
BOH PRIŠIEL MEDZI NÁS

 Zrejme to dobre poznáte: keď medzi ľudí príde neznámy človek. 
Spoločnosť sa môže stíšiť, pozorovať „prišelca“ a po čase ho buď pri-
jať, zavrhnúť alebo ignorovať. Niekedy tým človekom v tej situácii sme 
my. Je pred nami nová škola, nové zamestnanie, okruh (ne)známych a 
otázka: prijmú nás medzi seba? Na Vianoce v tichú betlehemskú noc 
sa takouto postavou stal Ježiš... Nebeským Otcom prisľúbený, prorok-
mi predpovedaný, pravými ľuďmi viery očakávaný, milovaný a nebom 
nám daný!
Iba málo ľudských sŕdc poprie túžbu po dieťati, po láske, po Viano-
ciach, po Bohu. Inak naša duša vníma, že nič sa nedeje samo od seba, 
len tak! Ani vločka snehu sa nevytvorí sama, ani severák si nevyberie 
smer, ani papier o prijatí či výpovedi nezjaví sa v schránke iba tak. Ani 
ľudské teplo ani život ani smrť ani večnosť...
Niekto mal a má plán. Nádherný. Krásny. Ľudským umom nevymysli-
teľný plán. Nie je to program. Nie je to systém. Je to Boží plán spásy 
(záchrany) pre ľudský rod. Pre Teba i pre mňa. Myšlienky pokoja, mieru, úcty, lásky sa nedosahujú zbraňami zo železa ani pod-
razmi a ani klamstvom. Svet nemožno preporodiť a obnoviť inak ako od kolísky. A v tej, ktorá je v maštaľke na okraji Betlehema 
leží Dieťa, Boží syn, Knieža pokoja. On nás naučí ako správne žiť. Prišiel medzi nás. Prijmime ho medzi seba a spoznáme pravdu 
Vianoc!                                                                                                                                      Štefan Šoka, duchovný otec farnosti
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Vážení spoluobčania!
Rok 2016 sa pomaly končí a ako každý i my bilancujeme, čo sme vykonali, aké projekty sme pripravili do budúcich rokov. Do-
voľte mi, aby som Vás v krátkosti oboznámila s prácou vykonávanou na obci Podolie.
Dokončili sme realizáciu a kolaudáciu chodníka medzi obcami Čachtice – Častkovce – Podolie,  ktorý ste si už osvojili a využí-
vate ho v plnej miere. Urobili sme stavebné povolenie, verejnú súťaž na rekonštrukciu Domu smútku. Vysúťažená cena je 239 
869 €. Súťaž sa realizovala cez Vestník verejného obstarávania a do súťaže bolo prihlásených 12 fi riem. Víťazom súťaže je 
fi rma STINEX s.r. o Nové Mesto nad Váhom. Rekonštručné práce sa začnú v prípade vhodného počasia začiatkom roka 2017. 
V júni bol skolaudovaný verejný vodovod a obec tiež pripojila k verejnému vodovodu, Bytový dom 526, Dom 409 v Korytnom, 
Kultúrny dom, Zdravotné stredisko, Základnú školu s materskou školou a budovu  bývalého kaderníctva a kvetinárstva. Cez 
prázdniny sme v telocvični Základnej školy vynovili sociálne zariadenia a sprchy. Taktiež sme tu urobili nové elektrické rozvody 
a nakúpili nové náradie.  Všetko v hodnote 42 000 €. Na základe žiadosti o nenávratný fi nančný prostriedok na projekt „Zberný 
dvor“ obec Podolie získala 260 834,39 €. Projektom sme získali traktor s nakladačom, vlečkou, 8 ks 7,5 m3 kontajnerov, drvič 
konárov a elektronickú váhu. Tieto zariadenia nám dodajú a potrebné stavebné úpravy urobia začiatkom roku 2017. 
Stavebnú fi rmu, ktorá nám bude robiť kanalizáciu, na ktorú sme ešte začiatkom roka dostali peniaze, ešte vyberáme vo verej-
nom obstarávaní. Predkladáme, že začiatkom budúceho roka ukončíme verejné obstarávanie a rok 2017 bude rokom začatia 
budovania kanalizácie v našej obci. Máme podanú žiadosť o príspevok na rekonštrukciu kultúrneho domu vo výške cca 700 
000.- €. Stále čakáme na vyjadrenie k našej žiadosti o tento nenávratný fi nančný príspevok. Momentálne pripravujeme projek-
tovú dokumentáciu na rekonštrukciu materskej škôlky, ktorá bude spočívať v zateplení obvodového plášťa a strechy, výmene 
okien a vybudovaní samostatného kúrenia.
Dali sme vypracovať projekt pre územné konanie na miestnu komunikáciu za Kultúrnym domom a začali sme tu s výkupom 
pozemkov. Niektorí vlastníci zatiaľ však nesúhlasia s odpredajom pozemkov. Pokiaľ by sa nám podarilo presvedčiť všetkých 
vlastníkov k predaju, tak za Kultúrnym domom vznikne 10 stavebných pozemkov. 
Stavebné pozemky chceme získavať aj na pozemkoch, kde sa nachádzajú staré a neobývané domy. 
Na poslednom zastupiteľstve poslanci obecného zastupiteľstva odsúhlasili kúpu troch takýchto starých rodinných domov 
č. 448, 449,586,  ktoré dá obec zbúrať a čisté pozemky predá záujemcom o stavbu nových rodinných domov. Prosíme tiež i 
ostatných občanov, ktorí vlastnia v obci staré neobývané domy a rozhodnú sa ich predať, aby ich v prvom rade ponúkli obci, 
ktorá sa chce postarať, aby na nich vznikli nové stavebné pozemky.
Milí občania!Všetkým, ktorí ste  v  roku 2016  pomáhali pri rozvoji obce úprimne ďakujem a želám Vám k nadchádzajúcim via-
nočným sviatkom pokoj v rodine, radosť z narodeného Božieho syna, aby ste boli nositeľmi a aj darcami Betlehemského svetla.

Mgr. Anna Čechvalová, starostka obce  
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Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 27. 5. 2016
Uznesenie 20/2016
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje program 
dnešného zasadnutia.
Uznesenie 21/2016
Obecné zastupiteľstvo v Podolí berie na vedomie 
správu o plnení uznesení
Uznesenie 22/2016
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje predlože-
nie ŽoNFP pre projekt: „Zberný dvor Podolie“ a maxi-
málne spolufi nancovanie projektu zo strany žiadateľa 
z celkových oprávnených výdavkov 300 000 vo výške 
15 000,– €, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6
Uznesenie č. 23/2016
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje do novoz-
volenej Rady školy týchto poslancov:
Mgr. Rastislav Bobocký, JUDr. Peter Burza, Mgr. Pe-
ter Čechvala, Bc. Jozef Gúčik

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 14. 6. 2016
Uznesenie 24/2016
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje program 
dnešného zasadnutia.
Uznesenie 25/2016
Obecné zastupiteľstvo v Podolí berie na vedomie 
správu o plnení uznesení.
Uznesenie 26/2016
Obecné zastupiteľstvo v Podolí berie na vedomie sta-
novisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného 
účtu za rok 2015.
a/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet 
obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
b/ Zároveň potvrdzuje rozpočet za rok 2015.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku 
rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného 
fondu vo výške 88 695, 80 EUR.
Uznesenie 27/2016
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje výšku do-
tácie pre: Záhradkovú osadu Chmelovica Podolie vo 
výške 300 €.
Uznesenie 28/2016
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje VZN 
č.1/2016 o nakladaní s odpadom, drobným staveb-
ným odpadom a objemným odpadom.
Uznesenie 29/2016
Obecné zastupiteľstvo v Podolí prejednalo žiadosť 
o odkúpenie pozemku pre pána Pavla Slobodu 
a jeho manželku Máriu Slobodovú, bytom Podolie č. 
547 o odkúpenie parcely č.1745/1 o výmere 188 m2 
a s odpredajom nesúhlasí.
Odôvodnenie: Cez parcelu č. 1745/1 majú prístup 
vlastníci podzemných pivníc a predmetná parcela sa 
nachádza pred stavbou rodinného domu č. 440.

Uznesenie 30/2016
Obecné zastupiteľstvo v Podolí prejednalo žiadosť 
Mgr. Anny Strakovej, bytom Častkovce 247 o odkúpe-
nie obecného pozemku - parcela č. 1872/1, k.ú. Podo-
lie, cca 913 m2 a s odpredajom nesúhlasí
Odôvodnenie:. Uvedený pozemok v súčasnej dobe 
tvorí ochranné pásmo vodného zdroja, podľa zákona 
o majetku obcí nie je možné majetok odpredať priamo 
a obec Podolie má na predmetný pozemok napláno-
vané vlastné využitie
Uznesenie 31/2016
Obecné zastupiteľstvo v Podolí prejednalo žiadosť 
ZŠ s MŠ o zvýšenie počtu miest pre deti v materskej 
škole a prijatie ďalšej učiteľky do MŠ a so zvýšením 
počtu miest pre deti v materskej škole a s prijatím ďal-
šej učiteľky do MŠ a zvýšením výdavku pre originálne 
kompetencie v potrebnom rozsahu súhlasí.
Uznesenie 32/2016
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje Zmluvu 
o nakladaní s odpadmi medzi spoločnosťou ENVI-PAK, 
a.s. so sídlom: Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 
35 858 010, IČ DPH: SK2020264290, Bankové spoje-
nie: Tatra banka, č. účtu: 2623768445/1100, spoloč-
nosť zapísaná v obchodnom registri Okr. súdu Bra-
tislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 3128/B, zastúpená: 
Mgr. Hanou Novákovou MBA, generálnou riaditeľkou, 
/ďalej len ENVI – PAK, a.s./ a Obcou Podolie, so síd-
lom 566, 916 22 Podolie, IČO: 00311928, zastúpená 
starostkou Mgr. Annou Čechvalovou. Spoločnosť EN-
VI-PAK je organizácia zodpovednosti výrobcov pre 
obaly, prevádzkujúca a zabezpečujúca systém zdru-
ženého nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi 
z neobalových výrobkov podľa nového zákona o od-
padoch č. 79/2015 Z.z.
Uznesenie 33/2016
Obecné zastupiteľstvo v Podolí prejednalo žiadosť 
Ing. Ľubici Ondrejkovej, bytom Častkovce 334 o od-
kúpenie obecných pozemkov a to: parcela reg. C č. 
1258/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 
a parcelu reg. E č. 836/1 – záhrady o výmere 41m2 
s odpredajom súhlasí.
Cena za 1m2 je 3,33 €. Za 63 m2 zaplatí kupujúca 
209,79 €. Čiastku za predávanú nehnuteľnosť zaplatí 
kupujúca do 14 dní po podpise kúpnej zmluvy do pok-
ladne obce alebo na účet obce: 5806138001/5600.
Parcely sú súčasťou rodinného domu č. 273, ktoré 
od roku 1958 užívali právni predchodcovia žiadateľky 
Emil Zemko a manž. Anna rod Ščepková. Odpredaj 
sa uskutočňuje na základe § 9a ods. 8 písm. b/ záko-
na č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších 
predpisov.
Uznesenie 34/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán práce hlavného 
kontrolóra na 2. polrok 2016.

INFORMÁCIA O UZNESENIACH OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PODOLÍ
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Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 14. 7. 2016
Uznesenie 35/2016
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje zmenu 
Uznesenia č. 22/2016 z 27. 5. 2016, v časti kód vý-
zvy z OPKZP-PO4SC431-2015-6 na OPKZP-POl-
SC111-2016-10.
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje: predlože-
nie ŽoNFP pre projekt, Zberný dvor Podolie a maxi-
málne spolufi nancovanie projektu zo strany žiadateľa 
z celkových oprávnených výdavkov 300 000 vo výške 
15 000,– € kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10.

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 18. 11. 2016
Uznesenie 36/2016
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje program 
dnešného zasadnutia a berie na vedomie správu o pl-
není uznesení.
Uznesenie 37/2016
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje Nájom-
nú zmluvu medzi Rímsko-katolíckou cirkvou Podolie 
a obcou Podolie o prenájme pozemku. Predmetom 
zmluvy je prenájom pozemku, parcela č. 3, zast. pl. 
a nádvoria o výmere 550 m2, na ktorej je postavený 
Dom smútku č. 5 a časť p. č. 1993 – o výmere 702 
m2, na ktorej sa nachádza cintorín. Doba prenájmu sa 
uzatvára na 50 rokov a výška nájmu je 1,– € za celé 
prenajaté obdobie.
Uznesenie 38/2016
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje dokumenty 
pre ZŠ s MŠ v Podolí:
a) výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach za školský rok 2015/16
b) Plán kontinuálneho vzdelávania zamestnancov na 

šk. rok 2016/17
c) Plán práce školy na šk. rok 2016/17
d) Školský vzdelávací program pre ZŠ, Inovova-

ný školský vzdelávací program pre ZŠ, Inovova-
ný školský vzdelávací program pre MŠ na šk. r. 
2016/17

Uznesenie č. 39/2016
Obecné zastupiteľstvo v Podolí súhlasí s odovzdaním 
majetku do správy ZŠ s MŠ:
a) Obec Podolie odovzdáva do správy ZŠ s MŠ 
Podolie technické zhodnotenie majetku, Rekonštruk-
cia sociálneho zariadenia v budove telocvične ZŠ 
s MŠ Podolie“ vo výške 40 000,62 €, ktoré bolo fi nan-
cované zo štátneho rozpočtu vo výške 30 000,00 € 
a z vlastných zdrojov obce vo výške 10 000,62 € k dá-
tumu 01. 12. 2016, kedy organizácia začne majetok 
odpisovať.
b) Obec Podolie odovzdáva do správy ZŠ s MŠ 
Podolie majetok, Žumpa s kanalizačnými Rozvod-
mi v areáli ZŠ s MŠ Podolie“ vo výške 35 986, 08 €, 
ktoré bolo fi nancované zo štátneho rozpočtu vo výš-
ke 35 000,00 € a z vlastných zdrojov obce vo výške 
986,08 € k dátumu 01. 12. 2016, kedy organizácia za-
čne majetok odpisovať.

Uznesenie 40/2016
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje úpravu prí-
spevku pre novonarodené deti na 80,– €. Týmto uzne-
sením sa ruší uznesenie č. 74/2007, ktoré bolo schvá-
lené na VII. zasadnutí OZ v Podolí dňa 17. 12. 2007.
Podmienkou poskytnutia príspevku pre novonaro-
dené dieťa je trvalý pobyt dieťaťa a aspoň jedného 
z rodičov v obci Podolie. Rodičia musia mať voči obci 
vysporiadané všetky záväzky.
Uznesenie 41/2016
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje úpravu výš-
ky prenájmu pre Dom smútku v Podolí zo 16,– € na 
20,– €.
Uznesenie 42/2016
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje fi nancova-
nie rekonštrukcie Domu smútku v Podolí prostredníc-
tvom vlastných zdrojov a úveru. Obecné zastupiteľ-
stvo poveruje starostku obce zistením podmienok pre 
poskytnutie úveru v jednotlivých bankových inštitú-
ciach.
Uznesenie 43/2016
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje dotáciu na 
činnosť OŠK Podolie vo výške 2 000 Eur
Žiadateľ je povinný predložiť do 15. 12. 2016 vyúčto-
vanie dotácie - účtovníčke obce a hlavnému kontroló-
rovi obce.
Uznesenie 44/2016
Obecné zastupiteľstvo v Podolí súhlasí s kúpou ro-
dinného domu s. č. 586, List vlastníctva 2969, parcela 
č. 750/2, k.ú. Podolie a s. č. 449, LV 3548, parcela č. 
990, taktiež k.ú. Podolie.
Uznesenie 45/2016
Obecné zastupiteľstvo v Podolí súhlasí s Dodatkom 
č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 
31. 01. 2007 pre fi rmu Lombard s. r. o., Školská 14, 
921 01 Piešťany, IČO: 36240125, ktorým sa predlžuje 
nájom na do 31. 01. 2037.
Uznesenie 46/2016
Obecné zastupiteľstvo na návrh fi nančnej komisie 
schvaľuje odmeny pre poslancov za rok 2016 vo výš-
ke 1370,– € a pre starostku obce 500, -€.
Zoznam odmien pre jednotlivých poslancov tvorí prí-
lohu č. 3 k zápisnici.
Uznesenie 47/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na zmenu 
VZN č. 2/2012 o výške mesačného príspevku na čias-
točnú úhradu nákladov na činnosti škôl a školských 
zariadení. V § 5 ods. 1 písm. sa navrhuje ponechať 
len dva druhy mesačnej platby za ŠKD: 5,– € a 2,5 € 
za dieťa v hmotnej núdzi.
Uznesenie 48/2016
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vykonávaním inej 
pracovnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podolie. 
Týmto uznesením sa dopĺňa uznesenie č. 6/2015.
Uznesenie 49/2016
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje Nájomnú 
zmluvu pre Martina Puváka, bytom Sietna 1062/5, 
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922 03 Vrbové. Jedná sa o byt č. 11, v bytovom dome 
č. 526.

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 10. 12. 2016

Uznesenie 50/2016
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje program 
dnešného zasadnutia.
Uznesenie 51/2016
Obecné zastupiteľstvo v Podolí berie na vedomie 
správu o plnení uznesení.
Uznesenie 52/2016
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje rozpočet 
obce na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018, 2019. 
Rozpočet tvorí prílohu č. 2 k tomuto uzneseniu.
Uznesenie 53/2016
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje predĺže-
nie nájomnej zmluvy pre Emiliánu Jecuškovú, bytom 
v bytovom dome č. 526, byt č. 12 o tri rok.
Uznesenie 54/2016
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje Plán práce 
hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017
Uznesenie 55/2016
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje Dotatok č. 
3 k VZN č. 2/2012 o výške mesačného príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl a škol-
ských zariadení, v ktorom sa v § 5 ods. 1 písm. sa 
ponechávajú dva druhy mesačnej platby za ŠKD: 5,– 
€ a 2,– € za dieťa v hmotnej núdzi.
Uznesenie 56/2016
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje Kúpnu 
zmluvu č. 2/2016 z 10. 12. 2016 medzi zmluvnými 
stranami :
Obcou Podolie ako kupujúcou a predávajúcimi 1. Zla-
tica Palcútová rod. Mašánová, bytom 916 22 Podolie 
č. 586, SR a 2. Jozef Mašán, bytom Ožvoldíkova č. 9, 
841 02 Bratislava
Predmetom kúpy sú pozemky: p.č. 750/1 výmera 200 
m2, zastavané plochy a nádvoria (zpl), p.č. 750/2 vý-
mera 139 m2, zpl, p.č. 750/3 výmera 49 m2 zpl, p.č. 
750/4 výmera 23 m2 zpl, p.č. 751/2 výmera 164 m2 
záhrady,
stavby: Dom, súpisné číslo 586, postavený na p. č. 
750/2, hospodárska budova bez súpisného čísla po-
stavená na p. č. 750/4. Obec Podolie nadobudne uve-
dené nehnuteľnosti do svojho vlastníctva v 1/1. Za 
prevádzané nehnuteľností zaplatí obec Podolie pre-
dávajúcim 15 000,– €.
Uznesenie č. 57/2016
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje Kúpnu 
zmluvu č. 3/2016 zo dňa 10. 12. 2016 medzi zmluvný-
mi stranami : Obcou Podolie ako kupujúcou a predá-
vajúcimi : 1. Ján Gablech, trvale bytom Mierová ul. č. 
552, 916 21 Čachtice, SR, 2. Vít Palkech a manželka 
Agneša Palkechová rod. Piscová, obaja trvale bytom 
916 22 Podolie č. 168. Predávajúci č. 1 Ján Gablech 

predáva obci Podolie tieto nehnuteľnosti: Parcely: p.č. 
990 výmera 98 m2 zpl, p.č. 991 výmera 88 m2 zpl, 
p.č. 993 výmera 92 m2 zpl, p.č. 994 výmera 
107 m2 záhrady, p.č. 995 výmera 64 m2 záhrady, p.č. 
996 výmera 36 m2 zpl, p.č. 997 výmera 137 m2 zpl, 
Stavby: dom, súpisné číslo 448, postavený na p.č. 
991 a dom, súpisné číslo 449, postavený na p.č. 990. 
Tieto nehnuteľnosti nadobudne obec Podolie vlast-
níctva v 1/1. Predávajúci č. 2 Vít Palkech a manželka 
Agneša Palkechová rod. Piscová, predávajú obci Po-
dolie tieto nehnuteľnosti: Parcely: p.č. 988/1 výmera 
100 m2 záhrady, p.č. 989 výmera 124 m2 zpl. Obec 
Podolie nadobudne tieto parcely do vlastníctva v 1/1. 
Parcela: p.č. 992 výmera 287 m2 zpl(spoločný dvor)
Obec Podolie nadobudne p. č. 992 do vlastníctva 
v 1/2. Za prevádzané nehnuteľností zaplatí obec Po-
dolie predávajúcim 14 000,– €.
Uznesenie 58/2016
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje Kúpnu 
zmluvu 4/2016 zo dňa 10. 12. 2016 medzi zmluvnými 
stranami: Kupujúcou Obcou Podolie a predávajúcimi : 
1. Milan Čechvala a manželka Daniela Čechvalová 
Maráková, rod. Maráková, RNDr., bytom Častkovce 
č. 443, 2. Peter Žák, bytom Podolie č. 638, 3. Adriana 
Masláková rod. Masláková, bytom 916 26 Považany 
č. 114. Predávajúci pod č.1 Milan Čechvala a man-
želka Daniela, vlastníci v 1/1 z titulu BSM, predávajú 
kupujúcej obci Podolie p.č. 1862/4, výmera 41 m2, 
zpl. Kupujúca obec Podolie, nadobudne prevádzanú 
p. č. 1862/4 do svojho vlastníctva v 1/1. Predávajúci 
pod č. 2 Peter Žák, vlastník v 1/2 a pod č. 3 Adriana 
Masláková, vlastníčka v 1/2, predávajú kupujúcej obci 
Podolie p.č. 1861/2, výmera 89 m2, záhrada. Kupujú-
ca obec Podolie, nadobudne prevádzanú p. č. 1861/2 
do svojho vlastníctva v 1/1. Kupujúca obec Podolie, 
zaplatí predávajúcim pod č. 1. Milanovi Čechvalovi 
a manželke Daniele, za p.č. 1862/4 dohodnutú kúp-
nu cenu 82.- €, slovom Osemdesiatdva EUR. Kúpnu 
cenu vo výške 82.- € zaplatí kupujúca predávajúcej 
do 10 dní po vklade vlastníctva na prevádzanú ne-
hnuteľnosť v prospech kupujúcej obce Podolie v 1/1. 
Kupujúca obec Podolie, zaplatí predávajúcemu pod č. 
2 Petrovi Žákovi, za podiel 1/2 p.č. 1861/2 dohodnu-
tú kúpnu cenu 89.- €, slovom Osemdesiatdeväť EUR. 
Kupujúca obec Podolie, zaplatí predávajúcej pod č. 
3 Adriane Maslákovej, za podiel 1/2 p. č. 1861/2 do-
hodnutú kúpnu cenu 89.- €, slovom Osemdesiatdeväť 
EUR. Kúpnu cenu vo výške 89.- € zaplatí kupujúca 
predávajúcim do 10 dní po vklade vlastníctva na pre-
vádzaný podiel nehnuteľnosti v prospech kupujúcej 
obce Podolie.
Uznesenie 59/2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje začatie územného 
konania na vytvorenie cesty za kultúrnym domom a s 
tým spojené výkupy pozemkov podľa Geometrického 
plánu 34493956-109/16. 
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V sobotu 23.04.2016 si deti i dospelí mohli pozrieť v našom kine najprv rôzne rozprávky a potom český fi lm Láska na druhý pohľad. 
Súbežne od 18:00 Obec Podolie s agentúrou TOPFEST zorganizovali v Kultúrnom dome v Podolí koncert skupín: Bukasový masív, 
Arzén, Fuera Fondo a Horkýže Slíže, po nich bola diskotéka TMK Deejay. Dúfame, že sa všetci dobre zabavili, účasť a nálada bola 
výborná. 
V nedeľu bola slávnostná svätá omša v kostole Sv. Juraja. Poobede ste si mohli pozrieť vystúpenie Dychovej hudby Bučkovanka v 
areáli Parku miniatúr, ktorý bol pre verejnosť bezplatne otvorený. Naši futbalisti hrali majstrovský futbalový zápas s Jednotou Sokol 
Chocholná Velčice, ktorý vyhrali 1:0.

REDAKČNÁ RADA INFORMUJE O AKCIÁCH V OBCI

PODOLSKÉ HODY UŽ ZAČALI 23. A 24. APRÍLA 2016

Jubilanti už tradične boli pozvaní starostkou na slávnostné po-
sedenie.
Obec Podolie aj tento rok 23. októbra 2016 privítala v kultúr-
nom dome svojich občanov - jubilantov 60, 65, 70, 75, 80 - roč-
ných a všetkých nad 80 rokov.
 O pohostenie a obsluhu sa postarali:
-  pracovníci obecného úradu Jozefína Cagalová, Oľga Stra-
ková, Dana Ščepková, Eva Macháčová, Anna Pavlechová, 
poslanci OZ Peter Čechvala, Rastislav Bobocký
- o zdokumentovanie akcie  a zverejnenie fotografi í na web 
stránku obce Petrovi Čechvalovi.

JUBILANTI UŽ TRADIČNE BOLI POZVANÍ STAROSTKOU NA SLÁVNOSTNÉ POSEDENIE
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OSLAVY 71. VÝROČIA OSLOBODENIA OBCE PODOLIE

V sobotu 30. 4. 2016 doobeda sa konali Oslavy 71. výročia 
oslobodenia našej obce. Začali o 10.00 Sv. omšou pri pamät-
níku Božského Srdca v Korytnom. Svätú omšu celebroval De-
kan, podplukovník Mgr. Juraj Sitáš, z vojenského dekanátu 
Ordinariátu Veliteľstva Pozemných síl OS SR a koncelebro-
val náš pán farár Mgr. Štefan Šoka. Prítomných bolo veľa na-

šich spoluobča-
nov. Počasie nám 
tiež prialo. Po sv. 
omši pokračova-
la ofi ciálna časť 
osláv. Začala 
štátnou hymnou 
v podaní našej 
Dychovej hudby 
Podolanka, na-
sledovala báseň 
a piesne žiakov 
ZŠ s MŠ v Podolí.

Slávnosť otvorila 
privítaním hostí, 
starostka obce 
Mgr. Anna Če-
chvalová. Vzác-
nymi hosťami boli 
generál poručík 
v.v. Ing. Pavel 
Honzek a brigád-
ny generál v.v. Dr. 
Tibor Gaplovský 
z Klubu generálov 
SR. Prítomných bolo aj ďalších deväť dôstojníkov a poddôs-
tojníkov (mená sú v prílohe, kliknite na viac), poslanci OZ 
v Podolí, predseda PD Čachtice Ing. Jozef Čarada a samo-
zrejme naši spoluobčania. Hlavný príhovor mal Pplk. v.v. Ka-
mil Krištofík. Po úvodnej časti, za znenia pochodov dychovej 
hudby, položila starostka obce so svojim zástupcom Ing. Já-
nom Gúčikom veniec ku pomníku padlým v 1. a 2. svetovej 

vojne. Vence potom položili i dele-
gácie ďalších prítomných. Slávnosť 
pokračovala v kultúrnom dome, kde 
Zväz vojakov SR udelil Pamätnú 
medailu kapitána Miloša Uhra hrdi-
nu SNP III. stupňa starostke obce 
Mgr. Anne Čechvalovej a brigád-
nemu generálovi v.v. Dr. Tiborovi 
Gaplovskému. Čestné uznania Slo-
venského zväzu protifašistických 
bojovníkov za zásluhy a rozvíjanie 
odkazu SNP dostali Ing. Ján Gúčik, 
Mgr. Peter Čechvala, Miroslav Mre-
kaj a Jozef Feranec.

Ďakujeme všetkým hosťom, účin-
kujúcim a organizátorom, za skvele 
zvládnutú organizáciu i oslavy 71. 
výročia oslobodenia našej obce. 
1. 5. 2016

Máj, pre všetky dievčatá, sme postavili v sobotu podvečer, ako 
každý rok pred Kultúrnym domom v Podolí. Program stavania 
otvorila starostka obce Mgr. Anna Čechvalová, potom vystúpili 
deti zo Základnej školy s materskou školou v Podolí krátkym pro-
gramom, zloženým z básničiek a spevu. Za doprovodu rezkých 
pesničiek našej Dychovej hudby Podolanka mládenci postavili 
Máj. Následne vystúpil folklórny súbor s príznačným názvom Máj 
z Piešťan. Pri večernom posedení "pod Májom" hrala všetkým 
prítomným dychovka a harmonikár na heligónke. Divákom a 
všetkým zúčastneným obec pripravila občerstvenie, podávali sa 

nealkoholické ná-
poje, pivo, víno a 
grilované špecia-
lity, ktoré naši ob-
sluhujúci poslanci, 
pre veľký záujem 
zákazníkov ani 
nemohli stačiť 
pripravovať. Ten-
to pekný sobotný 
podvečer pripravili 
pre všetkých hlav-

ne poslanci Obecného zastupiteľstva v Podolí a zamestnanci 
obce. Poďakovanie patrí vystupujúcim krojovaným deťom, pani 
učiteľke Zemkovej zo ZŠ a učiteľkám z MŠ, za prípravu pekného 
programu. Ďakujeme Folklórnemu súboru Máj, Dychovej hudbe 
Podolanka a Poľnohospodárkemu družstvu v Podolí. K pestré-
mu popoludniu prispeli aj Lenka Červeňanská, Milan Macháč a 
Rasťo Bobocký, ktorí sa akcie zúčastnili oblečení v krásnych po-
dolských krojoch. Prítomní občania sa dobre bavili do neskorého 
večera a takúto akciu veľmi ocenili.

V OBCI PODOLIE SME STAVALI MÁJ PRED KD 30. APRÍLA 2016
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V Kultúrnom dome v Podolí sa dnes, druhú májovú nedeľu, zišli 
mamy, babičky, aby prijali blahoželanie od svojich detí k dnešné-
mu Dňu matiek. Žiaci našej školy a materskej školy si pre svoje 
mamy pod vedením svojich pedagógov pripravili pestrý program. 
Piesňami, tancami a básňami vyjadrili deti poďakovanie za dar 
života a za všetku lásku a dobro, ktorými mamy zahŕňajú svoje 
deti. 
Starostka obce Podolie úprimne ďakuje našim učiteľom a deťom 
za prípravu dnešnej oslavy Dňa matiek. Vďaka patrí i DH Po-
dolanka, ktorá na záver sprevádzala vystúpenie detí zo školskej 
družiny.

Obec Podolie spolu so ZŠsMŠ Podolie pripravili deň plný hier, 
súťaží a zábavných vystúpení pre naše deti. Mohli so pobaviť 
pri súťažiach, hrách, pozreli si Trial schow majstra sveta Jána 
Kočiša (juniorský i seniorský majster Slovenska, ktorý roku 2011 
získal aj titul majstra sveta v kategórii senior a dnes preteká 
medzi najlepšími jazdcami sveta), historický šerm s výkladom 
histórie zbraní i výukou šermu v podaní skupiny WAGUS z Tren-
čína, predvedenie vystúpenia cvičených psov Saši Vavrovej. Pri-

pravené boli atrakcie - nafukovacia šmykľavka, gladiátor, hrad, 
trampolína, tvorivé dielne, maľovanie na tvár, paintbal pre deti, 
prehliadka a prevezenie sa na vojenskom nákladnom aute TA-
TRA 815 a samozrejme občerstvenie (jedlo - cigánska, guláš a 
párky, nealko, pivo a rôzne dobroty napečené rodičmi. Ďakujeme 
všetkým, ktorí nám pomohli tento deň pripraviť a tiež všetkým 
našim sponzorom.

V túto nedeľu bola svätá omša v Podolí zvlášť slávnostná. Pri 
slúžení sv. omše boli prítomní štyria kňazi - domáci pán farár Mgr. 
Štefan Šoka a traja kňazi, rodáci z Podolia, ThDr. Juraj Augustín, 
PhD. (v súčasnej dobe na misii v Čade v Afrike), Mgr. Jozef Ščep-
ko a Mgr. Michal Križák. Ich návšteva a slávnosť sa konala pri prí-
ležitosti požehnania nových lavíc, ktoré boli do nášho Kostola sv. 
Juraja nainštalované. Pôvodné lavice boli staré, poškodené a ich 
obnova by bola neefektívna. V roku 2013 bolo rozhodnuté, že sa 
staré lavice vymenia za nové. Urobil sa výber, vzor, veľkosť a ten-
to návrh schválil Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne 26.5.2013. 
Na zhotovenie lavíc bola dňa 9.7.2015 uzatvorená zmluva o die-
lo so stolárstvom Peter Porubský - PEMAP, Podolie 802. Staré 
lavice zadarmo demontovala a odstránila fi rma Destin z Čach-
tíc (možno ešte budú niektoré použité ako rekvizity v divadle). 
Bolo zhotovených a namontovaných 26 nových lavíc v hodnote 
28 620.- € . Náš pán farár ďakuje všetkým, ktorí na tieto lavice 
prispeli fi nančne, obci Podolie za dar vo výške 5 000.- €, mužom, 
ktorí budovali, betónovali a ženám, ktoré čistili a upratovali.

Pretekov sa zúčastnilo 12 súťažiacich s 12-imi pármi koní. Náš 
Jozef Halás bol síce vo furmanskom slalome 1., celkovo však 4. 
a víťazom sa stal Fizek Marian, Hrádek, ČR. Obec Podolie a PD 
Podolie ďakuje všetkým súťažiacim, rozhodcom, organizátorom 
a sponzorom, za prípravu a priebeh tohtoročných Furmanských 
pretekov. 

DEŇ MATIEK V PODOLÍ SME OSLÁVILI V NEDEĽU 8. MÁJA 2016 O 15:00 HOD. V KD

V SOBOTU 28. MÁJA SME OSLÁVILI MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ

POŽEHNANIE NOVÝCH LAVÍC V KOSTOLE SV. JURAJA V PODOLÍ, 5. JÚNA 2016

V SOBOTU 25. JÚNA 2016 SA V PODOLÍ 
KONALI FURMANSKÉ PRETEKY
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Dňa 29.6.2016 nás prišlo celkom 26 dobrých ľudí, ktorí darovali 
najvzácnejšiu tekutinu. Úprimné ďakujem všetkým, hlavne prvo-
darcom za odvahu, ale aj ostatným darcom. O vaše pohodlie a 
dobrú náladu sa postarali sponzori: obec Podolie, Vacuumschme-

lze Horná Streda, Krčma u Marienky - Podolie a pani Lednická 
Marta. Moje poďakovanie patrí aj pánovi Otovi Augustínovi a mo-
jej rodine za pomoc. Dúfam, že sme sa nevideli posledný krát a 
zopakujeme si to niekedy koncom jesene.

Na Agrokomplexe v Nitre 20.08.2016 reprezentovali našu obec 
i náš krásny podolský kroj, starostka obce Anna Čechvalová 
so svojim manželom, v rámci prezentácie regiónu Občianským 
združením MAS Beckov – Čachtice – Tematín (MAS BCT). Kroje 
predviedli i popísali, aby diváci videli z čoho sa skladajú, z čoho 
sú ušité a ako sú vyšívané. V rámci regiónu tu prezentovali kro-
je i niektorí ďalší ako napr. Pobedim, Kálnica, Bošáca ... (foto v 
prílohe). 
Zároveň Vás chceme Vás oboznámiť s členstvom našej obce i 
niektorých podnikateľov v Občianskom združení MAS Beckov – 
Čachtice – Tematín, ktoré je verejno-súkromným partnerstvom a 
pracuje na princípoch metódy LEADER.

Našich Osláv 72. výročia SNP sa zúčastnilo veľa pozvaných 
hostí i našich spoluobčanov. Svojou návštevou nás poctili po-
slanec NR SR a starosta obce Častkovce Mgr. Dušan Bubla-
vý, generál poručík vo výslužbe Ing. Pavel Honzek, podpred-
seda Oblastného výboru SZPB a predseda Rady klubu zväzu 
vojakov SR v Novom Meste nad Váhom, Podplukovník vo 
výslužbe Dr. Kamil Krištofík a ďalších 9 hostí (vymenovaní 
sú v obsahu - kliknite na viac). Oslava začala hymnou SR v 
podaní dychovej hudby Podolanka a recitáciou básne Bohu-
milom Čechvalom. 

Ofi ciálnu časť otvorila starostka obce Mgr. Anna Čechvalová, 
ktorá menovite privítala pozvaných hostí a všetkých návštev-
níkov. 
Nasledovali príhovory poslanca NR SR Mgr. Dušana Bublavé-
ho a podplukovníka vo výslužbe Dr. Kamila Krištofíka. 
Generál poručík vo výslužbe Ing. Pavel Honzek  oboznámil 
prítomných s otvorením vojenského cintorína v Trenčín Kubrá, 
kde je pochovaných 770 vojakov I. svetovej vojny a kde leží i 
bývalý občan obce Podolie Michal Červeňanský. Potom nasle-
dovalo slávnostné odovzdanie ocenenia spolupráce so SZPB 
Nové Mesto nad Váhom pánom Ing. Jozefovi Čaradovi, Mgr. 
Bohumilovi Čechvalovi a Petrovi Moravanskému. 
Na záver ofi ciálnej časti hostia slávnostne zapálili vatru k vý-
ročiu SNP. 
Pani starostka poďakovala hosťom za účasť, zamestnancom 
obce za prácu na príprave tejto oslavy, Petrovi Čechvalovi 
za varenie gulášu a tiež sponzorom Danielovi Hutovi, Dan-

ke Marákovej, Miroslavovi Mrekajovi (ohňostroj), PD Podolie 
a dychovej hudbe Podolanka. Zároveň pozvala všetkých na 
pohostenie a zábavu pri dychovej hudbe. Podával sa guláš, 
víno, špekáčiky, nealko nápoje. Všetko občerstvenie pripra-
vila obec Podolie a bolo pre návštevníkov zdarma. Po sláv-
nostnej časti si deti opekali špekáčiky, hrala dychová hudba i 
sa troch tancovalo, po zotmení sa začal ohňostroj a takto sme 
všetci spoločne prežili príjemný, teplý septembrový večer.

Obec Podolie aj tento rok 23. októbra 2016 privítala v kul-
túrnom dome svojich občanov - jubilantov 60, 65, 70, 75, 80 
- ročných a všetkých nad 80 rokov.
 O pohostenie a obsluhu sa postarali:
-  pracovníci obecného úradu Jozefína Cagalová, Oľga Stra-
ková, Dana Ščepková, Eva Macháčová, Anna Pavlechová, 
poslanci OZ Peter Čechvala , Rastislav Bobocký
- o zdokumentovanie akcie  a zverejnenie fotografi í na web 
stránku obce Petrovi Čechvalovi
- pani kuchárky zo ZŠ v Podolí Eva Melicherová, Zuzana Bar-
teková,  Mariana Porubská. Kultúrny program pripravili naši 
učitelia so svojimi žiakmi zo ZŠ s MŠ:
Mária Ščepková, Janka Ščepková, Veronika Zemková, Gab-
riela Herzogová, Zuzana Vienerová, Miroslava Jacolová, Jan-
ka Schreiberová, Eugen Schreiber, Bohumil Čechvala 
Posedenie našich jubilantov sprevádzala Dychová hudba Po-
dolanka so svojimi speváčkami.
Všetkým horeuvedeným patrí úprimné poďakovanie za čas a 
námahu, ktorú venovali našim jubilantom.

ĎALŠÍ SPOLOČNÝ ODBER KRVI BOL V PODOLÍ 29. JÚNA 2016

PROPAGÁCIA NAŠEJ OBCI I REGIÓNU NA AGROKOMPLEXE NITRA 2016

V PIATOK VEČER 2.9.2016 SME OSLÁVILI VÝROČIE SNP
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Odberu krvi sa zúčastnilo 28 darcov, nechýbali ani prvodarcovia, 
z ktorých sa tešíme zo všetkého najviac. Odber krvi navštívil pán 
Viliam Solovič, redaktor týždenníka Kopaničiar, v ktorom bude 
uverejnená reportáž z odberu krvi. Obec Podolie srdečne ďakuje 
za zorganizovanie odberu krvi pani Sylvii Marákovej, jej manže-
lovi Jurajovi a dcére Beáte. Pani Marte Lednickej ďakujeme za 
napečené vynikajúce zákusky, pani Edite Dobošovej z Reštaurá-
cie Podolanka za víno na doplnenie červených krviniek. K občer-
stveniu prispela aj obec Podolie. Veríme, že ste sa cítili dobre a 
chutilo Vám pripravené občerstvenie.

POĎAKOVANIE ZA 4. MOBILNÝ ODBER KRVI 
V PODOLÍ DŇA 16.11.2016.

Už tradične ako každý rok chodil po našej dedine Mikuláš so svojim sprievodom - anjelmi a čertami. Najprv rozžal obecný 
vianočný stromček. Potom sa vybral po dedine, aby všetkým prihláseným, dobrým deťom, priniesol darčeky. Pani starostka 
ďakuje za pomoc pri organizovaní "Mikuláša": Milanovi Macháčovi, Kataríne Macháčovej, Adrianovi Macháčovi, Deniske Ma-
sárovej a Petrovi Čechvalovi.

PO PODOLÍ CHODIL 5. DECEMBRA 2016 MIKULÁŠ.

Správičky z našej školičky
Len prednedávnom bol 5. september a my sme začínali škol-
ský rok. Sú za nami viac ako tri mesiace činorodej školskej 
práce a pred nami množstvo rozrobených úloh, cieľov, túžob. 
Všeličo sa nám podarilo, všeličo plánujeme, no niečo nás aj 
trápi.

Ako sme na tom po stránke materiálneho zabezpečenia 
školy?
Cez letné prázdniny sa usilovne pracovalo v našej telocvični. 
Obec Podolie reagovala na výzvu MŠVVaŠ na predloženie žia-
dostí o poskytnutie fi nančných prostriedkov na rozvoj výchovy 
a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy for-
mou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične 

a na vybavenie telocvične. Chceli sme v rámci výzvy opraviť 
strechu telocvične a rekonštruovať kúpeľne a WC v telocvični. 
Hlavne kúpeľne s absolútne nevhodnými umývadlami (ak sa 
to dá tak nazvať) už dlhšie volali po zásahu. V projekte obec 
uspela, avšak ministerstvo krátilo všetkým školám fi nancie a 
schválilo iba fi nancie na sociálne zariadenia  (30.000 € štát, 
10.000 € obec) a na vybavenie telocvične pomôckami (1 800 
€ štát, 180 € obec). Okrem rekonštrukcie sociálnych zariadení 
sa realizovali nové rozvody elektrického vedenia. Rodičovské 
združenie zaplatilo výmenu všetkých dverí v telocvični. Pri-
pravujeme ešte cez vianočné prázdniny výmenu radiátorov a 
zasekanie rúr v prednej časti telocvične a maľovanie šatní. Aj 
tento priestor dostáva nový šat a je radosť v takej krásnej telo-
cvični cvičiť a šantiť. Naši žiaci si veľmi pochvaľujú a verím, že 
vo vynovených priestoroch sa budú aj s rešpektom správať. Po 
vymaľovaní sa chystáme ešte zakúpiť nové lavičky a vešiaky 
do šatní.
V škole sme zakúpili do ďalších dvoch tried (2.A a 5.A) interak-
tívne tabule s ultrakrátkymi projektormi. Chystáme sa ešte vy-
baviť novým nábytkom dve posledné triedy (5.A a 7.A). V blíz-
kej budúcnosti budeme mať vyriešený prístupový systém do 
školy, čím zamedzíme vstupu nepovolaných osôb do priesto-
rov školy a zlepšíme tak bezpečné prostredie  pre deti, budeme 
mať tiež pod väčšou kontrolou návštevníkov školy. Do školskej 
knižnice koncom novembra pribudlo zase množstvo nových 
detských kníh pre mladších aj starších čitateľov. Každoročne 
stav knižnice dopĺňame a aj takýmto spôsobom sa snažíme 
deti motivovať k čítaniu.

Z ČINNOSTI NAŠEJ PODOLSKEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY



V školskej kuchyni sme zakúpili nový profesionálny kombino-
vaný sporák a spravili generálnu opravu kuchynského robota. 
Vydláždili sme celú chodbu v tejto budove a vymaľovali sokle.
V materskej škole plánujeme v blízkej dobe zakúpiť detskú in-
teraktívnu tabuľu s projektorom, počítačom a farebnou tlačiar-
ňou do ďalšej triedy.
Obec Podolie v letných mesiacoch riešila tiež zapojenie školy 
na nový obecný vodovod.  Do riešenia pripájania sa mimoriad-
ne angažoval aj v záujme ušetrenia fi nančných prostriedkov 
obci Mgr. Peter Čechvala, pomohol nielen pri vybavovaní, ale 
hlavne technicky a manuálne, mnoho vecí riešil aj vo svojom 
voľnom čase, za čo mu patrí veľká vďaka.  Zatiaľ je na obecnú 
vodu napojená už materská škola, v riešení je školská jedáleň 
a základná škola.
Čriepky z toho, čo sa vydarilo našim žiakom a učiteľom
Súťaže ešte veľmi nie sú rozbehnuté, no hlavný nápor recitácií 
a predmetových olympiád ešte len čakáme. Veľmi sa tešíme z 
úspechu Emmy Ščepkovej zo 6.B, ktorá prekvapila na súťaži 
v skoku do výšky Straňanská laťka, kde v boji siedmich škôl 
vyfúkla školám so skokanskou tradíciou prvenstvo a zlato vo 
svojej kategórii mladších žiačok priniesla do Podolia. Potešili 
aj starší chlapci v turnaji Coca Cola Cup, kde v 1. kole vyhrali 
s prehľadom a postúpili do 2. kola. Taktiež starší žiaci postúpili 
do regionálneho kola v basketbale. Sme spokojní s výsledkami 
deviatakov v testovaní Komparo hlavne v matematickej časti, 
dúfame, že minimálne na takejto úrovni zvládnu aj ostré testo-
vanie T9-2017 v apríli. 

V pondelok 
24.10. 2016 na-
chystali učitelia 
slovenského ja-
zyka a literatúry 
pod vedením 
Mgr. Veroniky 
Zemkovej pre 
žiakov 5. roční-
ka zapojenie do 
projektu "Najza-
ujímavejšie pod-
ujatie školskej 
knižnice" ku Dňu 
školských kniž-
níc s názvom Na 
panstve Matú-
ša Čáka. Všetci 
žiaci sa preniesli 
do doby, kedy 
na našom úze-
mí vládol Matúš 
Čák Trenčian-
sky a spravoval 

hrady v našom i vzdialenejšom okolí.  Bol to veľmi pekný náuč-
ný deň, ktorý sme strávili s našimi žiakmi (piatakmi a šiestak-
mi) v školskej knižnici, v Parku miniatúr slovenských hradov v 
Podolí, v triedach pri práci. Počas dňa starší žiaci zo 6. ročníka 
pracovali  s mladšími kamarátmi z 5. ročníka  (dvaja šiestaci 
viedli a pomáhali dvom piatakom). Celé podujatie sme konci-
povali na tému Matúš Čák ako „Pán Váhu a Tatier“, ktorý vlast-
nil blízke hrady v našom okolí. Koncom novembra prišlo vy-
hodnotenie. A ako sme dopadli? Zo 150 bodov sme získali 110 
bodov a tým sme sa umiestnili na 52. mieste z 240 škôl, teda 
v prvej pätine. Síce sme nevyhrali, ale aj tak sme s výsledkom 
veľmi spokojní. Bližšie informácie tu: http://www.spgk.sk/?su-
taz-o-najzaujimavejsie-podujatie-skolskej-kniznice.
Ďalšou vydarenou akciou bol 1.ročník Podolského päťboja, 
ktorý vymyslel náš telocvikár Mgr. Rastislav Bobocký a za 

podpory a pomoci vedenia školy a kolegov zorganizoval ak-
ciu pre okolité školy. Konala sa piatok 14. októbra 2016 a do 
prvého ročníka sa zapojilo päť škôl: Podolie, Čachtice, Odbo-
rárska Nové Mesto n/V, Považany, Moravské Lieskové. Súťaž-
né disciplíny boli: 1. Beh na 60 m, 2. Skok do diaľky, 3. Hod 
kriketovou loptičkou, vrh guľou (iba starší žiaci), 4. Skok do 
výšky, 5. 1000 m pre chlapcov, 800 m pre dievčatá. Súťažilo 
sa v štyroch kategóriách: mladší žiaci a žiačky, starší žiaci a 
žiačky. Každá škola mohla nominovať do každej kategórie ma-
ximálne 3 žiakov. Pre žiakov i telocvikárov to bola nová výzva. 
Všetci žiaci museli nastúpiť vo všetkých piatich disciplínach a 
ukázať, v akej kondícii sa nachádzajú, aké športové a atletické 
zručnosti ovládajú a aké výkony dokážu dosiahnuť. Do každej 
jednej disciplíny museli žiaci nastúpiť v čo najväčšom nasade-
ní, aby dosiahli čo najlepší výkon, keďže práve ten sa bodoval. 
Nebodovalo sa umiestnenie v disciplíne, ale práve výkon bol 
smerodajný. Množstvo žiakov sa presvedčilo, že to vôbec nie 
je jednoduché a pri poslednej disciplíne siahali na dno svojich 
síl. Akcia sa vydarila a založili sme tak v tomto šk. roku jej tra-
díciu.

Z ďalších akcií spomenieme vydarenú októbrovú akciu, ktorú 
zorganizovali p. uč. 1. stupňa pod vedením Mgr. Renáty Tr-
píškovej Vitamínová bomba; Mikulášsko-čertovské hry, ktoré 
pripravila pre deti 1. st. p. riaditeľka so žiackym parlamentom; 
zaujímavú chemickú show na chodbe školy; poučný výchovný 
koncert „Buďme ľudia“; zapojenie sa do projektu Záložka do 
knihy spája školy, ktorého koordinátorom bola Mgr. Mirosla-
va Hanzlíková, ba aj príjemne strávenú Noc v knižnici, ktorú 
pripravili Mgr. Miroslava Jacolová a Mgr.Gabriela  Hercegová, 
poznávaciu exkurziu do Budapešti, ktorú zorganizovala p. zá-
stupkyňa RNDr. Daniela Čechvalová Maráková; či milé vystú-
penie detí MŠ aj ZŠ, ktoré nacvičovalo viacero učiteľov.

Sú však aj veci, ktoré nás trápia
Dnešné deti majú oveľa väčšie možnosti uspieť vo vyučova-
com procese. Máme množstvo nových pomôcok, interaktívne 
tabule, príjemné prostredie celej školy. A predsa vyučovacie 
výsledky mnohých žiakov nenapĺňajú naše očakávania. Mno-
hí učíme už roky a môžeme porovnávať. Učivo sa zjednodu-
šilo, náročnejšie veci sa presunuli do vyšších ročníkov, či na 
stredné školy, no nevidieť to na vyučovacích výsledkoch žia-
kov. Trápi nás u niektorých žiakov nezáujem, ľahostajnosť k 
vlastným výsledkom a minimálna motivácia pracovať na sebe, 
byť lepším, napredovať.  Trápi nás, keď sa rodičia nezaujímajú 
o výsledky detí, keď ich nekontrolujú, keď ich nemotivujú aj 
doma, aby na sebe pracovali. Trápi nás zbytočná absencia žia-
kov zakrývaná rodičmi, spätné vystavovanie ospravedlneniek 
lekármi. Trápi nás, keď musíme siahať po pokarhaniach a zní-
žených známkach zo správania. Túžime hlavne pri niektorých 
žiakoch, aby neviazla spolupráca medzi učiteľom a rodičom v 
záujme dieťaťa.

RNDr. Janka Schreiberová
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Milí priatelia!

Pozývame Vás na 13. Fašiangový školský ples, ktorý bude hneď po Vianociach - 13. 1. 2017 v KD Podolie. Vstupenky 
sú v predaji už od 14. 11. 2016 na riaditeľstve školy. Rezervujte si vstupenky už pred Vianocami. Kontaktujte nás na tel. č. 
032/7408411, 12, 13 alebo 0902886370.

Skončila sa sezóna 2016. Veľká noc bola tento rok skoro, 
otvorené sme mali už koncom marca. Deň otvorených dverí 
počas tohtoročných hodov bol pomerne  chladný, ale aj tak 
sme boli prekvapení, koľko návštevníkov k nám zavítalo. A 
potom sme sa až do konca októbra mali čo obracať. Počas 
zimy sme usilovne pracovali, aby sme mohli predstaviť novú 
expozíciu – Rodné domy našich významných osobností. 
V prvej etape sme postupne zaradili 8 domčekov. Že ten-
to nápad bol naozaj zaujímavý pre verejnosť sa ukázalo už 
čoskoro. Aj keď mnohí poznáme autorov ako Hviezdoslav, 
Kukučín, Hronský, Štúr zo školských čias, pozrieť sa zblíz-
ka na domček, v ktorom sa narodili títo velikáni, 
v chudobných podmienkach, je naozaj lákavé.  
Príjemným spestrením bola aj účasť našich mo-
delárov v zábavnej relácii Inkognito v TV JOJ. 
Letáčik s upútavkami na tohtoročné akcie bol 
naozaj plný zaujímavých podujatí. Deň detí a 
cesta slovenskými rozprávkami prilákali skutoč-
ne veľa návštevníkov. Jediné, čo nevyšlo, bolo 
počasie. Ale všetky vekové kategórie to aj tak 
neodradilo a súťažilo sa opäť ako o život. Komu 
sa nechcelo plniť rozprávkové disciplíny, len si 
tak posedel pri ohníku, vychutnával si atmosféru. 
Ani sme nezbadali, ako sme vhupli do sezóny 
školských zájazdov. Boli dni, keď to u nás vy-
zeralo ako v mravenisku, celý areál sa len tak 
hemžil deťmi, pedagógmi a dôchodcami. O tom, 
že sa k nám zájazdy radi vracajú, svedčia zápi-
sy v našej kronike, s úctyhodným číslom 6. Si-
tuácia vo svete naviedla mnohých stráviť letnú 
dovolenku na Slovensku, čo sa prejavilo aj v našom regióne. 
Návštevníci zo všetkých kútov Slovenska a zahraničia sa len 
tak hrnuli. Zvedavých otázok bolo veľa, taktiež podnetov a 
nápadov. Úspešnú minuloročnú súťaž prázdninové tajničky 

sme si zopakovali pod ešte lákavejším názvom, Dračie leto. 
Viac ako sedemsto zapojených návštevníkov a 50 šťastných 
výhercov, ktorí sa tešili zo svojich výhier. Koncert sa tento rok 
bohužiaľ z dôvodu zdravotných problémov speváka nekonal, 
pripravili sme však zaujímavú akciu. V spolupráci s Jožkom 
Chromekom, miestnym rezbárom, a troma ďalšími rezbármi 
sa u nás na začiatku augusta uskutočnilo rezbárske sympó-
zium. Takmer štyri dni sa ozývali zvuky motorových píl celým 
Podolím a vznikali drevené plastiky na tému Hrdinovia histo-
rických románov Joža Nižňanského. V sobotu bolo stretnutie 
rezbárov oživené súťažou v rýchlorezbe, rady našich zviera-

cích patrónov (múdrej sovy a draka) rozšírili žabka a mačič-
ka. Vyvrcholením celého sympózia bol už 4. ročník Nočnej 
prehliadky, počas ktorej sa celý náš areál krásne rozsvietil. 
Nechýbali ani prehliadky so sprievodcom, čítanie legiend a 

povestí. Krásna a teplá jeseň pomaly 
ukončila tohtoročnú sezónu, návštev-
nosť prekročila magickú hranicu 30 
000 návštevníkov a dosiahla takmer 
číslo 35 000. Plánovali sme v tomto 
rok aj prvý ročník vianočný trhov. Ale 
množstvo koncoročných, hlavne or-
ganizačných povinností, nám naše 
plány nakoniec zmenilo. Takže snáď 
už o rok sa naše krásne smreky v 
areáli nádherne rozsvietia a zavo-
nia kapustnica, budete mať možnosť 
ochutnať u nás vianočný punč. Na 
záver roka každý bilancuje a hodnotí. 
My by sme radi poďakovali všetkým, 
ktorí nám celý rok pomáhali a pod-
porili nás, vďaka Vám bola aj uplynulá 
sezóna taká pestrá.

Juraj Hlatký

PARK MINIATÚR V PODOLÍ
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Nakoľko sa mužstvo dospelých prihlásilo do 5. ligy, podmien-
ka pôsobenia v tejto súťaži bola mať vytvorené 2 mládežnícke 
družstvá. Dorast Podolia vytvoril združené mužstvo spoločne 
s Očkovom. Problém ale nastal pri vytvorení druhého mládež-
níckeho družstva. Posledné dve sezóny naši žiaci trénovali aj 
hrávali svoje majstrovské zápasy v Očkove. Nakoľko dospelí 
Očkova  hrávajú v Majstrovstvách oblasti, stačilo im zabezpečiť 
len jedno mládežnícke mužstvo a to dosiahli spojením s našim 
dorastom. 
Preto sa počas leta naskytla otázka, kto, s kým a ako zabezpe-
čí vytvorenie potrebného mládežníckeho mužstva. Tejto úlohy 
som sa nakoniec 3 týždne pred  súťažou zhostil ja a urgentne 
som musel vyriešiť dilemu, s akým mužstvom vôbec nastúpiť 
na prvý majstrovský zápas. V tej dobe sme mali zaregistrova-
ných len 6 domácich hráčov, z ktorých dovtedy len 3 odohrali 
súťažný zápas.
V spolupráci s Mirom Beňovičom, ktorý viedol žiakov v Očkove 
sa nám podarilo osloviť viacero mladých futbalistov z Očkova a 
vybaviť potrebné hosťovania. Po osobných stretnutiach s via-
cerými rodičmi sa mi podarilo zaregistrovať ďalších nádejných 
futbalistov a tak sme prvé kolá absolvovali aspoň s dostatoč-
ným počtom hráčov, aj keď nedostatok skúseností sa odzrkadlil 
na výsledkoch. O tie  však vôbec nešlo, nakoľko sme spoločne 
začínali takmer od základov. Postupne sa káder konsolidoval, 
chlapci pravidelne navštevovali tréningy, a to bolo a je pre ich 
ďalší vývoj to najpodstatnejšie. Najviac ma tešilo, že po 3. kole 
sa viacero nových chlapcov sami prišli prihlásiť na tréning a 
pripojili sa k spoluhráčom. K poslednému kolu som mal dostup-
ných 20 registračiek! 
V tabuľke sme po konci jesennej časti obsadili 9. miesto z 12. 
účastníkov, keď sme dosiahli 3 víťazstvá (Hrádok 1:9; Horná 
Streda 4:0; Potvorice 0:2) proti 8 prehrám. Ako som už spo-
mínal, o výsledky v tejto časti vôbec nešlo, keďže pár dní pred 
súťažou sme sa báli, či ju kvôli nízkemu počtu hráčov vôbec 
dohráme.

Som veľmi rád, že chalani postupom času začali k zápasom a 
hlavne k tréningom pristupovať zodpovedne, ťahajú za jeden 
povraz ako tím, od najmladších (7 rokov) až po našich ťahúňov 
(15 rokov). Dúfam, že v nastolenom trende budeme spoločne 
pokračovať aj v jarnej časti, a tím sa bude neustále zlepšovať.
Našimi strelcami sú: Matúš Augustín - 9 gólov, Jozef Zámek - 3 
góly, Adam Vrba - 2 góly, Michal Vojčiniak - 2 góly.
Veľká vďaka patrí všetkým rodičom, ktorí chlapcov podporujú 
a častokrát s nimi jazdia aj na zápasy vonku. Vyzdvihol by som 
prístup p. Tomáša Ščepku,  ktorý nás okrem dopravy podporo-
val aj fi nančným a materiálnym zabezpečením, ďalej rodičov 
Čechvalových, ktorí podporujú svojich synov ako aj v žiakoch, 
tak aj v doraste, a všetkých ktorí sa akokoľvek pričinili o pod-
poru našich žiakov.
Veľká vďaka patrí obci Podolie ktorá nášmu klubu poskytuje 
dotáciu, bez ktorej by sme nemohli plnohodnotne fungovať, 
starostovi Miroslavovi Beňovičovi (daroval futbalové lopty) ako 
aj môjmu otcovi Rudolfovi Bobockému, ktorí ma počas neprí-
tomnosti zaskakoval.
Pevne verím, že si na zápasy našej mládeže nájde na jar cestu 
čo najviac ľudí. Apelujem hlavne na rodičov a rodinných prís-
lušníkov, ktorých účasť na zápasoch chlapcom poskytne veľkú 
psychickú podporu a vyburcuje ich k ešte lepším výkonom. Pre-
tože naša mládež potrebuje podporu a účasť na zápasoch je 
to najjednoduchšie, ako ju našim mladým futbalistom dopriať.

Káder mužstva: Adam Vrba, Jozef Zámek, Matúš Augustín, Ši-
mon Augustín, Michal Vojčiniak, Juraj Hrušovský, Lukáš Fetr, 
Dominik Daniš, Alex Bobocký, Roman Lacko, Matej Moravčík, 
Matúš Moravčík, Tadeáš Gono, Nikolaj Černý, Nikolas Kováčik, 
Filip Ščepko, Michal Čechvala, Oliver Pisca, Ivan Snoha, Filip 
Ugroczi 
 Tréner: Tomáš Bobocký

FUTBAL STARŠÍ ŽIACI OŠK PODOLIE- V. LIGA U15 SKUPINA B

ŠPORT
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S prípravou na jesennú časť súťaže sme začali 7.júla. Táto 
časť prípravy už bola bez hráčov ročníka 1997, ktorí dovŕšili 
dorastenecký vek. Boli to Roman Hargaš, Matej Šenkarčin a 
Samo Červeňanský.
Celú letnú prípravu sme absolvovali v domácom prostredí na 
našom ihrisku. Výsledky prípravných stretnutí: OŠK Podolie – 
Ostrov 5:2, Ostrov - OŠK Podolie 3:6, Moravské Lieskové – 
OŠK Podolie 4:5.
Majstrovské zápasy sme začali hrať 3.9.2016. Prvý zápas sme 
cestovali do Krajného a prehrali sme 6:3. V druhom kole sme 
opäť cestovali von a v Moravskom Lieskovom sme po dobrej 
hre vyhrali 3:4. V nasledujúcich zápasoch sa nám v celku da-
rilo a dosahovali sme dobre výsledky. Boli to hlavne zápasy 
proti Kočovciam (5:0) a vonku na ihrisku Hornej Stredy (1:8). 
Pre nás, asi najlepší zápas z pohľadu trénera, sme odohrali v 
Potvoriciach, kde sme zvíťazili 5:0. Žiaľ nevyšiel nám zápas o 
prvé miesto proti najlepšiemu mužstvu súťaže z Brezovej, keď 

sme po polčase 1:1 neudržali vyrovnaný stav, a nakoniec sme 
podľahli 1:4.
Celkovo sme po jesennej časti obsadili 3. Miesto, kde na vedú-
cu Brezovú strácame 6 bodov a na druhé Krajné 1bod.
Najlepší strelci mužstva: Samuel Bumbál - 7 gólov, Filip Beňo-
vič - 7 gólov, Ján Čechvala - 4 góly, Mário Hanic -  4 góly.
Káder mužstva tvoria títo hráči: Pavel Jeřala, Patrik Bobocký, 
Urban Rodenák, Patrik Ščepko, Mário Hanic, Filip Halienka, 
Filip Benovič, Lukáš Kubán, Samuel Bumbál, Adrián Macháč, 
Ján Čechvala, Lukáš Strapatý, Martin Majdiš, Jakub Círa, Filip 
Hanic, Ivan Ondrejka, Tomáš Straka.
Realizačný tím: Tréner: Rudolf Bobocký, Vedúci mužstva: Jo-
zef Jeřala, Lekár: Katarína Jeřalová
Na záver by som sa chcel poďakovať za podporu hlavne obci 
Podolie, ďalej Edite Dobošovej z reštaurácie Podolanka, sta-
rostovi obce Očkov Miroslavovi Beňovičovi a majiteľovi fi rmy 
Sevotech Jánovi Hodermarskému.     Rudolf Bobocký

Mužstvo dospelých sa aj v tejto sezóne prihlásilo do súťaže 
5.liga-Sever. Pred sezónou sa v mužstve udialo niekoľko hráč-
skych zmien. Z mužstva odišli Balcír, Trebatický, Moravčík a 
Hlaváč. Nato sme museli zareagovať hľadaním a získaním 
adekvátnych náhrad. K mužstvu sa postupne pripojili Ľuboš 
Gajdošík(Strání), Dominik Némethy (Myjava-dorast) a Juraj 
Macho (Bzince). Trénerom je Peter Vojtech. Súťaž pre nás ne-
začala dobre, keď prvé body sme získali až v 5.kole pri víťaz-
stve 1:2 v Trenčianskej Turnej. Žiaľ, po 10 kolách to boli jediné 
body na našom konte. Záver jesennej časti už bol o niečo lepší, 
keď okrem smolného zápasu v Brvništi (3:2) sme bodovali vo 
všetkých zvyšných zápasoch. Úzky káder a hlavne nepremie-
ňanie aj tých najvyloženejších šancí boli naše slabiny, pretože 
z niektorých zápasov sa dalo určite vyťažiť viac. Preto naše 
mužstvo zimuje na 15. mieste so ziskom 11 bodov za 3 výhry 
a 2 remízy. Najlepším strelcom mužstva je Tomáš Omasta so 
7 gólmi. Pevne veríme že mužstvo sa počas zimnej prestávky 
skonsoliduje a začne podávať kvalitnejšie výkony.

Tomáš Bobocký

FUTBAL: DORAST OŠK PODOLIE A JESENNÁ ČASŤ SÚŤAŽE ROKU 2016/2017.

FUTBAL: DOSPELÍ V. LIGA SEVER, JESEŇ 2016/2017
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Nový súťažný ročník 2016/17 je pre náš 
podolský klub druhým rokom v najvyššej 
súťaži futsalu v SR. Po minulom ročníku, 
kedy sme hrali v nadstavbovej časti o zá-
chranu, sme chceli do toho nového vy-
kročiť úspešnejšie, odhodlanejšie a bez 
obáv, že čo to tá extraliga bude. Práve 
po minulom roku sme už vedeli do čoho 
ideme, čo môžeme očakávať a mohli 
sme si už stanoviť vyššie ciele.
S prípravou klub začal v polovici augus-
ta, nakoľko nový ročník štartoval už na 
začiatku septembra. Príprava bola tak 
kratšia, no vzhľadom k tomu, že všet-
ci hráči trénovali aj vo veľkom futbale, 
tak to nebol pre nás až taký problém. 
Odohrali sme jeden prípravný zápas s 
Makroteamom Žilina (prehrali sme 5:6) 
a druhý plánovaný zápas s Bratislavou 
musel byť zrušený. 
Čo sa týka kádra, tak v ňom nenasta-
li takmer žiadne zmeny, až na Malíč-
ka, ktorý ohlásil minimálne na pol roka 
pauzu. Inak všetci ostatní hráči tak, ako 
skončili, aj začali trénovať a nastúpili do 
súťaže. Momentálne je však dlhodobo 
zranený Ondris a nedávno sa k nám pri-
dal na skúšku aj mladý 18-ročný chlapec 
Šimom Šurin z Krakovian.
Ciele, ktoré sme si stanovili pred sezó-
nou nie sú príliš náročné. Neustále sa 
chceme zlepšovať, napredovať, robiť 
dobré meno obci. Hlavným cieľom však 
je prebojovať sa do play-off, kde v tomto 
roku postupuje až 8 tímov. Momentálne 

sme na 6. priečke, no bodové rozdiely sú 
minimálne.
Štart do ligy sme mali vcelku úspešný, 
keď sme prvé 4 zápasy síce neprehrali, 
ale získali sme 6 bodov za 3 remízy a 
1 výhru. Najviac mrzeli remízy s nová-
čikom z Banskej Bystrice (4:4) a s Nit-
rou (2:2). Následne sme nastúpili proti 
prekvapeniu ligy FTVŠ Bratislave, ktorej 
sme podľahli na domácej palubovke 3:5. 
Potom nás čakali zápasy proti najlep-
šiemu tímu, a to Slov-Maticu Bratislava, 
ktorému sme podľahli vysoko 2:11 a proti 
úradujúcemu majstrovi SR Pinerole Bra-
tislava, s ktorou sme prehrali 3:6. V do-
mácom zápase  sme si napravili chuť po 
troch prehrách v rade a s Levicami sme 
vyhrali pohodlne 7:3. Prvú časť sezóny 
sme ukončili na 5.mieste. Do odvetnej 
časti sa nám vstup vôbec nevydaril. 
Do Banskej Bystrice sme išli pre všetky 
body. Už to aj tak vyzeralo, no celozápa-
sové vedenie sme nedotiahli do víťazné-
ho konca a v posledných 70 sekundách 
zápasu sme inkasovali 3-krát a prehrali 
sme tak 6:5. Posledný zápas so Žilinou 
bol zároveň aj posledným v tomto roku a 
v ňom sme tiež prehrali 3:4. Náš tím má 

teraz päťtýždňovú pauzu a najbližší zá-
pas odohrajú 11.1.2017 v Bratislave proti 
nováčikovi Wild Boys. V ten istý týždeň 
14.1. 2017 o 20.00 budeme hrať aj ďal-
ší zápas, no tento raz na domácej pôde, 
kedy budeme hostiť Nitru. Touto cestou 
Vás srdečne pozývame na zápas.
Za zmienku ešte stojí medzinárodný 
priateľský zápas, ktorý sme hrali 8.12. 
proti reprezentácii Saudskej Arábie. Táto 
krajina formuje nový reprezentačný vý-
ber a oslovili nás, či by sme s nimi odo-
hrali zápas, nakoľko boli na sústredení 
v Piešťanoch. Zápas sme vyhrali 11:6, 
no už výsledok hovorí o útočnom zápa-
se, kde sa oba celky zameriavali skôr na 
útočnú fázu hry.

Káder mužstva. Brankári: Bobocký Ivan, 
Trebatický Matej, Krajčík Ján, Hráči: 
Bobocký Rastislav, Halás Jozef, Pyšný 
Daniel, Lackovič Lukáš, Šimor Ján, Ju-
rčo Milan, Prekop Jaroslav,  Hikel Peter, 
Zaťovič Patrik, Ondris Lukáš, Tuka Ján, 
Drexler Alex. 
O klube sa viac dočítate na web stránke 
www.dragonspodolie.sk

Rasťo Bobocký

Náš amatérsky volejbal pokračuje. Zmiešané družstvo sa zúčast-
ňuje stále amatérskych súťaží, obvodu  Nové Mesto nad Váhom 
(hoci máme v súťaži 
družstvo z Uherského Brodu). Posledným turnajom v jeseni 2016 
bol turnaj v Starej Turej (pozri foto). Ak má niekto záujem pridať 
sa k nám a hrávať s nami volejbal, bude vítaný v telocvični ZŠ, 
každý utorok od 19:30 hod. Upozorňujeme však záujemcov, že 
sponzorov nemáme žiadnych a všetky náklady si hradíme sami. 

PČ

FK DRAGONS PODOLIE SA PO ROKU ETABLOVALO V EXTRALIGE !

VOLEJBAL
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Redakčná rada Vám všetkým praje, aby ste v čarovnej atmosfére Vianoc 

zabudli na starosti všedných dní a nový rok prežili so splnenými želaniami, čo najkrajšie.

ROZLÚČILI SME SA 
Augustínová Anna, č.d. 376
Pyšný Milan, č.d. 700
Plavnická Zdenka, č.d. 472
Ochodnická Anna, č.d. 756
Toráčová Libuša, č.d. 318
Dpt. Červeňanský Jozef, č.d. 17
Augustín Vojtech, č.d. 808
Ščepko Emil, č.d. 817
Križáková Janka, č.d. 330
Gúčiková Oliva, č.d. 672
Heráková Vlasta, č.d. 463
Červeňanská Emília, č.d. 333
Zámková Sidónia, č.d. 88
Krajčík František, č.d. 175
Čechvalová Mária, č.d. 630
Gúčik Alojz, č.d. 525
Geišbergová Mária, č.d. 98
Kostolány Ján, č.d. 82

NA SPOLOČNÚ CESTU ŽIVOTOM VYKROČILI

VÍTAME DO ŽIVOTA
Zámek Filip, č.d. 101

Slobodová Zuzana, č.d. 631
Čechvalová Zdenka, č.d. 827

Žažo Michal, č.d. 187
Macháčová Ema, č.d. 29

Bača Michal, č.d. 526
Čechvalová Eliška, č.d. 247
Moravanský Peter, č.d. 760

Gablech Lukáš, č.d. 116
Fiľová Viktória, č.d. 189

Halčinová Kristína, č.d. 270
Augustín Oliver, č.d. 409

Kerák Jakub, č.d. 536

 ⚫ PODOLSKÝ CHÝRNIK ⚫

MUDr. Filip Žácky a Ing. Kristína  Holíková, č.d. 314
Miloš  Rusnák a Beáta Maráková, č.d. 568

Marek Augustín a Alžbeta Rosinčinová, č.d. 585
Michael Augustín a Anna Avdaljanová, č.d. 808

Peter Vlašic a Lucia Barteková, č.d. 710

Na štvrtú adventnú nedeľu 18.12.2016, sa v Kultúrnom dome 
za neobvykle veľkej návštevy našich občanov,  konala vianoč-
ná akadémia a Podolské vianočné trhy. Javisko patrilo deťom 

z Materskej školy, Základnej 
školy, a Základnej umeleckej 
školy Čachtice. Program bol 
pestrý - striedali sa básne, 
hudobné nástroje, spev, ta-
nec, scénky. Vystúpenie si 
pripravili žiaci každej triedy 
a aj naši učitelia nás potešili 
piesňami, ktoré zaspievali na 

úvod a koniec programu. Tohto roku bol pred Kultúrnym domom 
pripravený prvý ročník Podolských vianočných trhov. Poslanci 
vlastnoručne vyrobili predajné stánky a stoly, ktoré postavili a vy-
zdobili pred kultúrnym domom.  Stánky a stoly budú používané 
i v budúcnosti pri obecných 
akciách. Priamo poslanci 
predávali kuracie grilované 
mäso v žemli, kapustnicu, 
vianočný punč, varené víno, 
chleba s cibuľou. Pri vianoč-
ných piesňach, si návštev-
níci mohli kúpiť vianočné 
ozdoby, med, oblátky, zá-

VIANOČNÁ NÁLADA V PODOLÍ
kusky a mladé mamičky pri-
pravili bazár, z ktorého výťa-
žok použijú na nákup nových 
kníh do knižnice, kde sa pra-
videlne stretávajú. V malej 
sále bola pripravená výstava 
54 kusov betlehemov. Bet-
lehemy nám zapožičal pán 
Juraj Hlatký, ktorý ich má vo 

svojej zbierke 300 exemplárov. Za zapožičanie a inštaláciu výsta-
vy ďakujem pánovi Jurajovi Hlatkému. 

Za túto krásne prežitú nedeľu, pekný program, navodenie vianoč-
nej atmosféry, úprimne ďakujem učiteľom a všetkým účinkujúcim. 
Veľká vďaka patrí poslancom obecného zastupiteľstva, zamest-
nancom obce, ktorí pripravili stánky, občerstvenie a postarali sa 
o celý chod vianočných trhov.                                Starostka obce


