VYDÁVA OBEC PODOLIE
SVÄTÝ JURAJ – JEDEN Z PRIATEĽOV KRISTA
S pohnutím srdca začínam písať
tieto riadky... Myšlienky mám upriamené k hodovej slávnosti patróna nášho
farského chrámu na sv. Juraja. Ibaže
musím myslieť na to, o čom včera (na
Kvetnú nedeľu) informovali spravodajské agentúry: útoky na kresťanov
v kostoloch v Egypte… Zavraždili nám
kresťanom desiatky bratov a sestier. Tak
veľmi to bolí! Zo slávnosti prichádzajúceho Ježiša Krista do mesta Jeruzalema pred 2000 rokmi sa stala krížová
cesta a smrť – vraždenie – besnenie
- mučeníctvo. Niektoré krajiny v minulosti pomenovali 6. pôstnu nedeľu nie
„kvetná“ ale „palmová“. Ľudia nesú
palmové ratolesti na začiatku liturgie
v procesii do chrámu. Je to interesantné, lebo v kresťanskom znázorňovaní
svätých mučeníkov je práve „palma“
v ruke svätca symbolom mučeníckej
smrti. Keď si tí egyptskí kresťania niesli na sv. omšu palmové ratolesti, ešte
netušili, že si ich nesú na mučenícku
smrť! Z tých, ktorí vyznávali svoju vieru
v Ježiša – Spasiteľa sveta sa v okamihu
stali mučeníci pre Krista. A dnes sú už

Program hodov:
Program PODOLSKÝCH HODOV:
Sobota 22.04.2017
Premietanie v kine:
17:00 hod. premietanie krátkych rozprávok pre deti
18:30 hod. celovečerný film „Hviezdny prach“
Nedeľa 23.04. 2017:
11:00 hod. Sv. omša v kostole Sv. Juraja
od 09:00 - do 18:00 deň otvorených dverí v Parku
miniatúr,
15:30 hod. Vystúpenie DH Maguranka v Kultúrnom
dome v Podolí
16:00 futbalový zápas OŠK Podolie - TJ TATRAN
Uhrovec
Tešíme sa na účasť Vašu i Vašich hostí a prajeme
príjemné prežitie celých hodov!

číslo 1/2017

apríl 2017

BEZPLATNE

s Kristom v nebi. Niekto by mohol namietať, že je to ďaleko od nás. Až kdesi na inom kontinente, niekde v Afrike!
Nie je to tak! Vzdialenosť môže vytvoriť len náš nezáujem. Sú to naši bratia
a sestry. Odvážim sa napísať, že sa stali
podobnými sv. Jurajovi a ostatným mučeníkom.
Prežívame hody. Ešte stále v nás znie
slávnostné veľkonočné Aleluja ohlasujúce vzkriesenie nášho Pána. Znejú
zvony Božieho milosrdenstva. Preniká
krásna legenda zo stredoveku. Svätý
Juraj je muž víťaziaci nad silami temna.
Je mužom porážajúcim draka – démona – zlo. Juraj je svätec. A my svätých
prosme, aby nám tu na ceste života pomáhali. Kiežby sme dokázali sv. Juraja
nasledovať v tých krásnych morálnych
čnostiach. Kiežby sme pretvárali svet
nie násilím ale dobrosrdečnou láskou,
v ktorej nám bol a je vzorom Ježiš Kristus. My kresťania nevyhľadávame nepriateľov, ale túžime vytvárať spoločenstvo priateľov Krista. Egyptskí mučeníci
Kvetnej nedele 2017, orodujte za nás!
Svätý Juraj, náš svätý priateľ, prihováraj
sa u Boha za nás, ktorí sa k tebe utiekame!
Štefan Šoka, duchovný otec farnosti

Pozvánka Obce Podolie na ďalšie akcie:
Oslavy oslobodenia Obce Podolie
Dátum: 29. apríl 2017
Miesto: Pri pomníku padlým 1. a 2. svetovej vojny
Začiatok: 10:00 hod.
Program: Svätá omša, kladenie vencov
Stavanie MÁJa
Dátum: 29. apríla 2017 o 17:00 hod.
Miesto: pred Kultúrnym domom v Podolí
Program detí ZŠsMŠ, Folkórny súbor Máj z Piešťan,
Dychová hudba Podolanka
Oslavy Medzinárodného dňa detí
Dátum: 3. júna 2017 o 10:00 hod.
Miesto: Tréningové futbalové ihrisko
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Milí čitatelia Podolských novín!
Zima, ktorá v tomto roku bola tuhšia a dlhšia ako po iné roky je za nami, pretrváva v nás radosť veľkonočných sviatkov
a v kalendári sa blíži 24. apríl, deň, kedy oslavujeme Sv. Juraja – patróna našej farnosti.
V decembrovom vydaní Podolských novín sme vás informovali, že pokiaľ nám počasie dovolí začneme čo najskôr s rekonštrukciou domu smútku. Ako môžete vidieť, tí, ktorí chodievate okolo domu smútku, práce postupujú a v máji by mala byť
rekonštrukcia ukončená.
V marci 2017 obec podpísala zmluvu so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) o poskytnutí nenávratného
ﬁnančného príspevku na „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu s kultúrnym domom“ vo výške 700 903,39
EUR čo predstavuje 95% oprávnených výdavkov. Spoluﬁnancovanie vo výške 5%, predstavuje 36 889,65 EUR, bude hradiť
obec zo svojich vlastných prostriedkov. Projekt zahŕňa výmenu všetkých okien a vonkajších dverí na budove kultúrneho domu
a obecného úradu, zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy a výmenu kotlov a radiátorov v celom kultúrnom dome, výmenu vzduchotechnickej jednotky s tepelným čerpadlom a výmenu koncových svietidiel. Projekt bude realizovať ﬁrma IZOTECH
Group s. r. o. Nové Mesto nad Váhom. S prácami začneme v priebehu mesiaca máj.
Projekt Zberného dvora, ktorý bol schválený ešte v decembri 2016 , zatiaľ čaká na odsúhlasenie verejného obstarávania. Po
odsúhlasení obstarávania Slovenskou agentúrou životného prostredia môžeme čerpať ﬁnančné prostriedky vo výške 274 562,52
EUR a 5% spoluﬁnancovanie obcou je 13 728,13 EUR.
Po dvoch rokoch verejnej súťaže na vybudovanie kanalizácie sa zdá, že konečne prichádzame do cieľa. Vo štvrtok 20. 4.
2017 sa konala elektronická aukcia, ktorá by už mala deﬁnitívne určiť zhotoviteľa kanalizácie. Až budeme mať deﬁnitívne potvrdené ukončenie a vyhodnotenie súťaže, budeme vás prostredníctvom webovej stránky o jej výsledku informovať.
Vo februári obec podala projekt na vybavenie odborných učební pre našu Základnú školu s materskou školou. Projekt zahŕňa
vybavenie pre počítačovú, jazykovú učebňu a dielňu. Projekt je v hodnote 85 000 EUR. Aj tieto ﬁnančné prostriedky, ak bude
projekt schválený, sú poskytnuté z fondov EÚ.
Ešte v minulom roku sme požiadali peniaze na rekonštrukciu strechy telocvične, ktorá už potrebuje rekonštrukciu. Zatiaľ čakáme na vyjadrenie Ministerstvo školstva.
Úrad vlády SR vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017
za účelom podpory rozvoja športu, a to najmä projektov zameraných na výstavbu, údržbu a využitie multifunkčných ihrísk s umelou trávou a mantinelmi. Aj naša obec sa bude uchádzať o túto podporu. V areáli školy by sme radi postavili pre potreby našich
detí ale aj iných športovcov moderné multifunkčné ihrisko. Maximálna výška dotácie je 40 000 EUR, ostatné peniaze potrebné
na vybudovanie ihriska bude obec musieť doplatiť zo svojho rozpočtu.
V súčasnosti sa dokončuje územné konanie na umiestnenie optických rozvodov po celej obci. Tento projekt bude realizovať
ﬁrma T-com. Táto stavba zabezpečí kvalitný vysokorýchlostný prenos dát pre našich občanov.
V tomto roku chceme dokončiť opravu Kaplnky Sv. Jána Nepomuckého. Sú objednané nové dvere, ktoré budú urobené podľa
pôvodných dverí a urobí sa aj nová omietka. Je nutné spraviť novú strechu na Kaplnke Panny Márie Sedembolestnej, pretože je
z viacerých strán poškodená. Obec má veľa schválených ale aj rozpracovaných projektov, ktoré treba dotiahnuť do úspešného
konca. Verím, že všetky projekty, ktoré obec zrealizuje budú slúžiť k spokojnosti našich občanov.
Milí spoluobčania!
Prajem vám radostné a príjemné prežitie hodovej slávnosti a všetkým nositeľom mena Juraj blahoželám k ich sviatku.
Anna Čechvalová, starostka

INFORMATÍVNE O PRIJATÝCH UZNESENIACH OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PODOLÍ
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 10.1.2017
Uznesenie 1/2017
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje program
dnešného zasadnutia.
Uznesenie 2/2017
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje:
- účel na ktorý sa požaduje podpora – budúcu kúpu 24
nájomných bytov bežného štandardu , ktoré budú postavené v stavbe “Bytový dom 24 b. j. Podolie“, na
pozemku reg. C KN parcela č. 2059/10 v k. ú. Podolie a budúcu kúpu príslušnej technickej vybavenosti
podmieňujúcej výstavbu a užívanie nájomných bytov
Na základe Zmluvy o prevode práv a povinností medzi
spoločnosťami Vodné a energetické stavby, spol. s r.o.,
Betliarska 3769/12, 851 07 Bratislava („Prevodca“)
a Innovia bývanie, s.r.o., Bratislavská 29, 917 02 Trnava („Nadobúdateľ“) zo dňa 09.01.2015 bude stavebníkom a zhotoviteľom stavby spoločnosť Innovia bývanie,
s.r.o., Bratislavská 29, 917 02 Trnava
- investičný zámer obce Podolie realizovať budúcu kúpu
24 nájomných bytov bežného štandardu,

- spôsob ﬁnancovania budúcej kúpy nájomných bytov bežného štandardu v celkovej cene podľa zmluvy
o budúcej kúpnej zmluve vo výške 1 163 000,– € prostredníctvom úveru 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,– €,
- spôsob ﬁnancovania budúcej kúpy technickej vybavenosti v cene 12 800,– € z vlastných ﬁnančných prostriedkov z rozpočtu obce,
- predloženie žiadostí o úver zo ŠFRB a predloženie žiadosti o dotáciu z PRB MDVRR SR na budúcu kúpu
nájomných bytov v bytových domoch v rozsahu podľa
bodu 3)
- 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
pozemkov
- dodržať nájomný charakter bytov po dobu lehoty
splatnosti úveru, najmenej však po dobu 40 rokov
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- zapracovať splátky úveru do rozpočtu obce počas
trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB a zabezpečiť splácanie poskytnutého úveru počas celej doby jeho splatnosti
- uzatvoriť Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej kúpnej
zmluve zo dňa 13. 1. 2016 v súlade s bodmi 3) a 4)
a jeho podpisom poveriť starostku obce
Uznesenie č. 3/2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie úpravu rozpočtu vo výhľadovej časti na roky 2018 a 2019 vzhľadom na
predchádzajúce uznesenie o kúpe 24 bytov nájomnému
domu.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 9.2.2017
Uznesenie 4/2017
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje program
dnešného zasadnutia.
Uznesenie 5/2017
Obecné zastupiteľstvo v Podolí berie na vedomie správu o plnení uznesení.
Uznesenie 6/2017
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje úver na rekonštrukciu Domu smútku vo výške 200 000 € z ČSOB
a. s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36854140
na základe predloženej ponuky a za týchto podmienok:
úrok 0,8 %, splatnosť: 10 rokov, zabezpečenie: blankozmenka.

Uznesenie č. 7 /2017
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje Nájomnú
zmluvu na byt č. 3 v bytovom dome č. 526 pre Mareka
Piscu, bytom Očkov č. 71.
Uznesenie č. 8 /2017
Obecné zastupiteľstvo v Podolí berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra za rok 2016.
Uznesenie č. 9/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 01/2016 pre byt č. 15 pre Mgr. Moniku
Muľovú, Slovinská 4, Krompachy. Nájom sa predlžuje od
1.04.2017 do 31.03.2020.
Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
13.3.2017
Uznesenie 10/2017
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje program
dnešného zasadnutia.
Uznesenie 11/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Kúpnu zmluvu zo dňa
13.03.2017 medzi zmluvnými stranami: Obcou Podolie ako kupujúcou a predávajúcim Jozefom Mašanom,
bytom Športová 2070/30, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, SR. Predmetom kúpy sú: p. č. 353, p. č. 347, dom
súpisné číslo 157 v 1/1 a p. č. 352 v 2/8.

REDAKČNÁ RADA INFORMUJE O AKCIÁCH V OBCI PODOLIE
Uvítanie novonarodených detí do radov našich spoluobčanov
Tradičné
stretnutie
starostky obce s novonarodenými deťmi,
ktoré sa narodili počas
roku 2016 sa konalo
v sobášnej sieni OcÚ
Podolie. Tento rok sa v
našej obci narodilo 21
detí, všetky boli pozvané na uvítanie medzi
našich spoluobčanov.
Každé dieťa dostalo od obce 80,– € a malý darček. Po slávnostnej časti starostka všetkých pozvala na krátke posedenie.

Oslava 25., 50. a 60. výročia sobášov, ktoré oslávili naši
občania
Starostka obce zablahoželala
pozvaným
manželom, ktorí kráčajú na spoločnej ceste životom už 25, 50 a
60 rokov. Z pozvaných
sa dostavili manželia
František a Zita Bobockí, Ladislav a Mariana Červeňanskí a pani
Mária Kubánová, ktorá ospravedlnila neprítomnosť svojho
manžela Alojza. Manželia Rudolf a Mária Macháčoví oslávili

60. výročie sobáša. Starostka obce ocenila prínos všetkých
prítomných pre obec a popriala im do ďalšieho spoločného
života hlavne veľa zdravia a radosti zo svojich detí.
Stretnutie futbalistov, trénerov a funkcionárov podolského futbalu
Pri príležitosti 50. rokov
svojho začatia účinkovania v podolskom futbale, pozval pán Alojz
Kubán 15. januára 2017
do hotela Perla v Novom Meste nad Váhom
bývalých futbalistov a
funkcionárov TJ a OŠK
v Podolí. Na úvod všetkých privítal sám oslávenec a porozprával o svojich začiatkoch vo futbale v Podolí. Jedným z bývalých zverencov pána
Kubána bol aj pán prof. Ľubomír Fogaš, ktorý sa prihovoril k
nemu i prítomným hosťom. Pánovi Kubánovi s poďakovaním
venoval tortu v tvare zeleného futbalového ihriska i s postavami futbalistov. Stretnutia sa zúčastnil aj pán Jozef Hankóci,
jeden zo spoluautorov
rozsiahlej
publikácie
110 rokov trenčianskeho futbalu, ktorú i oslávencovi venoval. Pre
pána Kubána zložil báseň a aj ju zarecitoval,
bývalý futbalista Ján
Čechvala z Pobedíma.
Celé stretnutie sa nieslo
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vo výbornej atmosfére, stretli sa tu ľudia, ktorí sa veľa rokov
nevideli, ale ani čas nič neubral na ich kamarátstve a radosti
zo stretnutia. Bolo na čo spomínať, na spoločne prežité roky
v podolskom futbale, na nadšenie a radosť z toho, že reprezentovali našu obec. Za zorganizovanie tohto podujatia, za
výborné pohostenie, ale najmä za dlhoročnú prácu v podolskom futbale ďakujeme pánovi Alojzovi Kubánovi.
Anna Čechvalová, starostka
Začala sa rekonštrukcia domu smútku
Po odbornom posúdení stavby Domu smútku v Podolí a na
základe uznesenia Obecného zastupiteľstva, sme v začali s
jeho rekonštrukciou. Obec bude rekonštrukciu ﬁnancovať zo
svojho rozpočtu, teda časť z vlastných zdrojov a časť prekryje úverom z banky.
Úver na 10 rokov nám
poskytla ČSOB, a.s.
vo výške 200 000,– €
s pevným ročným úrokom 0,8%. Ako je už
i vidieť, vzniká tu prekrytie vľavo od domu
smútku, kde sa budú
vykonávať samotné obrady. Prerábajú sa WC,
ktoré budú i pre imobilných, robí sa nová elektroinštalácia,
osvetlenie a tiež ozvučenie. Vľavo z pohľadu od domu smútku bude vybudované kolumbárium, teda nový múr, v ktorom
budú miesta pre urny. Súčasťou rekonštrukcie bude i prenesenie Hlavného kríža z cintorína na koniec prekrytej časti. Počas stavebných prác je zmenený režim pochovávania
(pretože dom smútku sa už nemôže využívať). Predpoklad
ukončenia rekonštrukcie je v mesiaci máji 2017.

(kantor), Slavovi Jamborovi (harmonikárovi), Petrovi Čechvalovi (textárovi a režisérovi programu), tiež poslancom OZ a
zamestnancom OcÚ, za vykonanú prácu a prispenie k dobrej
fašiangovej zábave.
Brigáda na ulici Hlboká
Po dve marcové soboty sa z podnetu poslanca Rastislava
Bobockého a za prispenia ďalších poslancov, uskutočnila
brigáda na čistenie Korytnianského potoka v časti Hlbokej.
Urobili kus dobrej práce, potok vyčistili od náletových drevín
a kríkov, celý úsek sa presvetlil, cesta sa skrášlila, upratala

Konal sa tradičný
Dedinský detský fašiangový KARNEVAL
Ako je už tradíciou 22. januára 2017, prišli deti s karnevalovými maskami do Kultúrneho dom v Podolí, na náš tradičný
karneval. Zabávali ich známi klauni Adrián a Roman z teater
komika. Bavili sa deti, ale aj ich rodičia. Podávali sa sladkosti, občerstvenie a obec zabezpečila i napečenie fašiangových šišiek. Starostka
obce ďakuje poslancom
OZ, pracovníkom OcÚ,
ostatným, ktorí pomohli
akciu zorganizovať. Ďakuje však aj všetkým
rodičom, ktorí vyrobili
svojim deťom krásne
masky a prezentovali
ich na našom dedinskom karnevale.
V obci Podolie sme 25. 2. 2017 opäť POCHOVÁVALI BASU
V sobotu, na konci fašiangu a pred popolcovou stredou, sme
na karnevalovej zábave veselo pochovali basu. Do tanca
nám hrala hudobná skupina ONYX a dychová hudba PODOLANKA. Ako hosť programu vystúpila Spevácka skupina
KLENOTNICA s harmonikárom Vasilom Gálikom, ktorá bola
i súčasťou programu pochovania basy našimi ochotníkmi.
Ďakujeme všetkým účinkujúcim, najmä Jurajovi Marákovi
(farár), Tomášovi Bobockému (organista), Patrikovi Masárovi

a dúfame, že takto čisto vydrží i naďalej. Touto cestou sa
chceme úprimne poďakovať všetkým brigádnikom, ktorí prišli
a pomohli urobiť toto „jarné upratovanie“.
redakčná rada
Bláznivý cyklovýjazd
V Podolí sa v sobotu dňa 1. apríla, uskutočnil nultý ročník
Bláznivého cyklovýjazdu. Štart a cieľ bol v Parku miniatúr.
Podstatou akcie bolo prilákať rekreačných cyklistov, ukázať im prostredie našej obce a jej okolia a takýmto spôsobom
zviditeľniť našu obec.
Akcie sa k veľkému prekvapeniu zúčastnilo 117
cyklistov nielen z Podolia, ale aj okolitých obcí
a miest od Záhoria, Bratislavy až po Žilinu. Touto cestou ďakujem obci
Podolie, Parku miniatúr,
PD Podolie a tímu dobrovoľníkov za pomoc pri
organizovaní príjemného športového dňa. Teším sa na ďalší
ročník a narastajúci počet nadšencov cyklistiky.
Mário Červeňanský, usporiadateľ

6WUDQD

Kladenie vencov v Trenčíne – Zábraní, oslavy ukončenia 1. svetovej vojny.
Dňa 10. novembra 2016 sa na cintoríne z 1. svetovej vojny v Trenčíne - Zábraní uskutočnil pri príležitosti 98. výročia
ukončenia 1. svetovej vojny pietny akt kladenia vencov, za
účasti 2. zástupcu náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR generálmajora Jindřicha Jocha, riaditeľa kancelárie Ministerstva obrany SR Miroslava Wiedemanna, veliteľa
pozemných síl a zároveň veliteľa posádky Trenčín generálmajora Ondřeja Novosada, zástupcu Veľvyslanectva Ruskej
federácie v SR, pridelencov obrany Českej republiky, Poľska,
Maďarska, Rumunska, SRN a Ruskej federácie na Slovensku, primátora Trenčína Richarda Rybníčka, podpredsedu
TSK Jozefa Trstenského a ďalších hostí.
Medzi množstvom cintorínov z 1. svetovej vojny na Slovensku je tento trenčiansky svojím spôsobom výnimočný. Jeho
výnimočnosť je v tom, že až do nedávnej minulosti bol prakticky zabudnutý. Nachádza sa totiž v priestoroch trenčianskeho
muničného skladu a nie je zatiaľ voľne prístupný verejnosti.
Klub generálov SR, najmä regionálna zložka Sever pod
vedením bývalého zástupcu náčelníka Generálneho štábu
OS SR generálporučíka v.v. Pavla Honzeka sa ho úspešne snaží obnoviť. Na cintoríne je pochovaných celkom 771
vojakov – obetí Veľkej vojny. Ďaleko od rodného kraja tu odpočíva 338 Čechov a Slovákov, 122 Rumunov, 112 Maďarov,
86 príslušníkov ruskej armády, 54 Poliakov, 24 Talianov, 17
Turkov, 11 Rakúšanov, 4 Nemci a 3 neznámi. Sú to vojaci,
ktorí zomreli v Trenčíne v Poľnej záložnej vojenskej nemocnici
a Župnej nemocnici.
Aj z našej obce je tu pochovaný pán Michal Červeňanský (strýko bývalého starostu obce Jozefa Červeňanského),
ktorý sa narodil v roku 1898 a zomrel 5.5.1918 v Trenčíne vo
vojenskej nemocnici. Slúžil v 15. honvédskom pešom pluku.
Evidenčný list Michala Červeňanského odovzdal pán generálporučík v.v. Ing. Pavel Honzek starostke obce Podolie A.
Čechvalovej pri oslavách SNP v Podolí, v lete 2016. Práve
v predvečer 98. výročia ukončenia 1. svetovej vojny sa podarilo zrekonštruovať prvú časť spomínaného cintorína. V
tomto roku podľa generála Honzeka Klub generálov SR obnovil sekciu D a A v celkovom počte 361 hrobových miest.
Bolo vymenených 320 náhrobných kameňov, 30 hrobových
miest bolo opravených a bol vytvorený skanzen, kde sú hroby v pôvodnej historickej podobe a 11 hrobových miest bolo
opravených (turecké hroby).
V skanzene sa nachádzajú hrobové miesta 19 Slovákov,
2 Maďarov, 1 Poliaka, 1 Rakúšana, 2 Rumunov, 3 Rusov a 2

hrobové miesta Talianov.
V roku 2017 chce Klub generálov SR obnoviť sekciu B, čo
predstavuje ďalších 223 miest a v roku 2018 poslednú sekciu
cintorína C, kde je 182 náhrobných kameňov.
Všetky hrobové miesta budú obnovené alebo opravené a
budú identiﬁkovateľné podľa tabuliek. K 100 výročiu ukončenia 1. sv. vojny plánuje Klub generálov SR zrekonštruovať
celý cintorín.
Na ploche zhruba 8 tisíc metrov štvorcových bolo pôvodne pochovaných 927 vojakov. Ale v roku 1925 bolo exhumovaných 154 príslušníkov bývalého Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov (neskôr Juhoslávie) a boli prevezení na
trenčiansky mestský cintorín, kde sú pochované ďalšie stovky vojakov, ktorí zahynuli v čase 1. svetovej vojny.
Pamiatku vojakov si uctil vo svojom príhovore aj dekan
trenčianskeho veliteľstva pozemných síl podplukovník Juraj
Sitaš.

Symbolickú večierku obetiam vojny zatrúbil trubač z Vojenskej hudby Banská Bystrica, ktorá pietny akt sprevádzala.
Autormi celého projektu sú generálporučík v.v. Ing. Pavel
Honzek, generálmajor v.v. Ing. Gašpar Hozman a veliteľ útvaru, kde sa cintorín nachádza major Ing. Ján Kollár.
Zodpovedným za riadenie obnovy celého cintorína je generál Pavel Honzek, ktorému úprimne ďakujem, za záslužnú
prácu pri obnovovaní hrobov vojakov 1. sv. vojny. Na oslavybo z našej obce pozvaní a osláv sa zúčastnili starostka obce
Anna Čechvalová, pán Pavel Jeřala a pani Jozefína Cagalová.
Anna Čechvalová, starostka

PODOLSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Projekty školy
Pred Veľkou nocou zverejnilo Ministerstvo školstva výzvu
na projekty zamerané na rozvoj environmentálnej výchovy
a vzdelávania v základných a stredných školách pod názvom ENVIROPROJEKT 2017. Naša škola už na túto výzvu
čakala, máme pripravený projekt pod názvom Buďme EKO
a ukážme AKO ... (si poradíme s odpadmi). Držte nám
palce, radi by sme v projekte uspeli a doplnili triedy o odpadkové koše na separovanie, areál o kompostéry a okná
o kvetináče vlastnej výroby. O aktivitách k naplneniu cieľov
projektu porozprávame v budúcom čísle Podolských novín
v prípade, že vo výzve uspejeme.
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Zápisy detí do ZŠ a MŠ
V prvý aprílový pondelok 3. 4. 2017 sa uskutočnil na našej
škole zápis detí do 1. ročníka. Zúčastnilo sa ho celkovo
39 detí so svojimi rodičmi. Kým sa na deti dostal rad, zatiaľ
mali možnosť pohrať sa v triede s dievčatami z 8. roč., ktoré
nám pomohli deti zabaviť. Medzitým rodičia vybavili formality, vyplnili žiadosť o prijatie a zápisný lístok. Deti si pri zápise rozdeľovalo 5 učiteliek 1. st. a riešilo s nimi jednoduché úlohy z pripraveného pracovného listu. Prítomná bola
a odbornú pomoc poskytovala aj p. Adriana Moravčíková
z CPPPaP Nové Mesto nad Váhom. Deťom, ktoré na zápise preukázali školskú zrelosť, vydala p. riaditeľka hneď aj
rozhodnutie o prijatí. Ostatné deti pôjdu ešte na vyšetrenia.
Všetky deti dostali malé darčeky od ﬁrmy Ľudoprint a od
žiakov našej školy. Zatiaľ je do 1. roč. pre šk. rok 2017/18
prijatých 30 detí a už teraz je jasné, že opäť budeme mať
dve prvé triedy. Na šikovné prváčence sa už tešíme.

Obec Podolie a deti materskej školy ďakujú nášmu občanovi, rezbárovi Jozefovi Chromekovi, ktorý takýmito krásnymi
sochami - trpaslíkom a sovou s lavičkou, vyzdobil areál
materskej školy.
Naše talenty
Som veľmi rada, že môžem pochváliť našich učiteľov, ktorí
sa v tomto šk. roku zapojili so svojimi žiakmi takmer do každej umeleckej súťaže, predmetovej olympiády, či športovej
súťaže. Pod ich vedením mnohí naši žiaci dosiahli krásne
úspechy, za čo patrí poklona žiackemu talentu, pracovitosti

a poďakovanie učiteľom. Za zmienku stoja tieto úspechy:
• Matematická olympiáda, okresné kolo: Juraj Strýček
a Šimon Pollák, 6.A – obaja 1. miesto, Filip Ščepko,
7.A – 1. miesto, Filip Hanic, 9.A – 2. miesto a postup
na kraj, Paulína Gúčiková, 8.A – 3. miesto, Simona
Augustínová, 5.A – 3. miesto, Peter Burza, 7.A –
úspešný riešiteľ
• Chemická olympiáda, okresné kolo: Marcel Čuchran,
Barbora Burzová, Filip Hanic, 9.A a Paulína Gúčiková, 8.A – úspešní riešitelia
• Fyzikálna olympiáda, okresné kolo: Filip Hanic, 9.A –
3. miesto, postup na kraj Šaliansky Maťko, okresné
kolo: Eva Hochelová, 6.A – 2. miesto
• Hviezdoslavov Kubín, obvodné kolo: 5 žiakov zo 6
postúpilo na okres, 2. miesto – Petra Sedláčeková, 6.A 3. miesto – Magdaléna Holičová a Lukáš
Čuchran, 4A; Terézia Kosová, 8.A; Lea Hrušovská,
7.A
• Hviezdoslavov Kubín, okresné kolo: Petra Sedláčeková, 6.A – 2. miesto, Terézia Kosová, 8.A – 3.
miesto
• Dejepisná olympiáda, okresné kolo: Sabina Kožáková, 6.B; Adam Matejovič, 9.A; Paulína Gúčiková, 8.A
– úspešní riešitelia
• Straňanská laťka, súťaž v skoku do výšky na družobnej škole: Emma Ščepková, 6.B – 1. miesto
• Basketbal, okresné kolo: žiaci 9.A a 7. A – 1. miesto,
postup do regionálneho kola
• Basketbal, regionálne kolo: žiaci 9.A a 7. A – 3.
miesto
• CocaCola Cup, 1. kolo: družstvo st. žiakov – 1. miesto, postup do 2. kola (19.4.)
Okrem spomenutých súťaží naši žiaci riešili náročné úlohy IQ olympiády, Matematického klokana, Všetkovedka,
iBobra. Mnohé práce našich žiakov sme posielali do súťaží.
Do súťaže Budimírske studničky poslala Mgr. Zemková
vlastnú tvorbu piesní žiakov Mareka Kriššáka, Anežky Porubskej, Paľka Zemku, na výsledky čakáme. Do graﬁckej
súťaže „Deti bezpečne vo svete digitálnych technológií“, ktorej cieľom bolo, aby sa žiaci zamysleli nad rizikami a nebezpečenstvami používania internetu, mobilných
technológií a komunikácie cez sociálne siete, zapojili Mgr.
Gahérová a Mgr Muľová žiakov 6.A, 8.A, 9.A, poslali sme 4
práce, výsledky ešte nevieme. Zapojili sme sa do medzinárodnej literárnej súťaže Načúvajme hlasu Zeme. P. uč.
Zemková zaslala tri práce, z nich Sabina Kožáková zo 6.B
získala 2. miesto za báj „Deti boha Chorsa“. Dve výtvarné
práce našich žiakov sa prebojovali medzi vystavené práce
detí a žiakov na 32. ročníku výstavy regionálneho kola výtvarnej súťaže Vesmír očami detí - Adam Ondrejka „Astronaut“ a Natália Češeková „Čierna diera“.
Z dosiahnutých úspechov vidieť, že žiaci, ktorí majú záujem na sebe pracovať, či už na poli športovom, v umeleckých súťažiach alebo vedomostných súťažiach, sú v ich
úsilí podporovaní zo strany ich učiteľov, ktorí im na ceste
k úspechu venujú nejednu voľnú chvíľku svojich pracovných dní.
Ako sa darí našim prvákom v písme Comenia Script
V šk. roku 2016/17 sme začali na našej škole zavádzať písanie nespojitým písmom Comenia Script (CS). Začali sa
ním učiť písať žiaci 1. A a 1. B pod vedením ich triednych
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učiteliek Mgr. Renáty Trpíškovej a Mgr. Miriam Hanzlíkovej,
ktoré sa k písmu školili a majú na jeho vyučovanie certiﬁkát. Ostatné vyučujúce 1. st. a Mgr. Veronika Zemková,
učiteľka slovenského jazyka na 2. st., už taktiež absolvovali
školenie k tomuto písmu v priebehu tohto šk. roka a budú
v ďalších šk. rokoch s výučbou a používaním tohto písma
na našej škole pokračovať. V Štátnom vzdelávacom programe je uvedené, že deti je potrebné naučiť písať písaným
písmom. Písané písmo je každé písmo, ktoré je napísané
rukou. Comenia Script je praktické písané písmo pre deti,
ktoré je jednoduché, moderné a súčasné. Na detskú psychiku má písmo pozitívny vplyv, pretože je jednoduché a
priamo ušité na potreby detí. Písmo Comenia Script uľahčuje písanie i dysgraﬁkom a ľavákom.

Mgr. Vienerovou, PaedDr. Kikom a p. Macháčovou rozbehli po našej a okolitých obciach, po domoch, podnikoch,
úradoch, boli aj v triedach našej ZŠ a navštívili dokonca aj
škôlkárov. Sme veľmi radi, že naši žiaci prispievali do zbierky v hojnom počte, skupina, ktorá začala školou, mala za
chvíľku minuté všetky narcisy. Napriek škaredému a studenému počasiu sa nám v akcii podarilo vyzbierať peknú
sumu 1636,09 , ktorú zaniesla Mgr. Trpíšková hneď v piatok do Slovenskej sporiteľne na účet Ligy proti rakovine.
Ďakujeme všetkým, ktorí zbierku podporili a prajeme im,
aby s touto zákernou chorobou nemuseli v budúcnosti bojovať.
RNDr. Janka Schreiberová, riaditeľka školy
Majstrovstvá SR v streľbe zo vzduchových zbraní

A aké sú zatiaľ poznatky našich učiteliek a vedenia školy?
Hlavne pozitívne:
• žiaci 1. roč. majú veľmi pekný rukopis, nespojité písmo je pre nich oveľa jednoduchšie ako spojité,
• pre žiakov, ktorí majú problém s grafomotorikou, je
toto písmo jednoduché a ich rukopis je oveľa čitateľnejší ako tomu bolo pri spojitom písme,
• mnohí prváci píšu tak krásne, že sa to takmer podobá predpísanej predlohe,
• žiaci robia oveľa menej chýb v diakritike, pretože
dĺžne a mäkčene píšu hneď s písmenom, nie až po
napísaní celého slova, ako tomu bolo pri spojitom
písme,
• spoje, ktoré žiakom robili v spojitom písme problémy, sú teraz bezproblémové (br, vu, vr, bu, bl,...),
• mnohí starší žiaci píšuci po starom spojitým písmom
majú na 2. st. nečitateľný rukopis,
• mnohí starší žiaci na 2. st. samovoľne prechádzajú
na písanie tlačeným písmom,
• netreba mať strach, že by deti, ktoré píšu písmom
CS, nevedeli čítať spojité písmo, naše p. učiteľky ich
to učia na základe videného písaného textu, ktorý je
k dispozícii v šlabikároch.
Jediným negatívnym poznatkom našich p. učiteliek bolo zistenie, že pre toto písmo je na Slovensku veľmi málo metodických a pracovných materiálov, a tak si musia množstvo
pracovných listov a rôzne čítacie kartičky vytvárať pracne
každý deň sami. No výsledok stojí za to.
Deň narcisov
Naša škola bola aj v tomto roku spoluorganizátorom charitatívnej zbierky Ligy proti rakovine „Deň narcisov“. A tak sa
v piatok naši žiaci z 9.A spolu s učiteľmi Mgr. Trpíškovou,

Po krásnom úspechu v krajskom kole streleckej súťaže, kde
sa aj družstvo starších žiakov aj družstvo mladších žiakov
umiestnilo na 1. mieste, prišiel deň majstrovstiev. Dňa 6. 4.
2017 v popoludňajších hodinách nasadlo šesť našich najlepších strelcov: Anežka Porubská, Sára Šimnová, Roman
Černý, Marcel Čuchran, Filip Hanic, Henrich Jankech do
dvoch áut vedených trénerom Petrom Košútom a p. Marianou Porubskou. Cieľ cesty - vrcholová súťaž v streľbe zo
vzduchových zbraní – Majstrovstvá Slovenskej republiky v
Brezne. Strelci ako i tréner adoprovod mali zabezpečené
ubytovanie so stravou. Pretekov sa zúčastnilo až 77 strelcov a v troch zmenách strieľali disciplínu VzPu Slávia N+30
rán v ľahu, teda 4 nástrelné terče a následne 30 súťažných
terčov po 1 rane do terča v čase 40 minút, čo je veľmi náročné na výdrž a psychiku. V prvej zmene nastúpilo družstvo našich starších žiakov Marcel, Filip a Henrich, chlapci do súťaže vstupovali s pokorou, boli veľmi motivovaní,
odhodlaní dosiahnuť dobrý výsledok, vedeli o čo im ide,
chceli už konečne vystúpiť na stupienok víťazov a ako tréner môžem povedať, boli na to pripravení a veľmi som im to
prial. Ale žiaľ nepodarilo sa nám to. Heňo a Marcel udržali
svoju výkonnosť a obsadili krásne 5. a 8. miesto, avšak Filipa zradilo oko, obraz sa mu začal rozmazávať, nedostal sa
do tempa, znervóznel a musel bojovať sám so sebou. Pre
umiestnenie na pódiu nám chýbalo 6 bodov na 3. miesto a
16 bodov na 2. miesto. Umiestnili sa na 6. mieste s nástrelom 842 bodov, čo nie je zlé v tak silnej konkurencii. Nemôžeme našich chlapcov karhať ani haniť, pracovali, bojovali
a pre víťazstvo robili všetko a ja im zo srdca ĎAKUJEM.
A čo naše mladšie družstvo? To v zložení Roman, Anežka
a Sára strieľali v druhej zmene a aj keď mali premiéru na
tejto najvyššej súťaži, nezľakli sa a bojovali ako levy. Podali
vyrovnané výsledky a dosiahli súčet 815 bodov čo ich vy-
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nieslo na 6. miesto. Na 3. miesto by museli mať o 10 bodov
viac. Avšak vytvorili svoj nový rekord - o 1 bod viac ako na
krasjkom kole a neustále sa zlepšovali, čo je pozitívne. Najviac sa darilo Anežke, ktorá nástrelom 277 bodov vytvorila
svoj nový osobný rekord. Sára a Roman potvrdili svoju stabilitu a výkonnosť. Aj im zo srdca za ich pracovitosť a krásne výsledky ĎAKUJEM.

trochu inak – zábavnejšie. Deň matiek sa bude sláviť v nedeľu 14. mája a v tento deň by si ho mali všetky mamy
užiť hlavne doma so svojimi deťmi a rodinami. My si ho
pripomenieme v piatok 12. mája. A preto:
Milé maminky, babičky, tetičky!
Pozývame Vás na relaxačno-zábavné popoludnie z príležitosti oslavy Dňa matiek, ktoré sa bude konať v piatok 12. mája 2017 o 16.00 hod. najskôr v školskej
telocvični, kde prebehne krátky program a množstvo zábavných súťaží detí a maminiek. Potom sa presunieme do
školskej jedálne, kde Vám Vaše šikovné ratolesti pripravia
výbornú kávičku, či čajíček k malému občerstveniu. Príďte zrelaxovať so svojimi deťmi a nezabudnite sa športovo
obliecť. Prineste si aj tenisky alebo nejaké prezúvky do
telocvične. Už sa na Vás všetky veľmi tešíme a neprezradíme, čo všetko pre Vás prichystáme.
Zberové akcie školy

Čo povedať na záver? Táto súťaž bola náročná nielen pre
strelcov, ale i pre mňa ako trénera, korigovať a riadiť naraz troch strelcov na palebnej čiare, keď sa strieľa 1 rana
do terča je veľmi náročné a musíme vymyslieť systém, ako
to zlepšiť. Máme na čom pracovať a čo zlepšovať. Musím
však pochváliť a poďakovať VŠETKÝM STRELCOM, za
ich bojovnosť, vytrvalosť a ochotu reprezentovať ako
samých seba, tak aj našu školu ZŠ s MŠ Podolie.
Tu sú výsledky:
Jednotlivci mladší žiaci (max.300 bodov) z 21 súťažiacich:
17. miesto - Roman Černý - 89 / 91 / 88 = 268 bodov
Jednotlivci mladšie žiačky (max. 300 bodov) z 19 súťažiacich:
11. miesto - Anežka Porubská - 95 / 88 / 94 = 277 bodov (nový osobný rekord)
15. miesto - Sára Šimnová - 87 / 90 / 93 = 270 bodov
Družstvo mladší žiaci (max. 900 bodov) z 8 družstiev:
6. miesto v zložení - Anežka Porubská 277 bodov, Sára
Šimnová 270 bodov, Roman Černý 268 bodov - celkovo
nástrel 815 bodov a nový rekord tohto družstva
Jednotlivci starší žiaci (max. 300 bodov) z 22 súťažiacich:
5. miesto - Henrich Jankech - 95 / 97 / 97 = 289 bodov
8. miesto - Marcel Čuchran - 95 / 95 / 95 = 285 bodov
20. miesto - Filip Hanic - 87 / 91 / 90 = 268 bodov
Družstvo starší žiaci (max. 900 bodov) z 8 družstiev:
6. miesto v zložení - Filip Hanic 268 bodov, Marcel Čuchran
2845bodov, Henrich Jankech 289 bodov - celkovo nástrel 842 bodov
Ing. Peter Košút, tréner streleckého krúžku

POZVÁNKA NA AKCIE ŠKOLY a OBCE
Deň matiek trochu inak
Pretože oslava Dňa matiek sa niesla v posledných rokoch
stále v rovnakom duchu a trošku nás hnevalo, keď sa odchádzalo z programu po vystúpení vlastných detí, rozhodli sa učitelia našej základnej školy skúsiť ho zorganizovať

Je tu apríl – mesiac lesov a s ním aj naša pravidelná akcia
„Záchrancovia stromov“, čiže zber starého papiera. Ak
máte doma nepotrebný papier, zviažte ho a prineste do
školy alebo oslovte našich žiakov, aby Vám s ním pomohli. Akcia je medzitriednou školskou súťažou. Prvé tri triedy
získajú ﬁnančnú odmenu. Nezberáme kartóny. Papier môžete nosiť v pracovných dńoch od 7.00 do 15.00 hod. p.
školníkovi ku kotolni.
Okrem papiera celoročne zberáme opotrebovaný jedlý
olej, vybité batérky, výbojky, drobné elektrospotrebiče.
MATERSKÁ ŠKOLA
Milí rodičia!
Ak chcete prihlásiť svojho drobca do materskej škôlky od
septembra 2017, je potrebné podať prihlášku dieťaťa do
MŠ u p. zástupkyne Slavky Fogašovej v dňoch 2. - 3.
mája 2017 v čase od 10.00 hod. do 16.00 hod. Tlačivo „Žiadosť o prijatie“ si môžete stiahnuť z nášho webu
v časti Materská škola /Prihlasovanie detí do MŠ.
MOBILNÝ ODBER KRVI v KD Podolie
Milí spoluobčania, milí darcovia krvi, opäť Vás všetkých
pozývame na už pravidelný mobilný odber krvi, ktorý sa
uskutoční dňa 12. júla 2017 od 8:00 hod. do 10:00 hod. v
Kultúrnom dome v Podolí.
Silvia Maráková
Začala sa 13. Sezóna v Parku miniatúr v Podolí!
Prvého apríla sa brány
parku otvorili prvýkrát
v tomto roku. Takmer
letné počasie a bláznivý cyklovýjazd na
Čachtický hrad odštartovali tohtoročnú
sezónu. Prvý víkend
sme vás privítali v našom retro drevenom
domčeku,
keďže
v predajni sme ešte dokončovali rozsiahlu rekonštrukciu.
Vynovili sme pre vás naše priestory, rozšírili ponuku občerstvenia, pripravili sme viacero noviniek. Do expozície pri-
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budol 69. model, rekonštrukcia malebného hradu Šebeš
z východného Slovenska. A samozrejme stále usilovne
pracujeme na modeli Bratislavského hradu. Vďaka rodákovi z Podolia, ktorý nám pomohol pri získaní dokumentácie
a stavbe modelu, sa vybudovanie jednotlivých objektov
značne urýchlilo. Začali sme Žigmundovou bránou, pokračovali prístupovým traktom k palácu, vstupnou bránou od
parlamentu, objektom Katovne, oranžériou a reštauráciou.
Počas celej zimy a teraz na jar staviame Hlavný palác, ktorý
sa stane najrozsiahlejším a najväčším objektom z modelov
hradov. Predstavovať bude podobu Bratislavského hradu
po súčasnej rekonštrukcii. Dali sme si za cieľ, aby sme ho
predstavili verejnosti počas letnej turistickej sezóny. Dúfame, že sa nám ho podarí splniť.
Ani v tomto roku nebudú chýbať naše tradičné akcie. Práve
prebiehajúca Veľká noc, nasledovať budú Deň otvorených
dverí, Deň detí či Nočná prehliadka. Vyzerá to tak, že aj
tento rok si u nás budete môcť poriadne zatancovať a zaspievať s piešťanskou skupinou Slniečko. Od skorej jari sa
tešíme veľkej pozornosti médií, pevne dúfame že sa nám
v tomto roku podarí pokoriť hranicu 30 000 návštevníkov
opäť !

Bytové stavby a stavebné pozemky v obci Podolie, informácie a komentár
Vážení spoluobčania, okolo stavebných pozemkov, či bytov sa v našej obci už napísalo, či nahovorilo veľa. Postupne sa i objavili malé lastovičky, teda byty ku nájmom. Je to 4 bytový dom č. 409 v Korytnom, či 15 bytový dom
č. 526 v Podolí. Byty sú neustále do jedného v nájme, i keď sa niekedy ich nájomníci striedajú častejšie, ako by sme
chceli. No o takéto byty je záujem. Preto sme sa pustili do stavby ďalšieho 24 bytového domu pri hlavnej ceste v
areáli ZŠ. Tu čakáme na pridelenie peňazí z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR a úveru zo Štátneho fondu
rozvoja bývania. Ako náhle nám budú peniaze pridelené, stavba bude pokračovať. V súčasnej dobe vyberáme investorov pre stavbu ešte dvoch menších 6 bytových domov, kde presadzujeme, aby tieto boli postavené a následne
odpredané buď obidve alebo aspoň jedna priamo občanom. Teda byty do vlastníctva občanov. Po realizácii týchto
zámerov, by sme mali mať dostatočne pokrytý dopyt po nájomných bytoch.
Vytváranie stavebných pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu bolo i je v našej obci stále problematické.
Hlavným dôvodom je to, že v našom katastri ani
obec, ani štát, nevlastní pozemky, kde by sa dalo
stavať alebo, ktoré sa dajú aspoň zameniť. Výkup
pozemkov od občanov je veľmi zložitý a vo väčšom takmer nemožný. O tomto sa presviedčame
už niekoľko desiatok rokov. Pozemky v našej obci
sú rozdrobené s veľkým množstvom spoluvlastníkov, máme tu veľa spoločných dvorov a nestretáme sa s vôľou vlastníkov pozemky odpredávať.
Dnes však už môžeme povedať, že obec sa
postarala o to, aby boli vytvorené administratívne podmienky pre výstavbu tým, že bol vytvorený územný plán s jeho terajšou aktualizáciou v
roku 2017, ktorý už povoľuje výstavby rodinných
domov v smere na Očkov, čo je vlastne predĺženie Očkovskej cesty. V roku 2016 bol dokončený
ROEP, teda register obnovenej evidencie pôdy, ktorý nám vyšpeciﬁkoval a zviditeľnil mnohých neznámych vlastníkov a tiež umožnil pokračovať v tvorbe pozemkov malými pozemkovými úpravami. Poslanci rozhodli o výstavbe
novej cesty za kultúrnym domom, kde tiež vznikne 11 stavebných pozemkov pre občanov, tu vlastniacich záhrady
alebo pre tých, ktorí si tieto pozemky od nich odkúpia. Zatiaľ sme sa však i v tomto prípade stretli s vlastníkmi, ktorí
nám pod novo budovanú cestu svoje pozemky predať nechcú a tak sa jej výstavba, ako môžete vidieť, zastavila
(dúfame, že len dočasne) hneď za prvými dvomi stavebnými pozemkami.
Keď to zhrniem, máme Územným plánom vytvorené lokality pre pozemky na výstavu rodinných domov v časti
obce smerom na Očkov, popri hlavnej ceste (od bytoviek a posledného rodinného domu) vľavo i vpravo smerom ku
Trojičke (po vedenie vysokého napätia) a tiež v humnách domov smerom od materskej školy po cestu na „Drahy“ (tu
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je tiež problematický výkup prístupovej cesty, ktorá ide kolmo cez role s mnohými spoluvlastníkmi). Obec si vo svojom rozpočte už určila peniaze na výkup týchto pozemkov, aby sme záujemcom vytvorili podmienky pre výstavbu
rodinných domov. Prosíme teda občanov, ktorých sa to týka, aby boli ústretoví a neznemožňovali výkup pozemkov
v týchto lokalitách, pozemky im budú riadne zaplatené a noví občania, ktorí si tu postavia svoje domy, rozšíria rady
našich spoluobčanov, naši mladí spoluobčania nebudú odchádzať z obce a všetci takto budete nápomocní pri
rozvoji budúcnosti nášho Podolia. Vyzdvihujeme tu spoluprácu s Poľnohospodárskym družstvom Podolie, s ktorým
sme sa predbežne dohodli, že pozemky, ktoré vlastní v uvádzaných lokalitách, vymení s obcou za pozemky, ktoré
obec vlastní na iných miestach v katastri Podolia.
Ďalším smerom, ktorým chce obec prispieť ku svojmu skrášleniu a vytvoreniu nových stavebných pozemkov, je i
odkupovanie starých, schátralých domov v obci. Koncom roku 2016 a začiatkom roku 2017 obec už odkúpila štyri
takéto domy v dvoch dvoroch. Našim plánom je ich zbúrať a na týchto miestach vytvoriť tiež stavebné pozemky,
ktoré odpredáme záujemcom o výstavbu rodinných domov. Vo výkupe takýchto starých neobývateľných domov a
pozemkov v obci chceme postupne pokračovať i naďalej. Samozrejme obec je limitovaná v tomto svojim rozpočtom
a pri spoluﬁnancovaní veľkých projektov, na ktoré sme obdržali peniaze z Eurofondov (najväčšími sú rekonštrukcia
kultúrneho domu, zberný dvor, kanalizácia v obci), musíme postupovať len do výšky schválenej a umožnenej našim
rozpočtom.
Vážení spoluobčania, ako vidíte, základy perspektívy a podmienok pre vytváranie stavebných pozemkov, výstavby rodinných domov a bytov boli vytvorené a je len na našom spoločnom úsilí a záujme, ako rýchlo na tejto cielenej
ceste budeme postupovať.
Peter Čechvala

• PODOLSKÝ CHÝRNIK •
VÍTAME DO ŽIVOTA
Korman Filip, č.d. 773
Puvák Florián, č.d. 526
Červeňanská Eliška, č.d. 774

Juraj Masár a Jana Hanicová, č.d. 536
Roman Čechvala a Kristína Baroková, č.d. 247
Dve spomienky na dvoch našich kňazov
Dňa 3. mája 2017 uplynie 10 rokov od smrti vdp. ThDr. Emila Bobockého, nášho rodáka a prefekta
kňazského seminára v Bratislave
v ťažkom roku 1948. Pochovali sme
ho vo veku 90 rokov dňa 7. mája
2007 na našom cintoríne v jeho
rodisku. Za jeho život, pôsobenie
a službu kňaza v rôznych podobách poďakujeme nášmu Pánovi sv. omšou v nedeľu dňa 30. apríla 2017
o 11.00 hod. vo farskom kostole v Podolí. Predsedať sv. omši bude jeden zo súčasných predstavených
kňazského seminára v Bratislave.
O desať dní neskôr, teda 13. mája 2017, uplynie 10
rokov od smrti duchovného otca don Františka Macháča SDB, nášho rodáka a kňaza saleziánskej spo-

ROZLÚČILI
SME SA
Hanták Viliam, č.d. 217
Bartík Jaroslav, Ing. , č.d. 138
Hruboňová Nadežda, č.d. 913
Zubrík Jozef , č.d. 810
Dlhovičová Anna, č.d. 646
Zemková Mária, č.d. 580
Makarský Michal, č.d. 550
Hanic Dušan, č.d. 833
Košút Alojz, č.d. 21
Barančíková Alžbeta, č.d. 655
Moravčíková Cecília, č.d. 676
Jurda Emil, č.d. 822
Augustínová Katarína, č.d. 571
Bobocký Rudolf, č.d. 227
Masár Emil, č.d. 702
ločnosti. Pochovali sme ho vo veku
79 rokov dňa 16. mája 2007 na cintoríne v Trnave. Za jeho život, obetu,
lásku a za službu kňaza v najrozličnejších obdobách poďakujeme Pánovi života slávením sv. omše v nedeľu dňa 14. mája 2017 o 11.00
hod. v našom farskom kostole sv.
Juraja. Hlavným celebrantom sv. omše bude kňaz zo
spoločnosti sv. Jána don Bosca.
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ŠPORT
FUTSALOVÝ KLUB DRAGONS PODOLIE
Vo svojom druhom roku v najvyššej súťaži malo
Podolie smelé ambície.
Do svojej druhej extraligovej sezóny
nastúpilo Podolie v septembri po krátkej
letnej príprave, no s takmer nezmeneným
kádrom oproti minulému roku, kedy hralo
o záchranu. Vedenie i hráči už vedeli čo
môžu očakávať, veď premiérový rok bol
veľkou futsalovou školou pre futsalových
amatérov. Ciele do sezóny boli smelšie, nakoľko sa zmenil aj súťažný systém, keďže do play-off malo postupovať
osem tímov a dvaja poslední išli do prelínacej súťaže o zotrvanie s najlepšími druholigistami z každého regiónu.
Pred začiatkom nového ročníka 2016/17 muselo vedenie
riešiť závažný problém, ktorým bol trénerský post. S trénerom Paulovičom, ktorý doviedol Podolie k záchrane sa nevedelo vedenie dohodnúť na podmienkach a tak po dlhom
hľadaní sa na trénerskú lavičku posadil Jozef Tuka, bývalý
futsalový hráč Javoriny, Etny i Podolia, ktorý s tímom stihol
pred úvodným zápasom absolvovať s hráčmi len jeden tréning.
Úvod ligy vyšiel Podoliu v celku dobre. V prvých štyroch
zápasoch nepoznalo premožiteľa a na konte malo 6 bodov.
Mrzieť však mohli remízy s Banskou Bystricou a Nitrou,
nakoľko v oboch zápasoch malo Podolie navrch. V kabíne
vládla ale priaznivá atmosféra. Po tomto začiatku nasledovali 3 prehry s tromi najlepšími bratislavskými klubmi, Pinerolou, Slov-Maticom a FTVŠ-kou.
Od úvodnej sezóny urobili hráči veľký krok vpred najmä
po hernej stránke. Hráči Podolia vnášali do zápasov viac
futsalových prvkov, nacvičené signály viackrát vychádzali.
V novembri Podolie zaznamenalo menšiu hernú krízu. Začalo to zápasom v Banskej Bystrici, kde takmer celý zápas viedli o dva góly, dokonca aj minútu 10 sekúnd pred
koncom, no stačila chvíľková nekoncentrovanosť a za 29
sekúnd bolo po zápase, keď sa domácim podaril dokonalý
obrat (z 3:5 otočili na 6:5). Potom nasledoval domáci zápas
so Žilinou, kde sa hráči nevedeli presadiť v útoku a Žilina
využila svoju veľkú silu v podobe power-play a dotiahla zápas do víťazného konca. Po týchto zápasoch nasledovala
našťastie kratšia zimná prestávka a v januári aj s novou posilou Martinom Madrom bolo Podolie nezastaviteľné. Opäť
nasledovala séria štyroch zápasov bez prehry so ziskom
až 10 bodov, čo Podolie držalo na výbornom 5.-6. mieste.
Veľkou oporou tímu bol Martin Madro, ktorý futsalovo ožil
a bol tým článkom, ktorý rozhodoval zápasy. Okrem neho
sa počas celej sezóny herne darilo aj Patrikovi Zaťovičovi,
ktorý bol priebežným najlepším strelcom ligy a tiež aj Jozef
Halás, ktorý mal na konce najviac gólových prihrávok a bol
druhým najlepším strelcom Podolia.
Celý tím bol vo veľkej psychickej pohode a každý si
prial čo najvýhodnejšiu pozíciu pred play-off, „schodného“
súpera, cez ktorého by sme sa mohli dostať do semiﬁnále.
Boli to všetci súperi okrem Slov-maticu a Pineroly. No pred
záverom súťaže sa udiala jedna zásadná zmena v klube
a všetky túžby a sny trénera i vedenia sa rozpadli. Najlepší
hráči sa rozhodli už ďalej nepôsobiť v klube. Madro pre
pracovnú zaneprázdnenosť ukončil svoje futsalové pôsobenie a Zaťovič s Halásom pristúpili na ponuku konkurenčnej

Pineroly Bratislava, ktorá sa brodila v problémoch. Vedenie nevedelo, že hráči sú oslovení, že s nimi niekto rokuje a snaží sa ich získať. Samotní hráči prišli už s hotovou
vecou, že sú dohodnutí a prestupujú do Bratislavy. Nový
prestupový poriadok takéto jednanie dovoľuje, nakoľko stačí zaplatiť odstupné a hráči, amatéri idú kde chcú. Pre klub
to bola obrovská rana a razom sa všetky ciele zmenili.
V záverečných zápasoch základnej časti a v play-off Podolie nastupovalo vo veľmi oklieštenej zostave. Vedenie na
zmenu zareagovalo angažovaním nových hráčov. Boli to
Šimon Šurin z Krakovian, Denis Čavojský z Čachtíc a Patrik Kubica z Myjavy. Všetci dobre zapadli do rozbehnutého
futsalového kolotoča, nakoľko nemali s futsalom takmer
žiadne skúsenosti.
Sezónu 2016/17 možno zhodnotiť ako vydarenú, nakoľko
sa podarilo naplniť ciele, ktoré sa pred sezónou stanovili.
Podolie obsadilo na konci sezóny v tabuľke pekné 7. miesto
so ziskom 21 bodov za 5 výhier, 6 remíz a 7 prehier so skóre
82:89. Toto miesto si udržali aj po vypadnutí v play-off, kde
prehrali s Pinerolou na zápasy 2:0 po výsledkoch 1:4 a 1:7.
Konečné umiestnenie je o stupienok lepšie ako pred rokom.
Na záver hodnotí Rastislav Bobocký: “Druhá sezóna nám
vyšla skoro na výbornú. Veľký úspech bol na dosah, len škoda toho záveru. Je to už za nami a teraz sa musíme pozerať
vpred, pretože v budúcej sezóne chceme nadviazať na práve tú skončenú. Som veľmi rád, že sa nám podarilo so cťou
dohrať sezónu. Dobre sa ukazujú mladí hráči. Denis Čavojský, ktorý je ešte dorastenec a Šimon Šurin, ktorý disponuje výbornou technikou. Práve na takýchto hráčoch chceme
stavať. Tiež sme veľmi radi, že fanúšikovia majú o futsalovú
extraligu v našom regióne obrovský záujem a ďakujeme im
za priazeň, ktorú nám prejavovali počas celej sezóny. Pred
novou sezónou nás však čaká veľa práce. Musíme doplniť
a skvalitniť káder. Musíme zohnať sponzorov, ktorí nám pomôžu v ďalšom napredovaní klubu. Sme si vedomí, že bez
ﬁnancií je to ťažké a keď sa chceme posúvať vpred, tak jednoducho to bez nich nejde. My si vážime pomoc každého
jedného sponzora, ktorý nám pomohol. Samozrejme veľká
vďaka patrí obci Podolie, bez ktorej pomoci by sme teraz
extraligu nehrali. Dúfam, že sa nám všetko podarí naplniť
a v budúcom ročníku budeme opäť lepší a silnejší.“
Káder hráčov v sezóne 2016/2017
Brankári: Ivan Bobocký, Matej Trebatický, Ján Krajčík,
Hráči: Rastislav Bobocký, Alex Drexler, Lukáš Lackovič,
Ján Šimor, Jozef Halás, Jaroslav Prekop, Peter Hikel, Patrik Zaťovič, Milan Jurčo, Lukáš Ondris. Ján Tuka, Martin
Madro, Denis Čavojský, Patrik Kubica, Šimon Šurin, Daniel
Pyšný.
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FUTBAL
OŠK Podolie - jarná časť ročníka 2016/1017
Dospelí (A-mužstvo) OŠK Podolie
Mužstvo dospelých sa po jesennej časti nachádzalo na
nelichotivých priečkach tabuľky. Preto bolo počas zimnej
prípravy hlavnou úlohou skonsolidovať káder a čo najlepšie
sa pripraviť na tuhý boj o záchranu v V. lige Sever. Mužstvo
pod vedením Petra Vojtecha absolvovalo prípravu v domácich podmienkach a prípravné zápasy odohralo na umelých trávnikoch v Novom Meste a Piešťanoch. Nastali aj
zmeny v kádri. Mužstvo opustil Némethy (Častkovce) ale
do mužstva pribudli navrátilci Balcír a Križák, ktorý sa po
dlhšom pôsobení v zahraničí opäť rozhodol hájiť podolské
farby, a počas súťaže sa k mužstvu pripojil aj Erik Miklovič
(naposledy pôsobiaci v Rimavskej Sobote). Už prvý zápas
naznačil, že mužstvo boj o vyššie priečky berie vážne, keď
sme zvíťazili nad Ladcami 3:1. V ďalšom kole sme dokonca dokázali zvíťaziť u lídra súťaže v Kanianke(0:1) a víťaznú
šnúru mužstvo potvrdilo vysokým domácim víťazstvom 5:0
proti Zemianskym Kostoľanom. V ďalšom kole sme síce nebodovali vo Veľkých Uherciach, ale víťazstvo 3:0 proti Trenčianskej Turnej a následne víťazstvo 2:4 proti Chocholnej
Velčice, opäť potvrdilo výborný vstup do jarnej časti, kedy
mužstvo po 6 kolách nazbieralo viac bodov ako za celú jesennú časť. Momentálne je mužstvo na 10 mieste tabuľky
V. liga Sever s 26 bodmi (v súťaži je 16 mužstiev). Pevne
veríme, že mužstvo bude v dobrých výsledkoch pokračovať
aj naďalej.
Tomáš Bobocký
Dorast OŠK Podolie
Prípravu na jarnú časť súťaže sme začali v polovici januára. Žiaľ počasie nám na prípravu moc neprialo, nakoľko
bolo dlhodobo mrazivo a povrch ihriska bol pokrytý ľadom
a snehom. Mali sme naplánovaných 5 prípravných stretnutí, no hneď prvé sme museli pre zlé podmienky v Ostrove
zrušiť.
Výsledky prípravných zápasov: Potvorice – Podolie 4:4,
Podolie – Potvorice 1:2, Podolie – Ostrov 1:6, Podolie – Kočovce 17:0.
Majstrovské zápasy sme začali hrať až 9.4.2017. Prvý
zápas sme odohrali proti Krajnému a zvíťazili sme 4:2. Góly
za nás strelili Čechvala 2 a Bumbál 2. Bol to dôležitý zápas, nakoľko sme týmto víťazstvom preskočili nášho súpera
v tabuľke a dostali sa tak na 2. miesto. Na prvú Brezovú
strácame 6 bodov. Chlapci sa počas jarnej časti určite budú
snažiť zabojovať aj o prvé miesto v tabuľke!
Káder mužstva tvoria:
Pavel Jeřala, Patrik Bobocký, Urban Rodenák, Patrik
Ščepko, Mário Hanic, Filip Halienka, Filip Beňovič, Lukáš
Kubáň, Samuel Bumbál, Adrián Macháč, Ján Čechvala, Lukáš Strapatý, Martin Majdiš, Jakub Círa, Filip Hanic, Ivan
Ondrejka, Michal Vojčiniak.
Tréner: Rudolf Bobocký
Vedúci mužstva: Jozef Jeřala

Lekár: Simona Masárová
Na záver by som sa chcel poďakovať za podporu hlavne
obci Podolie, ďalej Edite Dobošovej z reštaurácie Podolanka a starostovi obce Očkov Miroslavovi Beňovičovi.
Rudolf Bobocký
Žiaci OŠK Podolie
Žiaci OŠK Podolie nastúpili do prípravy na jarnú časť
súťažného ročníka pod vedením Tomáša Bobockého v priebehu februára. Základná škola nám umožnila počas nepriaznivých vonkajších podmienok využívať telocvičňu, kde
sme absolvovali veľkú časť prípravy. Hráči sa počas týchto
tréningov schádzali v hojnom počte (14-18 hráčov) čo bola
dobrá predzvesť na blížiaci sa začiatok jarnej časti súťaže.
So zlepšujúcim sa počasím a presunutím sa na futbalové
ihrisko však záujem hlavne o tréningový proces mierne
klesol. Viacerí chlapci sa venujú radšej iným aktivitám, pri
ktorých nie je nutné dodržiavať disciplínu a nemusia pri
nich na sebe pracovať pre zlepšenie svojej fyzickej kondície
a futbalového umu. Čo ma však teší je fakt, že poctivo trénujúci chalani sa viditeľne stále zlepšujú a tento progres sa
určite ukáže aj v majstrovských zápasoch. Vďaka prístupu
k tréningom musím vyzdvihnúť hlavne trojicu Adam Vrba,
Oliver Pisca a Filip Ščepko. V jarnej časti nás čaká porcia
11 zápasov, z ktorých až 7 odohráme na domácom štadióne, preto pevne verím, že si cestu na zápasy našich najmladších hráčov nájde čo najviac fanúšikov. Ten najbližší
nás čaká proti Hrádku na hody 23.4. o 10:30 na miestnom
štadióne. Na záver by som sa chcel poďakovať za podporu
obci Podolie, Základnej škole za bezplatný prenájom telocvične a hlavne Alinkovi a Tomášovi Ščepkovcom, ktorý
našich najmenších príkladne podporujú a vďaka ich iniciatíve odohráme najbližšie zápasy v kompletne novej sade
dresov.
V prípade, že by sa k nášmu tímu chcel pridať nádejný futbalista alebo aj futbalistka, neváhajte ma kontaktovať(0949 278 169) alebo priamo prísť pozrieť na náš
tréning alebo zápas.
Tomáš Bobocký
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