VYDÁVA OBEC PODOLIE ROČNÍK XII.

Apríl 2010

Bezplatne

Najbližšia celodedinská udalosť

HODY Podolie 2010
Program:
Kolotoče, stánky a iné hodové atrakcie
Piatok, sobota, nedeľa – cesta Žľab
Sobota 24. apríla 2010
19.00 h

Diskotéka v kultúrnom dome

Nedeľa 25. apríla 2010
11.00 h

11.00 h

12.00 h
16.00 h

Otvorenie areálu Parku miniatúr, vstup voľný
(poobede tu bude vystavený drevorezba erbu
Podolia)
otvorené do 19.00 hod.
Slávnostná svätá omša v Kostole Sv. Juraja
(na Sv. omši bude posvätená drevorezba erbu
Podolia)
Remeselníci – areál Parku miniatúr
Vystúpenie dychovej hudby Drietomanka
– areál Parku miniatúr

Futbalové zápasy:
13.30 h Dorast
16.00 h Mužstvo „A“

Podolie – Soblahov
Podolie – Veľké Bielice

Cesta sv. Juraja – cesta svätosti
Každá doba má svoje krásy i pády. Každá epocha vysiela signál
do budúcna a ponecháva stopy dejinám. Aj táto naša! Sme
nad misou a tanierom, vy ahli sme slávnostný príbor – inak
by sme mohli povedať: hodujeme.
Hody spomína už sv. Pavol apoštol vo svojich listoch. Hovorí
o agapé – hodoch lásky – hos ne veriacich, kde neboli rozdiely, ale súzvuk pokoja a solidarity, ale aj Duch Pánovej prítomnos . Tieto hody sa konali ako prirodzené pokračovanie
spoločenstva po sv. omši. Keď sa nasý la duša, mohlo aj telo
pocí ť príjemnú chuť jedla, ktoré sa prijímalo s vďakou voči
Stvoriteľovi.
Sv. Juraj patrón našej farnos a chrámu nie je dobrodruhom
zo stredovekých legiend, ale je to svätec so všetkým, čo k svä-

Erb PODOLIA, reliéf – drevorezba,
autor Ing. Marian Hu ra, Zákamenné
Pre obec zabezpečil Jozef Chromek.
Erb Podolia, Sv. Juraj, reliéf - drevorezba, bude posvätený na
Sv. omši v nedeľu 25. apríla 2010 v kostole Sv. Juraja v Podolí
a poobede bude vystavený v areáli Parku miniatúr. Neskôr by
mal byť umiestnený na vstupe do Podolia od Nového Mesta
nad Váhom, na začiatku dobudovaného revitalizačného projektu obce, pred cintorínom.
tos patrí. Keď slávime hody vo Veľkonočnom období, nie je
možné nevidieť Ježiša Krista, ako pri Poslednej večeri láme
chlieb a podáva kalich: „Toto robte na moju pamiatku.“ Hody
sú o tom, do akej miery naša duša túži po duchovnom pokrme. To nie je len o tradičných hodnotách človeka, ale aj o ceste k svätos . O prioritách...
Naša dedina a farnosť môže byť obyčajná, ale môže byť aj
svätá... Jeden svätec – sv. Juraj sa na nás díva i smerom do
kostola ale i smerom do dediny. A my? Nádejní svätci? Zvolíme
si len život dobrodruhov alebo skôr život svätcov? Rozhodnúť
sa nemusí byť ťažké, ale vytrvať na dobrej a správnej ceste to
chce obety!
Tak nech nám sv. Juraj mučeník pomáha, aby sme aj v tento
rok na hody napísali pre dejiny stopu svätos !
Štefan Šoka, farár
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Vážení spoluobčania!
Chcem sa Vám prostredníctvom našich obecných novín
opäť po štvrťroku prihovoriť a informovať, čo nové sa v obci
udialo. V marci obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet na
rok 2010. Pre obec je rozpočet východiskovým dokumentom, podľa ktorého obec hospodári. V tomto roku musíme
vystačiť s menším rozpočtom ako v minulom roku, v dôsledku
hospodárskej krízy. Keď sme v roku 2009 dosiahli príjmy obce
490.650.-€ ( 14,7 mil.Sk), pre tento rok budú krátené podielové dane od štátu o cca 34.650.-€ (1,05 mil. Sk) V minulom
roku sa nám podarilo hospodáriť tak, že nám vznikol prebytok 146.595,42 € (4,4 mil.Sk), ktorý sme museli vytvoriť, aby
sme ho v tomto roku použili na spolufinancovanie pri čerpaní
prostriedkov z fondov EÚ a na financovanie inves čných akcií
v obci.
S príchodom jari a lepšieho počasia sa začali realizovať
dve stavby: polyfunkčný bytový dom s 15 dvojizbovými bytmi a rekonštrukcia rodinného domu č. 409. Na financovanie
komerčných priestorov v bytovom dome, ktoré budú vlastníctvom obce, sme vyčlenili 56.600,-€ (1,7 mil.Sk) na vyfinancovanie rekonštrukcie rodinného domu 100.000,-€ (3,01 mil.Sk)
a zvyšné financie potrebné na dokončenie tejto stavby budeme musieť riešiť úverom.
Rýchlo napreduje aj rekonštrukcia základnej školy. Doteraz bolo na škole preinvestovaných cca 332.000.-€ (10 mil.
Sk) realizátorom stavby a z rozpočtu obce nás realizácia stála
okrem povinného spolufinancovania 12.482,-€ (370 síc Sk)

Povinných 5% spolufinancovania je 30,330,-€ (914 síc Sk).
OZ schválilo použi e finančných prostriedkov na rekonštrukciu elektroinštalácií na tribúne futbalového štadiónu vo výške
spolu 12.585.-€ (379 síc Sk), z toho bolo už 5.000.-€ uhradené v roku 2009 a zbytok 7.585.-€ bude doplatené v roku 2010.
OZ schválilo ež spolufinancovanie projektu pred cintorínom
vo výške 22.785,-€ (686 síc Sk), čo je 5% z celkových nákladov na revitalizáciu 455.714.-€ (13,7 mil.Sk) a v súčasnej dobe
čakáme na podpis zmluvy o NFP ministrom Výstavby a RR SR.
Naša obec bola úspešná aj v projekte Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia. Výška nenávratného finančného
príspevku je 238 441,83 € a celkové náklady projektu sú 250
991,52 € (7,6 mil.Sk). Aj na tomto projekte sa bude musieť
obec spolupodieľať sumou 12 550,-€ (378 s.Sk).
Za aľ sa nám nepodarilo získať finančné prostriedky
na vybudovanie kanalizácie v našej obci o čo sa však opäť
pokúšame. V tomto roku chceme dobudovať verejné osvetlenie k materskej škole a miestnemu štadiónu.
Veľa akcií je začatých a dúfam, že sa nám ich podarí šťastne
ukončiť a vyfinancovať.
25. apríla bude naša obec žiť hodami. Pri tejto príležitos
by som chcela nám všetkým popriať hlavne pekné počasie,
našim futbalistom víťazstvo, Dychovej hudbe Drietomanka úspešný koncert, mládeži dobrú zábavu a nám všetkým
radosť z hodov.
Mgr. Anna Čechvalová
starostka obce

spomenie si ešte niekto na
vzhľad pôvodnej budovy ZŠ

V apríli 2010 má budova ZŠ už nové
podkrovie a zateplenie

počítačová fotografia po revitalizácii pred cintorínom

vzadu je pristavená nová šatňa

v hornej čas budú aj detské preliezky, lavičky, parčík

Strana 3

takto dlhé roky chátral dom č.s. 409 v čas Korytné

na jar 2010 ho obec pre svoje potreby prestavuje na 4 malé byty

po rekonštrukcii bude dom vyzerať asi takto

pôdorys dvoch malých bytov na prízemí

pamätáte si ešte na starý dom opro reštaurácie

múry domu a oplotenia už padali a nekrášlili našu obec

pohľad na budúcu bytovku z križovatky
staré stavby boli zbúrané a na jar 2010 tu začala firma ST
Inves ng stavať 15 bytovú bytovku s dvorom a parkoviskom
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XX. zasadnutie OZ Podolie
28. januára 2010
Uznesenie č. 173. Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje:
a) zmenu uznesenia č. 37
b) vstup obce do Miestnej akčnej skupiny (MAS) „Beckov – Čach ce
– Tema n“ . MAS je vytvorená ako občianske združenie podľa zákona č. 83/90 Zb., na účely čerpania prostriedkov z programu LEADER.
Spôsob zapojenia, práva a povinnos členov sú upravené stanovami
MAS. OZ obce Podolie berie na vedomie oboznámenie sa s Integrovanou stratégiou rozvoja územia MAS Beckov- Čach ce- Tema n
Uznesenie č. 174. Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje Zmluvu o poskytnu vkladu a postupe pri realizácií Intenzifikácie ČOV,
odkanalizovaní a zásobovaní pitnou vodou v Trenčianskom regióne č. KF/13/2009 z 11/2009 a spôsob povinného spolufinancovania v zmysle uznesenia Predstavenstva TVK, a.s. zo dňa 7.12.2009
o postupnom financovaní stavby verejného vodovodu.
Uznesenie č. 175. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ukončenie
nájomnej zmluvy zo dňa 30.07.2007, ktorá bola uzatvorená medzi
SALUTE – DUR s.r.o a obcou Podolie dohodou ku dňu 31.3.2010.
Uznesenie č. 176. Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje výšku
nájomného v KD na konanie diskotéky vo výške 600 €. Tento nájom
nezahŕňa náklady na energie a ostatné poškodené veci.
Uznesenie č. 177. Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje týchto
prísediacich Okresného súdu v Novom Meste nad Váhom na volebné obdobie rokov 2010-2014 za obec Podolie: Mário Palcút, Podolie
č. 734 a Ján Macháč, Podolie č. 709
Uznesenie č. 178. Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje:
a) dotáciu pre ZO chovateľov poštových holubov Podolie vo výške
200,-€
b) dotáciu pre SZPB ZO Podolie vo výške 200,-€
Prijímatelia dotáciu vyúčtujú podľa platného VZN č. 5/2010 o dotáciách.

XXI. zasadnutie OZ Podolie
11. marca 2010
Uznesenie č. 179. a) OZ schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2009
a Celoročné hospodárenie obce za rok 2009 bez výhrad, tak ako sú
dokumenty priložené v prílohe č. 2 a 3 k zápisnici.
b) OZ schvaľuje použi e prebytku rozpočtového hospodárenia na
tvorbu rezervného fondu vo výške 146.595,42 €..
Uznesenie č. 180. Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje rozpočet
ZŠ s MŠ na rok 2010, tak ako bol predložený.
Uznesenie č. 181. Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje rozpočet
obce Podolie na rok 2010 s výhľadom na roky 2011 a 2012.
Uznesenie č. 182. Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje čerpanie
rezervného fondu podľa schváleného rozpočtu za rok 2010, tak ako
je priložené podľa rozpisu v prílohe č. 6 tejto zápisnice.
Uznesenie č. 183. Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje použi e
finančných prostriedkov na eto inves cie:
a/ na dofinancovanie prác na rekonštrukcii ZŠ Podolie vo výške
12 482,- €
b/ na dofinancovanie prác pri rekonštrukcii elektroinštalácie na tribúne vo výške 7 584,89 €
c/ na rekonštrukciu rod. domu č. 409 vo výške 33 200,- €.
Uznesenie č. 184. Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje zmluvu o budúcej zmluve medzi obcou Podolie a firmou ST INVESTING
s r.o. o odkúpení nájomných bytov v bytovom dome, stavanom na
p.č. 788, k.ú. Podolie, cez ŠFRB v roku 2011 a o odkúpení nebytových
priestorov v tom istom bytovom dome, do vlastníctva obce.

Uznesenie č. 185. Obecné zastupiteľstvo v Podolí odkladá schválenie
priameho odpredaja podielu 288/1152 z p.č. 181/5, v k.ú. Podolie,
ktorému zodpovedá výmera 16m2 , pre Mar na Uhlíka a manželku
Katarínu Uhlíkovú, bytom Podolie č. 118.
Momentálne žiadatelia nespĺňajú podmienky k priamemu predaju
obecného majetku podľa novely zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 186. Obecné zastupiteľstvo po posúdení žiados pani
Stely Čechvalovej, bytom Podolie č. 452, neschvaľuje jednorázový
príspevok pretože obec nemá prijaté pravidlá pre poskytovanie príspevkov pre občanov v zlej sociálnej situácii. Sociálna komisia pripraví VZN o poskytovaní jednorazových príspevkov občanom, ktorí sa
nachádzajú v zlej sociálnej situácií. Po prija tohto VZN sa OZ bude
znova zaoberať žiadosťou pani Stely Čechvalovej.
Uznesenie č. 187. Obecné zastupiteľstvo v Podolí sa k žiados PD
Podolie zo 06.03.2010, doručenej na OcÚ Podolie 10.03.2010
a k žiados Energoclima, s.r.o., Piešťany, z 11.03.2010, doručenej na
OcÚ Podolie 11.03.2010 o odkúpenie pozemkov v k.ú. Podolie v čas
„Nad žadovú“ a „Pod kolným“ v smere na Podolské kopanice v objekte bývalého hospodárskeho dvora Podolie kopanice, uznieslo: Obecné zastupiteľstvo v Podolí odkladá rozhodnu e o žiados ach, pre ich
nekompletnosť a oneskorené podanie. Doporučuje žiadateľom svoje
žiados doplniť tak, aby o nich mohlo OZ rokovať a rozhodnúť.

Uvítanie novonarodených detí
a oslava 25. a 50. výročia
spoločného manželského života
v obci
Starostka obce Anna Čechvalová v posledných dňoch roku 2009
uvítala do radov našich spoluobčanov 19 novonarodených de .
Musíme povedať, že takéto množstvo de počas jedeného roka,
sa nám v obci nenarodilo už niekoľko rokov. Aj vďaka tomu sa nám
po mnohých rokoch začal znova zväčšovať počet obyvateľov našej
obce. Každé dieťa dostalo od obce, okrem malej hračky aj 66.- € ako
príspevok novonarodenému dieťaťu. Pri uvítaní okrem príhovoru
starostky obce, malým spoluobčiankom zarecitovali a zaspievali
de z MŠ Ema Ščepková, Simona Strapatá a Lea Hrušovská.
Po uvítaní de starostka obce zagratulovala manželom, ktorí slávili v roku 2009 striebornú a zlatú svadbu. 25 rokov spoločného
života oslávili manželia Ivan Zámek a Drahomíra Zámková, s.č.
101, Ing. Jozef Valo a Janka Valová, s.č. 186, Ján Cagala a Joze na
Cagalová, s.č. 718, Ľuboš Janega a Jana Janegová, s.č. 680. 50
rokov spoločného života oslávili Pavol Dlhovič a Anna Dlhovičová,
s.č. 646 a Karol Herák a Vilma Heráková, s.č.418. Prítomní dostali
od obce upomienkové darčeky. Všetkým oslávencom i my prajeme veľa ďalších krásnych a spokojných rokov spoločného života.
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D.

Rozpočet obce Podolie
pre rok 2010
Bežný rozpočet
PRÍJMY
Bežné príjmy spolu
Daňové
Výnosy dane z príjmov
Daň z nehnuteľnos
Dane za špeciálne služby
Nedaňové
Granty a transfery
Ostatné
Škola, prenesené kompetencie
Vlastné príjmy ZŠ
Daňové príjmy
Nedaňové príjmy
Granty a transfery
Vlastné príjmy RO s právnou subjek vitou
BEŽNÉ ROZP. PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY
Bežné výdavky spolu
Mzdy
Poistné
Cestovné náhrady
Energie, komunikácie
Materiál
Dopravné
Ru nná a štandardná údržba
Nájomné
Služby
Transfery v rámci verejnej správy
Transfery jednotlivcom a právnickým osobám
Transfery nefinančným subjektom
Splácanie úrokov v tuzemsku
BEŽNÉ ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU
Finančné operácie
PRÍJMOVÉ
Prijaté bankové úvery dlhodobé
Dlhodobý úver - dom korytné
Prevod fin.prostriedkov z RF
VÝDAVKOVÉ
Splácanie dlhodobých bankových úverov
Splácanie dlhodobých bankových úverov
Kapitálový rozpočet
PRÍJMY
Dotácia z MVRR SR
Predaj pozemkov
Dotácia z MH SR-verejné osvetlenie
Dotácia z MV RR SR-revitalizácia
VÝDAVKY
Nákup pozemkov
Nákup so véru
Nákup prevádzk.strojov
Prípravná a projektová dokumentácia
Realizácia stavieb a techn. zhodnotenia
Realizácia nových stavieb-bytovka
Realizácia nových stavieb-verejný vodovod
Realizácia nových stavieb-revitalizácia
Rekonštrukcia a modernizácia-ZŠ
Rekonštrukcia a modernizácia-dom korytné
Rekonštrukcia a modernizácia- VO
Základná škola s MŠ
VÝDAVKY
prenesené kompetencie
originálne kompetencie

2010
(€)

456 000,00
366 700,00
40 000,00
49 300,00
53 000,00
295 185,00
4 770,00
290 415,00
11 000,00
456 000,00
53 000,00
295 185,00
11 000,00
815 185,00

84 500,00
29 500,00
180,00
75 000,00
27 000,00
7 500,00
23 605,00
200,00
80 000,00
2 000,00
13 600,00
800,00
8 000,00
351 885,00

46
47
48
49
50
51
52
53
54

vl.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
PRÍJMY CELKOM
VÝDAVKY CELKOM

11 000,00
815 185,00
351 885,00
289 619,00
61 500,00
1 250 297,00
1 542 011,00
399 705,00
2 355 101,00
2 355 101,00

Tento rozpočet bol schválený Obecným zastupiteľstvom
v Podolí dňa 11. 03. 2010 pod číslom uznesenia 181/2010.
Mgr. Anna Čechvalová, v.r., starostka obce

DETSKÝ DEDINSKÝ
FAŠIANGOVÝ KARNEVAL
Tohtoročný DETSKÝ DEDINSKÝ FAŠIANGOVÝ KARNEVAL, ktorý usporiadala 7. januára 2010 obec Podolie v spolupráci so
ZŠsMŠ, sa podľa jeho účastníkov obzvlášť vydaril. Z hojného
počtu asi 300 návštevníkov z radov de , ich rodičov, či starých
rodičov, bolo 120 krásnych masiek. Všetkých zabával pozvaný
ŠAŠO. De tancovali, zapájali sa do rôznych hier, súťažili. Kto
chcel, mohol si dať na tvár namaľovať tvár inú, či len tak si
ju dať pomaľovať. O občerstvenie prítomných bolo postarané
a všetky de ako tradične dostali fašiangové šišky s jahodovou
penou alebo lekvárom, ktoré nám toho roku napiekla pani
Babulicová. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave, za krásnu, vydarenú, fašiangovú detskú veselicu, za krásne
a veselo prežité nedeľňajšie popoludnie.

289 619,00
35 000,00
100 000,00
154 619,00
61 500,00
35 000,00
26 500,00
1 250 297,00
578 177,00
1 200,00
238 000,00
432 920,00
1 542 011,00
10 000,00
1 700,00
15 000,00
10 000,00
56 600,00
33 853,00
455 700,00
608 608,00
100 000,00
250 550,00
399 705,00
290 415,00
109 290,00

VEĽTRH ITF SLOVAKIATOUR 2010
V Bra slavskej Inchebe sa v dňoch 21.-24.1.2010 konal najväčší slovenský veľtrh cestovného ruchu. Veľtrh patrí medzi
najpres žnejšie poduja a v Európe. Aj za podpory obce Podolie tu prezentovalo náš Trenčiansky kraj Matúšovo kráľovstvo
s Parkom miniatúr z Podolia. Otvoriť výstavu prišiel aj pán
prezident, účastní boli i niektorí členovia vlády a ež predseda nášho Trenčianskeho VÚC. Pán Juraj Hlatký, ktorý stánok
s propagáciou Parku miniatúr pripravil, nám povedal, že pri
celkovej návštevnos cca 80 síc návštevníkov sa asi každý
piaty zastavil pri stánku s propagáciou Parku miniatúr, vzal si
propagačné materiály a nechal si vysvetliť, kde Podolie s parkom nájde. O návštevu Parku miniatúr mali záujem hlavne
organizátori kolek vnych zájazdov, či cestovné kancelárie. Aj
takáto akcia je výborná forma propagácie a zviditeľňovania
našej obce.
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V utorok 16.2.2010 sme „úspešne“
pochovali BASU a ukončili fašiang
Pochovali sme basu, ukončili fašiang a začali 40 dňový pôst.
V utorok, pred popolcovou stredou, sa kultúrny dom naplnil
maskami a hosťami, ktorí sa len tak prišli zabaviť. Tradícia sa
asi ujíma, pretože tento rok prišlo i viac divákov, ako v roku
minulom a bolo i viac rôznych masiek (niektorí si vymenili aj
dve za večer). Návštevníci sa naozaj dobre zabavili. Tancovali
pri dychovke PODOLANKA a hudbe KT DUO. V predprograme
vystúpili naši „dôchodcovia“ s programom „vystúpenie de
z materskej školy“. Hlavným programom bolo ukončenie fašiangu a samozrejme pochovanie BASY. Bola to zábava a dynamický program sa páčil. Ďakujeme všetkým, ktorí v tomto
programe vystúpili: farárovi Eugenovi Schreiberovi, organistovi Palinovi Ondrejkovi, miništrantom Tomášovi Pavlechovi
a Adrianovi Macháčovi, rómskemu farárovi Jurajovi Marákovi
st., doktorovi oživovačovi Milanovi Macháčovi so sestričkou
Katkou Macháčovou, basmanovi Jurajovi Marákovi ml., pivárovi Majovi Palcútovi, hrobárovi Alexovi Dexlerovi, cigánkam
Kike Dudíkovej, Veronike Čechvalovej, Mar nke Marákovej
a Ľubke Gálovej, čer ci Anna Čechvalovej, čínkemu obchodníkovi Katke Červeňanskej, čertovi Jurajovi Vlčekovi, čer ci Júlii
Vlčekovej, sme arom Lenke Červeňanskej a Mar nke Dudíkovej, speváčkam Anne Makarskej, Dobruške Červeňanskej,
Márii Kičinovej, Janke Žákovej, Pravomile Marákovej, Janke
Schreiberovej, Janke Valovej, spevákom Jozefovi Červeňanskému st. a Jaroslavovi Masárovi, trubkárom Pavlovi Čechvalovi,
Petrovi Čechvalovi ml. a Jankovi Štefánikovi, huslistovi Dušanovi Klimekovi, scenáristovi a režisérovi Petrovi Čechvalovi st..
Samozejme poďakovanie patrí, dychovej hudbe PODOLANKA,
hudbe KT DUO, ale aj obsluhe v bufete Hele Masárovej.

Stretnutie nie každodenné
Dňa 9. apríla 2010 sa starostka našej obce stretla v Kultúrnom dome
Andreja Hlinku v Ružomberku s predsedom KDH
Jánom Fígeľom. Témou
stretnu a bola súčasná situácia a problémy
v komunálnej poli ke.

Našu obec navštívil
veľvyslanec Rumunska,
Jeho Excelencia pán Florin Vodita
Dňa 6. apríla 1945, pred 65 rokmi, nás oslobodila spojená Sovietska a Rumunská armáda. Pri Zemanovičovom mlyne padli dvaja
rumunskí vojaci. Obec Podolie v spolupráci so ZO SZPB v Podolí si
dňa 15. apríla 2010 uc la pamiatku obe 2. svetovej vojny. Oslavy
sa uskutočnili za prítomnos veľvyslanca Rumunska, Jeho Excelencie
pána Florina Voditu a členov oblastného výboru Slovenského zväzu
pro faš ckých bojovníkov Plk. v.v. Dr. Štefana Bumbála, Kpt. v.v. Ing.
Ján Sedílek, Pplk.v.v. Vladimír Ježko, Mudr. Miroslav Kusenda a Jeřala.
Pri tejto príležitos obec Podolie ocenila pamätnými listami občanov,
ktorí sa v ostatných rokoch zaslúžili o rozvoj obce, športu a kultúry.
Pamätné listy dostali: Veľvyslanec Rumunska Jeho Excelencia pán
Florin Vodita a armáda Rumunska – za oslobodenie našej obce, Jozef
Červeňanský - za rozvoj obce, Dušan Hanic - za rozvoj obce, Anna
Čechvalová – za rozvoj obce, Ján Gúčik – za rozvoj obce, Dušan Gúčik
– za rozvoj obce, Lenka Bulková – za rozvoj obce, Miroslav Hrušovský
– za rozvoj obce, Zuzana Holíková - za rozvoj obce, Peter Burza -za
rozvoj obce, Vlasta Masárová - za rozvoj obce, Jozef Gúčik - za rozvoj
obce, Róbert Augus n - za rozvoj obce, Peter Čechvala – za rozvoj
obce a kultúry, Ľubomír Kiko -za rozvoj školstva, Janka Schreiberová -za rozvoj školstva, Jozef Bielický - za rozvoj školstva, Juraj Hlatký
- za propagáciu obce a rozvoj turis ckého ruchu, Základnej organizácii Slovenského zväzu pro fašis ckých bojovníkov – za dlhoročné
prípravy osláv SNP, Dychová hudba Podolanka – za rozvoj kultúry,
Eugen Schreiber - za rozvoj kultúry, Anna Makarská - za rozvoj kultúry, Dobromila Červeňanská - za rozvoj kultúry, Vladislav Augus n
– za rozvoj športu, Jozef Kubrický – za rozvoj športu, Alojz Kubán - za
rozvoj športu, Jozef Zámečník – za rozvoj športu, Miroslav Mrekaj za rozvoj športu, Rudolf Bobocký - za rozvoj športu, Fran šek Krajčík
- za rozvoj športu, Vít čepko – za rozvoj športu, Bohumil Žinčík – za
rozvoj športu, Ivan Žinčík – za rozvoj športu, Stanislav Radošinský – za
rozvoj športu, Jozef Červeňanský – za rozvoj športu.
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Akými akciami žila škola v druhom V Podolí máme aj rezbára
polroku školského roka 2009/2010: Určite ste si už všetci všimli, že na konci
- uspeli sme v projekte cezhraničnej spolupráce so ZŠ Strání,
momentálne sme pred podpisom zmluvy, z peniažkov zariadime školskú knižnicu v novej budove, ak vity projektu
začneme uskutočňovať v septembri 2010
- usporiadali sme tradičný Fašiangový ples, ktorý mal opäť
veľký úspech
- Dedinský fašiangový karneval – 1.2.2010 – v spolupráci
s Obcou Podolie
- zápis de do 1. ročníka – 3.2.2010 – zapísaných 21 de , 9
de má odklad školskej dochádzky
- Mul mediálne prednášky o vesmíre – 12.2.2010 – nezisková
org. Pansophia nám predviedla programy Vesmírniček a Virtuálny vesmír, spolupráca so ZŠ Pobedim a ZŠ s MŠ Častkovce
- Krajské kolo programátorskej súťaže Bal k 2010 – 17.3.2010
– súťažilo u nás 38 de z Trenčianskeho kraja
- projekt Nie je škola ako škola, nie je žiak ako žiak – naši učitelia
absolvovali 3 kurzy vzdelávania o práci so začlenenými žiakmi
- 1.stupeň na klzisku – 18. a 31.3.2010 boli de 1.stupňa na
novomestskom klzisku
- divadlo Cisárove nové šaty - 24.3.2010 sa nám predstavilo
v našom KD divadlo Clipperton
- školské kolo Slávik Slovenska – 15.4.2010 – Terézia Porubská, Stanislava Klčová a Lenka Červeňanská postupujú do
okresného kola – spev ľudových piesní
- Deň narcisov – 16.4.2010 – vyzbierali sme 1.674.- €

Krajské kolo programátorskej súťaže Bal k 2010. Dva naše
my postúpili do celoslovenského kola.

Čo pripravujeme v blízkej budúcnosti:
- stále zberáme starý papier v rámci akcie Záchrancovia stromov
- ešte stále prijímame 2 % z dane z príjmov FO
- prvý školský Majáles – 7. mája 2010 v miestnom KD, vstupné 12 €, lístky sú v predaji na riaditeľstve školy
- celoslovenské kolo programátorskej súťaže – 14. – 16.mája
2010 – v našej škole a na našej fare bude spať cca 150 ľudí
z celého Slovenska, súťaží sa v SOŠ v Novom Meste nad
Váhom, budú prítomné aj televízie Pohoda a Ta3, naša škola
je hlavným organizátorom súťaže
- Deň Zeme – 23.4.2010 – 2 hod. súťaž kolek vov, 3 hod.
upratovanie dediny pred hodami
- Deň integrovaného tema ckého vyučovania – 3. a 4. mája
– inova vne vyučovanie, jedna téma sa prelína viacerými
predmetmi počas celého dňa, moderné metódy práce, podnecujúce tvorivosť žiakov
- Podolská desina – regionálna strelecká súťaž – máj 2010
- Deň ma ek - program
- Majstrovstvá školy v atle ke – máj 2010
- Podolský viacboj ku Dňu de – jún 2010
JŠ

Podolia, smerom na Pobedim sú otesané
kmene stromov a „vyrastajú“ z nich rôzne drevené postavy. Býva tu a po práci aj
vyrezáva náš nový spoluobčan Jozef Chromek. Navš vili sme ho a položili mu zopár
otázok.
Odkiaľ ste k nám prišli a ako je to s tým
Vašim vyrezávaním?
„Pochádzam z Oravy zo Zákamenného.
Vzťah k drevu mám od malička, už ako
malý chlapec som vyrezával. Ale len také
maličkos s nožíkom ako paličky, či píšťalky...
Až potom ako som sa presťahoval sem na
„dolniaky“ a zamestnal sa na Povodí Váhu,
lebo tu mám možnosť dostať sa k drevu.
Tu som začal vyrezávať už aj väčšie sochy
sekerkou, dlátom, ale i s motorovou
pílou.
A kde beriete námety a získavate vedomos o rezbárčení, keď nie ste v tomto
remesle vyučený?
Zúčastňujem sa rôznych rezbárskych sympózií na Slovensku, v Čechách a tento rok
som pozvaný aj do Poľska. V máji, chystáme v Piešťanoch v spolupráci s Povodim
Váhu a mestom Piešťany medzinárodné
rezbárske sympózium. Zúčastnia sa ho
šies rezbári zo Slovenska, Čiech a Poľska,
medzi ktorými budem aj ja. Čo sa týka
samotnej zručnos vedieť niečo robiť, na
to musí mať asi človek aj talent, hovorí sa
že „talent je vrodený, ale musíme sa v ňom
zdokonaľovať „.
Ako sa spája Vaša práca s prácou
v zamestnaní, čo Vám rezbárstvo dáva
a kde beriete námety na Vaše postavy?
Veľmi ma práca s drevom baví a napĺňa. Je
to pre mňa relax a každou novou pracou
sa zdokonaľujem.
Dôležité je mať v hlave predstavu, vedieť
čo chcete vytvoriť. Potom je to už ľahšie,
zbytok je už v cite a v zručnos rúk.
Aké drevo najviac používate na vyrezávanie?
Na vyrezávanie je najvhodnejšie lipové
drevo, pretože je mäkké, ale ja používam
najviac topoľové. V podstate sa dá vyrezávať z každého dreva.
Videli sme, že robíte rôzne námety, tak
pre de (dinosaurus, zajac, sova, prasiatko) ako i dospelých (tváre, postavy žien
i mužov). Čo Vás najviac na Vašej práci
teší?
Vždy ma poteší, ak sa diela ktoré vyrežem páčia ľuďom. Vtedy ma
moja práca baví a napĺňa, pretože vtedy má zmysel.
Ďakujeme za rozhovor a prajeme pánovi Chromekovi, aby mu to čo
najlepšie „rezalo“.
PČ
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⚫ PODOLSKÝ CHÝRNIK ⚫
K 31.12.2009 mala Obec Podolie 2002 obyvateľov.

VÍTAME DO ŽIVOTA
Švarcová Ester
Jankechová Barbora
Ray Patrik
Gúčiková Lucia
Klimo Dominik
Balážová Simona
Herák Dominik
Heráková Viktória
Masár Jakub

č.d. 296
č.d. 548
č.d. 324
č.d. 549
č.d. 247
č.d. 142
č.d. 851
č.d. 418
č.d. 279

Ondřej Husák a Lucia Heráková, č.d. 463
Mgr. Jozef Vatrt a Mgr. Barbora Wallová, č.d. 717

ROZLÚČILI SME SA
č.d.
č.d.
č.d.
č.d.
č.d.
č.d.
č.d.
č.d.
č.d.

A –mužstvo
V kádri mužstva dospelých došlo po jesennej čas , ktorá sa nie veľmi vydarila k dosť veľkým zmenám. Či to už bola veľká obmena hráčov, ale aj výmena na trénerských postoch. Hlavným trénerom bol
vymenovaný Mar n Matyáš a jeho asistentom sa stal ešte ak vny
hráč OŠK Podolie Rado Havrlent. Týmito zmenami chce vedenie OŠK
dosiahnuť lepšie výsledky a hlavne lepšie umiestnenie v tabuľke,
nakoľko súčasné umiestnenie po 19. kole nám nezaručuje účasť aj
v ďalšom ročníku V. ligy.
Z V R P
Skóre
Body
14. Podolie
19 4 2 13
19:36
14
Zápasy jarnej čas : Ľuborča – OŠK 2:0, Šimonovany – OŠK 2:0, OŠK
– Nováky 2:3, Veľké Uherce – OŠK 4:2, Zem. Kostoľany – OŠK 1:0

NA SPOLOČNÚ
CESTU ŽIVOTOM VYKROČILI

Rudyjová Mária
Behúl Dušan
Ščepková Katarína
Zámečníková Etela
Ščepková Mária
Zemko Emil
Bobocký Ladislav
Bublavý Jozef
Kment Jozef

OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB INFORMUJE

614
255
89
765
277
273
778
671
988

Oznamy obce:
• Obecný úrad v Podolí upozorňuje občanov, že dňa
10.5.2010 v čase od 08.00 hod. do 14.00 hod. bude vypnutý
elektrický prúd pre celé Podolie a záhradkové osady Borina
a Jalšovina.
• V obci Podolie sa začalo konanie o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim (ROEP), ktoré by
malo byť ukončené 28. februára 2013. Vyhláška s informáciami je vyvesená na úradnej tabuli obce na OcÚ Podolie.
• Obec ponúka do prenájmu priestory bývalého všeobecného lekára v zdravotnom stredisku (uprednostňujeme tu
zdravotnícku činnosť), stavbu bývalého zelovocu a mliekárne
a ež perspek vne od 01.01.2011 nové priestory v budovanom polyfunkčnom bytovom dome (rozdelené sú na tri samostatné čas ). Bližšie informácie na tel. č. 032 7794102, mail:
podolie@podolie.sk
Všetky nové udalos , oznámenia, lis ny, dokumenty, fotografie si môžete pozrieť na našej webovej stránke www.podolie.sk

U tohto mužstva treba zmobilizovať všetky sily, vyhýbať sa zraneniam a konečne prelomiť šnúru prehier. Hrá sa ešte 10 zápasov,
teda o 30 bodov. Veríme, že mužstvo dospelých nám pripraví viac
pekných futbalových zážitkov a poteší srdce svojich fanúšikov.
DORAST
Družstvo dorastu OŠK Podolie je v jarnej čas súťaže po 20. kole
na 6. mieste spomedzi 16 účastníkov. Cieľ, umiestniť sa v súťaži do
piateho miesta je splniteľný. Pod vedením trénera Rudolfa Bobockého, mužstvo začalo prípravu na jarnú časť 6. januára. Tréningov
sa zúčastňoval pomerne vysoký počet hráčov. V príprave sme odohrali 5 prípravných zápasov, z toho sme 3 vyhrali a 2 remizovali.
Majstrovské zápasy jarnej čas : OŠK Podolie – Bošáca 0:2, Dolná
Súča – OŠK Podolie 0:3, OŠK Podolie – Hor. Súča 1:3, Drietoma – OŠK
Podolie 4:1, OŠK Podolie – Tr. Turná 3:0, Nová Ves n/V – OŠK Podolie
2:2
Z V R P
skóre
body
6. Podolie
20 9 1 10
36:37
28
Káder mužstva tvoria to hráči:
Lukáš Klčo, Ján Toráč, Roman Červeňanský, Laco Červeňanský, Daniel Mrva, Ondrej Barančík, Miloš Klčo, Lukáš Gono, Juraj Babulic, Ľuboš Herák, Mário Bokor, Michal Gono, Viktor Bajan, Ľuboš
Tomášik, Patrik Gono, Mar n Bartek, Michal Masár, Tomáš Marák,
Viliam Toráč. Tréner: Rudolf Bobocký, Asistent: Daniel Radošinský
Toto mužstvo sa javí ako perspek vne aj k ďalšiemu súťažnému
ročníku, nakoľko z tohto mužstva pre vekovú hranicu odchádzajú
iba traja futbalis . Treba sa preto venovať podpore mládeži pri ich
futbalovom raste, aby sme našim futbalovým priaznivcom robili
radosť a dobre reprezentovali obec Podolie.
ŽIACI
Žiaci OŠK Podolie pod vedením trénera Ras slava Bobockého sú po
17. kole na poslednom 14. mieste. Tu treba pripomenúť, že naši
žiaci patria v súťaži k vekovo najmladším a aj výškovo najmenším.
Veková kategória 14 – 15 ročných, akoby nemala záujem o futbal
a šport celkovo. Treba pochváliť tých, ktorí hrajú, aj keď prehrali
doteraz všetky zápasy, že majú elán a chuť bojovať na ihrisku stále.
Opro jesennej čas súťaže, vidieť teraz na jar podstatné zlepšenie
ich futbalového kumštu a v budúcnos prídu aj lepšie výsledky.
Rudolf Bobocký
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