č. 391

Mihálová Natália, č. 829    

rok 2009

Timea Čavojská, č. 283
Samuel Hadbábny, č. 284

ROZLÚČILI SME SA 
ROK 2008
Masár Juraj, č. 693
Dornák Imrich, č. 490
Palcútová Mária, č. 657
Čechvalová Mária, č. 623
Moravanský František, č. 334
Kulišková Anna, č. 905
Madrová Etela, č. 40
Dornáková Anna, č. 490
Herák Štefan, č. 418
Toráč Roman, č. 189
Oravcová Emília, č. 408
Kubica Libor, č. 377
Masár Michal, č. 642
Čechvala Valentín, č. 298
Zemková Mária, č. 274
Babušková Jozefína, č. 160
Srncová Mária, č. 764
Masár Rudolf , č. 475
Rodenáková Janka, č. 926
Dlhá Alžbeta, č. 888
Fogaš Ján, č. 779
Augustín Peter, č. 816
Kubrická Helena, č. 610
Majdišová Jarmila, č. 182

ROK 2009
Strechayová Eva, č. 336
Pisca Jozef, č. 448
Straková Anna, č. 109
Augustín František, č. 241
Plichta Jozef, č. 710 
Bobocký Marko, č. 821
Hanic Jozef, č. 181
Kostolányová Etela, č. 82
Burzová Jozefína, č. 673
Barančík Stanislav, č. 567
Uhlík Miroslav, č. 299

 ⚫ PODOLSKÝ CHÝRNIK ⚫

NA SPOLOČNÚ
CESTU ŽIVOTOM 

VYKROČILI
rok 2008

Peter Bobocký - Iveta  Danadová, č. 795
Peter Augustín - Eliška Čupková, č. 816

Jaroslav Šustek - Lucia Dobošová, č. 435
Igor Miklec - Nina Štefániková, č. 459

Eduard Čavojský - Andrea Bobocká, č. 283
Ján Ivanič - Magda Žitňanská, č. 172
Kamil Belák - Alena Pokorná, č. 212
Ľuboš Mihál - Jana Žáková, č. 829

Martin Makara - Katarína Gúčiková, č. 813
Ľubomír Haviernik - Stanislava Valová, č. 186

Aleš Tinka - Martina Masárová, č. 747
Július Tomášek - Miriam Zelinková, č. 683

Martin Kočica - Janka Bobocká, č. 837
Rastislav Gablech - Lucia Uhlíková, č. 306
Radovan Jaško - Sylvia Plichtová, č. 309
Tomáš Peterka - Alena Zemková, č. 300

Miroslav Madro - Eva Geschwandtnerová, č. 298

rok 2009

Žák Daniel - Lenka Hadbábna, č. 829
Uherík Peter - Janka Janegová, č. 680


