VYDÁVA OBEC PODOLIE

ROČNÍK XIII. Rozšírené vydanie

Svätý Juraj – horiaci záujmom
Keď v minulom roku robotníci pracovali na úprave kostolného dvora, čoho výsledkom je dnešná
dlažba položená pri kostole, našli v zemi fľašu.
Na prvý pohľad obyčajnú sklenenú fľašu. Bol v nej
ale zatočený kus papiera – odkaz?!? Žiaľ, ako to
niekedy býva, nedá sa už dobre prečítať. Zub času
urobil svoje a je len čiastočne čitateľný. Je na ňom
niekoľko mien – pravdepodobne remeselníkov –
ľudí, ktorí budovali areál kostola... a datovanie VIII,
1856. Lenže práve ten začiatok je totálne rozpadnutý. Možno sú to mená ľudí, ktorí...??? (ten rok je
pre historikov veľmi zaujímavý a prelomový).
Milí obyvatelia Podolia, drahí veriaci farnosti! Nazdávam sa, že väčšinu z nás by to zaujímalo, čo sa
tam na začiatku píše. Len si pritom povzdychneme,
keby to tak vtedy boli lepšie uzatvorili a zapečatili.
Som presvedčený a verím, že náš svätý patrón
– mučeník Juraj, má záujem o každého z nás. Stal
sa v minulosti naším ochrancom a je ním aj teraz i
v týchto dobách nezáujmu človeka o človeka i človeka o Boha. Ochraňuje malých i veľkých, veriacich i hľadajúcich Boha a Jeho istoty. Je náš.
Keď sa blíži 24. apríl – v Katolíckej Cirkvi – liturgická spomienka na sv. Juraja, je tu čas, príležitosť
i priestor poďakovať. Poďakovať za minulosť, minulý rok, ale aj poprosiť o budúcnosť. Nech svojou
mocou a príhovorom (kopijou) odráža útoky zla a
nepriateľov (draka). Aby bol život dobrým životom.
Aj v našej dedine.
Tak teda, máme hody: oslavu Boha, oslavu Juraja mučeníka, oslavu farnosti i samotnej obce. My
ľudia si dokážeme nasýtiť telo rýchlo, ale pamätajme aj na svoju dušu. I ona „po niečom“ túži! Jej
túžba a „hlad“ sa nedajú oblbnúť! Prosme Boha,
aby naše srdcia a životy nechátrali, ako ten odkaz
vo fľaši, ale aby sme aj my boli ľuďmi čitateľnými a
horiaci záujmom!
Štefan Šoka, farár

Apríl 2012 Bezplatne

VITAJTE NA NAŠICH HODOCH V PODOLÍ 2012
PROGRAM PODOLSKÝCH HODOV:
27. apríla v piatok
tanečná zábava v KD, hrá AXIOM

28. apríla v sobotu
- diskotéka v KD
29. apríla v nedeľu
- hodová sv. omša o 11.00 hod.
- otvorenie Parku miniatúr o 11.00 hod.,
vstup zdarma
- vystúpenie dychovej hudby BUČKOVANKA
o 16.00 hod. v areáli Parku miniatúr
(v prípade dažďa sa koncert nekoná)
- futbalový zápas
Podolie - Ľuborča o 16.00 hod.
na futbalovom štadióne
Celý týždeň a víkend kolotoče
a rôzne hodové atrakcie v ceste Žľab

Vážení občania, návštevníci hodov!
Je pred nami výnimočný víkend – hodový, čas stretnutí s rodinami, známymi a bývalými rodákmi. Prajem Vám, aby pocit
spolupatričnosti, ktorý budete počas hodov prežívať vás naplnil pocitom radosti a pekných spomienok z „našich“ hodov.
Prosím, pripravme spoločne všetkým hodovým hosťom pekné prostredie v našej obci.
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V marci tohto roku obecné zastupiteľstvo schválilo najdôležitejší dokument pre rozvoj a fungovanie obce a tým je rozpočet obce.
Rozpočet pre tento rok, aj napriek zníženiu daňových príjmov z
podielových daní, ktoré tvoria hlavný zdroj príjmu obce, spĺňa vlastnosti rozpočtu pokrývajúceho základné funkcie obce a zároveň
počíta s financovaním pripravených projektov, splácaním úverov a
úrokov, zabezpečuje fungovanie originálnych kompetencii v školstve, počíta so zabezpečením sociálnych služieb a tiež sa v rozpočte
ráta s podporou
športu a kultúry
v obci.
Obec v súčasnosti čaká
na rozhodnutia,
ktoré sa týkajú
ďalších podaných projektov
a žiadostí o nenávratné finančné príspevky.
Momentálne sa uskutočňuje verejné obstarávanie pre
projekt zberného dvora, ktorý bol podaný v novembri minulého roka, čakáme na rozhodnutie Enviromentálneho fondu,
kde sme žiadali dotáciu na solárny ohrev vody a vykurovanie
materskej škôlky tepelnými čerpadlami. V marci obec podala
žiadosť o dotáciu na výmenu okien v materskej škôlke. V Bruseli sa stále rozhoduje o veľkom projekte, ktorý bol už pred rokom schválený vládou SR, v ktorom sa rieši vodovod našej obce.
Vo februári dostala obec uhradenú prvú platbu z projektu revitalizácie vo výške 320 tisíc EUR. Tieto platby sme doteraz prekrývali úverom z banky.
V marci sa uskutočnila finančná a fyzická kontrola na mieste
pre projekt revitalizácie pred cintorínom. Kontrola nenašla žiadne nedostatky, ktoré by mohli spôsobiť krátenie dotácie, takže

teraz čakáme, že nám Ministerstvo pôdohospodárstva preplatí aj
poslednú žiadosť o platbu vo výške 42 tisíc EUR. Dúfam, že nedôjde k situácii ako v mnohých obciach Slovenska, kedy štát nie je
schopný plniť zazmluvnené záväzky voči obciam.
Vzhľadom k tomu, že cesta do miestnej časti Mlyny je v havarijnom stave, obec dala urobiť cenový odhad na rekonštrukciu tejto
cesty a aj úpravu cesty na Pribinovej ulici. Odhadovaná suma na
obidve opravy je takmer 43 tisíc EUR. Tieto peniaze plánujeme
zaplatiť z nášho rozpočtu, v ktorom sme na opravu zatiaľ naplánovali čiastku 35 tisíc EUR, zvyšok si bude obec musieť buď požičať
alebo
ušetriť
peniaze v iných
položkách rozpočtu.
P o d ľ a
schváleného
výhľadového
rozpočtu obce
na roky 2013
a 2014, pripravujeme stavbu ďalšieho bytového domu. Tento rok by sme mali
pripraviť pozemok, navrhnúť štúdiu projektu a vybrať firmu, ktorá
by bytovku postavila. Navrhujeme spôsob výstavby, ako v prvom
prípade stavby bytovky a to tak, že firma bytový dom postaví a
my ho následne z úveru Štátneho fondu rozvoja bývania a štátnej
dotácie odkúpime.
Od apríla obec zamestnala na 6 mesiacov troch pracovníkov
na protipovodňové úpravy prostredníctvom Úradu práce v Novom
Meste nad Váhom, ktorí teraz spolu s ostatnými aktivačnými pracovníkmi čistia okolie Podolského potoka. Traja pracovníci na protipovodňové úpravy sú platení 95 % Úradom práce a 5% obcou.
Mgr. Anna Čechvalová, starostka obce

VÝBER Z UZNESENÍ ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Výber z U Z N E S E N Í zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podolí č.1/2012, z 30.3.2012
Uznesenie č. 1/2012
Obecné zastupiteľstvo v Podolí berie na vedomie správu o
plnení uznesení.
Uznesenie č. 2/2012
a/ OZ schvaľuje Záverečný účet za rok 2011 a Celoročné hospodárenie obce za rok 2011 bez výhrad, tak ako sú dokumenty
priložené v prílohe č. 2 k zápisnici.
b/OZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia
na tvorbu rezervného fondu spolu 7.335,35 €.
Uznesenie č. 3/2012
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Podolie za rok 2011, ako
bolo predložené a je prílohou č.3 tejto zápisnice.
Uznesenie č. 4/2012
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje rozpočet obce Podolie na rok 2012 s výhľadom na roky 2013, 2014 a programový
rozpočet na rok 2012, ako bol predložený a je prílohou č.4 tejto
zápisnice.
Uznesenie č. 5/2012
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje Návrh VZN č. 1 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v
ZŠ Podolie, ako bolo predložené a je prílohou č.5 tejto zápisnice.
Uznesenie č. 6/2012
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 NH, 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 40 % v zmysle § 4, ods. 2 zákona 253/1994 Z.z. v
znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 7/2012
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje dotácie z rozpočtu
obce Podolie pre tieto organizácie:
a/ Futsalový klub Dragons Podolie vo výške 600 €. Cieľom klubu
je reprezentovanie obce v druhej najvyššej slovenskej futsalovej
súťaži, jej zviditeľňovanie na území Slovenskej republiky, najmä
na západnom a strednom Slovensku.
b/ Matúšovo kráľovstvo vo výške 500 €. Dotácia bude využitá na
propagáciu Parku miniatúr a Obce Podolie vydaním propagačného materiálu – kalendáre, letáky, ich poskytovanie návštevníkom
parku, predovšetkým na Dni otvorených dverí, organizovanie
menšieho kultúrneho programu dobového charakteru v rámci
Hodových slávností v Podolí.
c/ Klub dôchodcov Podolie vo výške 330 €, na činnosť klubu,
úpravu verejných priestranstiev a pri kultúrnych akciách.
d/ Obecný športový klub Podolie vo výške 10 000 €, na činnosť
OŠK, úpravu areálu a pod.
e/ Dychová hudba Podolanka vo výške 300 € na opravu hudobných nástrojov a ostatné výdavky spojené s účinkovaním na akciách poriadaných obcou.
Žiadatelia sú povinní predložiť do 15.12.2012 vyúčtovanie dotácie, účtovníčke obce a hlavnému kontrolórovi obce.
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Uznesenie č. 8/2012
obec zhotoviť znalecký posudok na predmetné parcely.
Obecné zastupiteľtvo v Podolí schvaľuje Záložnú zmluvu č.
b/ Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Štefana Soviša,
0005-PRB-2011/Z pre byty v bytovom dome č. 526 v prospech
bytom Podolie č. 276 o odpredaj obecnej parcely č. 1252 k.ú.
MDVARR SR tak, ako bola predložená na rokovanie obecného
Podolie.
zastupiteľstva a je prílohou č. 6 tejto zápisnice.
Odôvodnenie: Žiadateľ mal záujem odkúpiť parcelu pred rodinUznesenie č. 9/2012
ným domom č. 276, podľa priloženého snímku z mapy od svojej
a/ Obecné zastupiteľstvo v Podolí doporučuje žiadateľovi o
predzáhradky až po okraj cesty. Cez túto parcelu vedie chodník v
odkúpenie obecných parciel v objekte hospodárskeho dvora na
zelenom páse medzi chodníkmi a cestou sú uložené siete. Tento
predaj by nebol v súlade s verejným záujmom obce.
Kopaniciach – PD Podolie, aby dal zhotoviť GP, z ktorého bude
Uznesenie č. 10/2012
zrejmé, že sa jedná o parcely, na ktorých stoja budovy žiadaObecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje Plán činnosti hlavteľa a obecné zastupiteľstvo môže schváliť predaj tohto majetného kontrolóra obce tak ako bol prednesený a priložený v príloku podľa § 9 ods. 8, písm. b/ Zákona č. 138/1991 Zb. v znení
he č. 7 tejto zápisnice.
neskorších predpisov o majetku obcí. Na základe tohto GP dá
Predkladáme Vám schválený rozpočet obce Podolie na rok 2012, s výhľadom na roky 2013 a 2014.
Sumy sú v celých EURách.

A.
1

Bežný rozpočet
PRÍJMY
Bežné príjmy spolu
100 Daňové
Výnosy dane z príjmov
DaĖ z nehnuteĐností
Dane za špeciálne služby
200 Nedaňové
300 Granty a transfery
Ostatné
Škola, prenesené kompetencie
Vlastné príjmy ZŠ
Daňové príjmy
Nedaňové príjmy
Granty a transfery
Vlastné príjmy RO s PS
BEŽNÉ ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU

2
600
610
620
631
632
633
634
635
636
637
641
642
644
651
651
651
651
651
651

B.
3
512002
513002
454001
453

VÝDAVKY
Bežné výdavky spolu
Mzdy
Poistné
Cestovné náhrady
Energie, komunikácie
Materiál
Dopravné
Rutinná a štandardná údržba
Nájomné
Služby
Transfery v rámci verejnej správy
Transfery jednotlivcom a právnickým
osobám
Transfery nefinanþným subjektom
Splácanie úrokov v tuzemsku
Splácanie úrokov - ŠFRB
Splácanie úrokov - RD 409
Splácanie úrokov - Slneþná ul.
Splácanie úrokov - Revitalizácia
Splácanie úrokov - kanál, voda, zber. dvor
BEŽNÉ ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY
SPOLU

návrh rok

výhľadovo
rok

výhľadovo
rok

2012

2013

2014

476 000,00
385 000,00
45 000,00
46 000,00
115 000,00

488 000,00
395 000,00
46 000,00
47 000,00
120 000,00

454 000,00
365 000,00
44 000,00
45 000,00
100 000,00
333 517,00
22 000,00
311 517,00
12 500,00

338 000,00
23 000,00
315 000,00
13 000,00

342 200,00
23 200,00
319 000,00
13 500,00

454 000,00
100 000,00
333 517,00
12 500,00
887 517,00

476 000,00
115 000,00
338 000,00
13 000,00

488 000,00
120 000,00
342 200,00
13 500,00

929 000,00

950 200,00

80 000,00
28 000,00
100,00
70 000,00
21 000,00
6 500,00
35 447,00
150,00
87 000,00
1 400,00

82 000,00
28 700,00
100,00
72 500,00
20 000,00
7 000,00
15 000,00
150,00
89 000,00
1 400,00

84 000,00
29 400,00
100,00
75 000,00
23 000,00
7 200,00
21 000,00
150,00
95 000,00
1 400,00

12 000,00
700,00
12 921,00
5 300,00
2 521,00
2 700,00
2 400,00

12 000,00
700,00
19 500,00
5 050,00
2 250,00
2 500,00
2 200,00
7 500,00

12 000,00
700,00
16 300,00
4 900,00
2 100,00
2 300,00
2 000,00
5 000,00

355 218,00

348 050,00

365 250,00

241 500,00

10 000,00

615 000,00
600 000,00

Finančné operácie
PRÍJMOVÉ
Prijaté bankové úvery dlhodobé ŠFRB
Prijaté BÚ dlhodobé kanal., vodov., zb.
dvor
Prevod do RF
Zostatok z min.roka PK

4
821005
821005
821005
821005
821005
821005

C.
5
233001
322002
322002
322002
322002
322002
6
712001
717001
717001
717001
717001
717001
717001
717002
717001
717002
717002
717002
717002
717002

D.
7

8
9
10
11
12
13
14
15

232 835,00
7 000,00
1 665,00

10 000,00

15 000,00

16

VÝDAVKOVÉ
Splácanie dlhodobých BU - Slneþná
Splácanie dlhodobých BU - RD 409
Splácanie BU - ZŠ s MŠ
Splácanie dlhodobých BU zo ŠFRB BD 526
Splácanie - Revitalizácia
Splácanie - Kanál, voda, zb. dvor

505 378,00
34 000,00
23 300,00
0,00
15 150,00
432 928,00

118 950,00
34 000,00
23 300,00
0,00
15 150,00

118 950,00
34 000,00
23 300,00
0,00
15 150,00

46 500,00

46 500,00

2 000,00
2 000,00

202 000,00
2 000,00

Kapitálový rozpočet
PRÍJMY
Predaj pozemkov a stavieb
Dotácia z MH SR verejné osvetlenie
Dotácia z MVRR SR - revitalizácia
Dotácia na bytový dom MD SR 25%
Dotácia z MŽP SR kanalizácia
Dotácia z MŽP SR Zberný dvor
Dotácia z Enviro fondu - kolektory
VÝDAVKY
Nákup budov - bytový dom
Kolektory a kúrenie MŠ, ŠJ, Tribúna 95%
Kolektory a kúrenie MŠ, ŠJ, Tribúna 5%
Realizácia vodovod SPOLUF 5% (1/3)
Verejná kanalizácia.
Verejná kanalizácia 5% spolufin.
Revitalizácia centra obce spolufinancovanie
Revitalizácia centra obce ASET
Bytovka ST investing
Rekonštrukcia a mod. - VO
Rekonštrukcia a modernizácia - VO 5%
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ
Zberný dvor 95%
Zberný dovor 5 %
Firma ASET plynofikácia r.2002

4 811 107,00
21 000,00
239 119,00
431 800,00

200 000,00

3 500 000,00
476 688,00
142 500,00
4 648 011,00
142 500,00
7 500,00
34 000,00
3 500 000,00
175 000,00
15 322,00
12 793,00
5 318,00
239 119,00
12 585,00
0,00
476 688,00
23 835,00
3 351,00

34 000,00

834 000,00
800 000,00

34 000,00

34 000,00

0,00

0,00

449 000,00
319 000,00
130 000,00

Základná škola s MŠ
VÝDAVKY
prenesené kompetencie
originálne kompetencie
Vlastné príjmy
Bežné rozpočtové príjmy spolu
Bežné rozpočtové výdavky spolu
Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
Kapitálový rozpočet príjmový
Kapitálový rozpočet výdavkový
Základná škola s MŠ - výdavky

431 517,00
311 517,00
120 000,00
12 500,00
887 517,00
355 218,00
241 500,00
505 378,00
4 811 107,00
4 648 011,00
431 517,00

440 000,00
315 000,00
125 000,00

PRÍJMY CELKOM
VÝDAVKY CELKOM

13 000,00

13 500,00

929 000,00
348 050,00
10 000,00
118 950,00
2 000,00
34 000,00

950 200,00
365 250,00
615 000,00
118 950,00
202 000,00
834 000,00

440 000,00

449 000,00

5 940 124,00

941 000,00

1 767 200,00

5 940 124,00

941 000,00

1 767 200,00

Tento rozpoþet bol schválený Obecným zastupiteĐstvom v Podolí dĖa 30.03.2012 uznesením þíslo 4/2012.
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AKTUÁLNE: ZAČALI SME OPRAVU SÔCH V NAŠEJ
OBCI
V týchto dňoch sme v našej obci na žiadosť občanov
začali s opravou a rekonštrukciou sakrálnych sôch : Sochy
Sv. Floriána, sochy Najsvätejšej Trojice a Pamätníka padlým vojakom v I. a II. sv.
vojne – Božské srdce. Na
stave a vzhľade všetkých
troch sôch sa okrem času
podpísali aj vandali a nie
vždy vhodne použité farby,
ktoré sa používali na natieranie sôch.
Socha Sv. Floriána
bola postavená v roku 1793
z darov občanov Podolia
a naposledy bola renovovaná v roku 1846. Nápis
na podstavci: Virgo Maria
tuce et Floriani Podola
Sancti Curae corsecva tecta domusgue suas 1793
RENOVATA 1846, voľný preklad: Panna Mária v spodnej časti (dolu) a Florian
Podolský Svätý, starostlivý stúpenec priameho rodu ich
roku 1793, renovovaný v roku 1864 . Dolu na polmesiaci je
postava Panny Márie, ktorej chýbajú ruky a treba jej domodelovať tvár. Sv. Floriánovi sa rozpadá tvár a železný držiak
na lucernu, tu bol necitlivo daný. Lucerna má byť dolu na
pôvodnom háčiku. Betón, na ktorom je socha nasáva zo
zeme vodu a bolo by ho treba odizolovať.
Na pamätníku obetiam vojen, na soche treba dorobiť
rozbité časti krídel a pieskovec zakonzervovať.
Socha Najsvätejšej Trojice ( Boh Otec, Syn a Duch
Svätý v podobe holubice)
je z veľkej časti rozbitá.
Táto socha je zo všetkých
sôch v Podolí najstaršia
a najcennejšia, urobená
bola v roku 1791. Po prvej
ohliadke sochy sme predpokladali, že pod zemou je
tehlová klenba, betónový
podstavec a asi 0,5m pieskovcového stĺpa je ešte v zemi.
(Takto sa v tom období stavali sochy.) Preto bolo treba
sochu odkopať a celú ju zdvihnúť z pôvodného miesta. Po
presťahovaní sochy sa naše predpoklady nepotvrdili, pretože pod stĺpom už nebol žiadny podstavec, ale socha už
bola z pôvodného podstavca daná na betónovú penku, ktorá bola v zemi. Teraz sme pod stĺp vybetónovali podstavec,
na ktorý sa socha postaví. Nápis na podstavci: EX VOTO
Curavit fieri in honorem S.S. Trinitatis Josephus Maszar Am
consorte sua Anno patechat 1791, voľný preklad: Z priania
Jozefa Masára, mohlo k pocte Sv. Trojice v roku Pána 1791
toto byť urobené )
Predpokladaná cena renovácie je zatiaľ 2 500 €. Tieto
sochy boli postavené z darov občanov a Pamätník obetiam
vojny bol postavený zo zisku Potravinového družstva. Kto
má záujem prispieť, môžete buď priamo do pokladne obce,
alebo na účet obce č. 5806138001/5600, (do poznámky treba uviesť dar na sochy a meno darcu), za akúkoľvek čiastku
budeme vďační.

Z AKCIÍ V OBCI PODOLIE
Obec si vždy koncom roka
spomenie i na tých manželov,
ktorí boli sobášení v obci a
oslávili v príslušnom roku zlatú,
striebornú alebo i diamantovú
svadbu. Deň pred koncom
roka 30.12.2011 pozvala starostka obce k slávnosti spolu
7 párov, 6 tých, ktorí oslávili strieborné svadby (25 rokov
spoločného života) a 1 pár, ktorý oslávil zlatú svadbu (50
rokov). Slávnostný program sprevádzaný spevmi a recitáciami otvoril zástupca starostky obce Ing. Ján Gúčik, pretože i starostka s manželom boli medzi sláviacimi pármi.
Po slávnostnej časti sa zo sobášnej siene presunuli všetci
prítomní do zasadačky OcÚ, kde bolo pre nich pripravené
pohostenie a kde si spoločne zaspomínali na uplynuté roky
spoločného života.
Ako tradične boli v deň
30.12.2011 pozvaní do
sobášnej siene obce Podolie
všetci rodičia s novonarodenými deťmi, kde ich starostka obce Anna Čechvalová
privítala medzi občanmi
našej obce Podolie. Každé
dieťa dostalo od obce malý darček
a v obálke 66.- €. Po slávnostnej
časti bolo pripravené pre všetkých
prítomných posedenie s malým
pohostením. Celé uvítanie bolo v
slávnostnom šate, za prispenia recitácie detí z materskej škôlky a spevu
Ľubky Gálovej. Ďakujeme všetkým
účinkujúcim a deťom prajeme, aby
boli zdravé, veselé a šťastné nielen
počas ich detstva, ale po celý život.
V Podolí sme mali po dlhých rokoch opäť klzisko.
Vzniklo v rámci revitalizácie pred cintorínom. Keď nám
konečne začalo mrznúť a ľad bol dosť pevný, objavili sa tu
prví korčuliari. Večer, pri otvorení korčuliarskej sezóny, si
prítomní urobili i malý ohník, pri ktorom sa ohrievali medzi
korčuľovaním a šmýkaním sa. Vo večerných hodinách je
klzisko osvetlené i keď sme museli vždy reflektory priniesť
a po korčuľovaní ich odmontovať, pretože sa našli vandali,
ktorí ich chceli zničiť. Tento rok však ľad dlho nevydržal,
pretože stavidlo nebolo tesné a voda z hrádze unikala.
Tomuto sa budúcu zimu vyhneme a ak bude mráz, budeme
sa korčuľovať dlhšie.
V kultúrnom dome v
Podolí sme si mohli v nedeľu 29.1.2012 pozrieť bábkové divadielko GALÉRIA z
Nového Mesta nad Váhom,
ktoré nám zahralo hru
„Adamko medzi chrobáčikmi“. Vstup bol voľný. Divadielko bolo krásne a páčilo
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sa hlavne našim malým
deťom.
Obec Podolie v spolupráci so základnou
školou už tradične zorganizovala 12.2.2012
Dedinský detský fašiangový festival. Ako
posúdili hlavne návštevníci, karneval dopadol výborne.
Bavili nás myšiak Mickey Maus a jeho partnerka Mimi, lev
a samozrejme moderátor. Bola zábava, tanec, hra, darčeky,
šišky, dobrá nálada a krásne masky detí. Za masky ďakujeme hlavne rodičom, že ich tak dôkladne pre deti pripravili.
Na konci fašiangu 18.2.2012 sme pochovali basu a to
už v sobotu cez
víkend. Novinkou
bolo chodenie po
dedine „Pod šable“. Skupina ľudí
v kvalitných maskách, s hudbou,
spevom a šabľami,
prešli cez dedinu
už poobede, navštívili niektoré podolské domy, kde ich domáci hojne pohostili.
Za to im masky zahrali a zatancovali. Samotné pochovávanie
bolo spojené s karnevalovou zábavou. Do tanca hrala hudobná
skupina ONYX a naša dychová hudba PODOLANKA. Veľká
sála KD sa návštevníkmi zaplnila do posledného miesta, čo
účinkujúcich veľmi potešilo. Veľa hostí prišlo i v svojich maskách, čo prispelo k veselej, netradičnej a srdečnej zábave. Program začal 22.45 a do polnoci bola basa na 40 dní pochovaná. Potom však zábava
pokračovala až do bieleho
rána. Program tohtoročného ukončenie fašiangu
mal u našich spoluobčanov dobrú odozvu, za
čo patrí vďaka hlavne
organizátorom, teda obci
Podolie, na čele so starostkou a samozrejme
hercom, najmä farárovi (Eugen Schreiber), organistovi (Pavol
Ondrejka), kantorovi (Juraj Marák), speváčkam a dôchodkyniam na čele s pani Annou Makarskou, a i mládeži, ktorá
si zasa v sprievode aj zatancovala. Scenár a réžiu mal Peter
Čechvala, samozrejme v spolupráci všetkých účinkujúcich.
Dňa 10.03.2012 sa i
v našej obci konali Parlamentné voľby. Na webovej stránke obce boli
výsledky volieb takmer
online. Kto si ich tam
neprečítal, tomu ich ešte
raz poskytujeme v skrátenej forme i v našich
novinách. V obci Podolie
sme otvorili dve volebné miestnosti. Ich miesta boli už tradičné.
V obci bola volebná miestnosť v malej sále kultúrneho domu
a na kopaniciach v Poľovníckom dome. Volebná účasť bola
veľmi dobrá. Celkovo v dedine z 1522 voličov zapísaných vo
voličskom zozname odvolilo 872, čo je 57,29 % a na kopaniciach zo 127 zapísaných voličov odvolilo 74, čo je 58,27 %.

Celkovo v Podolí bolo zapísaných 1649 voličov do zoznamu a
prišlo odvoliť 946 voličov, čo je 57,38 %, z toho 23 voličov volilo
na voličské preukazy. Volebné miestnosti sa zatvorili o 22.00
hod. V obvodnej volebnej komisii v Novom Meste nad Váhom,
sme mali i našu členku komisie Annu Čechvalovú, starostku
obce. Výber z výsledkov, podľa počtu hlasov: SMER-SD 450
hlasov, čo je 48,76 %, KDH 123 hlasov, čo je 13,33%, OĽaNO
114 hlasov, čo je 12,35 %, SNS 53 hlasov, čo je 5,74 %,SDKÚDS 44 hlasov, čo je 4,77 %, 99% 30 hlasov, čo je 3,25 %, SaS
25 hlasov, čo je 2,71 %.
Plán akcií obce Podolie na rok 2012, ktoré navrhla kultúrna
komisia a ešte by sa mali v tento rok uskutočniť:
29. apríl 2012 (nedeľa) Hody (svätá omša, kolotoče, dychovka,
prehliadka Parku miniatúr, futbal, výstava sôch), 30. apríl 2012
(pondelok) stavenie mája (pred KD), 13. máj 2012 (nedeľa)
Deň matiek (KD), 2. jún 2012 (sobota) Medzinárodný deň detí
(areál futbalového štadióna), 30. jún 2012 (sobota) Furmanské preteky (areál futbalového štadióna), 29. júl 2012 (nedeľa)
ANNABÁL (sprievod dedinou a v KD), august 2012 preteky v
brlohárení (ešte bude upresnené), 31. august 2012 (piatok)
oslavy výročia SNP (za tribúnou futbalového areálu), október
Oslavy výročia obce – 680 výročie prvej písomnej zmienky,
21. október 2012 (nedeľa) Stretnutie dôchodcov, Mesiac úcty
k starším (KD), 5. december 2012 (streda) Mikuláš, december
2012 Vianočný program ZŠ Podolie pre občanov (KD)
Z činnosti ZŠ s MŠ Podolie
Výchovno-vzdelávacia činnosť našej školy sa nezameriava len na činnosť učiteľov a žiakov počas vyučovacích hodín.
Snahou všetkých zamestnancov školy je aj podpora talentovaných a nadaných žiakov prostredníctvom záujmových krúžkov, zapájaním týchto žiakov do súťaží od obvodných kôl až
po najvyššie medzinárodné kolá, organizovaním akcií, ktoré
obohacujú školský život a vychovávajú žiakov trochu inak, ako
na hodinách.
Z akcií školy:
Od vydania posledného čísla Podolských novín ubehli 4
mesiace, počas ktorých sme uskutočnili množstvo zaujímavých akcií, z ktorých aspoň niektoré stoja za zmienku.
V dňoch 29.januára do 3.februára 2012 zorganizovali naši telocvikári Lyžiarsky výcvik v skicentre Čertov - Lazy pod Makytou. LV sa zúčastnillo 25 deciek z 2.st. a 3 kvalifikovaní učitelia, vedúcim LV bol Mgr. Ľuboš Čičala, ďalší inštruktori – Mgr.
Monika Gahérová a Mgr. Miriam Hanzlíková. Prínos – všetkých
naši inštruktori naučili lyžovať.
3.2.2012 sme uskutočnili za výdatnej pomoci rodičov už
8.ročník Fašiangového školského plesu. Hoci účasť bola
trochu menšia ako po minulé roky a s hudbou sme neboli spokojní, zisk z plesu bol pekný a použijeme ho na výmenu podlahy v telocvični v lete 2012 spolu s ďalšími finančnými prostriedkami z refundácie mikroprojektu.
6.2.2012 sme uskutočnili zápis detí do 1.ročníka. Zúčastnilo sa celkovo 33 rodičov s deťmi, zatiaľ sme vydali 24 rozhodnutí o prijatí do 1.ročníka a rieši sa odklad povinnej školskej
dochádzky u 9 detí. Na rok budeme mať pravdepodobne jednu
silnú triedu prvákov.
2.3.2012 sme uskutočnili ďalší zaujímavý deň integrovaného tematického vyučovania a projektového vyučovania
na 2. stupni. Staršie ročníky 7., 8. mali projektové vyučovanie k mikroprojektom so ZŠ a ZUŠ Strání a 9. ročník pracoval
na matematickom projekte Tvorba hry pomocou matematickej
štatistiky. Piataci a šiestaci mali ITV na témy: Prales, Remeslá,
Komunikácia. 1.stupeň absolvuje takéto vyučovanie 24.apríla.
14.3.2012 pod prísnym dozorom 3 externých učiteľov sme
uskutočnili celoslovenské Testovanie žiakov 9.ročníka zo slo-
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venského jazyka a matematiky. Celoslovenské výsledky zatiaľ
nepoznáme, triedne výsledky sú 55,43% zo slovenského jazyka a 57% z matematiky, čo je z matematiky výsledok lepší o
15% a zo slovenského jazyka o 4% horší od vlaňajších deviatakov. Výborne obe testovania zvládli M. Pyšná, B. Maráková,
K. Hanicová, L. Vančo, J. Pavlech. Od výsledkov závisí prijatie
deviatatkov na SŠ.
16.3.2012 vedenie školy zorganizovalo spolu s vedením
družobnej školy ZŠ a ZUŠ Strání spoločnú oslavu Dňa učiteľov
na Morave. Spoločne sme vzhliadlo divadelné predstavenie s
Květou Fialovou v hlavnej úlohe v Slováckom divadle v Uherskom Hradišti a posedeli a podebatovali sme pri Country hudbe
v Strání. Priateľstvo so Straňákmi utužujeme nielen realizáciou
projektov a súťažami, ale aj prostredníctvom spoločných akcií
učiteľov.
13.4.2012 pod vedením učiteľov Mgr. Renáty Trpíškovej,
Mgr. Karin Kusovskej a PaedDr. Ľubomíra Kika sa vybrali 3 skupinky žiakov 8A do našej a okolitých obcí, aby pomohli organizácii Liga proti rakovine pri finančnej zbierke na Deň narcisov.
Ďakujeme všetkým
občanom, ktorí do
zbierky prispeli akýmkoľvek
obnosom.
Celkovo naša škola
vyzbierala viac ako
vlani - 1687,50 €.
Okrem spomínaných aktivít sme zorganizovali od januára
besedu o Šikanovaní,
výchovný koncert o zneužívaní moci, divadelné predstavenie
Kto druhému jamu kope, regionálne kolo programátorskej
súťaže Baltie 2012, súťaž o Majstra školy v basketbale, pomohli
sme pri propagácii a organizácii Dedinského fašiangového karnevalu.
Z úspechov školy:
Naši žiaci talentovaní v športe, v speve, v recitácii, či v jednotlivých predmetoch sa zúčastnili od januára množstva súťaží
a dosiahli mnohí veľmi pekné výsledky vďaka svojmu talentu
a učiteľom, ktorí ho rozvíjajú. Všetky úspechy uvádzame na
našej webovej stránke, nedá nám však nespomenúť tie najvýraznejšie: postup Tomáša Čechvalu zo 6A na celoslovenské kolo Pytagoriády (na okrese bol na 3.mieste, no získal
vysoký počet bodov, ktorý ho posunul do najvyššieho kola) v
okresnom kole Pytagoriády úspešne skončili okrem Tomáša Čechvalu aj Samuel Beran z 3A na 2. mieste a Paulínka
Gúčiková z 3A na 7. mieste z 27 tretiakov, Patrik Ščepko z 5A
skončil na 5. mieste z 51 súťažiacich postup 4 programátorov:
Marek Čechvala 8A, Tomáš Čechvala 6A, Beáta Maráková 9A,
Patrik Bobocký 8A na medzinárodné kolo súťaže BALTIE
2012 do Varšavy (Poľsko)
zisk titulu úspešný riešiteľ krajského kola Geografickej olympiády – Tomáš Čechvala 6A na okresnom kole Fyzikálnej
olympiády nás reprezentovali 4 žiaci a všetci sa stali úspešnými riešiteľmi: v kat. F pre 8.roč. Marek Čechvala zvíťazil a
Patrik Bobocký skončil ako úspešný na 4. mieste; v kat. E pre
9.roč. Michaela Pyšná
skončila na 3. a Beáta
Maráková na 6. mieste, obidve postupujú do
krajského kola (18.4.
bude krajské kolo) na
obvodnom kole recitačnej súťaže Podjavorinskej Bzince tri
z piatich recitátoriek

priniesli zlaté medaile a postup do okresného kola tejto súťaže:
Erika Jablonková zo 4.A, Eliška Trpíšková a Stanka Klčová z
8.A (17.4. bude okresné kolo)
10 našich žiakov nás reprezentovalo na okresnom kole Geografickej olympiády, získali tri medailové umiestnenia, a to
Tomáš Čechvala zo 6A 2.miesto, Jakub Barančík z 5.A a Andrej
Bulko zo 7A 3.miesto, Tomáš a Andrej postúpili do krajského
kola. Ale aj ďalší súťažiaci boli úspešnými riešiteľmi, konkrétne
Patrik Ščepko z 5A, Marek Čechvala z 8A, Mário Hanic, Patrik
Masár a Terezka Urbanová zo 6A a Dominika Hochelová z 5B.
zisk titulu úspešný riešiteľ okresného kola Dejepisnej olympiády - Tomáš Čechvala zo 6A skončil na 2.mieste z 9, Marek
Čechvala z 8A skončil na 6.mieste z 13 súťažiacich.
Oznamy školy pre všetkých našich občanov:
Do 30.4.2012 je ešte možné poukázať 2% z dane z príjmov FO na účet Rodičovského združenia pri našej škole. Ak
ste ešte neusmernili tok Vašich 2% z príjmov, budeme radi, ak
nás podporíte. Potrebné informácie nájdete na www.zspodolie.
sk v časti 2%.
Práve prebieha akcia „Záchrancovia stromov“. Akcia je
medzitriednou súťažou všetkých tried 1. aj 2. stupňa v zbere
starého papiera. Papier je možné priniesť ku pánu školníkovi v
pracovnom čase (do 15.00 hod.)
V rámci projektu „Recyklohry“ vedieme naše deti k ochrane životného prostredia. Zberáme do zvláštneho kontajnera a
posielame na recykláciu drobné pokazené elektrické spotrebiče (walkmany, discmany, mobily, varné kanvice, žehličky,...)
a v šope robíme aj zber väčších elektrospotrebičov. Už sme
spoločnými silami naplnili a dali odviezť 4 kontajnery a zopár
samostatných väčších elektrospotrebičov. Ak neviete, čo so
starými a pokazenými elektrospotrebičmi, dajte to hociktorému
nášmu žiakovi, ten už bude vedieť, čo s tým.
Sme zapojení aj do projektu „Baterky na správnom mieste“.
Formou súťaže jednotlivcov učíme deti, že vybité baterky nepatria do prírody. V škole máme na ne zbernú nádobu. Pomôžte
nám aj vy a nezahadzujte baterky do koša. Pošlite ich po nejakom žiakovi do našej školy, my sa postaráme o ich cestu na
správne miesto.
Milé maminky! Srdečne vás pozývame na kultúrne vystúpenie detí z materskej školy a zo školského klubu detí a mietnej
dychovej hudby Podolanka z príležitosti Dňa matiek. Program
predvedieme prvú májovú nedeľu 6.mája 2012 o 15.00hod.
(Deň matiek sa uskutoční už 1.májovú nedeľu, nie až druhú
ako by mal byť z dôvodu, že mnohí členovia dychovky sú zaangažovaní do programu v susednej obci Čachtice).
Upozorňujeme na zmenu webovej adresy našej školy: www.
zspodolie.sk
Čo pripravujeme:
čistenie časti obce Drahy žiakmi 2. st. v rámci akcie Deň
Zeme – piatok 20. 4.
deň ITV pre deti 1.stupňa s environmentálnym zameraním
– 24. 4.
vystúpenie vedenia školy na regionálnej konferencii Škola
dnes a zajtra, budeme rozprávať o mikroprojekte so ZŠ a ZUŠ
Strání – 3.5.
program ku Dňu matiek 6. 5.
akcia Podolský viacboj ku Dňu detí 1.6.
Lopenický zraz priateľstva pre 8. a 9. ročník so ZŠ a ZUŠ
Strání – jún 2012
Majstrovstvá školy v atletike – máj 2012
Podolská desina 7. ročník – máj 2012
Janka Schreiberová
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Vitajte v Materskej škole „USMIATE SLNIEČKO“
Chceme sa hrať, učiť sa a smiať...

Celý kolektív materskej školy sa snaží o to, aby boli naše deti
usmiate a šťastné a aby radi navštevovali materskú školu. V
tomto školskom roku 2011/2012 máme v prevádzke dve triedy
s počtom 45 detí, z toho 25 detí predškolského veku.
Aktivity poriadané počas roka:
Začiatok školského roka začíname pravidelne odprevádzaním prvákov do kultúrneho domu na slávnostné otvorenie
nového školského roka.
V októbri pri príležitosti mesiaca úcty k starším si pozývame
do materskej školy bývalé zamestnankyne, pre ktoré pripravia
pani učiteľky s deťmi program. Navštívili sme dôchodcov v ich
klube a vystúpili tiež s krátkym programom aj na ich výročnej
schôdzi v kultúrnom dome.
December sa niesol v
znamení príprav na Mikuláša
a Vianoce. Mikulášska besiedka sa konala spolu s rodičmi.
Medzi deti prišiel Mikuláš,
ktorému deti ukázali, čo všetko
sa už v materskej škole naučili.
Čas od Mikuláša do Vianoc ubehol veľmi rýchlo. Deti si vyzdobovali stromček rôznymi ozdobami, ktoré si zhotovovali počas
tvorivých hier a pritom si spievali vianočné piesne a koledy.
Vianočná besiedka sa niesla v duchu zvykov štedrého večera. Spoločne sme zasadli k slávnostne prestretému stolu, aby
sme si pripomenuli zvyky našich predkov. Na deti čakalo ešte
veľké prekvapenie pod rozsvieteným stromčekom. Okrem hračiek dostali nové stoly do jednej triedy, na čo nám prispel náš
sponzor, majiteľ firmy GIMI, Miroslav Mrekaj. Aj touto cestou
mu chceme vysloviť veľké poďakovanie.
30. decembra sa pani učiteľka Mária Ščepková zúčastnila
s deťmi slávnostného uvítania do života, krátkym programom
privítali novonarodené deti.
6. februára bol zápis detí do 1.ročníka ZŠ. Zúčastnilo sa
ho 25 detí, ktoré navštevujú MŠ. Rodičia piatich detí požiadali
o odloženie povinnej školskej dochádzky o jeden rok, z dôvodu
nezrelosti na školskú dochádzku.
21. februára nachystali mamičky masky pre deti ku karnevalu, pani učiteľky nacvičili pestrý fašiangový program a tety
upratovačky pripravili chutné
šišky a čaj.
V mesiaci marec bol zápis
detí do MŠ na šk. rok 2012/2013.
Rodičia spolu s deťmi mali možnosť prezrieť si priestory materskej školy. Prijali sme 23

tri roky. Plánujeme od septembra dve triedy s počtom 42 detí.
Už po druhýkrát sme sa zapojili do projektu „Revitalizácia
materských škôl 2012“.
Získané financie z I. projektu sme využili na vybavenie školského dvora novými preliezkami. Toho času sme v očakávaní
vyhodnotenia výsledkov projektu, ktorý sme predložili v polovici
marca. V prípade úspešnosti budeme pokračovať vo vybavení
telocvične vhodným náradím a náčiním.
13. apríl „DEŇ NARCISOV“, zapojili sme sa tiež do zbierky
spolu s deťmi.
Ďalšie akcie, ktoré nás ešte čakajú:
Bude to Deň matiek v máji, MDD a opekačka s rodičmi v mesiaci jún. Na konci školského roka organizujeme rozlúčku s predškolákmi za účasti rodičov, kde na konci programu deti dostanú
osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.
Jozefína Červeňanská, ZRŠ pre MŠ
ČLENOVIA NÁŠHO POĽNOHOSPODÁRSKEHO
DRUŽSTVA V PODOLÍ BILANCOVALI
Dňa 20.4.2011
sa v spoločenských priestoroch
PD Podolie konala
výročná
členská
schôdza, ktorá sa
pre malú účasť starších členov začala
o hodinu neskôr. Z
tohto dôvodu, predseda PD vo svojom diskusnom príspevku uviedol, že by sa
mali odkúpiť členské podiely od členov, ktorí sa nezúčastňujú
výročných členských schôdzí. Prítomní členovia s ním súhlasili.
Schôdzu
zahájil podpredseda PD
Ing. Haluza
privítaním
členov
a
hostí, medzi
ktorými bola
i
starostka
obce Podolie, Mgr. Anna Čechvalová.
Po voľbe návrhovej a mandátovej komisie a overovateľov
zápisnice, vystúpila s výročnou správou o výsledkoch hospodárenia za rok 2011 ekonómka PD pani Halásová.
Vo svojej podrobnej správe oboznámila prítomných o
dôležitých hospodárskych a ekonomických ukazovateľoch:
PD Podolie hospodári na výmere 1 914,34 ha verifikovanej
pôdy, ktorá sa nachádza v 9 katastroch obcí Podolie, Očkov,
Hrachovište, Višňové, Častkovce, Pobedim, Krajné, Kostolné
a Vaďovce.
Družstvo dosiahlo v roku 2011 výnosy vo výške 3 685 747 €,
čo je nárast oproti roku 2010 o 6 %, z čoho tržby za vlastné
výrobky predstavovali 2 435 922 €, nárast oproti minulému
roku 15%.
Tržby za mlieko v hodnotiacom roku boli 663 170 €, čo je
v porovnaní s rokom 2010 nárast o 11%. Priemerná dojivosť
na dojnicu bola 5 797 l, priemerná denná dojivosť 15,87 l na
dojnicu. Predajná cena mlieka na 1 l/0,31 €. Náklad na výrobu
1 l mlieka je 0,32 €. Boj so spracovateľmi mlieka ako prvovýrobcovia prehrávame, nedokážeme ho predať so ziskom čo len
1 cent. Veľkou mierou k zvyšovaniu produkcie mlieka prispela
rekonštrukcia objektov pre hovädzí dobytok, ako aj kvalita objemových krmovín, na ktorú sa sústredili výrobní technici. V tomto snažení nám úspešne pomáha firma Schauman. Z pohľadu
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úžitkovosti tieto faktory prispeli k nárastu výroby mlieka. V roku
2011 sme vyrobili 1880,90 t kvalitných krmovín.
Tržby za rastlinnú výrobu v roku 2011 dosiahli 1 448 075 €,
čo je z celkových dosiahnutých tržieb 59%. Najproduktívnejšou
plodinou bola cukrová repa. Tiež kukurica osivová je dôležitá
plodina z ekonomického pohľadu. Ďalšie pestované plodiny,
dôležité z ekonomického hľadiska sú kukurica osivová,
obilniny, repka ozimná a slnečnica. Výnos u repky ozimnej pri
výmere 177,56 ha bol 1 242,24 € / ha. Na výmere 417,82 ha
sme dopestovali 2 393,10 t pšenice. Výnos z ha je 5,72 t.
Na výmere 48,20 ha sme dopestovali 368,90 t jačmeňa jarného.
Okrem rastlinnej a živočíšnej výroby sme sprevádzkovali aj
kovovýrobu.
V roku 2011 nám bol poskytnutý úver na zakúpenie nového
CNC stroja vo výške 238 000 € a 447 220 € na rekonštrukciu
veľkokapacitného kravína, pozberovej linky a dofinancovanie
závlah. Do konca roka sme splatili z celkového úveru 259 592 €.
PD zamestnáva 69 stálych zamestnancov a na už spomínané rekonštrukcie využíva brigádnikov z radov nezamestnaných, z obcí Podolie a Očkov.
Predseda PD Ing. Ján Gúčik predniesol podnikateľský
zámer na rok 2012, v ktorom oboznámil prítomných so štruktúrou pestovaných plodín a plánovaným počtom hospodárskych zvierat.
Plán osevu na rok 2012.
Pšenica ozimná 411 ha, jačmeň ozimný 27 ha, repka ozimná 37 ha, pšenica jarná 53 ha, jačmeň jarný 133 ha, ovos 35
ha, slnečnica 175 ha, cukrová repa 143 ha, kukurica osivová
75 ha, kukurica zrnová 200 ha, kukurica silážna 114 ha, lucerka
140 ha, TNOP 212 ha, lúky 43 ha, proso 6 ha, sad 56,11 ha.
Stav hospodárskych zvierat 370 ks kráv, pri dojivosti 19l na
dojnicu.
Na záver pozval predseda PD prítomných na
obed, spojený s príjemným
posedením a postupne sa
venoval dlhoročným členkám a členom. Po družnej
debate sa im poďakoval za Najstaršie členky družstva na schôdzi
pani Straková a Masárová Jolana
účasť a vyjadril želanie, aby
sa takto stretli aj o rok.
Ing. Ján Gúčik, predseda PD
Ako sme sa v rámci Dňa Zeme zapojili do aktivít projektu „Vyčistime si Slovensko“
„Najkrajší kút v šírom svete je moja rodná Zem,
zelený sad v plnom kvete je moja rodná Zem...“
Keď som sa jedno
jarné nedeľné popoludnie vybrala do okolia
Podolia, presnejšie na
Drahy, časť za našou
dedinkou,
kam
sa
dostanete z hradskej
okolo domu p. Irenky
Bobockej, spomenula
som si na slová krásnej piesne o rodnej Zemi a zaplakala som.
Táto lokalita je blízko pri mojom rodnom dome, ako deti sme sa
na Drahy chodili hrávať, skákali zo stohov, lyžovali sa s tatom
na malých kopčekoch, liezli po stromoch, oberali čerešne. V
tejto časti obce som už dávno nebola a vybrala som sa tam
hlavne preto, že sme na škole chystali aktivity ku Dňu Zeme
a oslovili sme aj obec, či s niečím nepotrebujú v obci pomôcť.
P.starostka ma požiadala, aby sme jej pomohli práve v tejto

časti Drahy, preto som chcela vidieť, kým sem pošleme deti,
ako to tam vyzerá. Niečo neuveriteľné. Smetisko začínajúce
hneď pod tabuľkou Zákaz vysýpať smeti. Ale keby len tu, ťahalo sa to popri ceste v jarku až hore smerom na kopanice. Smeti,
smeti, smeti... Potom som si prešla cestu okolo hradskej pri
Trojičke, Hlbokú, poľnú cestu popri potoku za mostom oproti
cintorínu smerom k Cagaléch studienke. A všade špina, špina,
špina... Roboty pre regiment...Hádam aj pre celú obec.
A tak sme sa na porade s učiteľmi 2. stupňa dohodli a rozdelili všetky ľudské sily, techniku a rajóny. V piatok 20. apríla sme vybosorovali dobré počasie a začali s očistou okolia.
Začínali sme v triedach prvou triednickou hodinou, kde triedni
učitelia vysvetlili žiakom význam aktivít, viedli diskusie, ukazovali fotky z okolia, zahrali sa kvíz. Okolo deviatej sme už
boli v teréne. Žiaci si mali priniesť pevnejšie pracovné rukavice,
kto nemal, vyfasoval plastové rukavice, nižšie ročníky doniesli
hrable, metly, každá trieda dostala mechy, vzali sme káry a išlo
sa. Pracovali sme na viacerých frontoch:
• najmladší žiaci z 5.A a 5.B ostali v areáli školy s p. uč.
Rosinskou a p.uč. Čičalom, zametali chodníky okolo školy a v
areáli školy, vyhrabávali lístie z trávnikov, zbierali haluze, strihali kríky
• chlapci zo 6.A pod vedením p.uč. Kozáka, vedúceho akcie,
pracovali okolo bežeckej dráhy a vonkajších školských športovísk aj v areáli materskej školy, naše športoviská a areál už
dávno nevyzerali tak, ako super vyzerajú teraz
• dievčatá zo 6.A sa vybrali s p.uč. Kusovskou zbierať smeti
poza školu, okolo obecných futbalových ihrísk, cez poľné cestičky za ihriskami a vyšli až po sv.Urbanka, vyzbierali veľký
úsek a hoci sa nezdalo, že v tejto časti toho toľko bude, doviezli
veľa mechov plných smetí
• decká zo 7.A čistili so mnou a p. zást. Gahérovou obe strany hlavnej cesty od školy dole až po Trojičku. Plánovali sme
pokračovať v Hlbokej, ale odvolali nás deviataci, ktorí na Drahách potrebovali pomocnú ruku a tak sme sa po jedenástej
presunuli na Drahy a pomáhali s odpratávaním smetiska
• ôsmaci zase s p. uč. Kikom a p. uč. Janovickým čistili jarok
od mosta oproti cintorínu smerom na Cagaléch studienku. Treba povedať, že v tejto časti už obec popracovala, začalo sa to
tu klčovať a čistiť od prerasteného krovia a zeliny, kus jarka už
začína vyzerať k svetu, no pod zlikvidovaným porastom ostalo
veľa smetí a bolo úlohou ôsmakov vyzbierať to
• deviataci ako najstarší dostali ten najhorší úsek – spomínané Drahy. Všetka česť deviatakom, pretože sa s vervou pustili
do upratovania neporiadku vytvoreného našimi spoluobčanmi
a zanechali za sebou kus vyčistenej prírody. Radím občanom,
ktorí tam chodia, aby sa išli pozrieť teraz, kým je to vyčistené.
Zvládli sme aj so siedmakmi kus, nie však všetko. Ku koncu už
v Hlbokej za plotom nebolo kam dávať smeti. A tak horná časť
Dráh ešte potrebuje dočistiť.
Všetky vyzbierané smeti vozil p. uč. Čechvala so
žiakom Jarom Čechvalom na
obecnej multikáre do zberného dvora v Hlbokej. Vyviezli
do Hlbokej 8 plných multikár
len zo smetiska na Drahách.
Aj týmto ďakujem za našu
obec, za ľudí, ktorým záleží, kde žijú, za našu prírodu, za matičku Zem všetkým našim žiakom aj učiteľom za pomoc pri očiste
nášho okolia. Tých smetí je však po okolí tak veľa, že za jeden
vyučovací deň našich aktivít sa nám nedalo obsiahnuť všetko. Osobne si myslím, že teraz by sa mal nasadiť ďalší ľudský
faktor – dospelí, verejné brigády pre všetkých, ktorí chcú žiť v
peknej dedinke a občas si vyjsť do čistej prírody. Apelujem na
všetkých občanov – bielych aj Rómov, aby to, čo sme vyzbie-
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rali, nezahádzali zase ďalšími smeťami. Je pre mňa osobne
nepochopiteľné, že nie sme schopní naučiť sa elementárnym
veciam – že smeti patria do smetnej nádoby a nie do prírody.
Stačí prejsť kúsok za hranice na Moravu a takú špinu nevidíte.
A to sme boli jeden národ.
Naša škola má vo svojom školskom programe zakompovanú aj environmentálnu výchovu žiakov, dokonca aj v názve
nášho programu POJEM (pod písmenkom E). Nechceme, aby
ostávalo len pri slovách na papieri, našimi aktivitami vzťah k
prírode pretavujeme do života detí, učíme ich starostlivosti o
náš areál (triedy majú po mesiacoch rozdelené zbieranie smetí
v areáli školy), v jarných a jesenných mesiacoch sa na technickej výchove, tvorbe životného prostredia a ďalších predmetoch pracuje vonku na úprave obrovského areálu, ktorý máme
v správe, zbierame súťažne každý rok starý papier, malé aj
väčšie elektrospotrebiče, staré batérky, máme kontakty na firmy, ktoré toto od nás odoberajú, separujeme plastové fľaše.
Často nás hnevá, keď cestou domov vidíme po trávnikoch obaly z keksov, ktoré boli na obed. Apelujeme v reláciách na našich

žiakov. Mnohí to nespravia. A mnohí áno. A čudujeme sa? Veď
to vidia u dospelých. To smetisko na Drahách určite nespravili
deti. Ale naše deti s tým dokázali pohnúť. Tak im to nepokazte a
pridajte sa k nám, ktorým záleží na čistote prostredia, v ktorom
žijeme.
„Tá jediná a nie iná má pre mňa najviac krás,
a preto verný chcem jej ostať po celý čas...“
Janka Schreiberová, riaditeľka školy

⚫ PODOLSKÝ CHÝRNIK ⚫
VÍTAME DO ŽIVOTA

ROZLÚČILI SME SA

Gábová Kristína 45
Mozga Zdenko 104
Chromek Matúš 271
Halčinová Viktória 270
Lakatošová Sára 129
Lakatošová Vanesa 417
Bigoš Matúš 813

NA SPOLOČNÚ CESTU ŽIVOTOM
VYKROČILI
Mašánová Mária 583
Tibor Majdiš a Ing. Katarína Václavová 712

Cagalová Melánia 565

Ing.Andrej Radošinský a Martina Kolárová 578

Augustínová Zuzana 241

Ján Tomašovič a Eva Maráková 725

Cagala Ján 651

Branislav Bušo a Martina Macháčová 29

Masár Miroslav 747

Michal Gúčik a Lejla Wannousová 386

Masárová Milada 647

Ing. Róbert Augustín a Barbora Kužmová 815

Vičíková Janka 895
Vičíková Judita 893

POĎAKOVANIE
Ďakujem všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť na poslednej ceste
životom s mojim manželom a otcom

Cagalová Jolana 309
Piscová Paulína 232
Malina Jaroslav 435

Miroslavom Ščepkom.

Ščepko Miroslav 840

Ďakujem pánovi farárovi za prekrásne slová, pani starostke
a všetkým, ktorí mi ponúkli pomoc a stáli pri mne.

Masárová Anna 127

manželka, deti a ostatná rodina

Augustín Jozef 76
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FUTBAL

Futbal V. liga Sever „DOSPELÍ“
Po skončení jesennej časti ročníka 2011/2012 figurovalo mužstvo dospelých na 5. Mieste s 24 bodmi a skóre 22:17. Umiestnenie mohlo byť aj lepšie, ak by sme v
posledných dvoch kolách získali viac ako 1 bod. Zimná
príprava začala 7.1.2012, odohrali sme 9 priateľských
zápasov- 5 víťazných, 2-krát sme prehrali a 2-krát remizovali. Súčasťou zimnej prípravy bolo aj sústredenie, od
2.2.2012 do 5.2.2012, v Starej Myjave. Zúčastnilo sa ho
17 hráčov a 2 členovia realizačného tímu. Po jesennej
časti skončili z rôznych dôvodov 2 hráči ( Kališ, Palkech
) a 1 prerušil pre školské povinnosti (T. Bobocký). Na
ich miesto prišli na hosťovanie 2 hráči - brankár Lukáš
Moravčík a záložník Tomáš Omasta, na prestup prišiel
Milan Ohrablo. Posledne menovaný neodohral ani jeden
jarný zápas. Súčasný káder tvoria títo hráči - brankári
– Lukáš Moravčík, Miroslav Vojtech, obrancovia - Martin Gúčik, Alexander Ščepko, Jaroslav Švajka, Martin
a Róbert Hrušovskí, Martin Udržal, záložníci – Milan
Ohrablo, Marco Udržal, Martin Červeňanský, Miloš Klčo,
Tomáš Omasta, Marek Gúčik, Marián Ivana a útočníci
Stanislav Hlaváč, Róbert Augustín a Juraj Uhlík.
V jarnej časti sme zatiaľ odohrali 6 zápasov, 5-krát sme
zvíťazili, jeden krát sme prehrali. Po dvoch tretinách odohratých zápasov sme zatiaľ na skvelom 4. mieste so ziskom 39 bodov (ale máme na ostatných stratu 1 zápasu).
Aj to je dôkaz, že angažovanie trénera Petra Vojtecha za
trénera mužstva dospelých urobilo vedenie dobrý ťah.
Do konca súťažného ročníka 2011/2012 chýba odohrať ešte 9 zápasov, 5 vonku a 4 doma. Verím, že po
ich odohratí budeme mať dôvod na radosť a že budeme môcť skonštatovať že všetci, či už hráči, realizačný
tím, funkcionári, sponzori urobili pre reprezentáciu obce
maximum.
Marián Babulic

Dorast
Zahájenie tréningového procesu v novom roku sa
uskutočnilo 13.01. 2012. Do zimnej prípravy nastúpilo 12
hráčov do poľa plus 1 brankár. V celej zimnej príprave
sme odohrali 1 halový turnaj v Bošáci za účasti mužstiev
z vyšších súťaží, kde sme obsadili 3. miesto a jeden prípravný zápas, ktorý bol zároveň generálkou pred novou
sezónou doma s Hornou Stredou. Počas zimnej prípravy
sme absolvovali 23 tréningových jednotiek plus spomínaný halový turnaj v Bošáci a zápas s Hornou Stredou.
Zimnú prípravu sme absolvovali v domácich podmienkach, za čo sa týmto spôsobom chcem poďakovať pani
riaditeľke ZŠ Podolie RNDr. Janke Schreiberovej, ktorá
nám vyšla v ústrety a umožnila využívať telocvičňu ZŠ.
Príprava prebehla s menšími nedostatkami, ktoré sa
prejavili v disciplíne a samozrejme tréningovej a zápasovej dochádzke. Zápasy, ktoré boli vopred dohodnuté
sa museli zrušiť na základe nízkeho počtu hráčov, čo sa
týka hráčskeho kádra, nepribudol žiadny nový hráč, skôr
2-3 hráči skončili s aktívnou činnosťou. Napriek týmto
skúsenostiam a tejto realite chcem poďakovať všetkým
hráčom, ktorí pristúpili zodpovedne k svojím povinnostiam ako aj pracovníkom klubu, ktorí nám zabezpečili
plynulý chod zimnej prípravy. Na záver by som chcel
poukázať na problém, že každým rokom klesá počet
futbalových nadšencov v tejto dorasteneckej kategórii a
preto je potrebné sa touto otázkou začať zaoberať, aby
si deti vytvorili kladný vzťah k futbalu ako takému!
Martin Matyáš
Futbal Starší žiaci
Po skončení jesennej časti 2011/2012 čakala na našich
žiakov päť mesačná prestávka. Samozrejme, že sme
sa počas tejto prestávky „neflákali“, nezaháľali sme ale
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práve naopak, plne sme sa venovali futbalovej príprave.
Pred začiatkom prípravy sme absolvovali aj 2 turnaje.
Jeden malý v Pobedime a druhý bol v Bošáci. Skončili sme na 4. mieste v konkurencii 5 tímov. S oficiálnou
prípravou sme začali 30. januára. Spolu sme absolvovali dovedna 32 tréningových jednotiek (do prvého majstrovského zápasu). Väčšiu časť prípravy sme strávili
v telocvični našej základnej školy. Zamerali sme sa na
všestranný pohybový rozvoj zameraný nielen na futbal či
kondičnú prípravu, ktorú poznáte v bežnom ponímaní.
Odohrali sme aj 3 prípravné zápasy. Vyhrali sme len
s Prašníkom 2:0 a ostatné dva sme prehrali, s Ostrovom 0:2 a Krajným 0:8. Som trošku sklamaný, že sme
neodohrali viac prípravných zápasov, ale počasie nedovoľovalo inak. Ale zas na druhej stránke je to aj dobre,
nakoľko náš káder sužovali zranenia hráčov a nemohli
sme nastupovať v zápasoch v plnej sile. Káder žiakov
tvorí spolu 17 hráčov. Odišiel len Strapatý do susedných
Častkoviec.
V prvom majstrovskom zápase sme si zmerali sily s
rovesníkmi z Lúky. Súpera sme deklasovali vysoko 11:0
(góly: 4 Drexler, 2 Hargaš, 2 Toráč Dušan, Makara, Hanic
Filip, Toráč Dominik), keď sme súperovi nedali žiadnu
šancu na strelenie gólu.
V tabuľke sme zatiaľ stále na 1. mieste, ale stíhajú
nás Čachtice a Očkov, len o 1 bod. Najdôležitejší zápas
nás čaká 29.4. o 10:30 hod práve v Čachticiach; potom
doma s Považanmi a vonku s Očkovom.
Držme našim žiakom palce a keď hrajú na domácom
ihrisku neváhajme NÁS prísť podporiť a tiež sa nebojte
priložiť ruku k dielu akoukoľvek pomocou. Každá pomoc
je vítaná! Ďakujeme
PRÍPRAVKA
Futbalová prípravka sa FUTBALU venuje tiež naplno a vôbec nazaháľa a nezaostáva. V počiatočnej fáze
„existencie“ sme s tréningami skončili 22. decembra

prehrali 13:8, vôbec sa za svoj výkon nemôžeme hanbiť
a rodičia môžu byť na deti právom hrdí. Chlapci ukázali,
že sa každým zápasom a tréningom zlepšujú. Na čom
však musíme popracovať je brankár, pretože bez obsadenia tohto postu sa futbal bude hrať ťažko.
Do prípravky pribudol aj nový hráč Karol Herák.
Srdečne ho vítame a veríme, že ho budú nasledovať aj
ostaní mladí chlapci, ktorých futbal baví a chceli by sa
mu venovať. Spolu je momentálne v kádri 14 detí. Verím,
že sa jeho rady rozšíria a deti sa budú môcť rozdeliť do
viacerých vekových kategórií. Dvere do prípravky majú
otvorené aj deti z okolitých dedín (Očkov, Častkovce,
Pobedim, Čachtice,...).
Treba poznamenať, že fungovanie futbalovej prípravky financujú rodičia, za čo im patrí veľká vďaka (tréner, cestovanie, pomôcky, občerstvenie,...). Veď v súčasnosti by to bez toho asi ani nešlo. Na väčšie náklady sa
však vždy nájde dobrá duša (sponzor), ktorá pomôže.
Väčšinou ide o materiálne zabezpečenie. Preto sa
musím touto cestou poďakovať sponzorom, ktorí veľmi
pomohli. Menovite Jozefovi Zámečníkovi (Energoclima),
ktorý financoval kúpu 15 lôpt a Róbertovi Augustínovi
(Travel & Transport), ktorý financoval kúpu nový dresov.
Obom patrí veľká vďaka. Verím, že k nim pribudnú aj iní
sponzori. Taktiež ďakujem aj riaditeľke miestnej ZŠ, pretože nám bez poplatku umožnila využívať telocvičňu aj s
náradím kedykoľvek počas celého zimného obdobia.
Neváhajme teda tiež podporiť aj našich malých nádejných futbalistov. Nech slová: “...budúcnosť futbalu je v
mládeži...“ nie sú len prázdnymi slovami ako sa to za
posledné desaťročia javí! Ak máte chuť, nápady a čo ja
viem čo všetko neváhajte ma kontaktovať.
Informácie a aj kontakt nájdete na našej internetovej
stránke: www.mladezoskpodolie.wz.cz
Rastislav Bobocký

FUTSALOVÝ KLUB DRAGONS PODOLIE

2011 a potom som dal našim malým chlapcom dvojmesačnú pauzu. Nech si trošku oddýchnu, poprázdninujú,
podovolenkujú či zalyžujú. S opätovným trénovaním
sme začali 1. marca. Trénujeme pravidelne dvakrát do
týždňa, utorok a štvrtok o 15:00. Stihli sme odohrať už aj
jeden zápas proti rovesníkom z Moravian n/V. Hoci sme

Vážení športoví priatelia, sympatizanti športu.
Ako iste viete, v Podolí vznikol vo februári 2011 Futsalový klub. Zakladateľom bol
Rastislav Bobocký, ktorý sa stal
zároveň aj jeho predsedom. Bez
pomoci a podpory ďalších zainteresovaných ľudí by však klub nemohol fungovať. Sú to
najmä Ivan Bobocký st., Ján Bobocký, Gabriel Makara.
Hlavným sponzorom je Ján Bobocký a tiež obec Podolie,
ktorá poskytla dotáciu.
Myšlienka založenia futsalového klubu vznikla spontánne, keď R. Bobocký a G. Makara chceli vyskúšať
niečo nové, nejakú novú odnož futbalu. Začiatky neboli
vôbec jednoduché. V marci 2011 sme začali s tréningovými jednotkami vo Vrbovom, pretože tam je telocvičňa
zodpovedajúca futsalovým normám. Vyvrcholením tejto
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prípravy bola júlová účasť na turnaji NIVA CUP v Ľuborči, kde sme obsadili výborné 4. miesto v konkurencii 12
mužstiev. Po tomto turnaji sme si dali prestávku a v septembri sme sa už museli rozhodovať či sa prihlásime do
II. slovenskej futsalovej ligy- Openligy. Spočiatku to vyzeralo, že sa Openliga „v Podolí hrať nebude“. Išlo najmä
o problémy s kádrom a financovaním klubu (nájom, cestovné, rozhodcovia). Ale nakoniec sme sa rozhodli, že
sa do Openligy 2011 – 2012 prihlásime. Domáce zápasy
sme hrávali v športovej hale v NM a trénovali sme vo
Vrbovom.
V prvom roku pôsobenia sme mali skromné ciele, ktoré
sa podarilo naplniť. Vedeli sme, že nemôžeme očakávať
veľké výsledky v prvom roku pôsobenia a ešte, keď nikto
z kádra nehral dovtedy futsal. Počas celého súťažného
ročníka sme boli viac ako vyrovnaným súperom všetkým
účastníkom. Neraz sme potrápili favoritov súťaže (Nové
Mesto, Čadca, Žirafa Žilina) a dokonca sme vyhrali aj
nad favorizovanou Žirafou Žilina. Hoci to bolo naše jediné víťazstvo, vôbec to neberieme tragicky. Svoje ciele
sme splnili. Často sme však platili „nováčikovskú daň“,
keď sme doplácali na nepremieňanie gólových šancí, čo
nás neraz stálo lepší výsledok i viac bodov. Svoje pôsobenie v prvom roku pôsobenia sme skončili vo štvrťfinále
play-off, kde sme dvakrát prehrali s favorizovaným Novým Mestom.
V kádri sa celkovo vystriedalo až 21 hráčov. Veľa z
nich v priebehu sezóny skončilo z rôznych dôvodov. Na
konci súťaže káder tvorili: brankári I. Bobocký, M. Trebatický; hráči R. Bobocký, M. Halán, G. Makara, R. Augustín, L. Červeňanský, T. Bobocký, M. Směřička, J. Halás,
M. Masár, P. Guriš, M. Ostrenka, M. Helík, O. Horečný.
Začiatok novej sezóny 2012 – 2013 je na programe až
koncom októbra. Dovtedy je na pláne zúčastniť sa na 2
– 3 turnajoch: Niva cup Ľuborča, MIBA cup Banská Bystrica a aj turnaj v Pobedime.
Všetkým sponzorom, podporovateľom, priaznivcom,

sympatizantom sa chceme touto cestou poďakovať a
veríme, že aj v budúcom roku nás podporíte a prídete
povzbudzovať.

VOLEJBAL
V obci sa stále udržuje i amatérske volejbalové
družstvo, ktoré vzniklo ešte pred vyše 20-imi rokmi. Keď
v ňom začali hrávať i učitelia z našej základnej školy, stalo
sa súčasťou tímov škôl obvodu Nové Mesto nad Váhom.
V tomto spoločenstve sa konajú pravidelne súťaže, ktoré organizuje každá škola jeden krát do roka. I keď už
medzi našimi hráčmi nie sú naši učitelia, družstvo v tradícii pokračuje. U nás sa vždy koná turnaj začiatkom júna
a tak tomu bude i tento rok. Do spolku nám pribudli v
minulom roku i hráči z Pobedima a učitelia z Uherského
Brodu, kde sme začiatkom roka odohrali dobrý turnaj.

Podolie v Uherskom Brode reprezentovali, zľava Peter
Čechvala, Ján Charvát, Ján Krška, Renáta Sláviková,
Katka Babulicová, Aleš Tinka

OZNAMY OBCE
Obec týmto upozorňuje a žiada svojich občanov, aby nedávali zo svojich domácností žiadny odpad (napr. ani
domáce spotrebiče, železo, papier, konáre, starý nábytok a pod.) žiadnym osobám, ktoré na odvoz, skladovanie a
likvidáciu odpadu nemajú oprávnenie. Ako pôvodcovia odpadu, ste zodpovední, za jeho zákonnú likvidáciu. Obec
Vám odvezie akýkoľvek odpad, ktorý nedáte do nádob na komunálny odpad, papier, sklo alebo plasty. Obec na likvidáciu odpadu na nezákonných skládkach vynakladá veľa peňazí i z Vašich daní, ktoré by sme mohli i lepšie využiť
(napríklad na opravy ciest a chodníkov), ročne je to asi 15 777,- €. Z uvedených dôvodov pri takejto nezákonnej
likvidácii odpadu bude postihovaný pokutou i jeho pôvodca. V roku 2011 odviezla obec z čiernych skládok a veľkých
kontajnerov 336 ton odpadu, za jeho uskladnenie sme zaplatili 10 580.- € a za odvoz 5 197.- €. Množstvo vyvezeného odpadu zo 120 l nádob od občanov bolo v minulom roku 310 ton. Pre porovnanie uvádzame, že viacej odpadu
vyvážame z kontajnerov a čiernych skládok, ako od občanov. Cena za zneškodnenie jednej tony odpadu na skládke
stojí 31,49 €, plus vývoz.
Znovu upozorňujeme majiteľov psov, ktorí si za každého svojho psa, staršieho ako 6 mesiacov, nezaplatili daň za
rok 2012 (mali tak urobiť bez vyzvania do 31.1.2012 vo výške 4.- €) a takto bezodkladne neurobia, bude im k tomuto
poplatku pripočítaná i pokuta za nedodržanie povinnosti. Taktiež každý pes v dedine musí nosiť známku, ktorú ste
obdržali na obci, pri zaplatení dane za psa.
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