
HODY V ROKU MILOSRDENSTVA
 Svet stále niečo potreboval a potrebuje. Cítiť z neho nenaplnenosť, sklama-
nie priam niekedy až prázdnotu. Ale vlastne, čo alebo kto je to ten svet? Je to 
vesmír? Celé ľudstvo či sám jednotlivec... Ty alebo ja? Nie je to „len“ nenaplne-
nosť ľudského srdca? Že mu (nám) niečo chýba?
 Máme hody! Môžeme si po roku zas povedať. Keď naši predkovia postavi-
li tu v Podolí chrám, zasvätili ho sv. Jurajovi mučeníkovi. Kresťanský Východ 
ho tituloval slovom „megalomartyros“, čo môžeme preložiť ako „veľkomučeník“. 
A keď dokončili chrám, tak ako pred tritisíc rokmi Židia ten svoj v Jeruzaleme, 
mohli sa klaňať Bohu a vďačiť za to, že majú Boží stánok, ktorý pretrval stáro-
čia a je medzi nami. Striedajú sa sviatky a prináša sa najsvätejšia veľkonočná 
obeta Ježiša Krista – sv. omša. Kroniky a dejinné zápisy nám neumožňujú zistiť, 
prečo práve sv. Juraj sa stal ochrancom dediny a hlavným patrónom kostola i 
farnosti. Ale: je tu! Je medzi nami, je náš a my sme jeho.
 Zlatá legenda hovorí, že bol vojak, bojovník. V duchovnom zmysle slova sme všetci bojovníci! Len prosím, pozor na to, 
proti komu bojujeme a s akými zbraňami. Tento rok je rokom milosrdenstva v celej Cirkvi! Hľadajme v našich časoch cesty 
milosrdenstva a snažme sa konať skutky milosrdenstva... Pomáhajme... Pokúsme sa byť milosrdní ako Boh Otec... Svet 
bude až do svojho skončenia stále niečo potrebovať. Ak neprijme Boha a Jeho milosrdenstvo!
 Prajem všetkým, ktorí čítajú tieto riadky, aby si s čistým svedomím mohli povedať: Vďaka sv. Juraj za ochranu. Vďaka, 
že si nám svojim životom svätosti ukázal cestu k Bohu. Vďaka, že máme hody aj v duši!

Štefan Šoka, duchovný otec farnosti

VYDÁVA     OBEC PODOLIE                číslo 1/2016            apríl 2016            Bezplatne

Vážení spoluobčania!

 Je tu opäť apríl a čas vydania Podolských novín tzv. „hodové vy-
danie“.  Za nami je zima, fašiangové obdobie, čas plesov,  Veľká noc 
a všetko sa už prebudilo no nového života. Snažíme sa "prebudiť" aj 
dianie v našej obci, či už kultúrne, športové alebo budovateľské. 
V našom programe, ale aj rozpočte sme si schválili nemalé úlohy, ktoré 
chceme zrealizovať. 
 Najväčšou akciou, ktorá nás v najbližšej budúcnosti čaká a ktorej 
sa tešíme, ale máme pred ňou aj rešpekt, je budovanie kanalizácie 
v obci. Na jeseň minulého roku podala obec Podolie spolu so zastúpe-
ním i obce Očkov, žiadosť o nenávratný fi nančný príspevok s názvom 
„Vybudovanie a využívanie stokovej siete v aglomerácii obcí Podolie 
a Očkov“. Žiadosť bola tentokrát úspešná a obec získala na vybudo-
vanie tejto gravitačnej kanalizácie nenávratný fi nančný príspevok 
5 862 609,57 €, z celkových  oprávnených  výdavkov 6 171 167,97 €.
Dňa 1.3.2016 obec Podolie podpísala na uvedené peniaze zmluvu 
o NFP so Slovenskou agentúrou životného prostredia, zastupujúcou 
Ministerstvo životného prostredia SR. Momentálne sa k projektu reali-
zuje verejné obstarávanie na dodávateľa stavby.
 V decembri 2016 sme požiadali a tiež i získali fi nančné prostried-
ky vo výške 35 000 € cez projekt „Riešenie havarijnej situácie kanali-
začných rozvodov a žumpy v areáli ZŠ a MŠ Podolie“. Pôvodná žum-
pa školy bola v havarijnom stave, netesnila a kanalizačné rozvody boli 
popraskané. Všetko sme opravili so zhotoviteľom stavby, fi rmou ASET, 
Nové Mesto nad Váhom. 
 V súčasnosti dokončuje fi rma SAPORT, s.r.o. Trenčín projektovú 
dokumentáciu na rekonštrukciu domu smútku. Cena projekčných prác  

Program PODOLSKÝCH HODOV:

Sobota 23.04.2016 
Premietanie v kine: 
17:00 hod. premietanie krátkych rozprávok 
pre deti 
18:30 hod. celovečerný fi lm 
18:00 Koncert v Kultúrnom dome v Podolí: 
Vystúpia skupiny: Bukasový masív, Fuera 
Fondo, Arzén, Horkýže Slíže 
Vstupné: 7 € v predpredaji na OcÚ Podolie a 10 €
na mieste
Po skončení koncertu diskotéka asi od 24:00 
hod.: TMK Deejay 

Nedeľa 24.04. 2016: 
11:00 hod. Sv. omša v kostole Sv. Juraja 
od 09:00 - do 18:00 deň otvorených dverí 
v Parku miniatúr, predstavenie ďalšieho nové-
ho exponátu - hrad Šomoška 
15:00 hod Vystúpenie DH Bučkovanka v are-
áli Parku miniatúr 
16:00 futbalový zápas OŠK Podolie - Jednota 
Sokol Chocholná Velčice 
 Tešíme sa na účasť Vašu i Vašich hostí 
a prajeme príjemné prežitie celých hodov
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je 17 160,00 €. Predbežná cena celej rekonštrukcie Domu 
smútku je  200 000,00 €.
 Skutočnú sumu za rekonštrukciu však budeme vedieť až 
po ukončení verejného obstarávania a dúfame, že bude niž-
šia. Zrekonštruujeme dom smútku, rozšírime ho, postavíme 
kolumbárium a upravíme trávnatú plochu pri ňom. 
 V marci sme podali projekt na rekonštrukciu telocvične. Tu 
sme opäť boli úspešní a na rekonštrukciu sociálnych zariade-
ní a spŕch sme dostali 30 000,00 € a 1 800,00 € na náradie. 
Ešte požiadame o príspevok na opravu a zateplenie strechy 
telocvične.
 Chceme vybudovať niečo pre naše malé deti a tak sme 
sa rozhodli dokončiť na Slnečnej ulici, vedľa workoutového 
ihriska detské ihrisko a tiež je potrebné dať zrekonštruovať 
preliezky a húpačky pri materskej škole.
 Je tu čas, kedy by sme chceli opraviť aj náš kultúrny dom. 
Po jeho 35 ročnom fungovaní to naozaj potrebuje. Podali sme 
projekt  „Zníženie energetickej náročnosti OcÚ a KD“ v hod-
note 700 000,00 €. Projekt zahŕňa výmenu všetkých okien, 
zateplenie strechy, obvodového plášťa, výmenu plynových 
kotlov a radiátorov a ventilácie  v KD. Dúfame, že tento prís-
pevok sa nám podarí získať.
 Vybudovaný verejný vodovod čaká na ukončenie kolau-
dácie, ktorá bola prerušená z dôvodu nedodania všetkých 
dokladov ku kolaudácií zo strany stavebnej fi rmy. Podľa infor-
mácií, ktoré máme, musí byť kolaudácia ukončená do konca 
júna 2016. O spôsobe pripojenia na verejný vodovod budú 
občania informovaní webovou stránkou, miestnym rozhlasom 
a na obecnom úrade.   
 Pokračujú aj práce na príprave dlhoočakávaného cyk-
lochodníka, ktorý realizuje Regionálne združenie obcí Dubo-
vá, teraz so sídlom v Podolí. Je vydané stavebné povolenie 
a do konca apríla 2016 by mala byť ukončená verejná súťaž 
na realizátora stavby. Potom sa okamžite začne chodník bu-
dovať, prípravné práce sa už vykonávajú.
 V mesiaci júl 2016 sa má začať so stavbou 24 bytového 
domu, pri Hlavnej ceste v rohu areálu školy. 
 Už dlho vypracovávaný ROEP sa dostal do úplnej záve-
rečnej fázy. Jeho spracovanie bolo už vložené do evidencie 
katastra nehnuteľností. Teraz kataster robí záverečnú kon-
trolu a následne bude všetko ukončené. Je tu ešte však po-
nechaná možnosť opráv v priebehu ďalších piatich rokov, 
teda ak sa zistia nejaké chyby. Obec si v rámci ROEP uspo-

riadala miestne komuniká-
cie, chodníky a verejné prie-
stranstvá, ktoré boli vpísané 
do vlastníctva obce.
 Určite ste si všimli, že 
od konca roku 2016 začali 
výzvy na nenávratné fi nanč-
né príspevky z eurofondov. 
Ako vidíte, aj naša obec sa 
do nich úspešne zapojila. Po 
predchádzajúcej príprave, 
hlavne stavebných projek-
tov, sme už požiadali a ešte 
budeme žiadať o peniaze na 
rozvoj našej obce.
 Obnovujeme projekt 
zberného dvora. Ako ste si 
všimli zberný dvor v Hlbokej sme začali v spolupráci s  Poľ-
nohospodárskym družstvom v Podolí, úplne likvidovať. Celý 
areál sa zavezie hlinou, zúrodní sa a svah sa tesne okolo 
cesty upraví.
 Obecné zastupiteľstvo taktiež schválilo zmenu územného 
plánu obce, ktorá sa práve dokončuje. Najväčším prínosom 
zmeny určite bude možnosť výstavby domov v lokalite sme-
rom na Očkov, vlastne predĺženie Očkovskej ulice, kde po 
posúdení kvality pôdy Pôdoznaleckým ústavom SR, nám po-
volia zabrať túto pôdu okolo cesty pre účely výstavby domov. 
Dúfajme, že obci ľudia časť svojej pôdy odpredajú, aby sme 
tu mohli vybudovať novú ulicu a hlavne, aby mohli záujemco-
via i v Podolí stavať svoje rodinné domy.
 V nedeľu nás čaká hodová slávnosť a ja Vám všetkým 
prajem pekné a radostné prežitie našich hodov.
   Mgr. Anna Čechvalová, starostka obce

 Zároveň Vás pozývam a na ďalšie akcie, ktoré bude obec 
pre Vás robiť:

Pozvanie na oslavy 71. výročia oslobodenia našej obce
30. apríla 2016 – 10:00 hod. Sv. omša pri pomníku Božské-

ho srdca v Korytnom, 11 00 pietny akt kladenia vencov
Stavania mája

30. apríla 2016 o 17:00 hod. pred KD
Z väčších akcií pripravujeme ešte do polroka 2016 oslavy 

Medzinárodného dňa detí a Furmanské preteky.

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PODOLÍ
Výpis uznesení OZ Podolie z 11.01.2016
Uznesenie č. 1/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia.
Uznesenie č. 2/2016
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje aktualizáciu Progra-
mu rozvoja bývania obce Podolie. Priložená v prílohe.
Uznesenie č. 3/2016
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje: 
1) účel na ktorý sa požaduje podpora – budúcu kúpu 24  
nájomných bytov bežného štandardu , ktoré budú postavené 
v “Bytovom dome 24 b.j. Podolie“,  na pozemku reg. C KN par-
cela  č. 2059/10  v k. ú. Podolie  podľa projektovej dokumen-
tácie spracovanej Ing. Kroupovou a spol. v 07/2013, overenej 
v stavebnom konaní – stavebné povolenie č. A/2014/00647/
Ge, právoplatné dňa 03.12.2014 v  špecifi kácii podľa prílohy 
a budúcu kúpu príslušnej technickej vybavenosti podmie-
ňujúcej výstavbu a užívanie nájomných bytov. Na základe 
Zmluvy o prevode práv a povinností bude stavebníkom 
a zhotoviteľom stavby spoločnosť Innovia bývanie, s.r.o., 
Bratislavská 29, 917 02 Trnava
 2) investičný zámer obce Podolie  realizovať budúcu kúpu  

24  nájomných bytov bežného štandardu,  ktoré budú posta-
vené v bytovom dome od spoločnosti Innovia bývanie, s.r.o., 
Bratislavská 29, Trnava a investičný zámer realizovať budúcu 
kúpu príslušnej technickej vybavenosti podmieňujúcej výstav-
bu a užívanie nájomných bytov od spoločnosti Innovia býva-
nie, s.r.o., Bratislavská 29, Trnava.
3) spôsob fi nancovania budúcej kúpy  nájomných bytov 
bežného štandardu v celkovej cene podľa  zmluvy o budúcej 
kúpnej zmluve  vo výške  1 163 000,-- €  prostredníctvom  úve-
ru zo ŠFRB vo výške 65 % obstarávacej ceny t.j. 755 950,-- 
€ a dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR vo výške 35 % obstarávacej ceny t.j. 407 050,-- € 
4) spôsob fi nancovania budúcej kúpy technickej vybave-
nosti podmieňujúcej výstavbu a užívanie nájomných bytov 
v celkovej cene podľa zmluvy o budúcej kúpnej zmluve vo výš-
ke  12 800,-- € prostredníctvom  dotácie z Ministerstva dopra-
vy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  max. do výšky 70 % 
z obstarávacej ceny t.j. 8 500,-- €  (dotácia sa požaduje len na 
odstavné plochy)  a vlastných fi nančných prostriedkov z roz-
počtu obce vo výške 4 300,-- €  (z toho fi nančné prostriedky na 
technickú vybavenosť bez dotácie vo výške 300,-- €)

podpisy na zmluve o NFP
- kanalizácia
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5) predloženie žiadostí o úver zo ŠFRB a predloženie žia-
dosti o dotáciu z PRB  MDVRR SR na budúcu kúpu nájom-
ných bytov v bytových domoch  v rozsahu podľa bodu 3)
6) predloženie žiadosti o dotáciu z PRB  MDVRR SR na 
budúcu kúpu technickej vybavenosti v rozsahu podľa bodu 4)
7) zabezpečenie záväzku voči ŠFRB v súlade s § 8 písm. 
b) Vyhlášky MDVRR SR č. 341/2015 Z.z. -  predmetom 
záložného práva budú obstarávané nájomné byty podľa 
bodu 1) vrátane technickej vybavenosti a príslušných po-
zemkov 
8) dodržať  nájomný charakter bytov po dobu lehoty splat-
nosti úveru, najmenej však po dobu 40 rokov 
9) zriadiť záložné právo na nájomné byty (vrátane prísluš-
ných pozemkov a technickej vybavenosti) po ich kúpe v pro-
spech ŠFRB 
10) zriadiť záložné právo na dodržanie nájomného charak-
teru bytov  v prospech MDVRR SR 
11) záväzok obce Podolie dodržať pri prenájme ustanove-
nia osobitného predpisu (zákona č. 443/2010 Z.z. o dotá-
ciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskor-
ších predpisov)
12) vyčleniť fi nančné prostriedky v rozpočte obce v súla-
de s termínom kolaudácie stavby uvedeným v ZoBKZ (na rok 
2018)  na spolufi nancovanie budúcej kúpy technickej vybave-
nosti podľa bodu 4
13) zapracovať minimálne 3 splátky úveru zo ŠFRB do 
rozpočtu obce v súlade s termínom kolaudácie stavby uve-
deným v ZoBKZ ( na rok 2018)
14) v nadväznosti na body 12) a 13) upraviť schválený roz-
počet na rok 2016
15) zapracovať splátky úveru do rozpočtu obce počas 
trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB a zabezpečiť splácanie 
poskytnutého úveru počas celej doby jeho splatnosti
Uznesenie č. 4/2016
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje Zmluvu o budúcej 
kúpnej zmluve medzi Innovia bývanie, s.r.o., Bratislavská 29, 
917 02 Trnava, IČO: 43780440 a obcou Podolie na kúpu Byto-
vého domu 24 b.j., postaveného na p. č. 2059/10
Uznesenie č. 5/2016
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje zmenu rozpočtu 
obce na rok 2016 a výhľadovo na roky 2017 – 2018.
Uznesenie č. 6/2016
a) Obecné zastupiteľstvo v Podolí vyhovuje protestu pro-
kurátora Pd 170/15/3304 – 3 zo dňa 04.12.2015, proti  VZN 
č. 2/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými sta-
vebnými odpadmi,  konkrétne proti ustanoveniu článku II ods. 
2, článku III ods. 1, 3, 4 písm. a), b), c) článku V, článku VII 
ods.1,4,5 a článku IX, X, XI 
b) Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje Dodatok č.1 
k VZN č. 2/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drob-
nými stavebnými odpadmi,v ktorom ruší ustanoveniu článku II 
ods. 2, článku III ods. 1, 3, 4 písm. a), b), c) článku V, článku 
VII ods. 1,4,5 a článku IX, X, XI .

Výpis uznesení OZ Podolie z 11.03.2016
Uznesenie č. 7/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia.
Uznesenie č. 8/2016
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje: Predloženie ŽoNFP 
pre projekt: „Zníženie energetickej náročnosti budovy obec-
ného úradu  s kultúrnym domom“ a maximálne spolufi nanco-
vanie projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených 
výdavkov vo výške 38 130,- €
Výpis uznesení OZ Podolie z 07.04.2016
Uznesenie č.   9/2016
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje program dnešného 
zasadnutia.
Uznesenie č.   10/2016
Obecné zastupiteľstvo v Podolí berie na vedomie správu 
o plnení uznesení

Uznesenie  č . 11/2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  protest prokurátora 
č. Pd 12/16/3304-3 zo dňa 28.01.2016
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje Dodatok  č. 2 k Vše-
obecne záväznému nariadeniu č. 1/2012 o určení miesta 
a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
v Základnej škole  Podolie, ktorým  sa ruší vo VZN č. 1/2012 
§ 2, odsek 1), 2), 3  - Povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa.
Uznesenie č.  12/2016
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje výšku dotácií pre:
a/ Futsalový klub DRAGONS 4 000 €, b/ Matúšovo kráľovstvo  
- občianske združenie 1 000 €, c/ Dychová hudba PODOLAN-
KA 300 €, d/ Základná organizácia chovateľov poštových ho-
lubov 200 €, e/ ZO SZZ – Záhradková osada Borina 500 €, f/ 
Klub dôchodcov Podolie 300 €, g/ Neinvestičný fond – Zdravie 
v núdzi n.f., NsP Nové Mesto nad Váhom (kúpa CT) 200 €, 
h/ OŠK Podolie 10 000 €, i/ Únia nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska, Základná organizácia č. 58, Nové Mesto nad Vá-
hom 100 €.
Uznesenie č. 13/2016
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje: predloženie ŽoNFP 
pre projekt: „Zníženie energetickej náročnosti budovy obec-
ného úradu  s kultúrnym domom“ a maximálne spolufi nanco-
vanie projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených 
výdavkov vo výške 38 533,03,- €. Týmto uznesením sa ruší 
uznesenie č. 8/2016 zo dňa 11.03.2016
Uznesenie č.   14/2016
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje fi nančné prostriedky 
na kultúrne vystúpenie počas hodov 2016 v čiastke do 4 000,- €.
Prostriedky budú použité hlavne na fi nancovanie koncertov 
počas hodov.
Uznesenie č. 15/2016
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje nájomnú zmluvy 
pre:
a)   CASTOR  Slovakia s r.o., Podolie 724,  nebytové priestory 
v bytovom dome č.526      
b)  Mgr. Monika Muľová, Krompachy, Slovinská 4, Byt č. 15 
v bytovom dome č. 526
c)  Sovišová Hana,  bytom  Rudník 361, Byt č.3, v bytovom 
dome č. 526
Uznesenie č. 16/2016
Obecné zastupiteľstvo v Podolí prejednalo žiadosť o jednorá-
zovú fi nančnú výpomoc pre Gabrielu Alušicovú, Podolie č. 30 
a  neschvaľuje jednorázovú  fi nančnú výpomoc  z dôvodu, že 
v žiadosti nebolo uvedené na aký účel chce žiadateľka použiť 
fi nančné prostriedky.
Uznesenie č. 17/2016 
a) Obecné zastupiteľstvo v Podolí berie na vedomie sprá-
vu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii 
funkcionárov obce o tom, že verejný funkcionár obce podal 
oznámenie funkcii, zamestnaní, činností a majetkových pome-
rov verejných funkcionárov obce za rok 2015 v stanovenom 
termíne v súlade s ústavným zákonom NR SR č. 357/2004 
Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov.
b) Obecné zastupiteľstvo v Podolí ukladá podľa zákona 
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov povinnosť archi-
vovať dokumenty z komisie a to takým spôsobom, akým mu 
to ukladá zákon.
Uznesenie č.18/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje do Rady školy z radov po-
slancov týchto členov: Jozef Gúčik, Peter Čechvala, Peter 
Burza, Rastislav Bobocký.              
Uznesenie č. 19/2016
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje Zmluvu o budú-
cej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech Martina 
Puváka, bytom Sietna 1062/5, Vrbové.  Vecné bremeno bude 
spočívať v práve položenia elektrickej prípojky v zemi cez časť 
p.č. 2241/1 k.ú. Podolie zapísanej v LV č. 4759, ktorá je vo  
vlastníctve obce Podolie v 1/1.
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REDAKČNÁ RADA INFORMUJE O AKCIÁCH V OBCI
Program ZŠ s MŠ k Vianociam spríjemnili vianočnú ná-
ladu
 Naše deti z umeleckých krúžkov pre Vás pripravili pod 
vedením svojich učiteľov vianočné hudobné divadlo s nád-
hernými piesňami "Ako dedko čakal na Pána Boha". Hlav-
nú úlohu si tu zahral pán učiteľ Schreiber. Program sme 
si mohli pozrieť v nedeľu 20. decembra 2015 v kultúrnom 
dome. Týmto nás v obci vianočne naladili, za čo týmto de-
ťom, ale aj ich učiteľom patrí ocenenie za pekne vykonanú 
prácu.

Privítanie detí narodených v roku 2015 medzi občanov 
našej obce
 Stretnutie detí narodených v roku 2015 sa konalo 
30.12.2015.
    Obec Podolie každoročne, vo vianočnom období, pozýva 
deti narodené v roku 2015 a ich rodičov na slávnostné uví-
tanie do života medzi občanov našej obce.
 Našim malým spoluobčanom a ich rodičom sa prihovo-
rila starostka obce, od obce dostali malý darček a 66.- €.
Stretnutie spríjemnili básničkami deti materskej škôlky, 
ktorých pripravila Mária Ščepková a spevom prispeli k pek-
nému popoludniu Ľubica Gálová s Luciou Gúčikovou. Po 
uvítaní sa deti išli zahrať so svojimi rodičmi do materského 
centra v miestnej knižnici.

25. a 50. výročie sobášov oslávili v našej obci  v roku 
2015
 30.12.2015 bolo v obradnej sieni stretnutie jubilujúcich 
manželských párov. Manželia, ktorí prežili 25 rokov a 50 ro-
kov spoločného života, prijali pozvanie starostky obce, kto-
rá im zablahoželala ku krásnemu výročiu. Poďakovala jubi-
lantom za príkladný manželský život, ktorý je darom nielen 

pre ich vlastné deti, ale i pre našu dedinu i celú spoločnosť. 
 Za prípravu tohto stretnutia ako i privítania detí ďaku-
jeme pracovníčkam obecného úradu, za program pani 
učiteľke Márii Ščepkovej, pani Ľubici Gálovej, pani Lucii 
Gúčikovej a deťom materskej škôlky. Za fotografi cké zdo-
kumentovanie a zverejnenie na WEB stránke obce pánovi 
Petrovi Čechvalovi.

Spoločne sme privítali nový rok 2016 
 Obec Podolie spoločne s Miroslavom Mrekajom pripra-
vili privítanie nového roku 2016. Pred polnocou sme podá-
vali silvestrovskú kapustnicu a po novoročnom pozdrave 
starostky obce s prípitkom, sa začal krásny novoročný oh-
ňostroj. Ďakujeme pánovi Mrekajovi a všetkým, ktorí spo-
ločne s nami privítali Nový rok.

Dedinský detský fašiangový karneval bol v nedeľu 
7.2.2016 
 Deti v pekných maskách sa radi a dobre bavili, pri prog-
rame dvoch šašov, ktorí sa s nimi hrali, súťažili, tancovali, 
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rozdávali sladkosti a darčeky. Nakoniec všetkým (aj dospe-
lým) ponúkli fašiangové šišky s džemom. Starostka obce 
ďakujem za pomoc pri organizácii karnevalu pracovníčkam 
obecného úradu, pani zástupkyni ZŠ Danke Čechvalovej-
Marákovej, jej tímu "veselých kočiek" a tiež kuchárkam ZŠ 
za pečenie šišiek.

V sobotu 6.2.2016 sme pri veselej karnevalovej zábave 
pochovali basu. 
 Bolo veselo, prítomní a najmä masky sa zabávali 
a pritom sme so všetkými poctami pochovali basu, pred 40 
dňovým pôstom. Ďakujeme všetkým účinkujúcim, ale aj ná-
vštevníkom vo veľmi krásnych maskách, za skvelú zábavu. 
Milo nás počet prítomných, ale hlavne veľa hostí v maskách 
prekvapil a tak sme moli naozaj hovoriť o karnevale. 

Aké boli voľby do NR SR 5.3.2016 v Podolí 
 V Podolí boli stanovené 2 okrsky, 1. v Podolí v KD a 2. 
na kopaniciach v Poľovníckom dome. Výsledky hlasovania 
za obec: 1. SMER-SD 289 hl., 30,45%, 2. OĽaNO-Nova 
113 hl., 11,91%, 3. Ľudová strana - naše Slovensko 111 

hl., 11,70%, 
4. SNS 
103 hl., 
10,85%, 5. 
Sme rodi-
na - Boris 
Kollár 90 
hl., 9,48%, 
6. SaS 83 
hl., 8,75%, 
7. Sieť 62 
hl., 6,53%, 
8. KDH 59 

hl., 6,22%, bližšie výsledky sú na webovej stránke obce.

V nedeľu 13.3.2016 bolo v KD Podolie bábkové divadlo 
pre deti 
 V Kultúrnom dome v Podolí vystúpili členovia Mest-
ského kultúrneho strediska v Novom Meste nad Váhom, 
s bábkovou hrou HRAČKY NA CESTÁCH. Pozrieť si ich 
prišli naše deti i 
s rodičmi. Vystú-
penie sa páčilo, 
strávili sme kul-
túrne nedeľné 
popoludnie. 

Pravidelná bri-
gáda 2016 na 
K o p a n i c k o m 
cintoríne 
 Je tu jar, a preto treba čo to poupratovať. Zopár dám sa 
rozhodlo skrášliť Kopanický cintorín. Bolo čo hrabať, stri-
hať, zametať. Tentoraz bola brigáda len ženskou záležitos-
ťou (na chlapov možno príde rad neskôr). Za dve hodiny sa 
veľa spravilo, bola dobrá nálada a náš cintorín je opäť kraj-
ší. Ďakujeme pani Obuchovej, Kostanjevcovej, Lachovej, 
Obuchovej, Kmentovej, Tesaříkovej, Čechvalovej. A aby na 
cintoríne neboli samy, pomáhal som im aj ja - Bohuš Če-
chvala.

Brigáda pred cintorínom v Podolí 
 Obec Podolie ďakuje našim občanom z Klubu dôchod-
cov v Podolí za zorganizovanie brigády pred Podolským 
cintorínom. V stredu 13.04.2016 sa 9 členiek a jeden člen 
zišli pred cintorínom, aby vyčistili záhony od buriny, ostriha-
li kríky a pozametali chodníky. Za pomoc ďakujeme: Anne 
Piscovej, Dobromile Červeňanskej, Anne Makarskej, Hele-
ne Košútovej, Marte Lednickej, Márií Hrušovskej, Helene 
Vŕbovej, Emílií Filipovej, Anne Hanicovej a Emilovi Košúto-
vi. Ešte raz úprimná vďaka všetkým za pomoc.
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Nové lavice v kostole sv. Juraja
 Dňa 5. apríla tohto roka sa začala v kostole sv. Jura-
ja výmena starých kostolných lavíc za nové. Všetky prá-
ce potrvajú niekoľko týždňov. Úprimná vďaka a obdiv patrí 
všetkým zainteresovaným v tomto diele: počnúc tými, čo 
vybavovali povolenia na pamiatkovom a ďalších úradoch. 
Ďakujem v mene farnosti pani starostke Mgr. Anne Čechva-
lovej a obecnému zastupiteľstvu za poskytnutú fi nančnú 
dotáciu. Taktiež všetkým jednotlivcom i fi rmám za pomoc 
i za fi nančné milodary. Poďakovanie patrí i tým, ktorí sa po-
dieľali na brigádnických prácach. Bez tohto všetkého by sa 
toto úsilie o premenu a zdokonalenie kostolného priestoru 
nemohlo uskutočniť. Úprimné a srdečné Pán Boh odmeň 
a požehnaj!

Štefan Šoka, duchovný otec farnosti

ZO ŽIVOTA NAŠEJ PODOLSKEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY
 Vo Vianočnom čísle Podolských novín sme Vás informo-
vali o tom, ako začal školský rok 2015/16 a čo všetko škola 
za 4 mesiace usilovnej práce od septembra zrealizovala. 
Pozývali sme Vás na vianočné aj fašiangové podujatia ško-
ly aj obce. Od decembra uplynuli ďalšie 4 mesiace a za toto 
obdobie naši učitelia so svojimi žiakmi  zrealizovali množ-
stvo pekných a zaujímavých akcií a  zúčastnili sa mnohých 
súťaží. Tak preleťte s nami výpočtom toho, čo sa nám poda-
rilo.

Z akcií školy:
• na podnet žiackeho parlamentu sme pred Vianocami 
miesto vianočných komerčných trhov realizovali tvorivú 
súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu tried, ktorú vyhrali 
za 1. stupeň najmladší – trieda 1.A a za 2. stupeň najstarší 
– trieda 9.A,
• v tomto šk. roku intenzívne spolupracujeme s CPPPaP 
Nové Mesto nad Váhom, Mgr. Jana Klbíková a p. Mgr. Jana 
Lesajová pre nás zrealizovali besedy v 6.A  na tému "Čo 
sa môže a čo nie" - pravidlá správania v škole aj doma  
a pre 7. ročníka na tému "Ja a moja trieda". V 6. ročníku 
vzhľadom na problémové správanie niektorých  žiakov rea-
lizovali viac hodín s náplňou učenia sa sebaovládaniu. Tak-
tiež s nami spolupracovali pri zápise do 1. roč. a realizovali 
testovanie COMDI, v ktorom išlo o počítačovú diagnostiku 
študijno-profesijných predpokladov žiakov 9. ročníka,
• 29. januára 2016 nás podporili obyvatelia našej i okoli-
tých obcí tým, že sa zúčastnili na Fašiangovom školskom 
plese, ktorý sme organizovali už po 12.–ty raz, za čo patrí 

veľká vďaka všetkým maminkám z Rady rodičov, mamin-
kám, ktoré napiekli a sponzorom, ktorí venovali ceny do 
tomboly,
• 7. februára 2016 kultúrna komisia pri obci v spolupráci so 
školou organizovala Dedinský detský fašiangový karne-
val, ktorý bol organizačne aj účasťou oveľa lepší ako ten 
vlaňajší,
• naši lyžiarski inštruktori Mgr. Rastislav Bobocký, Mgr. Mi-
riam Hanzlíková a Mgr. Monika Gahérová zorganizovali od 
7. do 12. 2. 2016 pre 35 žiakov 7., 8. a 9. ročníka týždňový  
lyžiarsky výcvikový kurz na Donovaloch, väčšia časť fi -
nancií bola hradená z dotácie Ministerstva školstva, 
• „Deň Svätého Valentína“ sme tento rok oslávili aj na našej 
škole, poňali sme ho ako sviatok priateľstva  a mohli sme 
vyjadriť svoje sympatie spolužiakom, učiteľom, vychováva-
teľkám, alebo aj pani upratovačkám, kuchárkam či pánovi 
školníkovi  prostredníctvom Valentínskej pošty, ktorú na 
konci akcie roznášali pomocníčky s p. uč. Monikou Muľovou 
, no a kto mal na sebe kus červeného oblečenia, tak ho ne-
minula p. učiteľkou napečená sladká odmena,
• 25. 2. 2016 do našej škôlky zavítal ujo Hoblina aj so svo-
jou výrečnou manželkou a doviezli si so sebou množstvo 
ručne vyrobených marionetiek aj celé bábkové Divadlo pod 
hríbikom, zahrali najskôr malým deťom škôlkárom a potom 
aj všetkým deťom z 1. stupňa v priestoroch škôlkárskej te-
locvične rozprávku "Zimný príbeh",
• 8.3. 2016 sa deti  Školského klubu zúčastnili divadelného 
predstavenia „Eduard a jeho zázračná cesta“ v Mestskej 
knižnici mesta Piešťany,
• Mgr. Bohumil Čechvala zorganizoval pre našich deviata-
kov a ôsmakov výlet do Trnavy spojený s návštevou diva-
delného predstavenia v Divadle Jána Palárika s názvom 
"Boží vták",
• 21. 3. 2016 sme mali na škole super deň -  Deň vody, ktorý 
pripravili Mgr. Gabriela Hercegová s Mgr. Monikou Muľovou 
. Starší žiaci mali na starosti skupiny alebo boli priamo na 
stanovištiach a učili ich o vode priamo na praktických ukáž-
kach,
• maminky z Rady rodičov pripravili pre učiteľov krásnu 
oslavu Dňa učiteľov v našej školskej jedálni,
• na hodinách slovenského jazyka tvorili naši žiaci 5. roč. 
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básničky. Tie najkrajšie poslala p. uč. Zemková do medzi-
národnej literárnej súťaže Nasloucháme naší Zemi, kto-
rej vyhlasovateľom bolo mesto Uherský Brod. A div sa sve-
te, jedna z podolských básní - báseň Evky Hochelovej z 5.A 
"Keby som bola tigrom" bola ocenená a získala 2. miesto,
• v dňoch 4. a 5. apríla sa konal zápis žiakov do 1. ročníka, 
zatiaľ  je prijatých 27 detí, predpokladáme počet detí do 30, 
čo znamená zriadenie dvoch prváckych tried v budúcom 
šk. roku, budúci prváci nabehnú na nové písmo Comenia 
Script,
• 6. apríla aj naši deviataci všetci do nohy riešili testy z ce-
loslovenského testovania deviatakov T9-2016, ofi ciálne vý-
sledky ešte nemáme,
• žiaci 1. – 7. ročníka sa zapojili do celoslovenskej 
matematickej súťaže Klokanko a Matematický klo-
kan a žiaci 7. - 9. ročníka zase do súťaže Pangea, zo 
súťaže Klokan už vieme výsledky, 5 klokanov získa-
li a úspešne súťaž vyriešili Samuel Hadbábny 1.A, Pe-
ter Círa 4.A, Šimon Pollák a Juraj Strýček 5.A, Peter 
Burza, Adam Urban, Adam Vrba, Filip Ščepko zo 6.A,
• aj v tomto roku sa naša škola zapojila 15. apríla do fi -
nančnej zbierky na Deň narcisov a pomohla tak OZ Liga 
proti rakovine. Pod dozorom učiteľov do obce vyrazili žiaci 
z 8.A triedy. Minuli všetkých 600 narcisov a vyzbierali spolu 
1842 €, za príspevok ďakujeme všetkým občanom Podolia, 
ktorí sa do zbierky zapojili,
• Spolok umeleckých krúžkov pri našej škole sa v sobotu 
16. apríla zúčastnil s divadlom Ako dedko čakal na Pána 
Boha na festivale Bošácke divadelné dosky, kde krásne 
prezentoval našu školu,

Zo súťaží na rôznych úrovniach od obvodných po ce-
loslovenské:
• okresné kolo Šaliansky  Maťko – Eva Hochelová z 5.A – 
1. miesto a postup na kraj, Terézia Kosová zo 7.A 3. miesto,
• úspešní riešitelia okresného kola Matematickej olympiády 
– Juraj Strýček 5.A (5. miesto), Adam Urban 6.A, Filip Ščep-
ko 6.A(obaja 6.-7.miesto), Paulína Gúčiková (4.-5.miesto), 
Filip Hanic 8.A (3. miesto),
• úspešní riešitelia okresného kola Dejepisnej olympiády – 
Adam Matejovič  8.A (1.-2. miesto a postup na kraj), Do-
minika Hochelová 9.A 4. miesto; na krajskom kole skončil 
Adam Matejovič  ako úspešní riešiteľ
• úspešný riešiteľ okresného kola Pytagoriády – Juraj Strý-

ček 5.A,
• obvodné kolo Podjavorinskej Bzince –  Daniel Miklo z 3.A 
skončil na 2. mieste, Petra Sedláčeková z 5.A a Erika Jab-
lonková z 8.A na 3. mieste, všetci postúpili na okresné kolo, 
kde sa darilo Peťke Sedláčekovej, ktorá aj vo vyššom kole 
skončila na 3. mieste,
• on-line informatická súťaž  iBobor – z 55 súťažiacich 
len 6 úspešných - v kat. Benjamín traja žiaci zo 7.A - Ri-
chard Fišer, Paulína 
Gúčiková a Patrik Gúčik 
a v kat. Kadet - Andrej 
Augustín z 9.A, Marcel 
Čuchran a Jakub Círa 
z 8.A,
• 7 žiakov s dvomi 
vedúcimi vycestovalo 
z našej školy do Prie-
vidze na krajské kolo 
v streľbe zo vzducho-
vej zbrane, kde sa na-
jlepšie darilo Marcelovi 
Čuchranovi, ktorý nast-
rieľal 283 bodov a ob-
sadil 1. miesto, čím si 
vybojoval postup do ce-
loslovenského kola do 
Košíc. Obe družstvá skončili na 2. mieste, za starších bo-
jovali Marcel Čuchran, Simona Plichtová, Henrich Jankech 
a za mladších Filip Porubský, Daniel Doležel a náhradníčka 
Sára Šimnová. Bohužiaľ, 2. miesto nestačí na postup na 
Slovensko. Jednotlivkyňa Marcela Pyšná skončila so ze-
miakovou medailou na 4. mieste,
• po úspechu a víťazstve v krajskom kole postúpil Marcel 
Čuchran, žiak 8.A do celoslovenského kola súťaže 
v streľbe zo vzduchových zbraní do Košíc. Na súťaž vy-
cestoval s vedúcim krúžku Ing. Košútom už vo štvrtok 31. 
marca. Po nočnom oddychu sa v piatok Marcelovi darilo, 
vystrieľal osobný rekord 96 + 96 + 96 = 288 bodov z mož-
ných 300 a tým obsadil 4. miesto z 23 súťažicich,
• Dominika Hochelová z 9.A sa stala úspešnou riešiteľkou 
okresného kola Chemickej  olympiády a skončila na 5. 
miesta a taktiež úspešne vyriešila okresné kolo Fyzikálnej 
olympiády, kde skončila na 2. mieste a postúpila do kraj-
ského kola,

Z materiálno technického zabezpečenia školy:
• vynovili sme hudobnú učebňu 5.B,učebňu 5.A triedy a 3.A 
triedy, kde sme dokúpili nový školský nábytok (lavice, sto-
lice, skrine),
• pribudli nové dataprojektory v učebni cudzích jazykov 
a v 9.A,
• v školskej jedálni sme vymenili umývačku riadu a kúpili 
krájač zeleniny,
• do materskej školy, školského klubu detí a do niektorých 
kabinetov pribudli učebné pomôcky a hračky,
• materskú školu a školskú jedáleň sme pripojili na internet 
cez wifi  pripojenie,
• obec Podolie získala z havárií dotáciu od Ministerstva škol-
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stva na vybudovanie žumpy pre základnú školu, súčasne 
bol zasypaný a zlikvidovaný starý trativod v Parku miniatúr,

Čo pripravujeme a realizujeme:
• práve prebieha na škole zberová akcia starého papiera 
Záchrancovia stromov, v ktorej súťažia triedy
• zbierame aj staré batérky, elektrospotrebiče, starý olej, 
šatstvo,
• ešte stále až do konca apríla nám môžete darovať 2% 
z dane z príjmov FO, tlačivá máme na našej web stránke 
www.zspodolie.sk,
• v piatok 22. apríla realizujeme Deň Zeme,
• pripravujeme program na Deň matiek,
• obec Podolie v spolupráci so školou podala projekt na 
rekonštrukciu telocvične, v projekte sme boli úspešní, hoci 
fi nancie krátili, bolo pre nás schválených cca 31.800 €, 
z ktorých budeme v lete 2016 rekonštruovať sociálne zaria-
denia v telocvični a dokúpi sa telocvičné náradie,
• pripravujeme stretnutia so ZŠ a ZUŠ Strání v rámci po-
sledného 5. roka udržateľnosti mikroprojektov.

RNDr. Janka Schreiberová, 
riaditeľka školy

 
 Báseň Evky Hochelovej, za ktorú získala 2. miesto 
v medzinárodnej literárnej súťaži Načúvajme našej 
Zemi, ktorú vyhlasuje mesto Uherský Brod:

 Začína sa 12. sezóna v Parku miniatúr v Podolí! Ako to 
už posledných pár rokov býva, prvýkrát sme brány otvorili 
počas Veľkej noci! Cez zimu sme usilovne pracovali, roz-
mýšľali, čím by sme našu expozíciu oživili a pripravili sme 
viacero noviniek. Asi najväčšou je nová expozícia – Rodné 
domy slávnych slovenských osobností. A že je ich naozaj 
hojne, mali sme z čoho vyberať.  
 Nové modely – rodný dom Martina Kukučína, Pavla Or-
ságha Hviezdoslava, Jozefa Kronera, Jozefa Cígera Hron-
ského, Ľudovíta Štúra aj Alexandra Dubčeka. Prichystali 
sme im aj miesto, prístrešok, nové informačné tabuľky a te-
šíme sa záujmu verejnosti. Expozíciu plánujeme ďalej roz-
širovať. Ani na hrady sme nezabudli, od minulého 
roku pracujeme na príprave modelu Trenčianske-
ho hradu, už dlhší čas zíva prázdnotou podložka 
pre Bratislavský hrad.   
 Počas hodov  prvýkrát slávnostne predstaví-
me verejnosti model hradu Šomoška. V kalendá-
ri akcií sme skombinovali osvedčené podujatia 
a pridali sme, ako vždy, aj niečo nové. 
 Počas víkendu, 4. a 5. júna, si plánujeme zo-
pakovať Deň detí – Cestu rozprávkovým kráľov-
stvom v Parku miniatúr, letnú sezónu odštar-
tujeme Víkendom feudálnych osobností, celá 
sa bude niesť v znamení Dračieho leta. Presne 
uprostred letných prázdnin oživíme atmosféru 
v parku koncertom hudobnej skupiny. 
 V spolupráci s miestnym rezbárom a jeho po-
mocníkmi, ktorý už v minulom roku vytvoril pre 
areál viacero drevených plastík, pripravujeme 
úplnú novinku medzi našimi akciami – Stretnutie 

PARK MINIATÚR

foto: Maketa hradu Šomoška

rezbárov v Parku miniatúr, ktorého vyvrcholením bude v so-
botu ďalší ročník úspešnej nočnej prehliadky, kedy sa náš 
areál opäť tajomne rozsvieti. 
 Na záver leta sa s ním rozlúčime ako sa patrí ! Tento rok 
plánujeme na jeseň podujatie na Halloween a na začiatku 
Vianoc Advent v Parku miniatúr. 
 Park miniatúr a obec Podolie  neunikli ani mediálnej 
pozornosti. Zaujímavé články vyšli v Pravde, Novom čase, 
o našich novinkách pripravili reportáže STV a Televízia 
Markíza. 

             Juraj Hlatký

Eva Hochelová

Keby som bola tigrom
Sem-tam ma tak napadá

fantazijná  nálada.
Aké by to mohlo byť,
v pruhovanej koži žiť.

Dobrý zrak a laby veľké,
presne ako tigre v telke.
Nie je ako malá mačka,
pre neho je loviť hračka.

Krásne zviera – pohyb ladný,
loví, aby nebol  hladný.

Potrebuje mäsa kopy,
zebry, lamy, antilopy.

Korisť pred ním stále v strehu...
Nečudo, je majstrom v behu.

 
Len jedna vec ma v tom kvári,

tigre sú vraj samotári.
Nehrozila by mi škola,

ak by som tým tigrom bola.
 

Veď len nápad z mojej hlavy
je mať také veľké laby.

A tá tigria predstava
v hlávke mojej ostáva...
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 ⚫ PODOLSKÝ CHÝRNIK ⚫

ROZLÚČILI SME SA 
Ondrejka Jozef, č.d. 781
Tóth František, č.d. 299
Gúčiková Helena, č.d. 64
Hadbábny Oliver, č.d. 284
Macháč Ján, č.d. 730
Facuna Anton, č.d. 768
Herák Karol, č.d. 418
Mgr. Kiková Dorota, č.d. 361
Palcútová  Martina, č.d. 657
Čechvalová Terézia, č.d. 491
Masárová Jolana, č.d. 707
Čechvala Rudolf, č.d. 25
Cagalová Mária, č.d. 569
Augustínová Mária, č.d. 683    

Kováčik Boris, č.d. 711
Štefan Klimo, č.d. 916
Jozef Ondrejka, č.d. 677

NA SPOLOČNÚ CESTU 
ŽIVOTOM VYKROČILI

Michal Chudík a Michaela Nováková, č.d. 193

Martin Lednický a Daniela Kováčiková, č.d. 542

Peter Sokolík a Adriana Čechvalová, č.d. 251

VÍTAME DO ŽIVOTA
Hrabina Roman, č.d. 335
Gábová Dominika, č.d. 45

Zámečníková Viktória, č.d. 818
Helbichová Nina, č.d. 660
Michalec Marco, č.d. 309

Herák Ivan, č.d. 469
Burzová Lucia, č.d. 151
Tobias Kučera, č.d. 710

ŠPORT
FUTBAL: Dorast OŠK Podolie a jarná časť súťaže roku 
2016:
 S prípravou na jarnú časť súťaže sme začali v polovi-
ci januára, väčšinou v telocvični základnej školy. Postup-
ne, keď sa zlepšovalo počasie, sme začali trénovať  vonku 
v domácich podmienkach. Mali sme naplánovaných 5 prí-
pravných stretnutí, ale kvôli nepriaznivému počasiu sme 
museli dva zrušiť. 
 Výsledky z prípravy: OŠK Podolie – Krajné 3:4, OŠK Po-
dolie – Ostrov 3:2, Ostrov - OŠK Podolie 2:3.
 Majstrovské zápasy sa začali hrať 3.4.2016. Prvé kolo 
sme cestovali do Kočoviec a zvíťazili sme 0:1. Gól dal Har-
gaš. V druhom kole sme privítali súpera z Brezovej p/B 
a zvíťazili sme 2:1. Oba naše góly strelil opäť Roman Har-
gaš. Po týchto dvoch jarných kolách nám patrí v tabuľke 
3. miesto. Na vedúci tím Turá Lúka-Myjava „B“ strácame 6 
bodov, na druhé Krajné len 2 body.
 Káder mužstva: Pavel Jeřala, Filip Halienka, Mário Ha-

nic, Lukáš Strapatý, Martin Majdiš, Patrik Bobocký, Ro-
man Hargaš, Samuel Červeňanský, Matej Šenkarčin, Ján 
Čechvala, Daniel Moravčík, Patrik Ščepko, Dominik Husár, 
Urban Rodenák, Adrián Macháč, Samuel Bumbál
Realizačný tím: Tréner: Rudolf Bobocký, Vedúci mužstva: 
Jozef Jeřala, Lekár: Katarína Jeřalová
 Znovu by som chcel v mene celého mužstva poďakovať 
pani Edite Dobošovej z reštaurácie Podolanka.
      Rudolf Bobocký

FUTBAL: Dospelí V. liga Sever
 Aktuálne sú naši futbalisti na 16. poslednom mieste ta-
buľky s 21 bodmi, 5 vyhratými, 6 remízami a 11 prehratý-
mi zápasmi. Skóre je 22:33. Na hody, v nedeľu 24.4.2016, 
hráme zápas s Jednotou Sokol Chocholná Velčice, kto-
rá je na 6. mieste. Príďte povzbudiť našich futbalistov. 
 
                           PČ
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VOLEJBAL: 
Amatérsky volejbal sa v obci hrá už takmer 20 rokov
 Zmiešané družstvo sa zúčastňuje i amatérskych súťaží, 
poriadaných v rámci okresu Nové Mesto nad Váhom. Cez 
rok sa ich koná priemerne sedem. Aj v piatok 15.04.2016 
sme sa zúčastnili súťaže v Novom Meste nad Váhom a na-
jbližšie na prelome mesiacov máj/jún 2016 budú organizo-
vať turnaj v telocvični našej ZŠ. Bližšie termín uverejníme. 
Príďte našich volejbalistov povzbudiť.  
                PČ

PODOLSKÉ NOVINY Periodicita vydávania 2x ročne. Neprešlo jazykovou 
úpravou. Vydáva: Obec Podolie, č. 566, 916 22 Podolie, IČO 00311928, tel. 
032 7794102, mail: podolie@podolie.sk.  Zodpovedný redaktor: Mgr. Peter 
Čechvala. Grafická úprava a tlač: Tising, spol. s r. o., Odborárska 3, 915 01 
Nové Mesto nad Váhom. Evidenčné číslo: EV 4744/13.

FUTSAL:
FK Dragons Podolie v extralige aj v budúcom roku.

 Sezóna 2015/2016 bola pre Dragons Po-
dolie už piatou v poradí. Tentoraz sa však 
predstavili hráči Podolia v najvyššej futsa-
lovej súťaži na Slovensku. Ciele v nej boli 
veľmi skromné. Nik neočakával, že hneď 
v premiérovom štarte budeme hrať v play

-off  o titul. Práve naopak, aj vedenie s hráčmi si stanovili 
etablovať sa v lige a zachrániť Dragons v najvyššej súťaži.
 Začiatok sezóny a aj celý priebeh základnej časti bol vý-
sledkovo veľmi „kostrbatý“. Herne to nebolo ani najlepšie, 
ani najhoršie. Žiaľ, nedarilo sa získavať body. V januári sa 
na trénerskú lavičku vrátil Miroslav Ostrenka, ktorému sa 
tiež nepodarilo „vzkriesiť“ Drakov k zisku dôležitých bodov. 
Pôsobenie Ostrenku vydržalo v klube len necelé dva me-
siace a po zápase s Nitrou sa rozho-
dol rezignovať na svoj post, čo bolo 
obrovským prekvapením pre vede-
nie i hráčov. Posledné dva zápasy v 
základnej časti tak Podolie odohralo 
opäť bez trénera. V Prešove sa Po-
dolie ešte neradovalo z víťazstva. No 
v domácom zápase posledného 18. 
kola proti Leviciam (5:4) sa hráčom 
podarilo oduševneným výkonom na-
budiť do tých najdôležitejších bojov a 
to boli boje o záchranu, do ktorej sa 
porúčali posledné štyri družstvá v ta-
buľke (my sme skončili na 9.mieste).
 Pred nadstavbovou časťou sa 
podarilo vedeniu opäť obsadiť post 
trénera. Trénerom sa stal Milan Pavlovič, bývalý futsalový 
reprezentant, najlepší strelec extraligy a tiež aj bývalý fut-
balový hráč Vion-u Zlaté Moravce či Nitry. Tento angažmán 
padol na úrodnú pôdu. V prvom zápase nadstavbovej čas-
ti si Podolie ešte nepripísalo žiadne body. Nad sily našich 
hráčov boli Levice, s ktorými sme prehrali 4:2. No od toh-
to zápasu nasledovali len výhry. Najskôr to bolo víťazstvo 
v Bratislave 7:3 a nasledovali tri domáce zápasy, v ktorých 
Podolie nespoznalo premožiteľa. Nové Zámky sme porazili 
5:1, v dramatickom zápase, ktorý mal napovedať, kto pôjde 
do baráže sme porazili Levice 5:3 a v poslednom domá-
com zápase s Gurmánmi sme si vysokým víťazstvom 9:1 
potvrdili ligovú príslušnosť aj pre ďalší ročník. Podolie ešte 
odohrá 22.4. posledný zápas v Nových Zámkoch. Výsledok 

zápasu rozhodne 
o konečnom pora-
dí v 1. SLF.
 Celkovo možno 
zhodnotiť sezónu 
ako vydarenú, na-
koľko sa podarilo 
naplniť ciele, ktoré 
sa pred sezónou 
stanovili. Vedenie
i hráči sú si vedo-

mí, že ešte je pred nimi množstvo tvrdej práce. 
 Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým našim pod-
porovateľom a sponzorom, ktorí nám pomohli zvládnuť túto 
sezónu. Ďakujeme obci Podolie, ktorá nám svojou dotáciou 
veľmi pomohla. Tiež si nesmierne vážime pomoc a podporu 
ostatných sponzorov a ďakujeme spoločnosti Sportika, fi r-
me Royaldom a Jaroslavovi Čechvalovi a všetkým, ktorí sa 
akokoľvek podieľali na zabezpečení chodu klubu.

Káder hráčov 2015/2016
Brankári: Ivan Bobocký, Matej Trebatický, Ján Krajčík
Hráči: Rastislav Bobocký, Daniel Pyšný, Alex Drexler, Lu-
káš Lackovič, Ján Šimor, Jozef Halás, Jaroslav Prekop, Pe-
ter Hikel, Patrik Zaťovič, Milan Jurčo, Pavol Malíček, Lukáš 
Ondris, Ján Tuka, Gabriel Makara.          RB


