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Bezplatne

VIANOCE – PRÍCHOD BOHA
Je ticho. Vonku tma a chlad. Vo vnútri niekoľko zvierat svojím teplom mení priestor pre ustajnenie oviec na miesto narodenia Dieťaťa. „A Slovo sa telom stalo...“ Modliaci sa snaží uvedomiť si hĺbku večnej pravdy vloženú do jednoduchých
ľudských slov. Boh sa stal človekom... Nenarodil sa v super luxusnej klinike, v klimatizovanej pôrodnej sále, kde je niekoľko
vysokošpecializovaných lekárskych odborníkov pripravených konať si presne vymedzenú a zadanú činnosť. V dnešnom
svete to takto niekedy je a niekedy aj nie.
Aký, pre nás ľudí nepochopiteľne jednoduchý spôsob si vybral Boh
X
pre svojho Syna! Až nás tá prostota prekvapuje, udivuje, usvedčuje
XX
a hlavne: klope na srdce. Taký je Boh! Tak koná od okamihu, ako
XXX
začal tvoriť náš svet až do týchto dní, keď ho neustále udržuje a
OZVENA
XXX
stará sa oň.
XX
V Betleheme nebolo pre sv. Jozefa, Máriu a prichádzajúce Dieťa
Ja poznám miesto,
miesto. V tej chvíli sa kráľovské mesto Betlehem stalo tým najchuX kde je duša zranená, X
dobnejším. Tragédia civilizácie. Tragédia človeka a jeho rodu.
tá bolesť je aj pre mňa
Rozhodujúcim okamihom života človeka je stretnutie sa s Kristom.
XXX ťažká ozvena...XXX
A konečné rozhodnutie sa pre osobu Krista. Spása a záchrana
keď blízky získa stigmy,
človeka nepríde odinakiaľ, len cestou zostúpenia Boha – Ježiša z
XXX zvláštne znamenia, XXX
neba na našu zem. Už sa to stalo. To boli prvé skutočné Vianoce.
tie mu určia cestu,
V tomto svätom čase sa smieme s Ním stretnúť... Nepremárnime
XXXX čo dostal do vena ...XXXX
tento vianočný čas!
Prechádza len tíško
Je ticho. Vonku tma a chlad. Vo vnútri – v srdci človeka sa niečo
XXXXXX cez vrcholce i jamy, XXXXX
začína
odohrávať...
rýchlo zbledne obraz
XXXXXX predtým vysnívaný. XXXXX
Niekto je žobrák, iný kráľ,
XXXXXX tak sa to často ľuďom zdá, XXXXXX
nepozná pocit viny,
XXXXXXX píše nekonečný román, XXXXXX
šťastím je celkom omámený
XXXXXXX a pláva na farebnej lodi...XXXXXXX
More je modré, vlny šantia,
XXXXXXX do denníka píše nový list, XXXXXXX
netrápi ho pohľad na tri strany...
XXXXXXXX Ani každý nasledovný deň, XXXXXX
či bude opäť ...šťastne dopísaný...
XXXXXXX Ja verím, musím veriť, nádej XXXXXXXX
je iste mostom na dve strany,
XXXtreba po ňom prejsť teraz na Vianoce, XXX
je predsa najmenej...vetrom rozkývaný
XX
XX
Ľubomír K i k o
XXXXXXXXXXXX

Štefan Šoka, duchovný otec farnosti
Vážení spoluobčania!

Je mesiac aj niekoľko dní po komunálnych voľbách. Pomaly zabúdame, že aj nejaké boli. V tomto volebnom roku (absolvovali
sme troje voľby), dali naši občania svojou účasťou najavo, že komunálne voľby sú pre nich dôležité a záleží im na tom, kto vedie ich
obec. Chcem sa Vám všetkým, milí spoluobčania, prostredníctvom
Podolských novín poďakovať, že ste ma opäť zvolili na ďalšie štyri
roky do funkcie starostky. Za uplynulé volebné obdobie ďakujem
poslancom obecného zastupiteľstva, pracovníkom obecného úradu, vedeniu ZŠ s MŠ, podnikateľom, R-K cirkvi a všetkým občanom,
ktorí pomáhali pri rozvoji našej obce. Do obecného zastupiteľstva
boli zvolení štyria noví poslanci. Prajem im, aby svoje vedomosti
a zručnosti využili v prospech našej obce. Čo nás čaká v najbližšom období? V obci sa bude naďalej budovať verejný vodovod,
pripravujeme realizáciu rekonštrukcie Domu smútku, v tomto roku
chceme začať s výstavbou bytového domu, budeme pokračovať v
rekonštrukcii chodníkov a pripravovať projekty k žiadostiam o nenávratné finančné prostriedky z EÚ.
O pár dní budeme sláviť narodenie Božieho Syna. V práci a v predvianočnom zhone nám často uniká posolstvo a
poslanie Vianoc. Krása Vianoc spočíva v umení načúvať ľuďom, ktorí trpia, cítia sa ukrivdení alebo zlomení. Jedným z
najväčších darov, ktoré môžeme priniesť svetu je preukazovať lásku a konať nezištné skutky.
Milí spoluobčania, prajem vám požehnané sviatky a aby ste svojim najbližším a okoliu darovali dar, ktorý má trvalú
hodnotu a ktorý vás prežije.
Anna Čechvalová, starostka obce
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Komunálne voľby v Podolí 15. november 2014
Výsledky poradia podľa získaných hlasov
Výsledky voľby starostu obce Podolie
Meno kandidátky

nominoval

Počet hlasov
Okrsok 1.

Počet
hlasov
Okrsok 2.

Počet hlasov
za obec spolu

1

Anna Čechvalová, Mgr.

51 r.,
právnik,
č.d. 634

Koalícia KDH
a SMER-SD

538

30

568
zvolená

2

Katarína Uhlíková

36 r.,
čašníčka,
č.d. 118

nezávislá

258

48

306

Výsledky volieb poslancov do Obecného zastupiteľstva v Podolí
nominoval
Počet hlasov
Meno kandidáta
1

Ján Gúčik, Ing.

2

Rastislav Bobocký, Mgr.

3

Ivan Palkech

4

Peter Čechvala, Mgr.

5

Peter Burza, JUDr.

6

Stanislav Radošinský

7

Tomáš Bobocký, Ing.

8

Mário Palcút, Ing.

9

Jozef Gúčik, Bc.

10

Monika Augustínová
Mgr.

11

Anna Pavlechová

12

Marta Obuchová, Ing.

13

Zuzana Holíková, Ing.

14

Marek Moravanský

15

Andrea Bokorová

Okrsok 1.

Počet hlasov
Okrsok 2.

Počet hlasov
za obec spolu

57 r.
preds. PD
č.d. 824
26 r.
učiteľ
č.d. 283
51 r.
šofér
č.d. 529
53 r.
advokát
č.d. 634
45 r.
policajt
č.d. 27
62 r.
podnikat.
č.d. 748
26 r.,
proc.inž.
č.d. 648
34 r.
technik
č.d. 734
58 r.
štát.zam.
č.d. 505

Koalícia
SMER-SD a
KDH
nezávislý
kandidát

410

55

465
zvolený

401

11

412
zvolený

Koalícia
SMER-SD a
KDH
Koalícia
SMER-SD a
KDH
nezávislý
kandidát

348

42

390
zvolený

322

22

344
zvolený

336

6

342
zvolený

Koalícia
SMER-SD a
KDH
nezávislý
kandidát

302

20

322
zvolený

301

12

313
zvolený

Koalícia
SMER-SD a
KDH
nezávislý
kandidát

296

8

304
zvolený

260

8

268
zvolený

41 r.,
soc. ped.
č.d. 398
45 r.
THP pr.
č.d. 711
47 r.
ekonóm
č.d. 903
47 r.
IT prac.
č.d. 314
39 r.
podnikat.
č.d. 767
38 r.,
operátor
č.d. 489

Koalícia
SMER-SD a
KDH
Koalícia
SMER-SD a
KDH
Koalícia
SMER-SD a
KDH
Koalícia
SMER-SD a
KDH
nezávislý
kandidát

249

11

260

238

8

246

178

61

239

207

11

218

180

8

188

KSS

80

9

89
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Mgr. Anna Čechvalová,
právnička
Podolie č.d. 634,
starostka obce

Ing. Ján Gúčik
predseda PD
Podolie č.d. 824
zástupca starostky

Mgr. Rastislav Bobocký
učiteľ
Podolie č.d. 283

Ivan Palkech
šofér
Podolie č.d. 529

Mgr. Peter Čechvala
advokát
Podolie č.d. 634

JUDr. Peter Burza,
policajt
Podolie č.d. 27,

Stanislav Radošinský
podnikateľ
Podolie č.d. 748

Ing. Tomáš Bobocký
procesný inžinier
Podolie č.d. 648

Ing. Mário Palcút
technik
Podolie č.d. 734

Bc. Jozef Gúčik
štátny zamestnanec
Podolie č.d. 505

INFORMÁCIA O UZNESENIACH OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PODOLÍ
Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Podolí zo zasadnutia z 12.6.2014
Uznesenie 12/2014
Obecné zastupiteľstvo v Podolí berie na vedomie správu o
plnení uznesení.
Uznesenie 13/2014
Obecné zastupiteľstvo v Podolí s c h v a ľ u j e predloženie
ŽoNFP:
- názov projektu: Vybudovanie a využívanie stokovej siete
v aglomerácii obcí Podolie a Očkov
- výška celkových výdavkov na projekt: 5 994 441,47 EUR s
DPH
- výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 5 994
441,47 EUR s DPH
- výška celkového spoluﬁnancovania vo výške 5 % z celkových
oprávnených výdavkov predstavujúcich: 299 722,07 EUR s DPH
- spôsob ﬁnancovania projektu: kombinácia vlastných
zdrojov a cudzích /úverových/ zdrojov
kód výzvy v rámci ktorej bude ŽoNFP predložená: OPŽP-PO1-14-1
Uznesenie 14/2014
Obecné zastupiteľstvo v Podolí – určuje v zmysle § 11, odst. 4,
písm. i/, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších predpisov a podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových podmienkach starostov a primátorov miest, v znení neskorších predpisov plat starostovi obce
ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za
predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4, ods. 1,
bod 3, zákona č. 253/1994 Z.z., v znení neskorších predpisov,
čo v podmienkach obce je 1,98 násobok, zvýšeného o 36,8 %,
v zmysle § 4, ods. 2, zákona č. 253/1994 Z.z., v znení neskorších predpisov.
Uznesenie 15/2014
Obecné zastupiteľstvo v Podolí
s ú h l a s í so zámerom zámeny pozemkov medzi obcou Podolie a PD Podolie.
Jedná sa o tieto parcely PD v 1/1: p.č. 4230 výmera 1,1829

ha, p.č. 4228 výmera 0,2906 ha, p.č. 4243 výmera 0,1091
ha, p.č. 4249 výmera 0,1029 ha, p.č. 4259 výmera 0,1490 ha,
p.č. 4240 výmera 0,1303 ha, p.č. 4280 výmera 0,0896 ha, p.č.
4293 výmera 0,1634 ha, p.č. 4299 výmera 0,1145 ha, spolu výmera 2,3323 ha, zámenou za parcely vo vlastníctve obce číslo
2767 LV 2381 výmera 1 807,00 m2, p.č. 2770 LV 2381 výmera
858 m2, p.č. 2778 LV 1452 výmera 612,67 m2 v 1/3, p.č. 2783
LV 2381 výmera 2 626 m2, p.č. 2784 LV 1454 výmera 524 m2 v
1/3, p.č. 2787 LV 1872 výmera 329 m2 v 1/4, p.č. 2788 LV 3906
výmera 722,50 m2 v 1/2, spolu výmera 7 479,17 m2.
Cena bude určená znaleckým posudkom. Prípadný rozdiel v
cene znaleckého posudku bude vyrovnaný. Náklady so znaleckým posudkom uhradí Poľnohospodárske družstvo Podolie.
Uznesenie 16/2014
a/ Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje Záverečný účet
obce a celoročné hospodárenie bez výhrad, b/ Zároveň potvrdzuje upravený rozpočet za rok 2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku po vylúčení
nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR v sume 27 173,82 EUR, na
tvorbu rezervného fondu.
Uznesenie 17/2014
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje dotáciu pre Základnú
organizáciu chovateľov poštových holubov Podolie vo výške
200 €. Žiadateľ je povinný predložiť do 15.12.2014 vyúčtovanie
dotácie – účtovníčke obce a hlavnému kontrolórovi obce.
Uznesenie 18/2014
Obecné zastupiteľstvo v Podolí súhlasí s prenájmom nebytových priestorov bývalého kaderníctva, č. 501, k.ú. Podolie, pre
Jaroslavu Kapcovú, L. Novomeského 3, 085 01 Bardejov na
zriadenie kaderníckeho salónu. Prenájom sa uzatvára na dobu
určitú na 5 rokov. Prílohou tohto uznesenia bude
- Nájomná zmluva.
Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Podolí zo zasadnutia zo 7.7.2014
Uznesenie 19/2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu prijatých
uznesení.
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Uznesenie 20/2014
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje prenájom budovy č.
515 pre Pavol Táborský a spol. IČO: 14104199 s nájmom 25
€/m2 na rok, s tým, že stavebné úpravy budú započítané s nájmom. Nájom sa schvaľuje na 20 rokov s predkupným právom
nájomcu.
OZ súhlasí so stavebnými úpravami budovy.
Uznesenie č. 21/2014
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje dodatok k zmluve
č. 2/2014 pre Romana Gaburu, Green Media Production,
s.r.o. , Kašmírska 9, 821 04 Bratislava, IČO: 47 358 700, DIČ:
2023907105, ktorá bola schválená uznesením č. 10/2014 zo
dňa 31.3.2014.
Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Podolí zo zasadnutia z 14.8.2014
Uznesenie 22/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program dnešného zasadnutia.
Uznesenie 23/2014
Obecné zastupiteľstvo v Podolí berie na vedomie správu o
plnení uznesení.
Uznesenie 24/2014
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje na volebné obdobie
2014-2018 jeden volebný obvod a 9 poslancov obecného
zastupiteľstva a stanovuje plný úväzok starostu obce na ďalšie
volebné obdobie.
Uznesenie 25/2014
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje dotácie pre:
a/ OŠK Podolie - na prevádzkovú činnosť OŠK, úpravu areálu a činnosť vo výške 2000 €
b/
Futsalový klub Dragons Podolie - na činnosť klubu vo
výške 500 €
Žiadateľ je povinný predložiť do 15.12.2014 vyúčtovanie dotácie – účtovníčke obce a hlavnému kontrolórovi obce.
Uznesenie 26/2014
Obecné zastupiteľstvo v Podolí súhlasí s odkúpením parcely
č. 238/2, k.ú. Podolie, od pána Tomáša Žažu a manželky Nikolety, bytom Podolie 187, na základe GP č. 300/2014 schváleného Správou katastra v Novom Meste nad Váhom, zo dňa
11.8.2014 pod číslom 489/2014, o výmere 10 m2. Cena za 1
m2 / 16 €.
Uznesenie 27/2014
Obecné zastupiteľstvo v Podolí súhlasí s návrhom na rekonštrukciu Domu smútku v Podolí, podľa predloženého návrhu
a poveruje starostku obce s daním vyhotoviť štúdiu s cenovou
ponukou.
Uznesenie 28/2014
Obecné zastupiteľstvo v Podolí berie na vedomie preklasiﬁkovanie rozpočtových položiek – vlastných príjmov vo výške
2 708,64 € z bežného rozpočtu na kapitálový, z dôvodu kúpy
pracovnej plošiny – pre ZŠ s MŠ Podolie. Plošina bude slúžiť
ako lešenie a pri čistení okien, ktoré sú príliš vysoké.
Uznesenie 29/2014
Obecné zastupiteľstvo v Podolí súhlasí s doplnením - Uznesenia č. 134/2009. Jedná sa o odkúpenie parcely na trhovisku
– za cenu - 3,30 €/m2 o výmere 91 m2 a pod cestou 2 €/m2 o
výmere 85 m2, s tým, že náklady na prevod bude hradiť obec.
Uznesenie 30/2014
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje návrh na vystúpenie
zo Spoločnej úradovne v Novom Meste nad Váhom, v časti
- stavebný úrad. Návrh musí byť podaný do 15.12.2014.
Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Podolí zo zasadnutia z 6.11.2014

Uznesenie 31/2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program dnešného zasadnutia.
Uznesenie 32/2014
Obecné zastupiteľstvo v Podolí berie na vedomie správu o
plnení uznesení.
Uznesenie 33/2014
Obecné zastupiteľstvo v Podolí uznáva ﬁnančný nárok pani
Janky Chudej, bytom Čachtice, ul. Železničná 23 a schvaľuje
ﬁnančnú náhradu vo výške 250 € za pozemok o výmere
228 m2, ktorý sa nachádza pod futbalovým štadiónom, parcela
č. 2063 a 2064, list vlastníctva č.1, na ktorých je postavený
štadión OŠK v obci Podolie. Suma bude vyplatená pani Janke
Chudej z pokladne obce.
Odôvodnenie: Žiadateľka Janka Chudá požiadala 28. marca
1991, teda v zákonnej lehote / zák. lehota do 31.12.1992/ obec
Podolie, podľa zák. č. 229/1991 Zb. o ﬁnančnú náhradu za pozemok, ktorý jej bol podľa tohto zákona odobraný. Žiadateľka
bola podielovou spoluvlastníčkou p.č. 2484, zapísaná PK vl.č.
866 k.ú. Podolie. V roku 1993 a 1995 žiadateľka opäť požadovala ﬁnančné vyrovnanie za svoj pozemok. Obec ponúkla pani
Chudej náhradnú pôdu, ktorú odmietla a preto jej podľa vyššie
uvedeného zákona / § 11, ods. 2/ patrí náhrada v peniazoch.
Uznesenie 34/2014
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje prenájom zubnej
ambulancie súpisné číslo 834, nachádzajúcej sa na parcele č.
1886 pre RR-DENTAL, s r.o., Centrum II, 94/59, 018 41 Dubnica nad Váhom, pre MUDr. Rudolf Rebry. Jedná sa o poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v špecializovanom odbore
stomatológia. S nástupom od 1.1.2015. S výpovednou lehotou
1 rok.
Uznesenie 35/2014
Obecné zastupiteľstvo v Podolí prejednalo žiadosť Miloslava
Čechvalu, bytom Podolie 659 a Jána Helbicha, bytom Piešťany, ul. Mateja Bela 4667/23 a predbežne súhlasí so zámerom
vytvorenia prístupovej cesty k pozemkom č. 1862 a 1855, za
účelom vytvorenia stavebných parciel. Starostka obce uvedené preverí na OÚŽP, nakoľko je potrebné vykúpiť pozemky pod
novú cestu.
Uznesenie 36/2014
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje realizáciu detského
ihriska a workoutového ihriska na ul. Slnečnej. Odsúhlasená
investícia je vo výške 8000 €.

Dňa 6.11.2014 sa uskutočnilo posledné zasadnutie obecného zastupiteľstva pred komunálnymi voľbami. Starostka obce
Anna Čechvalová na záver zasadnutia poďakovala poslancom
OZ, kontrolórovi obce a pracovníkom obecného úradu za prácu počas volebného obdobia 2010 - 2014.
Poslancom OZ a kontrolórovi obce odovzdala starostka obce
pamätné medaily ako prejav vďaky za čas a prácu, ktorú venovali obci Podolie.
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Starostka obce Anna Čechvalová poďakovala končiacim
poslancom za ich doterajšiu
prácu v uplynulom volebnom
období.
Poďakovanie patrilo hlavne
poslancom Lenke Bulkovej,
Františkovi Krajčíkovi a Ivanovi
Žinčíkovi, ktorí v ďalšom volebnom období už nekandidujú.

Po komunálnych voľbách 15.11.2014, bolo dňa 28.11.2014
bolo zvolané 1. ustanovujúce Obecné zastupiteľstvo v Podolí.
Výsledky volieb predložil a osvedčovacie listiny podpísal predseda miestnej volebnej komisie pán Pavel Jeřala. Novozvolená
starostka obce a noví poslanci zvolení v komunálnych voľbách
15.11.2014 zložili svoj sľub, čím boli ustanovení do svojich
funkcií. Za poslancov prečítal sľub Ing. Ján Gúčik, zástupca
starostky a novozvolení poslanci ho potvrdili svojim podpisom.

Začiatkom OZ starostka obce ocenila spoluobčanov, ktorí v
minulom volebnom období pomáhali pri rozvoji a prezentácii
obce, boli to Mgr. Anna Makarská, Mgr. Ľubica Gálová, Mgr.
Eugen Schreiber, Pavel Jeřala, Miroslav Mrekaj a Rudolf Bobocký. Potom sa všetkým prihovorila starostka obce Anna Čechvalová, výstižným príhovorom k začiatku volebného obdobia
(príhovor si môžete vypočuť na webovej stránke obce www.

podolie.sk).
Uznesenia z ustanovujúceho Obecného zastupiteľstva v
Podolí zo zasadnutia z 28.11.2014
Uznesenie 1/2014
Obecné zastupiteľstvo v Podolí
A. b e r i e na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce - prednesené pánom Pavlom Jeřalom
B. k o n š t a t u j e , že
1. novozvolená starostka obce Mgr. Anna Čechvalová zložila
zákonom predpísaný sľub starostky obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: Mgr.
Rastislav Bobocký, Ing. Tomáš Bobocký, JUDr. Peter Burza, Mgr. Peter Čechvala, Ing. Ján Gúčik, Bc. Jozef Gúčik,
Ing. Mário Palcút, Ivan Palkech, Stanislav Radošinský
Uznesenie 2/2014
A. Starostka obce konštatuje, že na zasadnutí je prítomných 9
poslancov, čím je obecné zastupiteľstvo uznášania schopné.
B. Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje program dnešného rokovania.
Uznesenie 3/2014
Voľba návrhovej komisie: Jozef Gúčik, Peter Burza, Stanislav
Radošinský
Uznesenie 4/2014
A. OZ zriaďuje komisie obecného zastupiteľstva v Podolí:
1. Komisia výstavby, územného plánovania, životného
prostredia a verejného poriadku,
predseda JUDr. Peter Burza, členovia komisie z poslancov:
Ivan Palkech, Ing. Mário Palcút, z obyvateľov obce: Ing. Jozef
Valo, Ing. František Krajčík.
2. Komisia školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí,
predseda Mgr. Rastislav Bobocký, členovia komisie z poslancov: Ing. Tomáš Bobocký, Stanislav Radošinský, z obyvateľov
obce: RNDr. Janka Schreiberová, Mgr. Monika Augustínová
3. Komisia legislatívna, ﬁnančná a majetková,
predseda Mgr. Peter Čechvala, členovia komisie z poslancov:
Ing. Ján Gúčik, Bc. Jozef Gúčik,
členka komisie z obyvateľov obce: Jozefína Cagalová
4. Komisia na ochranu verejného záujmu
predseda Bc. Jozef Gúčik, členovia komisie z poslancov: Ing.
Ján Gúčik, Mgr. Rastislav Bobocký
Uznesenie 5/2014
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje
a/ Vykonanie inventarizácie majetku obce Podolie a ňou zriadených organizácií k 31.12.2014
b/ Pre celé volebné obdobie inventarizačné komisie v nasledovnom zložení:
1. Hlavná inventarizačná komisia majetku obce
Mgr. Peter Čechvala - predseda komisie, Ing. Ján Gúčik - člen
komisie, Jozefína Cagalová
- členka komisie. Komisia inventarizuje tiež majetok na OcÚ, nehnuteľnosti vo vlastníctve
obce, ﬁnancie na účtoch a v pokladni, cenné papiere obce.
2. Inventarizačná komisia pre prevádzky obce, sklad civilnej a požiarnej ochrany
Ing. Mário Palcút - predseda komisie, Mgr. Peter Burza - člen
komisie, Ivan Palkech - člen komisie, Eva Macháčová - členka
komisie, Mgr. Lenka Bulková – z obyvateľov obce
3. Inventarizačná komisia pre majetok v objekte kultúrneho domu a zdravotného strediska
Ing. Tomáš Bobocký - predseda komisie, Bc. Jozef Gúčik člen komisie, Dana Ščepková - členka
komisie, Ing. Lenka Augustínová - členka komisie, Jozefína
Cagalová – členka komisie
4. Inventarizačná komisia pre majetok v ZŠ s MŠ a areálu
futbalového štadióna
Mgr. Rastislav Bobocký - predseda komisie, Oľga Straková -
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členka komisie, RNDr. Janka Schreiberová - členka komisie,
Slavomíra Fogašová - členka komisie
OZ ukladá:
- predsedom komisií urobiť s členmi svojich komisií fyzickú
inventúru majetku obce
s vypracovaním inventarizačných zoznamov so stavom majetku k 31.12.2014 a hlavnej inventarizačnej komisie predložiť
výsledky inventúry do OZ
Uznesenie 6/2014
Obecné zastupiteľstvo v Podolí určuje týchto poslancov pre
sobášenie a ostatné občianske obrady:
Ing. Ján Gúčik a Ing. Mário Palcút
Uznesenie 7/2014
Obecné zastupiteľstvo v Podolí berie na vedomie menovanie
poslanca Ing. Jána Gúčika, starostkou obce, za zástupcu starostky obce. Menovanie sa uskutočnilo na základe zákona č.
369/1990 Z. z., § 13 b ods. l.
Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Podolí zo zasadnutia z 11.12.2014
Uznesenie 8/2014
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje zmluvu o zriadení
vecného bremena na elektrické zariadenia a rozvody, ktoré
boli realizované v rámci stavby „Trafostanica a prípojka VN Podolie“ medzi obcou Podolie a Západoslovenskou distribučnou
a.s., Čulenova 6, Bratislava, podľa GP plánu č. 34125361207/2014. Jedná sa o tieto parcely: p. č. 2066 o výmere 4214
m2, p. č. 2062/1 o výmere 1982 m2, p. č. 2059/11 o výmere
359m2, p. č. 2059/8 o výmere 2920 m2 , všetky k. ú. Podolie.
Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne.
Uznesenie 9/2014
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje návrh Dodatku č. 2
k VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch.
Dodatok č. 2 je prílohou č. 3 (Vzhľadom na to, že obec dopláca z podielových daní na vývoz smetí našich občanov, čo je
v rozpore so zákonom a rozpočtovými pravidlami, OZ v Podolí
pristúpilo ku zmene VZN, kde bola upravená výška poplatku za
komunálny odpad zo 17.- € na osobu a roka na 19.- € na osobu
a rok a poplatok za smeti za neobývané domy, chaty z 15.- € na
17.- €, ostatné dane a poplatky zostali nezmenené)
Uznesenie 10/2014
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje rozpočet obce na rok
2015 a výhľadovo na roky 2016 – 2017. Rozpočet je prílohou č. 4
Uznesenie 11/2014
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje použitie rezervného
fondu vo výške 27 173, 82 € na rekonštrukciu chodníkov v
obci.
Uznesenie 12/2014
a) Obecné zastupiteľstvo v Podolí vyhlasuje podľa § 18a ods.
2., zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení voľbu hlavného
kontrolóra na deň 22. januára 2015 na ďalšie šesťročné obdobie.
b) Obecné zastupiteľstvo v Podolí v súlade s podľa § 18a ods.
6. zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, určuje pracovný
čas kontrolóra obce Podolie na 3 (tri) hodiny týždenne.
Uznesenie 13/2014
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje konsolidovanú výročnú správu obce Podolie za rok 2013.
Uznesenie 14/2014
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje návrh na odmeňovanie poslancov na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. (Poslanec
dostane za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva 8.- €,
za účasť na pracovnej porade 5.- €.)
Na OZ 1.12.2014 bol schválený aj rozpočet obce na rok
2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017:
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Tento rozpočet bol schválený OZ v Podolí dňa 11.12.2014 uznesením
č. 10/2014

Strana 7

REDAKČNÁ RADA INFORMUJE O AKCIÁCH V OBCI
Hody 2014 v Podolí začali prehliadkou nášho kina a v
nedeľu sv. omšou, kolotočovaním, prehliadkou Parku
miniatúr, vystúpením Bučkovanky a futbalovým zápasom.
V sobotu 26.04.2014 večer sme otvorili naše staré kino,
aby si ho
mohli naši
občania
prehliadnuť a pozrieť v ňom
niekoľko
ﬁlmov. Zamestnanec
obce Pavol
Čechvala
sa podujal
vyhľadať
a podarilo sa mu nájsť, zberateľa premietacích prístrojov
pána Vereša z Piešťan. Pán Vereš priniesol so sebou ﬁlmy
pre deti i dospelých. Na veľké počudovanie všetky zariadenia v kine sú funkčné. Od 17.00 hod. sa kino otvorili a ľudia
si ho začali prezerať, hľadisko i kabínu. Od 18.00 hod. sa
premietali rozprávky pre deti a o 19.00 hod. premietli americký ﬁlm Yes Man z roku 2008. Návštevníci boli spokojní i
prekvapení a pýtali sa či v takýchto premietaniach budeme i pokračovať. Možno áno. Spojíme sa teraz s ﬁlmovým
klubom a uvidíme aké sú šance ďalších premietaní. Toto
berieme iba ako skúšku zariadení a návštevnosti. Naše premietačky, i keď sú funkčné, sú zastaralé. 35 mm ﬁlmy sa
už bežne nedistribujú. Teraz je už všetko v digitálnej forme
a takáto prerábka by bola pre nás nerentabilná. V nedeľu
hody začali sv. omšou, potom si ľudia mohli vypočuť vystúpenie dychovej hudby Bučkovanka, prezrieť si areál Parku
miniatúr a futbalový zápas našich s mužstvom z Trenčianskej Turnej. Futbal sme vyhrali 3:2.
TRADIČNÉ STAVANIE MÁJA

starostkou, dievčatá ovenčili
vrchol stromu farebnými stužkami a potom všetkým dlho
hrala dychová hudba Podolanka. Obec sa postarala o
občerstvenie pre deti i dospelých. Postaviť máj, či pozrieť
sa, dať si za pohárik vína, či
zaspievať s dychovkou, prišlo
tento rok veľa návštevníkov,
za čo im ďakujeme.

V predvečer
1. mája, teda v
stredu 30. apríla
2014 o 19.00 hod.,
ako už tradične,
postavili sme pred
kultúrnym domom
vysoký MÁJ. Po
slávnostnom otvorení večera našou

Vrátime sa ešte k samotným oslavám výročia školy
Na oslavu boli pozvaní i bývalí učitelia, na ktorých si určite
dobre pamätáte. Veľmi hodnotný, výstižný a zábavný program pripravili učitelia ZŠsMŠ so svojimi žiakmi. Učitelia tu
i sami vystúpili a zaspievali školskú hymnu.
V piatok 2.5.2014 sa konala prvá časť a v sobotu
3.5.2014 druhá časť osláv 50 výročia otvorenia ZŠ a 30
výročie MŠ
ZŠsMŠ
Podolie
v spolupráci s
obcou
Podolie
pripravili
oslavy
výročí
otvorení
nových
budov
ZŠ a MŠ v Podolí. Škola bola pripravená pre prehliadku pre
všetkých pozvaných návštevníkov, medzi ktorými bol poslanec NR SR, poslanci obce Podolie, okolití starostovia, riaditelia škôl, bývalí učitelia, zamestnanci školy, sponzori i jej
bývalí významní žiaci. Po prehliadke školy bola v kultúrnom
dome slávnostná akadémia, pripravená učiteľmi a žiakmi.
Po hlavných
príhovoroch
pani riaditeľky Janky
Schreiberovej a pani
starostky
obce Anny
Čechvalovej nás konferencieri
programu,
pani učiteľka Wienerová a pán učiteľ Schreiber, previedli
desaťročiami existencie školy. Teda rokmi 1963 až 2013.
Medzitým nás pobavili veľmi dobre pripravené a prezentované vystúpenia žiakov. Program končil spoločne zaspievanou hymnou našej školy všetkými jej učiteľmi. Za pozvaných učiteľov sa prihovorila bývalá pani učiteľka Rehorová.
Po akadémii bol pre pozvaných pripravený slávnostný obed
s prípitkom, ktorý predniesol poslanec NR SR pán Dušan
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Bublavý. Za bývalých žiakov sa prihovoril a poďakoval učiteľom pán Ľubomír Fogaš. Na počúvanie pritom všetkým
hrala cimbalová muzika folklórneho súboru Otava z Nového
Mesta nad Váhom a potom do tanca a zábavy hrala skupina
AXIOM z Očkova. V sobotu si školu prezreli naši spoluobčania a potom spoločne prišli do KD a pozreli si akadémiu.
Druhá májová nedeľa je oslavou Dňa matiek, 11.5.2014
Deti ďakujú svojim rodičom za výchovu, pomoc, vzdelanie.

Po otvorení boli pripravené vystúpenia šermiarskej skupiny,
hry pre deti i dospelých. Večer pokračoval program nočnou
prehliadkou s vystúpením "Ohňová show". Makety hradov
boli vysvietené a za príjemného letného večera, s oblohou
plnou hviezd a Mesiacom v splne, bola ich prehliadka veľmi
romantická.
V sobotu 28.6.2014 sa konali v Podolí Furmanské preteky
Tradičné Furmanské preteky v Podolí sa uskutočnili v sobotu 28. júna 2014 na tréningovom futbalovom ihrisku.
Mali by tak robiť neustále, možno po celý život. Niektorí však
na toto akosi zabúdajú a tak je šťastie, že im to pripomenieme v slávnostný deň "Deň matiek". Naša škola (ZŠsMŠ)
vedie svojich žiakov i žiačikov k úcte ku svojim rodičom a
preto učiteľky pripravujú s nimi každoročne program, ktorým
vyslovia veľké "Ďakujem" svojim rodičom, na javisku nášho

kultúrneho domu. Urobili to i tento rok. Popriali všetkým mamičkám a babičkám svojim pekným, pestrým programom.
Starostka obce ďakuje deťom za pekné vystúpenie, ďakuje
tým, ktorí tento program s deťmi nacvičili, dychovej hudbe
Podolanka za hudobný doprovod a koncert.
V Parku miniatúr hradov v Podolí otvorili 9.8.2014 maketu hradu Beckov
Správca Matúšovho kráľovstva, Juraj Hlatký, uviedol za
prítomnosti vládcu Ctibora a jeho družiny, do života maketu
hradu Beckov. Hosťami otvorenia boli a niektorí krátkymi
príspevkami vystúpili: Anna Čechvalová - starostka Obce
Podolie, Rudolf Reif - kastelán na hrade Beckov, Jaroslav
Zbudila - zástupca Obce Beckov, Pavol Pospecha - zástupca Záujmového združenia Hrad Beckov, Viktor Litvak
- predseda správnej Rady, Hradu Beckov a pani Bubenikova - dlhoročná sprievodkyňa na hrade Beckov, ktorá nás
pútavo oboznámila s históriou vzniku hradu Beckov a jeho
príbehom zohratým v dejinách nášho okolia.

súťaž 1. - slalom cvalový s vozom,
1. miesto Peter Gnida z Vitanovej
súťaž 2. - spolupráca furmana s koňmi,
1. miesto Marian Fizek z Hrádku
súťaž 3. - ťažký ťah,
1. miesto Pavol Kitaš z Golianova
vyhodnotenie:
celkový víťaz 1. miesto Peter Gnida z Vitanovej

Náš Jozef Halás s koňmi Adela a Beuty obsadil 5. miesto,
gratulujeme
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V sobotu 12.7.2014 sa konal Futbalový turnaj o pohár
starostky obce Podolie
1. miesto Častkovce
2. miesto Podolie
3. miesto Očkov
4. miesto Pobedim
Ďakujeme všetkým hráčom, fanúšikom a ostatným, ktorí sa
na príprave turnaja podieľali.

V kultúrnom dome obec 4.10.-6.10.2014 usporiadala
úspešnú výstavu „ JESEŇ v PODOLÍ “

Organizátori výstavy

Dňa 28.8.2014 (štvrtok) boli v Podolí oslavy 70. výročia
SNP
Oslavy sa konali pri tradičnej vatre, na terase za tribúnou
futbalového štadiónu v Podolí. Slávnosť otvorila starostka
obce Anna Čechvalová. Pre prítomných občanov a hostí
hrala Dychová hudba Podolanka, obec pripravila podávanie
gulášu, vína, pre deti špekáčiky na opekanie.
Z oﬁciálnych hostí sa oslavy zúčastnili : poslanec NR SR
a starosta obce Častkovce Dušan Bublavý, starosta obce
Bzince pod Javorinou Pavol Bahník, za klub generálov SR
Gen. v.v. JUDr. Tibor Gaplovský, za SZPB: Tajomníčka obl.
výb. SZPB Nové Mesto n.V. Anna Michalíková, Plk. v.v. Ing.
Jozef Dvorštiak, Plk. v.v. Dr. Štefan Bumbál, Pplk. v.v. Dr.
Kamil Krištofík, Kpt. v.v. Ing. Ján Sedílek, Npr. pr. v.v. Pavel
Jeřala, Martin Lednický, Viliam Solovič, za Klub vojakov SR
Nové Mesto n.V. : Pplk. v.v. Ing. Milan Kadlečík, Pplk. v.v.
Horst Hiadlovský. Ďakujeme všetkým za návštevu a dôstojné oslávenie 70. výročia SNP. Zvlášť ďakujeme všetkým,
ktorí sa podieľali na príprave a zabezpečovali priebehu
osláv. Tiež ďakujeme za sponzorovanie PD Podolie, Marekovi Moravanskému, Petrovi Čechvalovi a zvlášť Miroslavovi Mrekajovi za krásny ohňostroj.

O úspešnosti výstavy hovorí počet návštevníkov, ktorí si ju
boli pozrieť i ich ohlasy po návšteve. Krásne jablká, tekvice, zelenina, kvety boli dôkazom toho, že naši občania sa
stále rozumejú pestovaniu poľnohospodárskych produktov,
sú vynikajúci chovatelia, rezbári a aranžéri. Poďakovanie
pani starostky Anny Čechvalovej za výstavu "Jeseň v Podolí" patrí iniciátorke výstavy pani Lenke Bulkovej a ostatným členom realizačnému tímu: Monike Augustínovej,
Zuzke Čuchranovej a Petrovi Čechvalovi. Úprimná vďaka
patrí všetkým občanom a podnikateľom, ktorí zapožičali ale
aj darovali svoje produkty zo záhrad, zvieratá, výrobky a
predmety na výstavu.

Naša občianka Mária Masárová rod. Sabová, nar.
16.09.1914, bytom Podolie č. 685 oslávila svojich 100
rokov života
Starostka obce s poslancami a speváčkami zavítali v utorok
23.9.2014 k Márii Masárovej s vinšom ku jej okrúhlym stým
narodeninám. Oslávenkyni zablahoželali, odovzdali malý
darček a zaspievali jej obľúbené pesničky.
Mária Masárová bytom Podolie č. 685
Pani Mária sa narodila na začiatku 1. svetovej vojny v
rodine záhradníka v Častkovciach. Jej otec a matka mali
spolu 9 detí, Mária bola piata v poradí. Celá rodina bývala na veľkostatku u „Horváta“ v Častkovciach. Od šiestich
rokov začala chodiť do školy, kde sa veľmi dobre učila. Jej
učiteľka prehovárala rodičov, aby dali Máriu ďalej do školy,
aby z nej bola učiteľka. No rodina bola chudobná a rodičia
nedovolili Márii chodiť ďalej do školy, pretože musela doma
pracovať a i starať sa o svojich súrodencov.
Keď skončil Márii detský vek, musela sa ako každá diev-
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ka postarať o svoju „výbavu“ do manželstva. Preto išla
slúžiť do židovskej rodiny Eisenbergovcov do Nového Mesta nad Váhom.
Svojho životného druha si našla v Podolí, kde sa v roku
1937 vydala za stolára Vojtecha Masára. Spoločne postavili
stolársku dielnu a začali pracovať, aby uživili svoje tri deti
Ota, Darinu a Valtera.
Po 2. svetovej vojne im však dielnu zobrali do zakladajúceho sa jednotného roľníckeho družstva, kde odišiel pracovať i jej manžel. Sama potom pracovala ako predavačka
v miestnych potravinách.
Pani Masárová nás navždy opustila 4. októbra 2014, no
bude žiť stále v našich spomienkach.
Posedenie jubilantov obce Podolie dňa 19.10.2014
V mesiaci október, v mesiaci úcty k starším, ako je už tradíciou, obec Podolie pozvala všetkých 60, 65, 70, 75, 80
ročných a všetkých nad 80 rokov, do kultúrneho domu k

spoločným oslavám ich jubilea. Všetkým sa po úvodnej
básni, prihovorila a poblahoželala starostka obce Anna

Čechvalová. Duchovné slovo si jubilanti vypočuli od pána
farára Štefana Šoku. V kultúrnom programe jubilantom zaspievali naše speváčky za doprovodu harmoniky, vystúpili
deti z materskej školy a základnej školy a nakoniec zahrala dychová hudba Podolanka. Každý z jubilantov dostal od
obce darček, bol pohostený večerou a pestrým občerstvením. Starostka obce ďakuje všetkým, ktorí sa pričinili k zorganizovaniu tejto peknej nedeľnej akcie.
Obec Podolie spolu s KMAF a Katedrou etnológie a
folkloristiky UKF v Nitre pre Vás zorganizovali ďalší, v
poradí už tretí, Tanečný dom dňa 22.11.2014 v našom
kultúrnom dome.
Nové tance nás učili pedagógovia tanca Martina Kupcová a Vladimír Michalko, do tanca hrala ľudová hudba MUZIČKA z Bratislavy. Za organizáciu ďakujeme aj Alfrédovi
Lincke a Danielovi Kostolanskému.

Dňa 30.11.2014 sa uskutočnilo požehnanie obnovenej
zvonice v Korytnom.
O 15. hod. zazvonil zvon a starostka obce Anna Čechvalová privítala pána farára Štefana Šoku a prítomných občanov. Oboznámila ich s históriou Zvonice a rekonštručnými
prácami, ktoré boli urobené. Potom pán farár po Bohoslužbe slova požehnal zvonicu a celá slávnosť bola ukončená
opäť hlasom vzácneho zvona.
Ďakujem pánovi farárovi za dôstojný obrad požehnania,
birmovancom za asistenciu a pánovi Jozefovi Madrovi za
starostlivosť o zvonenie.
Údaje o zvonici: Stavba pochádza z 1. pol. 19. stor., rekonštruovaná bola v roku 1913. Vo vnútri zvonice je umiestnený
zvon z roku 1777, ktorého autorom je Ján Augustín Christelli z Bratislavy. Na zvone je okrem datovania, dvoch reliéfov i nápis: FUDIT ME IOAN AUG CHRISTELLY POSONY
A 1777 (Zhotovil ma Augustín Christelli Bratislava v roku
1777). Vzhľadom k veku zvona, ktorý je významným arte-
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faktom vtedajšej doby,
dali pracovníci Krajského pamiatkového úradu
podnet na zápis zvonice
aj so zvonom do zoznamu národných kultúrnych pamiatok.
Na jar tohto roku dala
obec Podolie urobiť
podrezanie a zaizolovanie zvonice, aby múry
prestali "ťahať" vlhkosť
zo zeme. Aktivační
pracovníci obili starú
omietku a stavbu sme
nechali 6 mesiacov vysušiť. Bolo vymenené
oblúkovité okienko na
nike, v ktorej je umiestnená socha Panny Márie, pod nikou je lampáš, ktorý bol taktiež obnovený a jeho
rozpadnuté časti boli nahradené novými. Vymenili sme aj
vstupné dvere a kovovú zárubňu sme vymenili za drevenú.
Kováčske práce na svietniku a dverách urobil umelecký kováč Matúš Fraňo, okno a dvere z dubového dreva vyrobil
pán Milan Fraňo z Trenčína. Murárske a fasádne práce zhotovila ﬁrma Stinex z Nového Mesta nad Váhom.
Cena prác na rekonštrukcii zvonice bola 3 827,50 €.
Ďakujem všetkým našim občanom, že sa v prvú adventnú
nedeľu vo veľkom počte zúčastnili slávnosti požehnania obnovenej zvonice. Teším sa, že zvonica v Korytnom dostala
nový vzhľad a dôstojnosť, ktorá jej patrí.
Starostka obce

Našli ste si ráno 6.12.2014 darčeky v svojej čižmičke? Ak
ste poslúchali asi áno. Veď aj tento rok večer 5.12.2014
chodil po dedine Mikuláš. Jeho skupinu tvorili jeden anjel

a štyria čerti. Skupina prijala pozvanie od rodičov dobrých
detí, tie potom večer navštívila a Mikuláš im rozdal darčeky. Starostka obce ďakuje Mikulášovi Milanovi Macháčovi,
anjelovi Zuzke Gálovej a čertom Ľubke Gálovej, Petrovi
Čechvalovi, Adrianovi Macháčovi a Ivanovi Makarovi. O rok
dovidenia.
Požehnanie obnovených vitráží
Dňa 14. decembra 2014, čiže na 3. adventnú nedeľu,
sa vo farskom kostole v Podolí konala milá slávnosť. Počas
sv. omše boli slávnostne požehnané všetky obnovené vitrážové okná nášho kostola. Po homílii, ktorá bola zameraná
na vzťah Božieho slova, svetla, človeka a Boha, duchovný
otec farnosti predniesol modlitby požehnania. Po nich každé vitrážové okno požehnal – pokropil svätenou vodou a
incenzoval – okiadzal vonným tymianom. Sv. omšu svojim
spevom doprevádzala p. sopranistka Janka Hokina.
K obnove všetkých vitráži sa pristúpilo na
základe ich nevyhovujúceho stavu. Boli poohýbané, niektoré popraskané, rozbité, niektoré
pod nánosom vonkajšej
omietky. Boli poškodené olovené segmenty.
A žiaľ aj pôvodná farba
zrejme nebola dostatočné vypálená a preto zo
skiel odpadávala.
Celé reštaurátorské
práce uskutočnila po
výberovom konaní ﬁrma Arte Vetro s.r.o. z
Drietomy. Okná v troch
etapách (r. 2012,2013 a 2014) demontovala a previezla do
reštaurátorských ateliérov. Osadili sa nové rámy. (Staré by
váhu skla neuniesli.) Do nich sa vsadili opravené vitráže
uložené v skle. Celá obnova stála Rímskokatolícku farnosť Podolie 35.613,60 € s DPH. Celá
výška ﬁnančných nákladov bola
hradená z milodarov veriacich
(zvončeka) a z príspevkov darcov. Všetkým im patrí veľké a
úprimné Pán Boh zaplať a požehnaj!
Kostol sv. Juraja je zapísaný v
zozname kultúrnych pamiatok
SR, preto všetky práce museli
byť konzultované o.i. aj s pamiatkovým úradom.
Veľmi sa tešíme, že okrem opráv pôvodných vitrážových
okien sme mohli realizovať aj výrobu dvoch úplne nových
vitráží na chóre kostola. Ich teologicko-biblické posolstvo
bude vysvetlené v niektorom z ďalších čísel Podolských
novín.
Nech toto dobré dielo, ktoré sa podarilo, je oslavou Boha
Stvoriteľa, nech vnesie hrdosť do sŕdc veriacich a nech je
inšpiráciou pre náš život! Aby nám svetlo srdca i svetlo rozumu nikdy nechýbalo!
Štefan Šoka,
duchovný otec farnosti
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ZO ŽIVOTA NAŠEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU V PODOLÍ.
Úvaha k Vianociam:
VIANOCE
Rok čo rok k nám prichádzajú pomaly a najskôr nenápadne. Je to tak, najkrajšie sviatky roka sa opäť blížia,
už môžeme počítať dni.
Radostné, čarovné, bohaté, pokojné, láskyplné.....Iba jediné sviatky v roku majú toľko prívlastkov – VIANOCE.
Niet krajších sviatkov.
Vianoce znamenajú pre každého niečo iné. Pre niekoho sú to sviatky pokoja a radosti a pre iného je to iba
dovolenka, ktorá vlastne ani nie je dovolenkou, pretože
si vôbec neoddýchne vďaka vianočnému darčekovému
zhonu. Ľudia väčšinou podľahnú materiálnym veciam a
zabúdajú na veci duchovné.
Myslím si, že tá pravá podstata Vianoc sa pomaly, ale
isto z dnešného sveta vytráca. Spoza každého rohu na
nás číha Dedo Mráz alebo Santa Claus a už mesiac
pred Vianocami znejú vianočné „melódie“ a obchody sú
preplnené rôznymi „modernými vianočnými výstrelkami“.
V reklamách sa neobjavujú naše zvyky, napr. tradičná
štedrovečerná večera, pri ktorej dominuje kapor, ale
moriak.
Vianoce už dávno nie sú tým, čím bývali v minulosti. Už
to nie sú tie sviatky pokoja. Už sú to sviatky zhonu. Zhonu pri nakupovaní darčekov, dobrôt na štedrovečerný
stôl a všeličoho iného. Pre mnohých sa už stali symbolom nakupovania, preplnených obchodov a stolov prehýbajúcich sa pod jedlom. Nie je to už čas, keď sa zíde celá
rodina, aby prežila aspoň túto časť roka spolu a trávila
spoločné pokojné chvíle.

Myslím si, že Vianoce by mali všetci prežiť spoločne so
svojimi blízkymi. Tiež by mali zachovať naše tradičné
zvyky pre mladšie generácie, pretože možno o pár rokov nebudú ľudia tušiť, ako majú tieto prekrásne sviatky
vyzerať.
Lucia Palkechová, 9.A

Pozvania ZŠ s MŠ Podolie
• Deti z divadelno-dramatického aj speváckeho krúžku
pozývajú rodičov, starých rodičov, príbuzných a širokú
verejnosť z Podolia aj okolitých obcí na hudobné divadelné predstavenie „Vianočný zázrak“, ktoré režíruje
Mgr. Eugen Schreiber a hudobne režíruje Mgr. Veronika
Zemková. Zaspievajú aj učitelia školy. Predstavenie sa
bude konať v nedeľu 21. decembra o 15.00 hod. v KD
Podolie. Príďte sa s nami vianočne naladiť.
• Rada rodičov pri ZŠ s MŠ Podolie a riaditeľstvo ZŠ
s MŠ Podolie Vás srdečne pozývajú na 11. fašiangovo
-valentínsky školský ples, ktorý sa bude konať v piatok
13. februára 2015 od 19.30 hod. v KD Podolie. Do tanca
hrá skupina TENOR. Vstupné: 20 €. V cene vstupenky je
prípitok, teplá i studená večera, program, sladké či slané
pečivo.
• Pozývame mladšie i staršie ženy na cvičenie pre
ženy. Cvičí sa každý utorok od 18.00 do 19.00 hod. v
telocvični materskej školy. Cvičiteľkou je vynikajúca p.
Fabika Vráblová. Za cvičenie sa vyberá 1,-€.
Škola myslí na prírodu
• V našom školskom vzdelávacom programe POJEM
sa pod písmenkom „E“ skrýva environmentálna výchova našich detí. Vedieme deti k tomu, aby šetrili prírodné
zdroje. Práve preto zbierame nasledovné:
o použité vybité batérie
o drobné staré elektrospotrebiče
o použitý kuchynský olej
o obuv a šatstvo (nižšie je vysvetlenie, ako zbierať)
o plasty a papier.
• Pri našej budove máme pristavený v blízkosti kotolne
pestrofarebný kontajner na šatstvo. Ide o kontajner spoločnosti Humana People to People. Do tohto kontajnera
zberáme šatstvo a obuv. Šatstvo treba priniesť v sakloch
alebo igelitových taškách čisté, ešte použiteľné. Nezberáme do kontajnera oblečenie už nepoužiteľné, roztrhané, zničené od farieb a pod. Zberáme len oblečenie,
ktoré sa dá ešte nosiť. Do kontajnera sa môže hádzať aj
obuv, musí byť však uviazaná po pároch alebo popárená
v igelitkách. Na kontajnery sú všetky potrebné informácie. Triedením šatstva pomáhame životnému prostrediu
ako aj chudobnejším krajinám.
Mimoškolská činnosť
V tomto školskom roku je ponuka mimoškolskej
záujmovej činnosti v ZŠ s MŠ Podolie skutočne bohatá. Okrem záujmových krúžkov, ktoré vedú naši učitelia (pohybový kr., bedmintonovo- ﬂorbalový kr. chlapci,
bedmintonovo- ﬂorbalový kr. dievčatá, spevácky kr., kr.
varenia, kr. Šikovníček, prírodovedný kr., divadelno-dramatický kr., strelecký kr., výtvarný kr., príprava dieviatakov na testovanie) sa mohli naši bojachtiví žiaci prihlásiť
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aj na Školu bojových umení, ktorú vedie každý pondelok a stredu od 18.00 do 20.00 hod. p. Michal Mareš
a zas žiaci ladení romantickejšie a jemnejšie sa mohli
prihlásiť na Spoločenské tance, ktoré vedie p. Radoslav
Kováčik každý utorok od 16.00 hod. do 17.00 hod.
PROJEKTY, v ktorých je zapojená naša škola
V šk. roku 2014/15 budeme pokračovať už 4. rok v rámci
trvalej udržateľnosti mikroprojektu na dvoch úspešných
projektoch so žiakmi 2.stupňa (7. – 9. roč.):
˃ Cezhraničný projekt so ZŠ a ZUŠ Strání cez Fond
mikroprojektov pod názvom "Zbližovanie detí a mládeže cez vzájomné spoznávanie jazykov, folklóru
a regiónov obcí Podolie a Strání" zameraný na spoznávanie folklóru, histórie, jazyka našich pohraničných
regiónov - zodpovední RŠ, Mgr. Vienerová (9A), Mgr.
Čechvala (8A), Mgr. Schreiber (div.-tanečný krúžok)
˃ Cezhraničný projekt so ZŠ a ZUŠ Strání cezhraničnej spolupráce realizované ZŠ a ZUŠ Strání „Společné poznávání Zlínska a Trenčínska aplikací twinningu
a ICT“ - zodpovední RŠ, Mgr. Gahérová, Mgr. Bobocký
V záujme skvalitnenia školského prostredia a systému vzdelávania a výchovy na našej škole v tomto šk.
roku budeme realizovať aktivity národných projektov, do
ktorých sme zapojení:
˃ národný projekt Komplexný poradenský systém
prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických
javov v školskom prostredí
• Mgr. Zuzana Vienerová navštevuje bezplatné školenia výchovných poradcov
• dostali sme v rámci projektu 10 hodnotných publikácií
od ﬁrmy Raabe ako aj digitálne vzdelávacie balíčky pre
výchovného poradcu
• budeme participovať na ďalších aktivitách nár. projektu
˃ národný projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na
základných a stredných školách s využitím elektronického testovania projekt realizuje NÚCEM Bratislava
• zapojíme sa do elektronického testovania žiakov 5.
ročníka
• garanti projektu na škole - RNDr. Schreiberová,
RNDr. Daniela Čechvalová Maráková
˃ národný projekt Podpora profesijnej orientácie žiakov zš na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej
na rozvoj pracovných zručností a prácu s talentami
• zapojili sme žiakov a učiteľov do aktivít projektu, zatiaľ aktivít v projekte nebolo veľa, nie sme pilotná škola
• Mgr. Bohumil Čechvala je garantom projektu
˃ národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
• do projektu sa za našu školu zapojila RNDr. Janka
Schreiberová, ktorá vymyslela aktivity na predmety fyzika – chémia - biológia

• v rámci projektu sme v lete 2014 dostali 20 ks tabletov, wiﬁ router, interaktívnu tabuľu QOMO, notebook a
dataprojektor v hodnote 11.736 € s DPH
• technika je umiestnená v prírodovednej učebni, dali
sme ju pripoistiť
• aktivity projektu budeme realizovať v rámci výučby v
šk. r. 2014/15
• projekt realizuje MŠVVaŠ SR

˃ národný projekt Aktivizujúce metódy vo výchove
• do projektu sa za našu školu zapojí Mgr. Renáta Trpíšková
• v rámci projektu sa zúčastní viacdenných prezenčných vzdelávaní a bude spolupracovať pri tvorbe odborných analýz v rámci projektu AMV
• v rámci projektu získame edukačné balíčky a interaktívnu techniku
• projekt realizuje MPC Bratislava
˃ národný projekt Moderné vzdelávanie – digitálne
vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie predmety
• v rámci projektu nám zapožičajú interaktívnu tabuľu
(jeseň 2014) a už nám bol dodaný notebook so softvérom a ozvučenie učebne, technika bude umiestnená v
triede 9.A (trieda vedľa riaditeľne)
• v rámci projektu sme sa zaviazali používať digitálne
materiály projektu na vyučovacích hodinách
• projekt realizuje CVTI SR
O úspechoch našich strelcov
V tomto školskom roku vedie na našej škole strelecký krúžok Ing. Peter Košút a navštevuje ho 21 žiakov 2. stupňa. Strelecký krúžok je veľmi dobre materiálne vybavený hlavne vďaka zanietenému vedúcemu. Odráža sa to aj na výsledkoch.
Dňa 20.11.2014 sa uskutočnilo na Starej Turej okresné kolo v streľbe zo vzduchovky za účasti piatich škôl ZŠ Stará Turá, ZŠ Podolie, ZŠ Kočovce, ZŠ Beckov, ZŠ
Čachtice. My sme nasadili 6 strelcov v kategórii starších
žiakov a žiačok, ktorí strieľali vo dvojiciach v troch zmenách. Darilo som im výborne, niektorí spravili svoje nové
osobné rekordy, iní si udržali svoju výkonnosť a ako to
už chodí niektorím sa trošku nezadarilo. Chýbali dva bodíky, aby Kristián obsadil druhé miesto a postúpil na KK
a taktiež chýbali dva bodíky družstvu Podolie B, aby boli
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druhí. Suma sumárum môžeme byť spokojní, doniesli
sme diplomy, medaily a hlavne postup štyroch strelcov
na krajské kolo (KK).

titul Víťaz školskej krajskej streleckej ligy
3.miesto: Pyšná Adriana 8.A = celkom 781 bodov
4.miesto: Pyšná Marcela 8.A = celkom 780 bodov

Výsledky kat. jednotlivci starší žiaci (max. 300 bodov):
1.miesto: Jankech Henrich 7.A = 288 (nový osobný a
školský rekord); postup na KK
3. miesto: Čechvala Kristán 9.A = 280 (nový osobný
rekord);
4.miesto: Masár Patrik 9.A = 274 (trošku sa nedarilo);
postup na KK

Výsledky kat. družstvá (max. 2700 bodov);
2.miesto: Podolie A = celkom 2475 bodov (v zložení
- Jankech Henrich, Čuchran Marcel, Hanic Filip, Círa Jakub)
3.miesto: Podolie C = celkom 2405 bodov (v zložení Masár Patrik, Čechvala Kristián, Bartoš Oliver)
4.miesto: Podolie B = celkom 2395 bodov (v zložení Plichtová Simona, Pyšná Adriana, Pyšná Marcela)

Výsledky kat. jednotlivci staršie žiačky (max. 300 bodov):
1.miesto: Plichtová Simona 8.A = 280 (udržala svoju
výkonnosť); postup na KK
2.miesto: Pyšná Marcela 8.A = 271 (nový osobný rekord); postup na KK
3.miesto: Pyšná Adriana 8.A = 255 (trošku sa nedarilo);
Výsledky kat. družstvá starších (max. 900 bodov):
1.miesto: Podolie A = 842 (v zložení - Jankech Henrich,
Plichtová Simona, Masár Patrik);
3.miesto: Podolie B = 806 (v zložení - Čechvala Kristián, Pyšná Marcela, Pyšná Adriana);
Naši strelci sa zúčastnili porovnávacej súťaže ZŠ a
SŠ v streľbe zo vzduchových zbraní Trenčianskeho kraja
a a j v tejto náročnej štvorkolovej súťaži si viedli výborne.
Bojovali v 4 kolách (17.10., 7.11., 14.11.28.11), snažili
sa zúročiť prácu trénera, ale hlavne spraviť radosť sebe,
trénerovi, učiteľom a vzorne reprezentovať našu školu.
Či sa im to podarilo? Určite áno, veď domov priniesli 6
pohárov, veľa diplomov a medailí. Niektorí naši víťazi
získali aj titul "Víťaz školskej krajskej streleckej ligy"
a možnosť hájiť naše farby v celoslovenskom ﬁnále dňa
16.12.2014 v Šali. Tu sú
ich výsledky v skratke (jeden najhorší výsledok sa škrtá
a tri najlepšie výsledky z jednotlivých kôl sa spočítavajú):
Výsledky kat. jednotlivci mladší žiaci do 14 rokov (max.
900 bodov):
2.miesto: Jankech Henrich 7.A = celkom 838 bodov
3.miesto: Čuchran Marcel 7.A = celkom 833 bodov
4.miesto: Hanic Filip 7.A = celkom 813 bodov
10.miesto: Círa Jakub 7.A = celkom 770 bodov
Výsledky kat. jednotlivci starší žiaci od 14 rokov (max.
900 bodov):
1.miesto: Masár Patrik 9.A = celkom 832 bodov - titul
Víťaz školskej krajskej streleckej ligy
2.miesto: Čechvala Kristián 9.A = celkom 831 bodov
4.miesto: Bartoš Oliver 9.A = celkom 748 bodov
Výsledky kat. jednotlivci mladšie žiačky do 14 rokov
(max. 900 bodov);
1.miesto: Plichtová Simona 8.A = celkom 839 bodov -

Janka Schreiberová, RŠ

VIANOCE
Sniežik, gule zlatisté,
všetko je tu striebristé.
Snehuliačik kamarát,
kričí ti už poď sa hrať.
Príde zima, bude mráz,
zober kaňky, poď na ľad.
Punč a taktiež koledy,
na vianočných trhoch.
Spievať môžeš hoc aj ty,
nič si z toho nerob.
Gaštany a medovina,
lepšie ako pohár vína.
Zima letí na saniach,
Prines nám už Vianoc čas!
Tereza Urbanová, 9.a
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OZNAMY A ZAUJÍMAVOSTI Z OBCE
Podolie má od 11.7.2014 svoj HOT SPOT ( WI-FI FREE
zónu)
Obec Podolie v spolupráci s ﬁrmou Lombard s.r.o.
Piešťany dohodli a zriadili hot spot (WI-FI FREE zónu) pre
našich občanov. Voľné pripojenie na internet je možné na
priestranstve pred kultúrnym domom, tiež takmer v celom
kultúrnom dome (chodba, malá sála, veľká sála, javisko,
bufet) a na poschodí (zasadačka, knižnica). Ďakujeme týmto spoločnosti Lombard s.r.o. Piešťany za pomoc a prevádzkovanie tejto siete.
Verejný vodovod sa už buduje! Od začiatku mesiaca júl
2014 sa začal v našej obci kopať a ukladať verejný vodovod
Tak a dočkali sme sa! Verejný vodovod sa stáva skutočnosťou! Iste ste si všimli, že od začiatku júla 2014 sa začali
v našej obci výkopy a do nich hneď ukladanie vodovodného
potrubia, s následným zahrnutím výkopu. Aktuálne sa pracuje v dvoch úsekoch a to v časti obce Mlyny a Malá strana.
Práce sa budú vykonávať nepretržite a ukončené by mali
byť do jedného roka. O priebehu prác, realizácii prípojok a
vodomerných šácht Vás budeme informovať.
Začali sme s rekonštrukciou chodníkov 20.10.2014 - pri
škole
Postupne sa opravia chodníky pri celej hlavnej ceste a
samozrejme i v dedine. Po dohode s vodármi (TVK) ich budeme opravovať náväzne na ukladanie vodovodu a robení
prípojok pre domácnosti. Začali sme s časťou chodníka pri
škole i s odstavnými plochami, pretože boli v dezolátnom

stave a tiež ešte teraz opravíme časť chodníka pri hlavnej
ceste v Korytnom pre domom číslo súpisné 692 (pred starým domom Bobockých). Zároveň sme po dlhom čase "otvorili" i pohľad na kaplnku pri bufete.
Do budúcich rokov plánujeme rekonštrukciu Domu
smútku v Podolí
Prinášame štúdiu, ktorá je návrhom nového vzhľadu. Mení
hlavný vstup do domu smútku, prekrýva miesto státia pre
účastníkov pohrebu, navrhuje zriadenie kolumbária (miesta pre urny s
popolom)
a
tiež počíta s
premiestnením
Hlavného kríža
z cintorína pred
dom smútku.
Úradné hodiny na Obecnom úrade v Podolí
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Obed:

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 12,00 -

15,30
15,30
16,30
15,30
12,30
12,30

Stavebné veci môžete vybaviť
Pondelok až štvrtok od 8,00 do 12,00

⚫ PODOLSKÝ CHÝRNIK ⚫
VÍTAME DO ŽIVOTA
Fogašová Karolína, č. 234

ROZLÚČILI SME SA

Gúčiková Nina, č. 526
Hadbábny Andrej, č. 440
Halan Gregor, č. 34
Herák Miroslav, č. 416
Kováčiková Ester, č. 990
Parči Peter, č. 418
Solčanský Mathias, č. 47
Urban Pavol, č. 94
Zvirinský Šimon, č. 711

Masárová Anna č. 642
Uhlíková Anna, č. 306
Toráčová Melánia, č. 101
Facuna Igor, č. 768

Marák Jozef, č. 729
Ščepko Ján, č. 387
Solčianska Oľga, č. 800
Cagala Ľubomír, č. 782
Kušnier Štefan, č. 262
Gúčik Pavol, č. 61
Fiľo Jozef, č. 189
Masárová Mária, č. 685
Balala Gabriel, č. 210
Hanic František, č. 327
Turanová Vlasta, č. 906
Masárová Elena, č. 731

NA SPOLOČNÚ CESTU ŽIVOTOM VYKROČILI
Jozef Makara a Vladimíra Piscová, č. 687
Ronald Ohrablo a Zuzana Neshybová, č. 722
Jozef Matyáš a Martina Felgerová, č. 198
Dušan Korman a Mgr. Diana Babušková, č. 773
Mário Herák a Martina Heráková, č. 414
Mgr. Ivan Bobocký a Mgr. Mária Burzová, č. 283

Matej Halán a Veronika Volfová, č. 342
Róbert Gudiak a Lenka Maráková, č. 305
Vladimír Toráč a Mária Štipáková, č. 142
Ján Sloboda a Nikola Šišková, č. 631
Ing. Jaroslav Bartík a Stela Čechvalová, č. 138
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V TOMTO ROKU OSLÁVILI:

25. VÝROČIE SOBÁŠA (SOBÁŠ V ROKU 1989)
Anton Kolenčík a Adriana r. Čechvalová, č. 885
Emil Mišovic a Iveta r. Mosná, č. 131
Ján Barančík a Sylvia r. Mitošinková, č. 184
Daniel Pyšný a Mária r. Červeňanská, č. 333
Karol Herák a Zlatica r. Homolová, č. 415

50. VÝROČIE SOBÁŠA (SOBÁŠ V ROKU 1964)
Vít Palkech a Agneša r. Piscová, č. 168
Jozef Španka a Anna r. Bublavá, č. 332

INZERCIA
Priame zastúpenie spoločnosti
Bezplatné poradenstvo a osobný servis v oblasti:
Rizikového životného poistenia
Úrazového poistenia
Zdravotného poistenia
Dôchodkového poistenia
Cestovného poistenia
Ponuka práce: profesionálny ﬁnančný agent, manažér Marián Žák, Pobedim č. 128,
tel.č. 0905 277 898, e-mail: zak.marian@stonline.sk

ŠPORT
Dorast OŠK Podolie (jeseň 2014)
S prípravou na jesennú časť súťažného ročníka
2014-2015 sme začali 15. júla. Do prípravy bolo zapojených 18 hráčov. Som rád, že sme mužstvo doplnili mladými hráčmi, ktorí nahradili hráčov, čo po dovŕšení veku
v kategórii dorast - ročník 1995 skončili po jarnej časti.
Súťaž sme začali hrať 16.8. vonku v Kálnici, kde sme
prehrali 3:0. V druhom kole sme porazili Brestovec 5:1.
Tieto prvé výsledky nám akoby nastavili latku výkonnosti.
Doma sme mali iba víťazstvá a jednu remízu, ale vonku
sme nebodovali ani raz. Najlepšie zápasy sme odohrali
proti víťazovi jesennej časti Krajnému, na jeho pôde 2:1
a doma proti Považanom, v ktorom sme zvíťazili 9:1.
V tabuľke sme obsadili 7. Miesto. Najlepším strelcom
mužstva je Enrico Čechvala so 14 gólmi, druhý Martin
Holubec dal 6 gólov.
Rudolf Bobocký, tréner

Dospelí, V. liga Sever (jeseň 2014)
Naši Dospelí "prezimujú" z roku 2014 do 2015 na 12.
mieste. Po výročnej schôdzi 11.12.2014 nastali v OŠK
zmeny vo vedúcich postoch i na mieste trénera. O tomto Vás budeme informovať v ďalších novinách. Poradie
družstiev po jesennej časti: 1. TJ Partizán Prečín 33b,
2. Spartak Myjava B 33b, 3. TJ Tatran Cementáreň Lad-

ce 27b, 4. TJ Nový Život Veľké Uherce 26b, 5. TJ Partizán Cígeľ 26b, 6. TJ Tatran Horovce 25b, 7. TJ Tatran
Uhrovec 23b, 8. TJ Družstevník Malá Čausa A 23b, 9. TJ
Slovan Zemianske Kostoľany 23b, 10. TJ Slovan Trenčianska Turná 20b, 11. OFK Bošany 17b, 12. OŠK Podolie
15b, 13. OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom 15b, 14. MFK
Stará Turá 13b, 15. FK Streženice 13b, 16. ŠK VEGUM
Dolné Vestenice 5b.
PČ
Naši volejbalisti - amatéri, neustále reprezentujú
našu
obec na súťažiach v rámci
obvodu
Nové
Mesto nad Váhom. I teraz na
turnaji 7.11.2014
v Novom Meste
nad Váhom získali pekné tretie
miesto.

Milí čitatelia
Podolských novín,
prajeme Vám
pokojné, láskyplné
vianočné sviatky.
V novom roku 2015
veľa zdravia
a splnenie všetkých
Vašich prianí.
Redakčná rada
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