VYDÁVA OBEC PODOLIE ROČNÍK XII. Rozšírené vydanie December 2011 Bezplatne

Vianočné prebudenie
...krok, ďalší, krok za krokom. V tichu doznievajú kroky muža a zvieraťa, ktoré je osedlané ženou
v požehnanom stave. Pod nohami už nie je kamenná
cesta mestečka Betlehema ale len hlina a blato už
končiacej sa civilizácie. Sú na okraji. Čas pôrodu
je tu, len tá sála „pôrodná“ je akási zvláštna. Vonku
je ticho, tma a chlad noci. Nik by zrejme nečakal,
že toto je tak dôležitý čas pre Božie zjavenie, jeho
príchod na zem medzi ľudí.
Ubehli dve tisícročia a v kňazovej izbe visia dva
obrazy. Je takmer nemožné si ich nevšimnúť. Na
jednom je maják na brehu mora. A na útes pod ním
dorážajú nástojčivé a divoké vlny prílivu. Na druhom obraze je dospelý Ježiš Kristus, ktorý mocne
drží za obe ruky apoštola Petra. Učeník sa začal
topiť vo vlnách mora, keď zapochyboval v srdci
o svojom Bohu. Tie výjavy z obrazov sa napĺňajú
aj vo vianočných tajomstvách. Inak by svet spal
a padal. A ťažko by ho bolo zobudiť...
Keď v Betleheme všetko stíchne a už nepočuť ani
kroky pútnikov, nesie sa po kraji plač novonarodeného Dieťaťa a spev božích anjelov: „Sláva Bohu na
výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“
A svet spí. Ľudia prestali bdieť. Vtedy boli hore len
pastieri. Avšak ako malé dieťa svojim úpenlivým
plačom zobudí celý dom, v ktorom spí, tak Božie
dieťa – malý Ježiš, ktorého budú volať Nazaretským
prebúdza aj Teba aj mňa. Prebúdza nás, aby sme
žili. To Dieťa prišlo, aby nás zachránilo. Prinieslo
spásu. Prišlo „vytiahnuť“ svet, ktorý sa „namočil“
do absolútnej krízy. Plní sa boží zámer, plán lásky
k človeku. Malé betlehemské Dieťa je jediný milujúci Boh. Úžasné tajomstvo! Verím!
V tej izbe je teda všetko. Milujúce oči i srdce
Záchrancu. Je tam maják viery, čo ukazuje na cestu
k večnému a svätému cieľu. A čo ak tou izbou je celý
svet?!
Nech nám Božie dieťa otvorí srdce a my prijmime jeho pokoj, lásku, požehnanie, dary... Veď Boh
vo Vianociach opäť vstúpil do nášho sveta.
Štefan Šoka, farár

Vianočné želanie
V zelenej vetvičke je nová nádej
na začiatku, na konci aj v strede...
Kedy nám zaklope na okno,
nepoznáme odpovede
a každý deň urobíme nový krok
na ceste za ňou...
Je dobré, že nečakáme
so sklonenou hlavou
a nerátame premárnené dni...
Iste príde vysnívaný čas,
keď sa niečo v nás
rozprávkovo naladí
a my vykročíme do svetla
ako slepec, keď mu vrátia zrak..
Možno je dobre tak, ako je,
ale po oživení nádeje
sa tenká niť mení na povraz
a strach sa z očí vytratí...
Nech je vianočný čas
tým poslom medzi nami,
ktorý zas šťastie...navráti...
Ľubomír Kiko
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Vážení spoluobčania !
Dovoľte mi, aby som Vás prostredníctvom našich novín
informovala o práci obce a obecného zastupiteľstva.
Obec dala v auguste do užívania 15 dvojizbových nájomných bytov a v nových priestoroch už pracuje aj prevádzka
kaderníctva. Kancelársky priestor a miestnosť pre kvetinárstvo sú zatiaľ voľné a obec ich ponúka na prenájom.
V októbri bola ukončená a skolaudovaná revitalizácia
priestranstva pred cintorínom. Tým samozrejme ešte neskončila administratívna časť projektu, ale ani finančná. No pred
zimou sme už uzavreli stavidlo a napustili spodnú časť vodou
tak, aby sme pre deti, ale aj dospelých urobili pekné klzisko
i s osvetlením, pravda musí všetko najprv silno zamrznúť.
O administratívnej ale hlavne finančnej náročnosti čerpania finančných prostriedkov z európskych fondov svedčí
aj to, že až v decembri tohto roku, obec dostala preplatenú
aj poslednú žiadosť o platbu za zrekonštruovanú základnú
školu. Aj napriek tomu, že kontrola na mieste potvrdila správnosť výdavkov, na peniaze sme museli čakať a hlavne platiť
úroky za prevádzkový úver.
Napriek všetkým negatívam, ktoré so sebou prináša realizácia projektov prostredníctvom čerpania cez fondy EÚ, sú
tieto prostriedky jediné, ktoré momentálne Slovensko má
na realizáciu väčších projektov.
Aj v tomto roku obec Podolie podala projekty na získanie
finančných prostriedkov. Základná škola s materskou školou Podolie za finančného prispenia obce vo výške 5 000,-€
podala projekt „Premena tradičnej školy na modernú“ v hodnote 130 000,-€. V novembri sme podali projekt Zberný dvor,
v ktorom žiadame finančné prostriedky na kúpu techniky pre
našu obec. Projekt je v hodnote 501 776,-€ a ak nám prejde,
obec by mala okrem vydláždenia časti priestoru oproti fare,
získať nákladný automobil Multicar (nad 3,5 t s rukou) a traktorbáger.
Z Enviromentálneho fondu sme v októbri požiadali o pridelenie prostriedkov na solárny ohrev vody v budove školskej jedálne, telocvične, materskej škôlky, budove štadióna
a na kúpu a inštalovanie tepelných čerpadiel pre vykurovanie
materskej škôlky. Projekt je vo výške 150 000,-€

Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva poslanci odsúhlasili, aby obec podala projekt na protipovodňové
úpravy na Podolskom potoku.
Aj napriek stálemu nedofinancovaniu samosprávy vzhľadom
k množstvu kompetencií, ktoré štát preniesol na obce, zatiaľ zvládame plniť svoje záväzky, ktoré nám vyplývajú jednak
z bežného chodu obce, splácania úverov ale aj zo spolufinancovania veľkých projektov.
Hlavným a najväčším zdrojom príjmov pre obec sú podielové dane od
štátu. Ich výška
je závislá
od
množstva daní,
ktoré štát vyberie a tieto potom
prerozdeľuje
obciam.
Tento
systém prerozdeľovania je veľmi dobrý, pokiaľ
sa ekonomike štátu darí. Ak sa však nenapĺňa štátna kasa,
neprichádzajú peniaze ani do obce. Štát obciam negarantuje
ani minimálny objem peňazí, ktoré by mala obec dostať na
základné plnenie svojich úloh a kompetencii. Z tohto hľadiska
je budúci rok, čo sa týka financovania obce, vzhľadom k ekonomickým prognózam veľmi otázny. Aj z tohto dôvodu schválilo obecné zastupiteľstvo zvýšenie miestnych daní a zvýšenie poplatku za komunálny odpad. Prehľad výšky sadzieb
dani z nehnuteľnosti je uvedený vo VZN č. 3/2011 a jeho časť
je zverejnená v Podolských novinách. Poplatok za odvoz
komunálneho odpadu sa zvyšuje z 12,11 € na 15 € za osobu
na rok. Ani toto zvýšenie stále nepokryje náklady, ktoré obec
musí za odvoz komunálneho odpadu zaplatiť. V tomto roku
sme za odvoz a uskladnenie zaplatili 47 164,-€ a od občanov
a podnikateľov sme vybrali 23 122,-€.
Záverom mi dovoľte, aby som sa koncom roka 2011 poďakovala všetkým, ktorí sa v tomto roku zaslúžili o rozvoj našej
obce, všetkým sponzorom za finančnú a materiálnu pomoc.
Všetkým našim spoluobčanom prajem požehnané vianočné sviatky, veľa pokoja a radosti. Tiež do nového roka 2012
prajem všetkým zdravie, lásku a veľa osobných úspechov.

VÝPISY Z JEDNOTLIVÝCH UZNESENÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V. ZASADNUTIE OZ 30.6.2011
Uznesenie č. 11/2011
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje nájomné zmluvy
č. 4-19 a pridelenie jednotlivých bytov pre týchto nájomcov v
bytovom dome č. 526: Bobocká Lucia, Makarová Mária, Mišíková Emília,
Výber nájomníkov sa uskutočnil na základe VZN č. 1/2011
o nájomných bytoch. Nájomné zmluvy tvoria prílohu č. 2
k tejto zápisnici.
Uznesenie č. 12/2011
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje Nájomnú zmluvu
pre pani Martinu Pätnickú, bytom Podolie č. d. 963, na prenájom kaderníctva v bytovom dome č. 526. Nájomná zmluva
je prílohou č. 3 k tomuto uzneseniu.
Uznesenie č. 13/2011
S účinnosťou od 1.6.2011 bol zákonom č. 154/2011 Z.z./

ďalej len ,,novela,,/ novelizovaný zákon o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
č. 253/1994 Z.z. v z. n. p. /ďalej len zákon/, určuje úväzok
v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom – mesačný plat
starostu vo výške 1,98 násobok priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci
kalendárny rok, zvýšený o 40 %. , hrubá mzda činí 2 132,- €.
Uznesenie č. 14/2011
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje dotáciu pre
Základnú organizáciu Zväzu chovateľov poštových holubov,
na činnosť základnej organizácie a zakúpenie potrieb pre ZO
CHPH Podolie, vo výške 100 €.
Uznesenie č. 15/2011
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje predĺženie doby
čerpania úverových prostriedkov pre projekt ,, Revitalizácia
centra obce Podolie“ do 30.06.2012 v zmysle zmluvy o termínovanom úvere č. 873/2010/UZ.
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Uznesenie č. 16/2011
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje Nájomnú zmluvu pre pána Jambora Slavomíra, bytom Podolie č.d. 260,
na prenájom časti zdravotného strediska na 1 rok, za účelom
vykonávania masáží pre občanov našej obce a prevádzkovania sauny. Nájomná zmluva je prílohou č. 4 tejto zápisnice.
VI. OZ 01.08.2011
Uznesenie č. 17/2011
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje:
a) nájomnú zmluvu pre Ivetu Hanicovú, bytom Podolie č. 509
a pridelenie nájomného bytu č. 8A.
b) nájomnú zmluvu pre Michaelu Miklášovú, Pobedim 255
a pridelenie nájomného bytu č. 11/B.
Uznesenie č. 18/2011
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje nájomnú zmluvu
pre Mgr. Ľubomíra Janovického, bytom Tekovská 7, 935 26
Starý Tekov a pridelenie nájomného bytu č. 1/1 v bytovom
dome č. 409.
Uznesenie č. 19/2011
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje VZN č. 2/2011
o odpadoch.
VII. OZ 6.10.2011
Uznesenie č. 20/ 2011
Obecné zastupiteľstvo v Podolí berie na vedomie správu
o plnení rozpočtu Obce Podolie.
Uznesenie č. 21/2011
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje predloženie
žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre: Projekt
s názvom: ,,Zberný dvor Podolie,,.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- výšku celkových výdavkov projektu v sume: 501.776,83 EUR
- výšku celkových oprávnených výdavkov projektu v sume:
476.687,99 EUR
- výšku spolufinancovania projektu žiadateľom – Obcou
Podolie v sume: 25.088,84 EUR
- spôsob financovania projektu využitím kombinácie vlastných finančných zdrojov
a externých finančných zdrojov.
Uznesenie č. 22/2011
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje nájomnú zmluvu č. 18 a pridelenie bytu č. 11/B v bytovom dome č. 526
pre pána Mariána Babulica, bytom Podolie 774. Výber nájomníkov sa uskutočnil na základe VZN č. 1/2011 o nájomných
bytoch. Nájomná zmluva tvorí prílohu č. 2 k tejto zápisnici.
Uznesenie č. 23/2011
Obecné zastupiteľstvo v Podolí odkladá schvaľovanie navýšenia dotácie pre OŠK na rokovanie budúceho zastupiteľstva.
7.10.2011 bude doplatená čiastka z pôvodne schválenej dotácie vo výške 1 200,-€, podľa uznesenia č. 3/2011d. Následne
obecný kontrolór skontroluje doterajšie čerpanie a o tomto
podá správu finančnej komisii a zasadnutiu OZ. Vedenie OŠK
doručí na OZ žiadosť podľa VZN .
Uznesenie č. 24/2011
Obecné zastupiteľstvo vo veci žiadosti pani Heleny Vrbovej:
a/ berie na vedomie nedostatky a závady v byte č. 14, s dodávateľom stavby rieši závady vodomerov v reklamačnom konaní a dodávka vody, ktorá nezodpovedá skutočnosti nebude
nájomníkom účtovaná.
b/ nesúhlasí s odpustením nájomného za mesiac august, pretože v byte bol zavedený plyn, el. energia a tečúca voda a byt
bol obývateľný. Nájomná zmluva na byt č. 14 bola uzavretá
1.8.2011.

VIII. OZ 14.12.2011
Uznesenie č. 25/ 2011
Obecné zastupiteľstvo v Podolí berie na vedomie správu
o plnení uznesení.
Uznesenie č. 26/2011
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje Záložnú zmluvu
č. 304/58/2011. Predmetom tejto zmluvy je zriadenie záložného práva v prospech ŠFRB, na podiely nehnuteľností vedených na liste vlastníctva č. 3985, katastrálne územie Podolie,
Správa katastra Nové Mesto nad Váhom, ktorých výlučným
vlastníkom je obec Podolie - záložca v 1/1.
Záložné právo bude vložené na byty číslo 1-15 v bytovom
dome číslo súpisné 526 spolu s ich podielmi na spoločných
častiach a spoločnom priestore, ako i na podiely p.č. 788/2,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 547 m2, na ktorej je
obytný dom postavený.
Uznesenie č. 27/2011
Obecné zastupiteľstvo v Podolí
schvaľuje predloženú
Zmluvu o spolupráci medzi Obcou Podolie a ZSE Bratislava.
(Zmluva pojednáva o spolupráci pri inštalácii a údržbe verejného osvetlenia obce, ktoré je umiestnené na elektrických
stĺpoch ZSE)
Uznesenie č. 28/2011
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje
Mimoriadny
výdavok za vynútené investície naviac pre projekt ,, Revitalizácia centra obce Podolie“ vo výške 12 792,55 €. Práce navyše vyvstali z dôvodu nutnosti prehĺbenia základov stavidla,
spevnenia oporných krídel a výstuže mostných krídel. Súpis
prác je prílohou faktúry č. 201109003.
Uznesenie č. 29/2011
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje
návrh predloženého nového VZN č. 3/2011 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Uznesenie č. 30/2011
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje podľa ústavného
zákona č. 257/2004 Komisiu na ochranu verejného záujmu v
zložení: Mgr. Lenka Bulková, Ivan Žinčík, Ing. Ján Gúčik
Uznesenie č. 31/2011
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje nájomnú zmluvu
č.22/2011 na prenájom bytu č. 12 pre manželov Janegových,
bytom Podolie č. 313 v bytovom dome č. 526 a nájomnú
zmluvu č.23/2011 na prenájom bytu č. 2/3 v bytovom dome č.
409 pre Stanislava Hlaváča, Pionierska 418, Čachtice
Uznesenie č. 32/2011
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje navýšenie dotácie pre Obecný športový klub Podolie pre rok 2011 vo výške
2 000,-€. (Spolu pre rok 2011 je čiastka 12.000.-€)
Uznesenie č. 33/2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer výstavby nového
bytového domu na pozemku p.č. 2059/10 k.ú. Podolie.
Uznesenie č. 34/2011
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so začatím prípravných prác
(geodetické zameranie stavby, projektová dokumentácia) na
podanie projektu protipovodňových úprav na Podolskom potoku v rámci OPŽP-PO2-11-1. (Od Prvého járku smerom k bórom)
Uznesenie č. 35/2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu za rok
2011, tak ako bol predložený predsedom finančnej komisie.
Výťah zo Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Podolie.
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VZN bolo prijaté dňa 14.12.2011 OZ uznesením číslo 29/2011
a nadobudne účinnosť od 01.01.2012.
Obec Podolie na svojom území ukladá tieto miestne
dane:
a) daň z nehnuteľností (daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň
z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome), b) daň
za psa, c) daň za užívanie verejného priestranstva, d) daň za
ubytovanie, e) daň za predajné automaty, f) daň za nevýherné
hracie prístroje, g) daň za jadrové zariadenie.
Dane z pozemkov:
Spôsob výpočtu základu dane z pozemkov je uvedený v ustanovení § 7 zákona o miestnych daniach. Výpočet sa musí
prevádzať vždy k l. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny, ktoré nastanú počas zdaňovacieho obdobia správca dane
nebude prihliadať, okrem prípadov, kde je to upravené platnou právnou úpravou.
Všeobecná ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé
druhy pozemkov nasledovná:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,35 % zo
základu dane, b) trvalé trávne porasty 0,35 % zo základu
dane, c) záhrady 0,45 % zo základu dane, d) zastavané plochy a nádvoria 0,45 % zo základu dane, e) stavebné pozemky
0,35 % zo základu dane, f) ostatné plochy okrem stavebných
pozemkov 0,40 % zo základu dane.
(Cena pozemkov pre účely výpočtu dane je daná vyhláškou
465/2008 takto : stavebný pozemok 18,58 €/m2, záhrady 1,85
€/m2, zastavané plochy a nádvoria 1,85 €/m2, ostatné plochy 1,85 €/m2, orná pôda 0,4876 €/m2, trvalý trávnatý porast
0,1317 €/m2)
Daň zo stavieb a bytov:
Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2.
Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni
najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby.
Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2
zastavanej plochy nasledovná: a) stavby na bývanie 0,075 €,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu 0,064 €, c) stavby
rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu 0,200 €, d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov 0,200 €,
e) priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby
slúžiace stavebníctvu okrem stavieb na skladovanie a administratívu 0,900 €, f) stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu 0,860 €, g) ostatné stavby 0,130 €. Sadzba dane podľa odseku 4 písm. a/ a b/,
resp. odseku 5 písm. a/, b/ tohto ustanovenia sa pri viacpodlažných stavbách zvyšuje o 0,033 € za každý aj začatý m2
zastavanej plochy za každé ďalšie nadzemné podlažie.
Ročná sadzba dane z bytov je 0,075 € za každý aj začatý
m2 zastavanej plochy bytu a nebytového priestoru.
Daň za psa:
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou Daňovníkom
je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom
psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. Základom dane je počet psov. Sadzba dane je 4,-€ Sk
za jedného psa a kalendárny rok.
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa. Daň sa v tomto prípade nepredpisuje
výmerom, ale majiteľ alebo držiteľ psa túto platí
automaticky bez výzvy, do 31. januára príslušného roku

do pokladne alebo na účet obce.
Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti
prístupné pozemky vo vlastníctve obce Podolie, ktorými sa
rozumejú nasledovné miesta: a) hlavné a všetky vedľajšie
(miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a šírke od
krajnice po krajnicu, b) vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom území obce,
c) trhovisko, d) verejne prístupný pozemok vo vlastníctve
obce
Sadzba dane: a) za užívanie verejného priestranstva je
0,33,-€ za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň, b) 16,60 € /
1 mesiac nákladné vozidlá, c) 3,-€ /1 mesiac osobné vozidlá.
Sadzba dane je 66,38 €k za jeden predajný automat
a kalendárny rok.
Sadzba dane je 99,58 € Sk za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
Daň za jadrové zariadenie:
Zastavané územie obce Podolie sa nachádza v jednej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením Jadrovej elektrárne V-1 vo
vzdialenosti zastavaného územia do 25 km od zdroja ohrozenia a v jednej oblasti ohrozenia jadrovým zariadením Jadrovej elektrárne V-2 vo vzdialenosti zastavaného územia do 30
km od zdroja ohrozenia. Tým je obec miestne príslušnou pre
správu dane za jadrové zariadenie. Sadzba dane je v zmysle
odseku 4 písm. a/ tohto ustanovenia 0,0006 € za m2.
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:
Sadzba poplatku je pre poplatníka podľa § 12 ods. (2) písm.
a) (fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný
pobyt tohto VZN, alebo užíva dom alebo byt ....) je 0,0411 €
za osobu a kalendárny deň, pre poplatníka podľa §12 ods. 2
písm. b) a c) (PO a FO podnikatelia) je 50 € na rok za jednu
110 l alebo 120 l, c) osoby, ktoré nemajú v obci trvalý ani
prechodný pobyt, ktoré vlastnia nehnuteľnosti slúžiace na
rekreáciu (chata, chalupa, záhradný a rekreačný domček a za
nebývané domy platia paušálny poplatok 10,- €. Obec poplatok zníži o 50% alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník
obci preukáže na základe týchto podkladov: a) potvrdenie o
štúdiu v zahraničí, b) potvrdenie zo zastupiteľského orgánu,
b) čestné prehlásenie, že sa v určenom období dlhodobo
zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí, z dôvodu výkonu vojenskej služby alebo že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní. Poplatok
sa určuje na obdobie 1 (jedného) kalendárneho roka. Obec
môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti tohto zákona poplatok za komunálny odpad znížiť alebo odpustiť, na
základe písomnej žiadosti daňovníka, ktorú posúdi obecné
zastupiteľstvo.
Všeobecne k daniam a poplatkom:
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo
pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho
obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Tiež je povinný do 30 dní oznámiť akúkoľvek zmenu daňovej povinnosti
(zmena, zánik). Ak nastala zmena a bola ohlásená, treba do
31. januára príslušného roku podpísať túto zmenu i v daňovom priznaní na obci. Do tohto termínu treba podať i prípadné žiadosti o zmenu, zníženie, či odpustenie dane alebo poplatku. Neohlásené zmeny už nebudú po 31. januári
pre príslušný rok akceptované.
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PRIPOMEŇME SI NIEKTORÉ Z AKCIÍ, KTORÉ SA USKUTOČNILI V OBCI OD APRÍLA ROKU 2011
Na hody nám počasie vydržalo.
Tento rok pripadli hody na Sviatok práce 1. máj. V túto
nedeľu nám prialo poobede počasie a tak sme sa mohli v
dedine stretnúť na tradičnej poobedňajšej prechádzke medzi kolotočmi, v areáli Parku miniatúr pri prehliadke hradov
alebo vystúpení dychovej hudby Križovianka a samozrejme na futbalovom štadióne pri zápase našich futbalistov.
No myslíme, že najdôležitejšie boli tie stretnutia v rodinách,
s priateľmi v dobrej hodovej atmosfére. Parku miniatúr,
ako už tradične aj tento rok pripravil pre našich návštevníkov Deň otvorených dverí v Parku miniatúr v Podolí,
ktorý je tradične spojený s Hodovými slávnosťami v obci
Podolie. Pre návštevníkov bol pripravený kultúrny program,
vystúpenia sokoliarov a šermiarov divadelno šermiarskej
skupiny BERGFRIT, ukážky práce remeselníkov a samozrejme občerstvenie!

žije vo Švajčiarsku 40 rokov a aj napriek tomu hovorí krásnou slovenčinou bez cudzieho akcentu. Po ukončení besedy sa pán Žemla podpísal do pamätnej knihy, nasledovala
autogramiáda a niekoľko výtlačkov svojej knihy Semeno
dobra venoval náš rodák obecnej a školskej knižnici, za čo
mu srdečne ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie.
Furmanská súťaž Podolie 2011

Stavanie MÁJa
Ako už tradične, ani
tento rok naši chlapi
neopomenuli
podolským dievčatám a ženám postaviť MÁJ.
Za účasti spoluobčanov, pri pesničkách
našej dychovej hudby
Podolanka a malom
občestvení to pomocou žeriavu opäť hravo
zvládli. Celý mesiac
bude tento MÁJ pripomínať našim dievkam
a ženám, že na nich
mládenci a chlapi neustále myslia.

Beseda s našim rodákom Alexandrom Žemlom
Dňa 2. mája 2011 sa v zasadačke uskutočnila beseda
s pánom Alexandrom Žemlom (mamu mal z rod. Hrušovskej), žijúcim aj so svojou rodinou vo Švajčiarsku. V tomto
roku dostal pán Žemla vyznamenanie od Združenia Slovákov vo Švajčiarsku - Laureát Zlatého pera - za dvojjazyčnú
literatúru. Po úvodnom privítaní starostkou obce Annou
Čechvalovou sa pán Žemla ujal slova a jeden a pol hodiny pútavo rozprával o svojej tvorbe, zarecitoval nám niektoré zo svojich básní, porozprával o živote vo Švajčiarsku
a o školskom systéme. Besedy sa zúčastnili žiaci našej školy spolu so svojimi učiteľmi a pani riaditeľkou. Pán Žemla

Obec Podolie a Poľnohospodárske družstvo Podolie usporiadali tradičnú furmanskú súťaž - Podolská konská show.
Konala sa v sobotu 25. júna 2011, najprv bol sprievod konských poťahov cez obec. Súťaže boli na tréningovom futbalovom ihrisku. Súťaž 1. slalom cvalový s vozom, 2. spolupráca furmana s koňmi na presnosť a čas, 3. ťažký ťah.
I napriek premenlivému počasiu sa súťaž vydarila.
„Keď nás na tú vojnu brali...“ ANNABÁL 2011
Aj v tomto roku obec Podolie za výdatnej, aktívnej pomoci
našich spoluobčanov, pripravila veľmi pekné kultúrne popo-
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ludnie, náš tradičný ANNABÁL, s programom „Keď nás na
tú vojnu brali...“. Všetko začalo krojovaným sprievodom
od hasičskej zbrojnice, za tónov dychovej hudby Podolanka, i jazdy koča s koňmi z nášho PD Podolie. Ostatní
pozerali a postávali na chodníkoch, aby svojich najbližších
v krojovanom sprievode dobre videli. Potom sa všetci zišli
v kultúrnom dome, kde v plne obsadenej sále začal samotný
program. Text divadelnej časti už ako vždy napísal Eugen
Schreiber, ktorý robil i hlavného režiséra, vstup detí napísala a nacvičila Anna Makarská a o výber piesní, choreografiu a nácvik tancov sa postaral Peter Čechvala, ktorému už
pri tancoch pomáhali mladí tanečníci Lenka Červeňanská
a Matúš Macháč. Program mal tradične veľký úspech. Po
ňom zahrala do tanca i na počúvanie dychová hudba Podolanka. Samozrejme sa podávalo občerstvenie ako na dobrej zábave. Starostka obce všetkým účinkujúcim a pomocníkom veľmi pekne poďakovala a za odmenu pre nich
zorganizovala posedenie pri pečenom prasiatku. Nie je sa
čo diviť, veď každý účinkujúci musel chodiť minimálne dva
mesiace na nácviky, učiť sa texty, pohybovať sa na javisku,
spievať a tancovať. Ale neľutoval nikto z nich, veď prežil
leto s kultúrou a dobrým kolektívom. So svojim vystúpením
ešte v auguste reprezentovali našu obec na Remeselných
dňoch v Starej Turej.
Medzinárodné skúšky v brlohárení Podolie 2011.
Obec Podolie a Slovenský poľovnícky zväz, miestna organizácia v Podolí zorganizovala za pomoci sponzorov Medzinárodné skúšky v brlohárení. Súťaže sa zúčastnilo spolu
180 psov z 10 štátov Európy – SK, CZ, UKR, RUS, SRB,
PL, D, A, E. Boli tu psi a suky plemien brlohárov, staršie ako
12 mesiacov, zapísané v knihách organizácií FCI. Tým najlepším sa udeľovali tituly Víťaz Slovenska v brlohárení 2011,
čakateľstvo na medzinárodného šampióna práce CACIT
a čakateľstvo na slovenského šampióna práce CACT.
V súťaži brlohárenie boli psy rozdelené do dvoch skupín
a to jazvečíkov a teriérov. V skupine jazvečíkov prvé miesto získal pes Brit JDM, majiteľa Ivana Ďuríčka z Novej Bystrice, Slovensko a z teriérov prvé miesto získal pes Kakasdháti Alda, majiteľa Fabiána Tomása z Bonyhádu, Maďarsko,
ktorý bol ocenený tiaž ako celkový víťaz pretekov.

zdarma. Deti si opekali pripravené špekáčky. Ďakujem všetkým za hojnú účasť.
Našu obec navštívil J. E. Mons. Dominik Tóth,
emeritný biskup

Do Podolia zavítal pán biskup 16. októbra 2011 z príležitosti
vysvätenia rekonštrukcie nádvoria a ďalších opráv kostola.
Doobeda bol hlavným celebrantom svätej omše. Potom sa
zišiel na slávnostnom obede vo fare s niektorými z tých,
ktorí sa veľkou mierou pričinili o kvalitné, včasné zavŕšenie
rekonštrukčných prác. Pán biskup i napriek jeho veku (86
rokov) pôsobil veľmi sviežo, zaujímal sa o dianie v našej
obci, preberal dianie na miestnom poľnohospodárskom
družstve s jeho predsedom, zhováral sa so starostkou obce
o našich plánoch, čo obec chystá ale i o tom, aké problémy
nás kvária i ako sa ich snažíme zdolávať.
Obec pripravila posedenie so staršími spoluobčanmi
Ako každoročne, sme si v Podolí uctili svojich starších občanov v októbri, mesiaci úcty k starším. Pozvaní dôchodcovia

Už tradične sme oslavovali výročie SNP
Oslavy 67. výročia SNP boli v piatok 26.08.2011. Po otvorení zahratím hymny SR, zapálením vatry a krátkych príhovoroch starostky a hostí z Obvodného zväzu protifašistických
bojovníkov z Nového Mesta nad Váhom, zahrala dychová
hudba Podolanka. Podával sa guláš a víno, samozrejme
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prežili 23.10.2011 príjemné nedeľné popoludnie organizované obcou. Najprv sa k nim prihovorila starostka obce Anna
Čechvalová a po nej miestny pán farár Štefan Šoka. Po ich
príhovoroch si hostia pozreli kultúrny program zložený zo
spevov a tancov v podaní našich ochotníkov. Následne si
hostia pochutnali na dobrom jedle, zákuskoch, káve a tiež
poháriku vína, či minerálky. Po občerstvení všetkým zahrala
na počúvanie i do tanca dychová hudba Podolanka. Ďakujeme všetkým účinkujúcim i organizátorom tohto pekného
podujatia.

Mikuláš, čo nám dáš?

Zakladáme tradíciu Tanečného domu

Miesto, kde neexistujú účinkujúci a diváci, ale najdôležitejšia je zábava. Toto je Tanečný dom, Výraz tanečný dom
uvádza vo svojich spisoch už na začiatku 19. storočia Anton
Bernolák a vysvetľuje ho ako miesto, kde sa ľudia stretávajú za účelom tanca. A presne to je hlavnou myšlienkou
dnešných tanečných domov. Je to miesto, kde neexistujú
účinkujúci a diváci, pri tanci neplatia zákonitosti javiska a
najdôležitejšia zo všetkého je zábava. Do Tanečného domu
môže prísť hocikto. Amatéri, tanečníci a vôbec nie je podmienka, aby človek prišiel s partnerom alebo partnerkou.
Netradičná forma folklórneho vystúpenia, kde sú diváci
zároveň účinkujúcimi, je zložená z niekoľkých levelov. Vyučujúci postupne zvyšujú náročnosť a rýchlosť. Začiatočníci
sa naučia aspoň základné kroky, a skúsenejší tanečníci sa
pretancujú ďalej. Starostka obce Anna Čechvalová otvorila
19.11.2011 v našom kultúrnom dome takýto prvý Tanečný
dom. Tento dom sa venoval folklórnym tancom. Hrala Ľudová hudba Michala Pagáča. Tance alebo tanečné prvky
vyučoval František Morong, umelecký vedúci FS Technik
Bratislava s partnerkou Vandou Krištofovou, umeleckou
vedúcou FS Mostár z Brezna. Chceme, aby sa takéto domy
stali u nás tradíciou, či už sa bude vyučovať folklórny, ľudový, či klasický tanec.

Ten kto si pozval do svojho domu Mikuláša i s jeho družinou,
určite svojim deťom pripravil nezabudnuteľný zážitok.
Do jeho domu zavítali najprv čerti, ktorí zisťovali, či sú tu
zlé deti (to aby ich vzali do mecha a do pekla s nimi), keď
sa zistilo, že sú všade len deti dobré a vedeli zarecitovať
básničku, prišiel Mikuláš s anjelom a deti obdaroval. Mikulášske balíčky urobila a poskytla obec Podolie. Starostka
obce veľmi pekne ďakuje všetkým ochotníkom, ktorí sa
tento rok na Mikuláša a jeho družinu zahrali Mikulášovi Milanovi Macháčovi, anjelovi - Katke Macháčovej, pomocnému Mikulášovi - Tomášovi Pavlechovi, čertom Veronike
Čechvalovej, Jurkovi Marákovi a Petrovi Čechvalovi. Prepáčte deti, ak sme vás vystrašili, ale tešte sa ! O rok sme
tu zas.
Decembrové rokovanie Obecného zastupiteľstva
v Podolí
Poslanci sa v tomto roku stretli na rokovaní zastupiteľstva
už naposledy. Toto zastupiteľstvo však začalo netradične,
pretože nás navštívili členovia Oblastného výboru zväzu
protifašistických bojovníkov v Novom Meste nad Váhom
Dr. plk. vv. Štefan Bumbál, Ing. plk.vv. Jozef Dvoršťák, Dr.
ppl.vv. Kamil Krištofík, npor. vv. Pavel Jeřala, aby obci, starostke obce a vybraným poslancom poďakovali za aktívnu
prácu pri oslavách a spomienkach na oslobodenie obce,
SNP a odovzdali pamätné listy. Ako prvá dostala pamätný list obec Podolie a následne starostka obce Mgr. Anna
Čechvalová, zástupca starostky Ing. Ján Gúčik a poslanec
Stanislav Radošinský. Pamätné listy dostali taktiež i naši
občania Miroslav Mrekaj a Jozef Feranec.
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Z DIANIA NA NAŠEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLE S MATERSKOU ŠKOLOU V PODOLÍ
Ako privítali Mikuláša prvostupniari a ako sa s ním zahrali
druhostupniari
6.december
bol aj na našej
podolskej škole
poznamenaný
príchodom
Mikuláša spolu
s jeho doprovodom - 3 nežnými
anjelmi a dvoma
roztopašnými
a strašidelnými
čertami.
Cez 3. vyučovaciu hodinu zrazu zaznel v školskom rozhlase
prenikavý cinkot kovového zvončeka. A to bol pokyn, že sa
k nám niekto blíži. Deti z tried prvého stupňa vyšli zo svojich
tried príchodiaceho pohľadať na dolnú chodbu. Ale našli len
moderátorky zo žiackeho parlamentu, ktoré ich privítali pri rozsvietenom stromčeku. Spolu potom zavolali Mikuláša a ten si
zase zavolal svoj ansámbel. Čertiská teda ale medzi decákmi narobili riadnu šarapatu. Dokonca niektorých nespratníkov
do vreca strčili. Mikuláš ich však upokojil a deti požiadal, aby
ukázali, čo vedia. Každá trieda sa niečím predviedla - hlavne
básňami a piesňami o Mikulášovi. Bolo že to spevu. Všetky si
zaslúžili mikulášsky balíček, ktorý zabezpečila Rada rodičov
a hlavne p. predsedkyňa Katka Likavčanová so svojou rodinou,
za čo im patrí vďaka našich detičiek.
Po veľkej prestávke začala akcia aj pre druhostupniarov. Všetci sa presťahovali do telocvične, kde ich už čakal žiacky parlament, ktorý mal pre ne pripravenú akciu MIKULÁŠKE HRY.
Išlo o osem-kolovú medzitriednu súťaž, ktorá bola plná úloh
pre jednotlivcov z tried, páry, trojice, ba do niektorých súťaží
sa museli zapojiť aj celé triedy. Mikuláš rozhodoval, čerti kazi-

li súťaže a anjeli to zas naprávali a tiež pomáhali pri výbere
súťažiacich. Žiacky parlament s pani riaditeľkou všetko chystali
a organizovali. A v akých súťažiach sme súperili?
■ Ako nám chutí čokoládový Mikuláš - súťažili jednotlivci
■ Mikulášske kolečko - súťaž pre celé triedy
■ Skoky vo vreciach s anjelom - súťažili jednotlivci
■ Aké ťažké je rozpučiť balón, keď je na ňom nakreslený
Mikuláš - súťažili páry dievča-chlapec
■ Slová z mikulášskej partičky - jeden napodobňoval, hádala
celá trieda
■ Kŕmiť zvery zakázané - pre dvojice
■ Mikulášske okienka - súťažilo 7 dvojíc z každej triedy (skoro celé triedy, 14 súťažiacich)
■ Trať plná mikulášskych záludností - súťažili trojice - 5 úloh
(hádanka, spev, tanec, vtip, napodobňovanie triedneho učiteľa)
Súťaženie bolo
zábavné
a
trvalo nám viac
ako 3 vyučovacie hodiny, ani
sme nezbadali
pri plnení úloh,
ako plynie čas.
Nešlo o výhry,
ale o srandu.
Napriek tomu
sme
výhercov
odmenili
peňažnou odmenou do triedneho fondu: 1.miesto - 20€ - 7.A,
2.miesto - 15€ - 9.A, 3.miesto - 10 € - 8.A. Nakoniec boli všetky
deti obdarené balíčkami od rodičovského združenia.
Ďakujeme aj firme LEAF Slovakia Levice, ktorá našu akciu
podporila plnou škatuľou cukríkov.
RNDr. Janka Schreiberová

POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ PRÍRODU!
ZŠ s MŠ Podolie sa od vlani zapája do projektu Recyklohry. Prosíme všetkých obyvateľov našej aj spádových obcí,
aby nevyhadzovali drobné pokazené elektrické spotrebiče
(walkmany, discmany, mobily, varné kanvice, žehličky,...), ale
priniesli ich do školy, pretože ich zberáme do zvláštneho kontajnera a posielame na recykláciu. Už sme spoločnými silami
naplnili a dali odviezť 3 kontajnery a zopár samostatných

väčších elektrospotrebičov. Bližšie o projekte firmy ASEKOL
sa dozviete na stránke www.recyklohry.sk
Okrem toho zbierame v rámci Stromu života staré opotrebované baterky. Každý rok nazbierame 1 plné vrece.
V minulom šk. roku 2010/11 sme spolu nazbierali 32 kg starých bateriek. Pomôžte nám aj vy chrániť našu prírodu.

A ZNOVA JE NA SVETE
S kronikami obcí je to
problematické. Boli
časy, keď sa poctivo
písali, boli časy, keď
sa stratili ( najmä po
vojne), boli časy, keď
bolo veľa nadšenia a
chvály, ale i časy, keď
nebolo ľudí, ktorí by
tomu venovali čas.
Aj v Podolí bolo
v tejto oblasti striedavo
–
oblačno.
Zo starších záznamov sa dozvedáme,
že letopisecká komi-

sia nariadila správcovi školy Jakubovi Krausovi už v roku
1933 písať súvislý záznam diania v obciach Podolie a Korytné, ale zdá sa, že i v tom čase zlyhala príslovečná poslušnosť učiteľov a záznamy – Kroniku obce Podolie – nemal
oficiálne kto písať, pretože asi nevedeli, ako má taký oficiálny záznam vyzerať, čo všetko tam musí byť, čo má a čo
už nemôže. Nakoniec sa vec vyriešila tak, že podolskú kroniku, ktorá mala vtedy oficiálny názov „ Pamätná kniha ,“ začal
písať Jozef Kubíček, okresný kronikár z Nového Mesta nad
Váhom. Ale to sa písal už rok 1936, keď vznikol tento cenný
písomný záznam. Že boli aj predtým záznamy o našej obci
– je jasné. V archívoch a na farách sa skrývajú cenné latinské
a maďarské zápisy cirkevných vizitácií, urbárne a iné zápisy,
ktoré historicky dokladujú názvy obce, chotárne názvy, mená
a dianie na území obce či regiónu. Tak sa dozvedáme o prvej
písomnej zmienke o obci z roku 1332 pod názvom Lessak,

Strana 9
neskôr maďarské Leszethe, v roku 1671 sa objavuje názov
Leszethe sive Podola a konečne v 18. storočí Podolie. Tiež
vieme, že v roku 1684 obec vyplienili Turci, v roku 1784 bola
obrovská povodeň a v rokoch 1792 a 1832 obec vyhorela.
Teda, záznamy sú dôležité, aj keď je iná doba, hovoríme
doba infoveku, predsa len uznala aj vláda, že kroniku musí
obec písať aj po roku 1990, aj po vzniku Slovenskej republiky
platí Z.369/1990 Zb.
Kronika obce Podolie má písomné záznamy ukončené rokom 1980. Písala ju kronikárka obce pani Želmíra Čechvalová, učiteľka ZŠ Podolie. Od roku 1980 nie je žiaden ucelený
písomný záznam o činnosti v obci Podolie, ktorý by sme mohli

nazvať kronikou. Možno ešte objavíme ďalšie doplnky a texty,
ktoré majú výpovednú hodnotu tak, ako má Pamätná kniha
z roku 1936.
Nová Kronika obce Podolie zachytáva dianie v obci od roku
2006 a má tlačenú / digitálnu / aj klasickú - písanú podobu.
Snažíme sa, aby v nej boli všetky dôležité spoločenské, kultúrne, športové a mimoriadne udalosti, ktoré sa v obci dejú.
Najmä spoločenské zmeny, ktoré tvoria históriu každého
obdobia, obce, občanov... Preto aj ten nadpis, že Kronika
obce Podolie je znova na svete.
PaedDr. Ľubomír Kiko

POSLEDNÚ ADVENTNÚ NEDEĽU SME PREŽILI
NA VYŠEHRADE V PRAHE, HLAVNOM MESTE ČR
Celá Praha je pred Vianocami krásne vyzdobená, všade dýcha vianočná atmosféra. Zvlášť silný zážitok
v tieto dni Vám však prinesie návšteva Vyšehradu, jeho cintorína a hlavne unikátnej hrobky Slavín na Vyšehrade. Samotný cintorín za Bazilikou
minor je známy hrobmi najznámejších českých osobností. Nájdete tu
hroby napríklad speváka Waldemara
Matušku, herca Vlastu Buriana, spisovateľa Karla Čapka, básnika Víteslava Nezvala, operného speváka a riaditeľa ND v Prahe Přemylsa Kočího,
huslistu Jozefa Suka, skladateľa a klaviristu Jiřího Maláska,
Karla Hynku Máchy,
Z d e n k a
Nejedlého, Milady
Horákovej
a veľa veľa
ďalších. No
najväčším
unikátom
tohto cintorína je unikátna hrobka Slavín, ktorá bola dlhých 65 rokov uzatvorená pre
verejnosť. Prvá osobnosť z kultúrno spoločenského života tu
bola pochovaná v roku 1901 a v roku 1947 bola hrobka pre
verejnosť uzatvorená. Osobnosti politického života tu pochovávané neboli. V rokoch 1973 až 2006 sa robila jej rekonštrukcia, spravuje ju spolok Svatobor, ktorý teraz slávi 150
výročie založenia a jeho zakladateľom bol František Palacký.
Výnimočne bola hrobka, za prísnych pravidiel, otvorená cez

víkend pri poslednej
adventnej nedeli 2011.
Dovnútra mohlo vojsť naraz iba 15 ľudí
a to len na 10 minút.
Vstupenky, ktoré boli
zdarma, si mohli ľudia
vybrať len v deň prehliadky. Samotná prehliadka bola sprevádzaná
odborným výkladom.
Po advente bude hrobka opäť uzatvorená. Vo vnútri je pochovaných celkom 55 osobností z oblasti vedy a kultúry. Ešte tu
zostáva jedno miesto voľné, no zatiaľ ho neplánujú využiť.
Medzi najznámejšie osobnosti, ktoré sú tu pochované patrí
speváčka Ema Destinová, herci Jaroslav Marvan, Zdeněk
Štěpánek, maliar Vojtěch Hynais, husľový virtuóz Jan Kubelík, svetoznámy dirigent Rafael Kubelík, vynálezca František
Křižík, básnik Jaroslav Vrchlický,
maliar Alfonz Mucha a mnohí ďalší. Na samotnej krypte je
napísané motto: „Ač zemřeli – ještě žijí“ , čo naozaj o tu
pochovaných osobnostiach môžeme povedať.
Peter Čechvala
Tento rok si i naši spoluobčania
z kopaníc, hneď pri hlavnej ceste,
vyzdobili vianočný stromček, aby
každému, kto tadiaľ prechádza
pripomenul, že sa blížia asi najkrajšie sviatky v roku Vianoce.
Ďakujeme tým, ktorí sa o stromček postarali.

VANDALI VYČÍŇAJÚ STÁLE VIAC A VIAC
Kto zanedbal niečo vo výchove našej mládeže? Rodičia? Škola? Spoločnosť? Veď ako
by mohli inak ničiť spoločný majetok. Majetok obce. Pamiatky obce. Určite ste si všimli,
že niekto rozbil sochu Sv. Trojice, v križovatke na kopanice a tiež odrazil vrch krídel
sochy Božského srdca v Korytnom pred obchodom. Túto sochu s tabuľami a oplotením
sme dali opraviť pred rokom. Sú nám tieto výčiny ľahostajné, nikto nikoho nevidel pri
vandalizme? Dohliadnime na svoje deti, aby sa už toto v našej obci neopakovalo, upozornime na vandalizmus. Prosíme občanov, ak majú vedomosť o tom kto mohol zničiť
tieto sochy, ohláste to, aj anonymne na obecný úrad. Ďakujeme.
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⚫ PODOLSKÝ CHÝRNIK ⚫
VÍTAME DO ŽIVOTA
Juráková Viktória 509
Heráková Žaneta 416
Bundál Adrián 468
Zámek Ondrej 101
Heráková Mária 418
Slimáková Adela 647
Bobocká Viktória 837
Buriánská Samanta 104
Heráková Michaela 466
Radošinský Filip 578
Kováčiková Abigail 457
Čavojská Bibiana 283

NA SPOLOČNÚ CESTU ŽIVOTOM VYKROČILI
Miroslav Priesol a Lenka Cibulková 545
Ing. Ondrej Žažo a Ing. Michaela Šprláková 42
Marek Kerak a Mgr. Lucia Tomášková 683
Daniel Melocík a Monika Gavendová 639
Juraj Cagala a Elena Miklovičová 838
Mgr. Peter Štefanka a Mgr. Hana Hrušovská 791
Terry Anthony Reynolds a Miriam Radošinská 455
Mario Josef Mayer a Lucia Alušicová 30
Zdenko Mozga a Martina Toráčová 104

ROZLÚČILI SME SA

Bublavá Emília 332
Čechvala Jozef 662
Zubríková Zuzana 810
Hutira Ľubomír 912
Heráková Valéria 141
Masárová Hedviga 704
Toplanský Ladislav 457
Uhlíková Ľudmila 699
Gúčiková Jarmila 386
Cagala Rudolf 782
Ohrablová Helena 722
Dobrota Ján 445
Čechvalová Mária 313
Kriško Vladimír 945
Mária Mašánová 583

MIESTO PRE REKLAMU
Obchodná spoločnosť GIMI trade, s.r.o., Podolie 601, Tel.: +421 (0)32 7794 422, Fax.: +421 (0)32 7794 672,
E-mail: gimi@gimi.sk Vám ponúka kože, koženky, kovanie, galantérny a obuvnícky materiál.
Sme firma s viac ako 15-ročnou tradíciou. Od svojho vzniku v roku 1992 sa prevažná časť činností firmy zameriavala na obchod s materiálmi pre obuvníkov, k čomu sa postupne pridával ďalší sortiment. V poslednom období sme naše aktivity rozšírili aj o výrobu pracovnej obuvi. K našim zákazníkom patria významní výrobcovia obuvi nielen na Slovensku, ale aj za hranicami. Naša dlhoročná spolupráca s mnohými dodávateľmi zaručuje, že
sme schopní splniť špecifické požiadavky zákazníkov a zabezpečiť materiály podľa ich individuálnych potrieb.
Pre stálych odberateľov ponúkame možnosť predĺženej splatnosti, množstevné zľavy a pri väčších odberoch
bezplatný dovoz. Zároveň je možné využiť aj dodanie tovaru na dobierku
Spoločnosť BORSALINO, spol. s r.o. so sídlom 1. mája 3/308, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, ponúka
služby v oblasti reklamných činností, propagačné činnosti, činnosti v oblasti prenájmu a predaja VHP. Kontakt
email: borsalino@gmail.com, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel
Sro, vl.č. 1293/R.
Pedikúra u Vás doma
Iveta Majerčíková, Štefánikova 360/26, 916 01 Stará Turá
Vhodné najmä pre starších, imobilných a ležiacich klientov. Dohodnutie termínu a informácie o ďalších ponúkaných službách na tel. čísle: 0915/049 585 a 032/7435021. Prvá pedikérka v trenčianskom regióne s povolením
Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva v Trenčíne prísť k svojmu klientovi až k nemu domov.
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ŠPORT
STARŠÍ ŽIACI:
„MY SA VERU NEDÁME, KAŽDÝ ZÁPAS VYHRÁME!!!“

Po skončení minulého súťažného ročníka, kedy sme obsadili
6. miesto, sme nemuseli riešiť nijakú konsolidáciu kádra, pretože bol už dávno konsolidovaný od sezóny 2009/2010.
S postavením, výsledkami a hrou sme neboli celkom spokojní
a práve preto sme museli na túto situáciu zareagovať. Ja ako
tréner, ale i hráči, sme chceli oveľa viac.
S prípravou do novej sezóny sme začali v polovici júla. Hráčov som si najskôr otestoval (trvalo to 3 tréningové jednotky),
aby som zistil ako sú na tom po kondičnej, koordinačnej, ale
i technickej stránke. Výsledky nám ukázali na čo sa budeme
musieť v tréningoch zameriavať, ktoré najväčšie nedostatky
treba začať odstraňovať.

Začiatkom augusta sme absolvovali SÚSTREDENIE vo Viničnom (pri Pezinku). Myslím, že toto sústredenie dalo hráčom
veľa. Nielen čo sa týka kondície, ako by si každý myslel, ale
hlavne upevnenia vzťahov v tíme a vytvorenie silného kolektívu, bez ktorého by sa futbal hral ťažko a bez ktorého by sa
aj výsledky dostavovali ťažko. Som rád, že sa sústredenie
podarilo zrealizovať. Veľká vďaka patrí rodičom a sponzorom
(hlavne: M. Mrekaj, S. Radošinský).
V letnej príprave sme odohrali 6 prípravných zápasov a jeden
zápas odohrali naši mladší hráči (roč.2000 a menej) proti
Moravanom. Všetky sme vyhrali okrem jedného. Chlapci mali
možnosť nastúpiť aj proti prvoligovým tímom. Boli to: SFM
SENEC, ktorý sme porazili vysoko 6:1 (bolo to veľké prekvapenie) a SPARTAK TRNAVA, s ktorým sme hrali v oklieštenej
zostave a prehrali sme vysoko 17:1. Tento zápas nám však
ukázal aké herné nedostatky máme a na čom všetkom musíme ešte popracovať aby sme boli v prichádzajúcej sezóne
úspešní.
Najlepším strelcom prípravy bol Roman Hargaš, ktorý stre-

lil 14 gólov v piatich zápasoch. Vo veľmi dobrom svetle sa
ukázal navrátilec z Častkoviec, Lukáš Strapatý a naša nová
posila z Očkova, Samuel Červeňanský. Svojimi výkonmi veľmi pomohli tímu. Veľký progres výkonov zaznamenal aj Alex
Drexler, čo ma veľmi teší. Síce chvíľku trvalo než som mu
našiel ten správny post, ale nakoniec sa našiel. Nesklamali
ani Čechvala Janko, Martin Majdiš či Ivan Makara.
Do novej sezóny sme teda po úspešnej príprave vstupovali
s jasným cieľom a to vyhrávať a na konci jesennej časti byť
prví v tabuľke a hlavne TEŠIŤ DIVÁKOV SVOJOU HROU!
Úvod sme mali explozívny. Na muške bola Lúka, H. Streda,
Kálnica, Čachtice, Potvorice a potom akoby nastal zlom!
S Považanmi sme remizovali. Tu sme stratili 2 body. Nedokázali sme streliť gól, hoci sme celý zápas hrali na jednu
bránu. Potom prišiel Očkov a s ním sme smolne prehrali.
Prehra bolela, stála nás 1. miesto, ale bolo to pre nás ponaučenie. Našťastie nám Očkov 1. miesto vrátil, keď prehral 5:2
s Pobedimom. Ešte nám zavarili hráči Turej Lúky, s ktorou
sme vyhrali gólom v posledných minútach zápasu. Posledný
zápas s Pobedimom sme zvládli na výbornú. Neviem čo sa s
hráčmi v priebehu súťaže stalo, keď sme zaznamenali prudký pokles výkonnosti. Či to bola remíza s Považanmi alebo
prehra s Očkovom a tým by sa hráčom znížilo sebavedomie,
neviem. No našťastie sa nám podarilo udržať vedúce postavenie v tabuľke a do jarnej časti budeme vstupovať s cieľom,
že vedúce postavenie si upevníme a náskok zvýšime.

Celkovo hodnotím jesennú časť ako veľmi úspešnú.
Ešte pred 2,5 rokom, keď som začal trénovať našich žiakov,
by nikto nepovedal a skoro nik mi ani neveril, že na 3 rok
môžeme hrať o postup. Ja som to videl v mojich chlapcoch
a veril som im. Náš tím je výborne zložený. Nemáme jeden
silný ročník, ako je to napr. v Očkove, ktorý keď odíde tak
aj výkonnosť družstva ide rapídne dolu (tak teraz skončila aj
Kálnica- minulý rok prvá, tento rok posledná).
Prípravka
Toto leto (august) vznikla v Podolí aj futbalová PRÍPRAVKA
(ročník 2003 a nižšie). Som rád, že sa to podarilo zrealizovať a dosiahnuť aby sa aj deti v našej obci venovali nejakej
záujmovej činnosti. Je to veľmi dôležitý krok k tomu, aby sme
v budúcnosti mohli vychovať skvelých futbalistov. Prípravka postupne naberá na počte členov. Kto sa chce prihlásiť,
stačí ak príde kedykoľvek na tréning, všetci veľmi radi medzi
seba privítame ďalšieho futbalistu. Je tu veľa talentovaných
chlapcov, z ktorých môžu byť výborní futbalisti. Treba sa im
však sústavne a systematicky venovať. Naši nádejní futbalisti
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už odohrali aj 3 prípravné zápasy proti Moravanom n/V. Dva
doma a jeden vonku. Prvé dva sme síce tesne prehrali, ale
čo veľmi teší je, že sme už svoj tretí zápas zvládli na výbornú
a ten sme vyhrali 4:1! Toto nám predpovedá skvelú budúcnosť. Málokto by čakal, že po 3 mesiacoch tréningu už budeme žať prvé malé, ale cenné, úspechy.
Bol by som rád keby sa k naším „Podolským“ prípravkárom
pridali aj deti z okolitých dedín (Očkov, Častkovce, Pobedim),
kde nič takéto nie je.
Po skončení sezóny bolo na ukončení ocenených niekoľko
hráčov v kategóriách:
•
Najlepší hráč jesennej časti: DREXLER Alex
•
Najlepší strelec jesennej časti: HARGAŠ Roman24 gólov (14 v PZ, 10 v MZ)
•
Talent roka 2011: DREXLER Alex, STRAPATÝ
Lukáš
•
Hráč Roka 2011: DREXLER Alex
Viac na : www.mladezoskpodolie.wz.cz
Držme našim žiakom a prípravkárom palce a neváhajme ich
akýmkoľvek spôsobom PODPORIŤ!!!
Tešíme sa na Vás, našich fanúšikov, v jarnej časti súťaže
a príďte nás v každom domácom zápase POVZBUDZOVAŤ!!!
Tréner mládeže, Rastislav Bobocký
Dorast
Úvod nového súťažného ročníka 2011/2012 sme naštartovali začiatkom 7. mesiaca 2011 . Do letnej prípravy nastúpilo
12 hráčov do pola + 2 brankári. V príprave sme odohrali tri
prípravné stretnutia, v ktorých sa ukázali veľké rezervy vo futbalovej kvalite. Situácia vznikla odchodom skúsených hráčov
do seniorskej kategórie a príchodom hráčov zo žiackej kategórie. Tak ako v živote a hlavne v športe dvojnásobne platí,
že pri pohybe hráčov a príchode mladších hráčov potrebuje
každý kolektív čas na aklimatizovanie sa v danom prostredí
ako aj v samotnej súťaži.
V tabuľke po jesennej časti sme obsadili 11. miesto z 15 účastníkov súťaže. V štyroch zápasoch sme dokázali zvíťaziť, 1 x
remizovať a 10 x prehrať, s počtom 11 mínusovými bodmi.
Najväčšie nedostatky - rezervy boli v disciplíne, v absencii
tréningov a samozrejme dochádzkou na majstrovské zápasy.
Nastali situácie, že na majstrovské zápasy sa nedostavil ani
plný počet hráčov /10+1/, čo sa samozrejme odzrkadlilo na
výsledkoch v majstrovských zápasoch.
Aj napriek týmto mínusom je potrebné ohodnotiť a poďakovať sa všetkým, ktorí sa podieľajú na veciach súvisiacich so
samotným futbalom. V prvom rade zodpovedným hráčom,
ktorí sa pravidelne zúčastňovali tréningov aj majstrovských
zápasov, pracovníkom klubu....hospodárom, ľuďom, ktorí
podporujú a financujú Podolský futbal a taktiež obci Podolie.
DOSPELÍ
Po skončení ročníka 2010/2011 a umiestnení na 10. mieste skončil pri mužstve tréner p. Gabovic a útočník z Piešťan
Daniel Sýkora. Ako nový tréner sa vo veľmi dobrom svetle
ukázal pán Peter Vojtech, ktorý hoci prišiel k mužstvu až tri
týždne pred začiatkom nového ročníka dokázal mužstvo, do
ktorého neprišla žiadna veľká posila skonsolidovať tak, že po
celú jeseň ročníka 2011/2012 podávalo mužstvo veľmi dobré

výkony. Úvod do súťaže nám vyšiel vynikajúco, prvú prehru
sme okúsili až v piatom kole v derby zápase v Čachticiach.
Veľmi dobrý a divácky príťažlivý zápas sme odohrali doma
proti vysokému favoritovi súťaže - Hornú Nitru sme porazili 2:0, vonku sme zvíťazili nad nebezpečnými Zemianskymi
Kostoľanmi 2:0. Najvyššie víťazstvo sme dosiahli nad susedným rivalom zo Starej Turej 4:0. Najvyššiu prehru sme utŕžili v Šimonovanoch 0:3. Celkove sme skončili na 5. mieste
so ziskom 24 bodov a skóre 24:17, vyhrali sme 7 zápasov,
3 - krát remizovali a 5 - krát sme okúsili horkosť prehry. Najlepším strelcom mužstva je zatiaľ Martin Červeňanský so šiestimi gólmi, po 5 gólov dali Augustín Robert a Hlaváč Stanislav.
Spoľahlivo zachytal brankár Palkech, v obrane dominoval
Alexander Ščepko. Mimochodom jediný hráč, ktorý nedostal
v jesennej časti žiadnu kartu. Spoľahlivo zahrali v obrane aj
Martin Gúčik, Martin Hrušovský, svoje kvality tak futbalové
ako aj ľudské potvrdil kapitán Jaroslav Švajka. V zálohe svoje
kvality ukázali Branislav Kališ, Martin Červeňanský, Marián
Ivana a svoj talent ukazuje Miloš Klčo. V útoku svoj štandard
odviedli Robert Augustín a Stanislav Hlaváč.
Zimná príprava A mužstva začne 7. 1. 2012, v pláne je odohrať 10 priateľských zápasov s mužstvami nižších súťaží,
ako aj s mužstvami ako sú napr. Strání, Trebatice, Krakovany. Súčasťou zimnej prípravy bude aj sústredenie na Starej Myjave. Generálkou by mal byť domáci zápas 4.3.2012
s Veľkým Orvišťom.
Azda všetci, ktorí sa pohybujú okolo Podolského futbalu, iba
v tajných snoch dúfali v to, že po skončení jesenných bojov
budú zverenci trénera Vojtecha tak vysoko. Vzťahy medzi
vedením a hráčmi sú priateľské. V kádri pôsobí drvivá väčšina domácich odchovancov. Touto cestou sa OŠK vydal a
mieni v nej pokračovať aj naďalej. Chlapci sa poznajú ešte
zo žiackych čias, zdravé jadro pôsobí v Podolí už dlhšie obdobie.
Na pohodovej atmosfére má veľký podiel najmä vedenie
klubu - p. Stanislav Radošinský, p. Ivan Žinčík. Nesmieme
zabudnúť na ostatných sponzorov, funkcionárov a hosp. pracovníkov klubu. Veľká vďaka patrí aj vedeniu obce p. Anne
Čechvalovej ako aj poslancom obecného zastupiteľstva.
Marián Babulic

Redakčná rada praje
všetkým čitateľom
príjemné prežitie Vianoc
a veľa šťastia v novom roku 2012.
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