vydáva OBEC PODOLIE ročník XIX. číslo 1/2018 apríl 2018
SVÄTÝ JURAJ, ČISTÁ PANNA A POLICAJT
Je niekoľko možností, ako človek môže vnímať iné časy
a iné miesta. Ja dnes volím ponorenie sa do dejín... Prvé
vynorenie je, jasná vec, v časoch medzi rokmi 303 – 305.
Je to doba mučeníckej smrti nášho sv. Juraja. Ani najukrutnejším mučením sa nedal odvrátiť od svojej viery v Boha
a lásky k vzkriesenému Ježišovi. Statočný vyznávač síce
podľahol v tomto boji, ale iba zdanlivo: stratil život časný,
ale zato získal a našiel život večný. Veľmi rozšírená tradícia
tvrdí, že sv. Juraj pred svojou smrťou vrúcne prosil Boha,
aby vypočul modlitby tých, ktorí by ho prosili pre pamiatku
jeho mučeníctva. Mučeníctvo nie je pripnutá stužka na košeli. Mučeníctvo je od Boha darovaná schopnosť obetovať
svoj život pre niečo sväté a večné.
Druhé vynorenie z prúdu
dejín, ktoré sa nám ponúka
je 6. marec 2018. Deň, keď
pápež František podpísal
dekrét o mučeníctve Božej
služobníčky Anny Kolesárovej, čím umožnil jej blahorečenie (vyhlásenie za blahoslavenú). Bola zavraždená
sovietskym vojakom 22. novembra 1944 vo Vysokej
nad Uhom, keď bránila svoju panenskú čistotu. Mala 16
rokov. Podľa zápisu vo fars-

Program hodov v Podolí:
27. 4. 2018 - piatok
19:30 premietanie filmu Justice League,
kino
28. 4. 2018 - sobota
16:00 bábkové divadlo, Kukulienka, kino
21:00 Hodová diskotéka, KD
29. 4. 2018 - nedeľa
9:00 Park miniatúr - Deň otvorených dverí
11:00 Sv. omša, Kostol sv. Juraja v Podolí patrónovi
Sv. Jurajovi.
15:00 Koncert dychovej hudby VLČNOVJANKA,
Park miniatúr
16:00 Futbalový zápas OŠK Podolie -TJ Brvnište,
futbalový štadión

Bezplatne

kej matrike, kde stojí dokumentačným atramentom: „hostia
sanctae castitatis“ (obeta svätej
čistoty) možno tvrdiť, že to bola
obeta dievčaťa, ktoré vedelo,
čo je správne. Tretie vynorenie
z prúdu dejín je len spred pár
týždňov: 23. marec 2018, deň,
keď sv. Juraj aktívne orodoval za
jedného z kresťanských „mužov
zákona“.
Podplukovník žandarmérie Arnaud Beltrame sa
dobrovoľne vymenil za jedného
z rukojemníkov zadržiavaných
v supermarkete ozbrojencom. Ten už predtým zavraždil v
predajni dvoch ľudí, pričom sa označoval za „vojaka“ extrémistickej organizácie. Ako povedal biskup toho francúzskeho mesta. Žandár, náš veriaci priateľ Amaud, utrpel
vážne zranenia pri rukojemníckej dráme v meste Trebes.
Obetoval svoj život za iného. Viera v Boha dokáže aj takéto skutky. Zomrel vo veku 44 rokov. Milí čitatelia týchto
riadkov, predložené vzory vynikajúcich kresťanských čností posúvajú aj náš život o krok ďalej... Náš svet, v ktorom
žijeme a sme jeho spolutvorcami, potrebuje ako chlieb soľ
ľudí obetavých, čistých a odvážnych... Ba viac, my máme
pracovať na sebe, aby naše srdcia boli obetavejšie, čistejšie a odvážnejšie...
s láskou pastiera Štefan Šoka

Po hodoch 30. apríl 2018
17:00 Stavania MÁJA pred KD Podolie:
Vystúpia detí z materskej a základnej školy,
folklórny súbor ČAKANKA, Ľudová hudba
ROVENEC,
Dychová hudba PODOLANKA,
občerstvenie, posedenie
PRÍHOVOR STAROSTKY OBCE
Vážení čitatelia Podolských novín!
Prišla k nám jar, oslávili sme zrod nového života
a nádeje, slnko pomaly prehrieva naše príbytky, naša
myseľ je veselšia, a je tu ďalší dôvod na radosť – hodová slávnosť, ktorou vzdávame úctu nášmu patrónovi
sv. Jurajovi.
Článok pokračuje na 2. strane
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Je pravda, že tohtoročné hody budú narúšané výstavbou kanalizácie v obci. Je to projekt, ktorý si budeme asi
dlho pamätať. Jeho realizácia zasahuje do bežného života všetkých spoluobčanov, sme obmedzovaní v prístupe do
domu, v zime sme mali blato, teraz nás trápi prašnosť a akoby nestačilo, zafúkal k nám ešte aj piesok zo Sahary.
Tieto problémy však postupne budú ustupovať, pretože v týždni pred hodami postupne začali realizátori vybetónované ryhy v ceste asfaltovať. Momentálne sa pracuje na Hlavnej ulici, súbežne s cestou II. triedy, na ceste III. triedy
smerom na Pobedím a taktiež v Očkove sa robí hlavná vetva na ceste III. triedy. Popri tom sa budujú prípojky k jednotlivým nehnuteľnostiam. Na tento projekt finančne prispieva Európska únia 85%, Slovenská republika 10% a obec
5%. Preto je naša obec a takisto obec Očkov viazaná podmienkami, ktoré sme museli prijať a ktoré budeme musieť
naplniť, keď sme chceli získať peniaze na kanalizáciu a vo výške 5 862 609,57 €. Tou hlavnou podmienkou je 85%
napojiteľnosť občanov na verejnú kanalizáciu.
Vzhľadom k tomu, že samotné napojenie na kanalizáciu si od občanov vyžaduje finančné náklady, poslanci Obecného zastupiteľstva odsúhlasili poskytnutie dotácie vo výške 50,- € pre každú pripojenú domácnosť. Podmienkou
získania dotácie bude žiadosť odovzdaná na obec a prílohami, ktorými sú podpísaná zmluva s prevádzkovateľom
kanalizácie TAVOS a. s. (Trnavská vodárenská spoločnosť) a platné povolenie na prípojku – Drobná stavba, na trasu
prípojky od hranice pozemku po napojenie k nehnuteľnosti.
Obec Podolie, ktorá zastupuje združenie PRESSKAN, tiež požiadala v októbri o dotáciu 200 000,-€ z Enviromentálneho fondu na dobudovanie a zmodernizovanie kanalizačného zberača, ktorým sa budú splaškové vody odvádzať
z obce Podolie a Očkov na čističku do Piešťan. Peniaze sme dostali, teraz musíme vysúťažiť stavebnú firmu, ktorá
projekt zrealizuje, a potom podpíšeme zmluvu s Enviromentálnym fondom.
V apríli obec Podolie získala ďalší nenávratný finančný príspevok vo výške 174 150,- € z Ministerstva vnútra na
vybudovanie Zberného dvora. Za poskytnuté peniaze nakúpime techniku, kontajnery a časť peňazí sa použije na
stavebné úpravy v areáli terajších prevádzok. Aj pri tomto projekte nás ešte čaká verejné obstarávanie, ktoré býva
častokrát dlhšie ako samotná realizácia projektu. Tak to bolo aj pri kanalizácií, kde verejné obstarávanie trvalo dva
roky a samotná výstavba 1 rok.
I keď sme v minulom roku stavebne ukončili rekonštrukciu kultúrneho domu, ešte stále nie je administratívne
projekt ukončený, pretože stále čakáme na refundáciu posledných faktúr z MŽP SR.
V marci sme za obec podali na Enviromentálny fond žiadosť o dotáciu pre projekt „Rekonštrukcia plynovej kotolne
ZŠ s MŠ v Podolí“, pretože kotolňa je fyzicky i morálne opotrebovaná. Predpokladané náklady na rekonštrukciu sú
149 800,- €.
Opäť aj tento rok požiadala obec o dotáciu na multifunkčné ihrisko, ktoré by sme chceli vybudovať v areáli základnej školy.
Častokrát sa stretávam s názorom nielen od občanov, kolegov starostov alebo ľudí, ktorí pracujú alebo chcú
pracovať s eurofondami, či to nie sú „drahé“ peniaze, či sa to vôbec oplatí? Získanie týchto finančných prostriedkov
naozaj nie je ľahké a vyžaduje veľa administratívnej práce a samozrejme aj vstupné investície. Ak chceme podať
projekt, musíme mať vypracovanú projektovú dokumentáciu, k tomu stavebné povolenie. Bez toho nemôžeme podať
projekt. Ak je projekt úspešný, projektová dokumentácia je oprávnený výdavok, ale len v prípade ak bola správne vysúťažená. Ak projekt neprejde, dokumentácie môžu ísť do zásuvky stola a čakať, že sa možno niekedy v budúcnosti
ešte využijú. Viete sami, že žiadne stavebné projekty dnes nie sú lacnou záležitosťou, ale obec musela investovať
do nich nemalé prostriedky, ktoré sa teraz cez získané fondy snaží zúročiť.
Predošlé programovacie obdobie roky 2007 – 2013 boli v porovnaní s terajším obdobím jednoduchšie a napríklad
verejné obstarávanie bolo oprávneným nákladom, čiže bolo obci preplatené. V terajšom období je verejné obstarávanie neoprávneným výdavkom, a obec ho hradí z vlastných peňazí.
Názory na peniaze získavané z eurofondov sa rôznia. Niektorí ich odmietajú, niektorým sa zdá ich získanie a najmä udržateľnosť projektov veľmi komplikované, vyžaduje si to veľké znalosti a úsilie. No povedzme si na rovinu, že
keby nám nebolo umožnené získať tieto prostriedky, neboli by sme schopní sami si financovať veľké projekty. Tieto
by sme nemohli financovať ani z úverov, pretože obec je zákonom obmedzená vo výške úverovania svojich stavieb.
Aj keď musíme sami znášať výdavky na verejné obstarávania, sumy za napísanie žiadostí, stavebný dozor, prípadné
krátenia z oprávnených výdavkov projektu, všetky nenávratné finančné prostriedky z fondov, vysoko prevýšili naše
finančné možnosti, ktoré nám dáva náš bežný rozpočet obce.
V programovacom období rokov 2007 – 2013 sa našej obci podarilo získať nenávratné finančné prostriedky z
fondov:
- na rekonštrukciu ZŠ s MŠ vo výške 575 808,- €, spolufinancovali sme 5% z vlastných zdrojov 30 330,- €,
- na rekonštrukciu verejného osvetlenia sme získali 238 441,- €, spolufinancovali sme 12 550,- €,
- na revitalizáciu priestranstva pred cintorínom sme získali 455 714,- €, spolufinancovali sme 22 785,- €,
V tomto programovacom období rokov 2014 – 2020 sa nám podarilo získať peniaze:
- na rekonštrukciu kultúrneho domu vo výške 700 898,- €, spolufinancovali sme 36 890,- €,
- na kanalizáciu pre obec Podolie sme získali 5 000 000,- €, spolufinancujeme 258 000,- €,
- zberný dvor 174 150,- €, spolufinancujeme 9 165,- €,
- na verejný vodovod (ktorý sme zabezpečili tiež z fondov, ale cez TVK, a.s. Trenčín) vo výške 621 000,- €, plus
privádzač z Čachtíc vo výške 800 000,- €.
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Tiež na dve bytovky sme dostali nenávratný finančný príspevok od štátu vo výške 586 780,- € a zbytok financovania riešime cez úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý sa však nezapočítava do zadlženosti obce, pretože
sa spláca nájomným od nájomcov bytov.
V tomto roku chceme ešte podať projekt na rekonštrukciu ciest a chodníkov, aby sme si ich po rozkopávkach pre
verejný vodovod a kanalizáciu upravili, tieto peniaze by mali byť prideľované z eurofondov cez Ministerstvo vnútra
SR.
Plánujeme opraviť aj cestu na Kopaniciach smerom k Ošmeku, zrekonštruovať WC na obecnom úrade, podať
projekty na zateplenie a výmenu okien v materskej škole a na zdravotnom stredisku prostredníctvom energetických
služieb s garantovanou úsporou. Je to projekt Slovenských elektrární, ktoré ponúkajú obciam a mestám.
Z vyššie uvedených údajov je zrejmé, že sme do obce získali za dve programovacie obdobia nenávratné príspevky investície vo výške cca 8,4 milióna EUR, ktoré by naozaj naša obec zo svojho rozpočtu nemohla zabezpečiť.
Vidíte, že pri takomto objeme preinvestovaných prostriedkov je naša práca náročná a zodpovedná, preto mi
záverom dovoľte, aby som poďakovala za podporu a pomoc najmä poslancom OZ, pracovníkom obce a všetkým
aktívnym občanom, ktorí sa zaujímajú o veci verejné a sú ochotní pomáhať.
Všetkým Vám prajem príjemné prežitie hodovej slávnosti a srdečne Vás pozývam na akcie, ktoré sme pre vás
pripravili.
Anna Čechvalová, starostka

INFORMATÍVNE O PRIJATÝCH UZNESENIACH OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PODOLÍ
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Podolí
03.02.2018
Uznesenie 1/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program dnešného zasadnutia.
Uznesenie 2/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu týchto nehnuteľností: parciel registra „E“ p.č. 826 v 1/1, p.č. 832/1, 832/2,
832/3, 832/4, 833/2, 833/3 v 1/4, 827 v 5/8, dom súpisné
číslo 158 v 1/1 a dom s.č. 160 v 1/2 od predávajúceho
Jána Masára rod. Masár, trvale bytom 916 22 Podolie 8
a Vladimíra Burzu, trvale bytom Javorinská 1951/14, 915
01 Nové Mesto nad Váhom, za cenu 10 000.- €.
Uznesenie 3/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úver zo SZRB na spolufinancovanie projektu „Vybudovanie a využívanie stokovej siete v aglomerácií obcí Podolie a Očkov.“ Podmienky úveru: Výška úveru: 230 000,-€, Doba: 10 rokov,
Úrok: 0,6% + 1 ročný euribor, Ručenie : blankozmenka.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Podolí
23.02.2018
Uznesenie 4/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program dnešného zasadnutia.
Uznesenie 5/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o splnení uznesení.
Uznesenie 6/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2017.
Uznesenie 7/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výšku dotácie pre:
Matúšovo kráľovstvo 1000,-€, Dychovú hudbu Podolanka 400,-€, Obecný športový klub 12 000,- €, ZO CHPN
– holubári 200,- €, Záhradková osada Borina 1 000,-€,
Únia nevidiacich a slabozrakých 100,- €. Žiadatelia sú
povinní predložiť do 15.12.2018 vyúčtovanie dotácie –
účtovníčke obce a hlavnému kontrolórovi obce.
Uznesenie 8/2018

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: Zriadenie bezodplatného vecného bremena, na nehnuteľnosti parc.č. 2059/10
vo vlastníctve obce Podolie v prospech oprávneného z
vecného bremena, SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy
44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739, spočívajúceho v povinnosti obce Podolie ako povinného z vecného
bremena, strpieť existenciu inžinierskych sietí plynárenských zariadení oprávneného, ich ochranných a bezpečnostných pásiem, údržbu, prevádzku a rekonštrukcie
týchto zariadení a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 40-8/2018.
Uznesenie 9/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu parcely registra C
1408/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m2,
ktorá sa nachádza pod miestnou komunikáciou. Parcela
je zapísaná v LV č. 5411 k. ú. Podolie. Predávajúca Margita Mašková, rod. Rybanská, bytom SNP 35/59, 018 51
Nová Dubnica predáva obci celý svoj podiel. Cena 2 €/
m2. Vyplatená suma 158,- € bude predávajúcej vyplatená na účet v banke.
Uznesenie 10/2018
Obecné zastupiteľstvo v Podolí súhlasí s podaním žiadosti o dotáciu na multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ s MŠ
v Podolí na p. č. 2059/1 k. ú. Podolie a so spolufinancovaním multifunkčného ihriska vo výške 40 000,- €.
Uznesenie 11/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu nehnuteľností
v k. ú. Podolie, parcely registra „C“ p.č. 349, 351, 355,
359/1, 362/2, 362/3, 812 v 1/2, p.č. 352 v 1/8 a rodinný
dom súpisné číslo 155 v 18/36 a s.č. 153 v 1/1 od predávajúcej Eriky Augustínovej, bytom Častkovce č. 293 za
kúpnu cenu 5 976,25 €.
Uznesenie 12/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom nebytových priestorov súpis. číslo 501 pre Ing. Petra Bigoša
– Flowerness, Podolie 97. Začiatok nájmu od 1.2.2018
na dobu neurčitú. Nájomná zmluva je prílohou zápisnice.
Uznesenie 13/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu o postúpení
práv medzi obcou Podolie a Očkov. Touto zmluvou sa
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rieši spôsob spolufinancovania kanalizácie projektu: „Vybudovanie a využívanie stokovej siete v aglomerácii obcí
Podolie a Očkov“ medzi obcou Podolie a Očkov. Táto
zmluva tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie 14/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného
fondu vo výške 33 695,70 € na spolufinancovanie úhrady
faktúr č. 2017018 M-SILNICE – stavebné práce v sume
12 632,70€ a faktúry č. 2017024 M-SILNICE – stavebné
práce v sume 21 063,00€ - akcia „Vybudovanie kanalizácie v aglomerácii obcí Podolie a Očkov“.
Uznesenie 15/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rekonštrukciu tribúny
na futbalovom štadióne súpisné číslo 804 v dohodnutom
rozsahu podľa prílohy.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Podolí 16.04.2018
Uznesenie 16/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program dnešného zasadnutia.
Uznesenie 17/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o splnení uznesení.
Uznesenie 18/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom časti priestorov stavby súpisné číslo 140 a časť p.č. 394 k.ú. Podolie

(vyznačené v prílohe zmluvy), na účely predajne mäsa,
mäsiarskych výrobkov, ostatného potravinárskeho a
nepotravinárskeho tovaru, pre spoločnosť Mäsovýroba
Vrbové, s.r.o., Družstevná 642/6, 922 03 Vrbové, IČO
51 278 405. Prenájom je na dobu určitú, so začiatkom
od 01.05.2018 v trvaní 5 (päť) rokov. Nájomná zmluva
tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie 19/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu vo výške 50,€ (Päťdesiat EUR) pre každý rodinný dom, ktorý bude
pripojený na verejnú kanalizáciu do 3 rokov od jej skolaudovania a spustenia do prevádzky. Dotáciu obdrží každý vlastník alebo užívateľ rodinného domu, ktorý podá
na Obec Podolie žiadosť (podľa VZN obce o dotáciách),
ktorej prílohou bude platná zmluva s prevádzkovateľom
verejnej kanalizácie o pripojení domu k verejnej kanalizácii.
Uznesenie 20/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu pre Jozefa
Chromeka, bytom Podolie č. 271 vo výške 700,- € na pokrytie nákladov na súťaž v umeleckom vyrezávaní motorovou pílou. Súťaž sa uskutoční ku v dňoch 26.-27 máj
2018 v Toei, Prefektura Aichi Japonsko. Žiadateľ predloží vyúčtovanie dotácie do 15. decembra 2018.

REDAKČNÁ RADA INFORMUJE O AKCIÁCH V OBCI PODOLIE
Uvítanie novonarodených detí v roku 2017 v obci Podolie
bolo 29.12.2017
Ako už tradične, starostka obce Anna Čechvalová, pozvala
všetky deti narodené v obci v roku 2017, na slávnostné posedenie. Po programe a príhovore, dostali rodičia detí finančný

grame mali oslávenci slávnostný prípitok s malým posedením.
Dedinský detský fašiangový karneval
V nedeľu 28.1.2018 sa konal tradičný dedinský detský karneval. Karnevalom
deti zabávali klauni z Teatro komika. Ďakujeme rodičom, že
deti obliekli do krásnych nápaditých masiek. Deti dostávali

darček 80,- € a deti malú hračku. Potom bolo pre všetkých
pripravené malé občerstvenie. Nech deti vyrastajú pre radosť
rodičov a blaho našej obce.
Oslava 25. a 50. výročia sobáša, Podolie 29.12.2017
Manželské páry, ktoré v tomto roku oslávili svoje 25. a 50.
výročie sobáša, boli pozvané do sobášnej siene obce Podolie
ku slávnostnej oslave. Prihovorila sa im starostka obce Anna

Čechvalová, vypočuli si báseň a piesne. Po oficiálnom pro-

sladkosti, občerstvenie a
tiež fašiangové šišky. I keď
sme v obci nemali elektrinu,
v kultúrnom dome sa svietilo
i hralo a to vďaka prenosnej
centrále, ktorá nám elektrinu
vyrábala. Strávili sme spolu
pekné fašiangové nedeľné
popoludnie. Fotky masiek si
môžete pozrieť v prílohe.
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V sobotu 10. februára 2018 sme v KD Podolie pochovali
basu

zácii (varenie gulášu, zapožičanie stolov a lavíc, reklamnými
predmetmi). Organizátori takto prispeli k propagácii našej
obce, pretože účastníci v počte asi 194 cyklistov sa tu zišli z
celého kraja, no výnimočne aj z väčšej diaľky. Všetkým ďakujeme. Niektoré fotgrafie si môžete pozrieť v prílohe.

Pri tanci s hudobnou skupinou ONYX, dychovou hudbou
PODOLANKA a našimi ochotníkmi, sme pochovali (veselo)

basu.
Prítomní
si pozreli veselý
program, zatancovali si, pobavili sa. Starostka
obce ďakuje všetkým účinkujúcim,
poslancom OZ,
zamestnancom
obce, za skvele
pripravený program. Čoraz väčšia návštevnosť zabávajúcich
sa i tých v maskách nás teší. Tak zasa o rok…
Bláznivý cyklovýjazd Podolie
V sobotu 7.4.2018 sa uskutočnil v Podolí (štart a cieľ v Parku
miniatúr) 2. ročník Bláznivého cyklovýjazdu, ktorý organizovali Mário Červeňanský s Ľubošom Krajčíkom a ich cyklopriateľmi. Obec Podolie tiež pomohla pri jeho organizácii organi-

Premietanie v našom kine
Už v minulom roku sa začalo
s premietaním v našom peknom, malom kine v Podolí.
Pod patronát si toto vzala Kultúrna komisia, teda jej predseda Rastislav Bobocký. Obec
požičiava filmy z oficiálnej
požičovne a dataprojektorom
sa premietajú na „strieborné“ plátno. Ku ozvučeniu sa používa pôvodná aparatúra, ktorá stále dobre funguje. Naši, hlavne mladí spoluobčania, si už na kino zvykajú a chodia doň v
peknom počte. Zatiaľ je premietanie zdarma. Na naše hody v
piatok si môžete pozrieť v kine film Justice League a v sobotu
zasa bábkové divadlo Kukulienka.
Brigáda na cintoríne na kopaniciach
V sobotu 7.apríla sme zorganizovali na kopanickom cintoríne
každoročnú brigádu. Pretože cintorín je ohradený, prác pre
chlapov bolo menej, skôr sa jednalo o hrabanie, zametanie
a strihanie nízkej
zelene. Cintorín
sa vyčistil po
zime zvnútra aj
čiastočne okolo
príjazdovej cesty.
Ďakujeme všetkým účastníčkam
a dvom chlapom.
Bohuš Čechvala

Projekty realizované v ZŠ s MŠ Podolie
Projekt Eko Alarm
V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do viacerých projektov, jedným z nich je aj projekt Eko Alarm. Je
to projekt nadácie EKOPOLIS, ktorého hlavným partnerom
je spoločnosť Curaden Slovakia. Zapojili sme sa preto, že
sme škola, ktorej nie je jedno, ako si ničíme životné prostredie a v rámci environmentálnej výchovy žiakov realizujeme
každoročne viaceré environmentálne akcie. V rámci tohto
projektu sme dostali do každej triedy v škole žltý a modrý
plastový kôš, ktoré sú vyrobené zo zubných kefiek Curaprox. Do týchto košov žiaci separujú papier a plasty. Na
začiatku projektu naše upratovačky denne vážili komunálny odpad, papier a plasty, aby sme si spravili prehľad, aké
množstvo tohto odpadu škola vyprodukuje za týždeň. Na

škole sme vytvorili zo žiakov žiackeho parlamentu akčnú
skupinu, ktorú prišla v marci preškoliť lektorka organizácie
Živica. Úlohou akčnej skupiny v mesiaci apríl bolo prejsť
všetky triedy a v každej zrealizovať jednu vyučovaciu hodinu rovesníckeho učenia plnú rôznych aktivít. Vypočuli si
príbeh, ktorého výsledkom bol plný stôl odpadkov vyprodukovaných za deň jedným človekom. Tipovali, koľko odpadu
vyprodukuje Slovensko za rok a koľko ihrísk ním pokryje.
Určovali, koľko percent ktorého odpadu vyprodukujeme.
Zaraďovali na časovú os, koľko sa v prírode rozpadajú smeti (napr. polystyrén až 10 000 rokov). Žiaci sa v rámci tejto
hodiny dozvedeli množstvo zaujímavých informácií. Akčná
skupina bude mať do septembra 2018 ešte dva dni s lektorkou a čakajú ich v projekte ešte ďalšie úlohy.
Veľmi nás teší, že decká z akčnej skupiny baví rovesnícke
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učenie a že k úlohám veľmi zodpovedne pristupujú. Dostali pochvalu aj od lektorky. Hlavnou úlohou je priviesť deti
k čo najväčšiemu separovaniu odpadkov a v budúcnosti aj
k predchádzaniu tvorby odpadkov a jej minimalizácii.
•

•

•

Projekt „V základnej škole úspešnejší“
V septembri 2017 sme podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok z operačného programu Ľudské zdroje spolufinancovaný z ESF vo výške 145 260 €. Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo spolufinancovanie projektu vo výške 7
263 €. Náš projekt bol komisiou schválený a teraz sme vo
fáze čakania, kedy bude na MŠVVaŠ zmluva podpísaná.
Radi by sme spustili projekt v máji 2018. V rámci neho škola
získa peniaze na mzdy pre troch pedagogických asistentov
a jedného špeciálneho pedagóga na tri roky. Úlohou nových
zamestnancov bude pomáhať zdravotne znevýhodneným
žiakom pri učení, zlepšiť školské výsledky a kompetencie
žiakov so ŠVVP, znížiť mieru predčasného ukončovania
školskej dochádzky. Asistentov na nové pracovné pozície
už máme vybraných, nevieme však zatiaľ nájsť špeciálneho
pedagóga.
Projekt „Holokaust očami detí“
Zapojili sme sa do grantovej výzvy Nadačného fondu Telekomu pri Nadácii Pontis „Lepšie školy 2018“ a 16. 2. 2018
sme podali projekt „Holokaust očami detí“, v ktorom máme
naplánované zaujímavé aktivity so žiakmi 8. a 9. ročníka.
Na realizácii projektu sa budú spolupodieľať siedmi učitelia
2. stupňa. S radosťou sme v piatok 2. marca prijali správu,
že sme vo výzve uspeli a tento projekt budeme môcť realizovať. Veľké poďakovanie za pomoc patrí p. Mirke Gúčikovej, ktorá nám poskytla cenné rady a usmernenia nás pri
tvorbe tohto projektu a taktiež Ing. Petrovi Zemkovi, ktorý
náš projekt podporil ako zamestnanec Telekomu.
Na motívy súčasnej putovnej výstavy „Miranda - Cigánsky holokaust“ chceme so žiakmi 8. a 9. ročníka vytvoriť
výstavu „Holokaust očami detí“. Tomu bude predchádzať
zber informácií o holokauste (so zameraním sa na rómsky),
rasizme, fašizme, antisemitizme, ľudských právach z rôznych zdrojov (film, knihy, internet, obecné kroniky, návšteva
múzea, debata). Využijeme na to integrované tematické
vyučovanie a dané pojmy rozoberieme v súvislostiach cez
rôzne predmety. Anketou zistíme znalosti a postoje na začiatku a po zbere informácii. Žiaci podľa vlastných preferencii
vytvoria žiacke diela (makety tábora, informačné plagáty,
maľby...), ktoré sprístupníme verejnosti vo forme výstavy v
našej škole.
Školské aktuality
• Na škole práve prebieha zber papiera pod názvom Zá-

chrancovia stromov. Ak máte doma starý papier, neváhajte kontaktovať našich žiakov, aby si prišli k vám pre
papier. Kontajner je veľmi veľký a dúfame, že ho spoločnými silami naplníme.
Touto cestou ďakujeme všetkým žiakom aj občanom,
ktorí finančnou sumou podporili verejnú zbierku Deň
narcisov, pri ktorej pomáhali aj naši deviataci s učiteľmi. Vyzbierali v našej a okolitých obciach spolu 1547,58
€.
V pondelok 9. 4. 2018 sa konal na škole zápis žiakov
do 1. ročníka. Zápisu sa zúčastnilo 24 detí so svojimi
rodičmi. Prijali sme z nich 21 detí. V šk. roku 2018/19
otvoríme jednu triedu.
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Podolie 804 oznamuje rodičom,
že podávanie prihlášok na prijímanie detí do MŠ na
školský rok 2018/2019 sa uskutoční v dňoch 2. a 3. mája
2018 v čase od 10.00 hod. do 16.00 hod. v budove materskej školy. Prečítajte si podmienky prijatia do MŠ na
web stránky školy a môžete si tiež stiahnuť žiadosť o
prijatie, vyplniť ju, nechať potvrdiť detským lekárom a
priniesť už vyplnenú na zápis.
RNDr. Janka Schreiberová, riaditeľka školy

Z tvorby našich žiakov
V marci 2018 písali naši siedmaci na hodinách slovenského jazyka a literatúry pod vedením Mgr. Veroniky Zemkovej práce s témou ekológia. P. učiteľka zaslala najlepšie
práce siedmakov do medzinárodnej literárnej súťaže
„Nasloucháme naší zemi“, ktorú vyhlasujú každoročne
mestá Uherský Brod a Nové Mesto nad Váhom spolu s Domom detí a mládeže v Uherskom Brode. A div sa svete, dve
práce našich žiakov získali ocenenia. Báseň Evky Hochelovej zo 7.A „Vesmírny biliard“ ocenila porota úžasným
1. miestom a báseň Kristínky Valovičovej „Keby som mala
moc...vidieť všetko inak ako ostatní“ obsadila krásne 3.
miesto. Ich tvorbu uverejňujeme.
Vesmírny biliard
Na vesmírnom biliarde
kto tú moju guľu nájde?
Tá s prstencom bude dobrá?
Ale čoby! Táto modrá!
Nie je to žiadna novota
modrá je farbou života.
Život to je veľká veda,
no bez zdrojov sa žiť nedá.
Zvieratám postačí strava,
iné zviera – možno tráva.
Na zapitie trocha vody,
nenáročné od prírody.
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Organ Podolie - História

Človek sa tak nechová,
vládne doba plastová.
Všade haldy z fľaší pet
zamoríme takto svet?
Nie sú to žiadne dohady,
že to má veľké dopady,
tak trieďme všetky odpady!
Pešo či na aute? Menší ruch?
Najväčšou výhodou je čistý vzduch.
Za to, že ľud stromy lynčuje,
Zem svoju teplotu zvyšuje.
Ničíme ochranu z ozónu,
planéte meníme fazónu.
Kyslý dážď sa na nás leje?
Za to môžu naše spreje.
Výdobytky dnešnej vedy,
dávkujú nám zase jedy.
Jak do pôdy – do vody,
tak do celej prírody.
Tak otvorme všetci oči,
nech sa naša modrá točí,
nech ju každý čistú nájde.
Na vesmírnom biliarde...
Eva Hochelová
Keby som mala moc ...vidieť všetko inak ako ostatní
Letím medzi oblakmi po nebi a užívam si slobodu.
Jemne sa ich dotýkam.
Sú jemné ako z bavlnky a biele ako zo snehu.
Pozriem sa dolu pod seba a vidím dedinky a mestá,
ktoré sú malé ako škvrnky na psom kožúšku.
Začína fúkať jemný vánok vetra, ktorým sa nechávam
unášať.
Zrazu sa slnko schová a na tele zacítim mokré kvapôčky.
O chvíľu uvidím ako žiarivé blesky oznamujú, že prichádza
búrka.
Už počujem v diaľke hromy, ktoré vietor prenáša po celej
krajine.
Keď sa znovu pozriem na dedinky a mestá podo mnou,
vidím ako ľudia rýchlo utekajú do svojich domov
alebo sa schovávajú v obchodoch a reštauráciách.
Keď búrka skončí, ešte chvíľu prší.
Pritom vykukne spoza mrakov slnko.
Dážď sa zmieša so slnkom a vznikne krásna farebná dúha.
Keď priletím bližšie k dúhe, vidím,
že sa celá trbliece ako diamant.
Ľudia vyjdú von zo svojich domov a radujú sa z krásneho
počasia.
Keď nastane noc, vyletím do vesmíru a uvidím milióny
hviezd a planét.
Priletím k slnku, ktoré šľahá zo seba horúce plamene.
Z diaľky sa pozriem na planétu Zem a až vtedy zistím, aká
je naša planéta v skutočnosti prekrásna.
Kristína Valovičová

Stavba píšťalového organu v rímskokatolíckom kostole v
Podolí sa uskutočnila v priebehu prvej polovice 40. rokov
19. storočia. Staviteľom nástroja bol významný slovenský
organár Martin Šaško st. z Brezovej pod Bradlom, ktorý
postavil napríklad aj organ v katedrále sv. Jána Krstiteľa v
Trnave.
Šaškov organ tu v Podolí bol umiestnený priamo v zábradlí
chóru. Bol postavený s mechanickou traktúrou a zásuvkovými vzdušnicami, čo plne zodpovedalo vtedajšiemu trendu
stavby píšťalových organov. Mal jeden manuál a pravdepodobne bol bez pedála.
Prestavbu organa o sto rokov neskôr, približne v rokoch
1947-1949, realizoval Imrich Karabinoš a jeho syn z Prešova (presný rok ťažko určiť na základe nečitateľného nápisu na vnútornej stene organovej skrine). Šaškova organová skriňa bola posunutá dozadu a zväčšená. Mechanická
traktúra bola nahradená pneumatickou traktúrou a kuželkovými vzdušnicami. Nástroj bol rozšírený o viacero registrov
a druhý manuál s pedálom. Karabinoš však zo Šaškovho
organa ponechal len Oktávu 4’ a zrejme Bourdon 16’. Až
na tieto dva registre vznikol úplne nový organ, so 17 znejúcimi registrami, ktoré má organ podnes. Jedinou viditeľnou
pamiatkou na pôvodný organ je dnes prospekt organovej
skrine, ktorý nesie črty Šaškovej architektúry.
Údržba organa prebiehala od tejto doby niekoľkokrát. Na
začiatku roka 1965 realizoval čistenie a ladenie nástroja
organár František Tattinger z Nových Zámkov. Svedčí o
tom aj dobový nápis vo vnútri hracieho stola s dátumom
30. 1. 1965. V auguste 1991 ďalšiu generálku organu uskutočnila firma pána organára Masarika. Neskôr, v roku 2003
bolo vymenené aj okoženie organového mechu. V roku
2008 bolo do organovej skrine osadené nové vzduchové
čerpadlo maďarskej firmy Könyves, ktoré tak nahradilo staré, opotrebované a navyše nevhodne umiestnené čerpadlo
v priestoroch kostolnej veže. To organu slúžilo od samotnej
elektrifikácie pohonu vzduchu v organe. Kúpu nového motora zabezpečil a inštaloval trnavský organista Peter Vymazal, ktorý sa pokúsil inak kolabujúcemu nástroju poskytnúť
odbornú „prvú pomoc“.

Nie všetky zásahy v priebehu desaťročí však samotnému
organu prospeli. Viaceré časti organa vrátane píšťalového
fondu boli poškodené neodbornými zásahmi alebo použitím nevhodných materiálov pri „lepení“ náhle vzniknutých
problémov. Mnohé z týchto zásahov však bolo urobených
v dobrom úmysle pomôcť organu v havarijnom stave, pretože viackrát hrozilo, že sa stane úplne nepoužiteľným.
Poslednú komplexnú generálnu opravu organa realizovala
v dvoch fázach v rokoch 2016-2018 organárska dielňa p.
Ing. Petra Búrana. Stalo sa tak po tom, ako došlo vo vnútri
organa k zrúteniu píšťal v dôsledku poškodenia drevených
stojanov píšťal napadnutých červotočom. Organárska
dielňa vyrobila množstvo nových drevených súčastí, novú
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vzduchovú sústavu vrátane nového mecha, odhlučňovaciu
bedňu na vzduchové čerpadlo, vymenila tesniace súčasti,
miešky, prispela k odstráneniu viacerých pôvodných konštrukčných závad, zgenerálkovala hrací stôl, registrovú
i tónovú traktúru vrátane vzdušníc a prebehlo intonovanie
a ladenie píšťal.
Michael Augustín a Martin Folajtár, organisti

Park miniatúr oslavuje 15. výročie svojho vzniku!
Rok 2018 sa už rozbehol na plné obrátky a my si pripomíname 15 rokov odkedy sme krstili Hrad Branč -prvý model
v našom Parku. Odvtedy uplynulo už veľa času, vykonalo
sa množstvo práce, patrí sa nám zaspomínať a zbilancovať.
Keď sa po nevyužívanom
školskom pozemku v Podolí začali na
jar 2003 pohybovať
mec h a n i z m y,
málokto vtedy
predpokladal,
aké množstvo
návštevníkov
príde navštíviť
túto málo známu obec na
západnom Slovensku. V roku
2003 po prípravných prácach, ktoré prebiehali počas celého leta, sa
začal na jeseň stavať prvý model hrad Branč. Slávnostne
pokrstený bol 25. októbra 2003. Zišlo sa tu vtedy niekoľko
šermiarskych skupín, Diadém a Bludní rytieri a napriek
pokročilej jeseni ste mohli obdivovať aj ohňovú šou. Tri
roky sme usilovne pracovali a 15. júla 2005 sme prvýkrát
otvorili brány Parku miniatúr (ešte pod názvom Matúšovo
kráľovstvo v miniatúrach) pre verejnosť. Najprv len 2 dni
v týždni, stredu a nedeľu, mohli ste nás navštíviť až do polovice septembra. V roku 2006 sme prvýkrát oslovili školy
a ponúkli im návštevu tohto unikátneho areálu. Návštevníkov sme vítali počas celého leta, od 9.00 do 17.00, pre
skupiny bola možnosť navštíviť nás aj na objednávku mimo
otváracích hodín. Rok 2014 priniesol aj rozšírené otváracie
hodiny, apríl až október, od 9.00 do 17.00 v letných mesiacoch až do 19.00. Keď sme začínali v roku 2005 sme
v expozícii mali 8 modelov. Našou snahou bolo a stále je,
aby pribudli aspoň 3-4 modely ročne. Prvé modely sú postavené z betónu, detaily na nich boli z plastu a dreva a
zamerali sme sa hlavne na rekonštrukcie menej známych
slovenských hradných zrúcanín. Postupom času sme väčší
dôraz kládli na detaily modelov a skúšali nové technológie.
Väčšina nových modelov je už postavených zo špeciálnych
plastov, najnovšie sa detaily snažíme vylepšiť 3D tlačou.
Kým v roku 2005 sme predávali vstupenky pod plátenným
prístreškom, v roku 2006 ako predajňa vstupného, suvenírov a občerstvenia pribudol už náš drevený domček. A ten
nám veru verne slúžil až do 2013. V roku 2014 ho nahradili

kontajnerové stavby, kde máme predajňu dodnes. V roku
2017 sme po rekonštrukcii priestory zväčšili, aby sme Vám
mohli ponúknuť kvalitnejšie služby, väčšie množstvo suvenírov, občerstvenie. Takisto pôvodne prenosné WC nahradili v roku 2014 komfortné kontajnerové WC.
Naša expozícia modelov je veľmi pestrá, pôvodne sme
uvažovali len so stavbou hradov, ktoré patrili do panstva
Matúša Čáka Trenčianskeho. Čoskoro sme však zistili, že
musíme stále prinášať niečo nové, aby sa naše modely návštevníkom neokukali. Zmenili sme preto názov na Park
miniatúr, ktorý sa používa až dodnes. A expozícia sa pomaly rozrastala až na 70 modelov v súčasnosti, keď započítame aj novú expozíciu – modelové stvárnenie dedinky
Vlkolínec, ktorú pripravujeme, počet modelov prekročil 75.
Okrem hradov a zámkov, môžete u nás obdivovať unikátne drevené kostolíky z východného a stredného Slovenska, expozíciu časti hradov Alžbety Bátoriovej, expozíciu
venovanú stavbám v čase pôsobenia Cyrila a Metoda
na Slovensku, modely turistických chát a rozhľadní, modely rodných domov významných osobností Slovenska.
V súčasnosti dokončujeme naozaj unikátny a rozsiahly
model súčasnej podoby Bratislavského hradu. A chystáme
sa na Trenčiansky a Oravský hrad, ako aj model mohyly na
Bradle. Návštevníci k nám chodia zo všetkých kútov sveta,
svedčia o tom zápisy v našej v poradí už 7-ej kronike.
Ako postupne rástla návštevnosť, snažili sme sa pripraviť
pre hostí zaujímavé podujatia. Už stálicami v našom kalendári sú Deň otvorených dverí počas hodových slávností
v obci Podolie, Deň detí, druhú augustovú sobotu Nočná
prehliadka. To všetko by sa nám nepodarilo vďaka veľkému
úsiliu a zanieteniu našich kolegov a spolupracovníkov, modelárov, sprievodcov, ktorí s veľkým odhodlaním pomáhali
ako vedeli. Keďže od začiatku si budovanie areálu a sprievodné aktivity vyžadovali veľa finančných prostriedkov,
obrovská vďaka patrí našim partnerom, ktorých oslovila
unikátna myšlienka a neváhali podporiť nový projekt. A nakoniec
veľká
vďaka
patrí
vedeniu obce
Podolie,
že
umožnili vznik
a vybudovanie
tohto jedinečného a unikátneho produktu
cestovného
ruchu práve tu,
v dedinke na
úpätí
Malých
Karpát
ležiacej v trojuholníku známych
a
krásnych
h r a d n ý c h
zrúcanín Beckov, Čachtice a Tematín. Pevne veríme, že
k nám v tomto roku opäť zavítate, prídete si obzrieť unikátne modely, ktoré vás budú inšpirovať na výlety do blízkeho či vzdialeného okolia. Dúfame, že toho roku pokoríme v návštevnosti hranicu 30 000. Tešíme sa na stretnutie
s vami v našom areáli A
Juraj Hlatký
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Vážení spoluobčania, radi by sme Vás poinformovali o možnostiach realizácie
pripojenia Vašich nehnuteľností na verejnú kanalizáciu.
Vo štvrtok 19.4.2018 sa v Kultúrnom dome v Podolí uskutočnilo verejné stretnutie občanov so zástupcami
investora a budúcim jej prevádzkovateľom. Za investora Obec Podolie tu boli prítomní starostka obce Mgr.
Anna Čechvalová a stavebný dozor Ing. Pavol Gulač, za budúceho prevádzkovateľa TAVOS, a.s., Ing. Blahová.
Prítomní oboznámili občanov s priebehom prác na kanalizácii. Konštatovali, že kvalita prác a termíny sú
dodržiavané. Termín ukončenia, september 2018, bude dodržaný.
Občania sa môžu pripojiť na kanalizáciu (na zriadené prípojky) po skolaudovaní kanalizácie a jej pripojení
na tlakový zberač Podolie - Piešťany. Malo by to byť v septembri 2018.
Podmienky pripojenia na stretnutí boli povedané a bolo i odpovedané na otázky občanov. Uvádzam niekoľko
faktov: Po vyhotovení kanalizačnej prípojky ku hranici pozemku realizačnou firmou, si občan (vlastník alebo
užívateľ nehnuteľnosti) samostatne vybuduje alebo dá vybudovať pripojenie kanalizácie na svojom pozemku,
ku svojej stavbe, či vývodu kanalizácie z domu. Prvým krokom je požiadanie o drobnú stavbu kanalizačnej prípojky na Obci Podolie. Ku žiadosti je potrebné pripojiť list vlastníctva k nehnuteľnosti alebo iný vzťah k nej (stačí
z kataster portálu - http://www.katasterportal.sk/kapor/ ), mapku pozemku s jednoduchým nákresom pripojenia
od prípojky ku svojej existujúcej kanalizácii (mapka stačí vytlačená z internetu - https://zbgis.skgeodesy.sk/
mkzbgis/sk/kataster/), v mapke bude zakreslená trasa kanalizačných rúr, uloženie (rúra by mala mať pieskový alebo šutolinový obsyp), ich priemer, hĺbka zakopania, umiestnenie revíznej šachty - priemer, hĺbka. Kóty
uloženia kanalizácie od hranice pozemku a stavieb. Za povolenie drobnej stavby sa platí 10.- €. Bez platného
povolenia Vás prevádzkovateľ nepripojí ku kanalizácii. Pred každým pripojením musí prísť pracovník prevádzkovateľa a skontrolovať Vaše pripojenie a revíznu šachtu.
Ďalšie podmienky budúceho prevádzkovateľa: Kanalizácia nesmie byť už prepojená s existujúcou žumpou.
Každá kanalizácia musí mať revíznu-čistiacu šachtu, ktorá musí byť čo najbližšie ku hranici pozemku a musí
byť prístupná čistiacim autám. Urobená kanalizačná prípojka je priemeru DN160. Minimálny priemer revízno-čistiacej šachty je 400 mm, môžete však mať i väčšiu, vtedy je komfortnejšie prepchávanie v prípade upchatia
potrubia. Poklop na šachte môže byť plastový alebo i betónový, podľa toho, aké ťažké autá by mohli po šachte
prechádzať. Vývody na šachte sú DN160. Ak máte doma odpadové rúry menšieho priemeru, dáte si za šachtu
redukciu. Kto bude chcieť, usúdi, že je to potrebné, môže si dať šachtu so spätnou klapkou alebo do rozvodu si
medzi rúry dať priamu spätnú klapku, aby sa nestalo, že mu jeho kanalizácia bude zaplavená z hlavného potrubia. Samotná interná kanalizácia by sa mala skladať s kanalizačných rúr (bm podľa potreby každého občana),
revíznej šachty (zloženie šachtové dno, šachtová rúra, poklop).
Obec Podolie sa po diskusii s občanmi rozhodla, že Vám pomôže tým, že zakúpi vo väčšom množstve
kanalizačné revízne šachty (priebežné alebo sútočné, prípadne so spätnou klapkou), šachtové rúry - rôzne
dĺžky, šachtové poklopy, kanalizačné rúry, šutolinu, ktorá bude zložená v obci. Občania, ktorí majú záujem o
zakúpenie šácht, rúr, šutliny cez obec, môžu si svoju objednávku poslať na obec mailom: podolie@podolie.sk
(predmet - objednávka šachty, rúr), poštou, osobne-objednávka bude spísaná na mieste. Objednávku treba
presne spísať, uviesť tu presné údaje objednávateľa, druhy, množstvá tovaru a podpísať ju. Cenu za objednaný
tovar zaplatíte obci pred jeho odberom. Predpokladaná cena základnej zostavy revíznej šachty je od 69.- €,
plus cena kanalizačných rúr. Napr. priemer 160 od 4,20 € za 1 bm.
Ako ste si už mohli prečítať poslanci OZ Podolie odsúhlasili dotáciu občanovi na jednu zrealizovanú kanalizačnú prípojku vo výške 50.- €. O dotáciu treba písomne požiadať.
Bližšie a podrobnejšie informácie môžete získať i na obecnom úrade, či kancelárii realizátora.
Predom ďakujeme, že sa všetci na kanalizáciu pripojíte.
Mgr. Peter Čechvala

šachtové dno
Ilustračné fotografie

šachtová rúra

šachtový poklop
kanalizačná rúra
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• PODOLSKÝ CHÝRNIK •
VÍTAME DO ŽIVOTA

Vivien Mrekajová, s.č. 600
Kristína Halabrínová, s.č. 391
Adela Vičíková, s.č. 967
Hana Chebeňová, s.č. 837
Luca Atzori, s.č. 667
Kevin Herák, s. č. 414

ROZLÚČILI
SME SA
Alžbeta Straková, s.č. 770
Irena Masárová, s.č. 603
Ján Augustín, s.č. 563
Marián Marák, s.č. 623
Janka Gúčiková, s.č. 3
Vít Palkech, s.č. 168

Pozvánka na slávnostný organový koncert
Rímskokatolícky farský úrad v Podolí pozýva na slávnostný organový koncert
do kostola sv. Juraja v Podolí, ktorý sa odohrá v nedeľu 13. mája 2018 popoludní
so začiatkom o 14.30 hod. Koncert sa uskutoční pri príležitosti dokončenia generálnej opravy organa, ktorá trvala skoro 23 mesiacov. Počas popoludnia zaznejú
diela svetových majstrov: G. F. Händla, G. Pucciniho, J. S. Bacha, A. Dvořáka
a ďalších. Na našom organe budú hrať organistky a organisti z našej podolskej
farnosti. Príďte si vypočuť svetovú hudbu na našom obnovenom kráľovskom
liturgickom nástroji. Všetci ste srdečne pozvaní na túto milú slávnosť!

Pozvánka na Deň matiek
Obec Podolie Vás srdečne pozýva 13. mája na Deň matiek o 15-tej hod. do Kultúrneho domu - malá sála v Podolí na výstavu prác Klubu z Piešťan - Patchwork
a výstavu prác Magdalény Červeňanskej.
O 16-tej hodine vystúpia deti Základnej školy v Podolí s krátkym kultúrnym
programom. Všetky mamy, babičky ale aj ostatných návštevníkov pozývame na
zákusok a kávičku.
Na výstave si môžete zakúpiť vystavované výrobky. Príďte sa potešiť pohľadom na krásnu ručnú prácu a maliarske umenie.
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Pozvánka na Oslavy oslobodenia

Obec Podolie informuje:

Obec Podolie
Vás pozýva na
Oslavy oslobodenia obce Podolie a skončenia
2. svetovej vojny.
Oslavy sa uskutočnia v sobotu
12. mája 2018 o
10:00 hod. pri Pamätníku padlým z 1. a 2. svetovej vojny v Korytnom. Program osláv: Svätá
omša, vystúpenie detí zo ZŠ, príhovory, kladenie
vencov k pamätníku, hudobný doprovod Dychová
hudba Podolanka.

Likvidácia zberného dvoru
v časti Hlboká

Pozvánka na Oslavy
Medzinárodného dňa detí
Obec Podolie
v spolupráci so
ZŠsMŠ v Podolí a rodičmi, Vás
srdečne pozýva
na oslavy Medzinárodného dňa
detí, ktoré budú
2. júna 2018 so
začiatkom o 11:00 hod. na Futbalovom štadióne
v Podolí. Program: voľné súťaže pre deti, skákacie hrady, hasiči, skupina Freerunner ( freerunner
- angl. „voľný beh“ je umenie pohybu, akrobatická
športová disciplína), pripravené je i občerstvenie.

Pozvánka na preteky v brlohárení
Slovenský
poľovnícky zväz
Poľovnícke združenie
Podolie
v spolupráci s
Obcou Podolie,
Vás pozývajú na
medzinárodné
preteky v brlohárení, ktoré sa budú konať 7. a 8. júla 2018 v areáli
poľovníckeho združenia pri potoku Dubová.

V týchto dňoch bude deﬁnitívne zlikvidovaný
zberný dvor v časti obce Hlboká, kde si ľudia a to
nielen naši spoluobčania, zvykli za dlhé roky, nekontrolovane vyvážať smeti. Likvidovať sa už začal,
no v súčasnej dobe sa úplne zaváža zeminou z výkopov kanalizácie. Celý objekt bude zavezený až
po asfaltovú cestu a rekultivovaný. Žiadame preto
občanov, aby do danej lokality, teda i po celej ceste
Hlboká, už nevyvážali žiadne smeti a na toto upozornili všetkých, ktorých uvidia, že tu chcú vysypať
smeti. Tiež v upravenej lokalite budú osadené fotopasce, ktoré zidentiﬁkujú tých, čo príkaz nevyvážať
smeti porušia, za toto im bude uložená pokuta.
Občania nepotrebujú vyvážať smeti na nelegálne
skládky, pretože obec odoberá všetky druhy odpadov a ak by občania dôsledne separovali svoj odpad - plasty, obaly tetrapaky, drobné kovy, papier,
sklo, biologický odpad do kompostovísk, nemajú
dôvod vyhadzovať žiadne smeti po chotári. Každý
občan si musí tak, či tak zaplatiť za vývoz komunálneho odpadu a preto nevidíme dôvod v jeho nelegálnej likvidácii. Väčšie odpady z domov (sedačky,
skrine, haluzinu, elektroodpad a pod.) na požiadanie obec zariadi vyvezenie do zberného dvora, ktorý máme zriadený zatiaľ na miestnom PD.
Udržiavať čistotu a poriadok vo svojom okolí, by
malo byť samozrejmosťou, je ukážkou vyspelosti a
kultúrnosti každého národa. Skúsme sa aj u nás v
Podolí chovať „normálne“, pretože žiadny občan
nie je odkázaný na to, aby smeti vyvážal tam, kam
nepatria.

Hľadáme predavačku
do novootvorenej predajne mäsa v Podolí
Obec Podolie prenajala priestory predajne
mäsa v Podolí s.č. 140
pre firmu Mäsovýroba
Vrbové, s.r.o., ktorá do
pracovného pomeru hľadá predavačku/predavača s nástupným platom 700.- €. Prihlásiť sa môžete
na tel. 0911 661 988 PhDr. Alexander Koreň.
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ŠPORT
Dorast OŠK Podolie - jarná časť 2017/2018
S prípravou na jarnú časť sezóny sa začalo v
polovici januára. Po jesennej časti sme prezimovali
na 7. mieste, a cieľom bolo vylepšiť túto pozíciu.
Majstrovské zápasy sme začali hrať 25.3. Prvým
súperom bol Selec, nad ktorým sme dokázali zvíťaziť v pomere 3:2. Góly v zápase strelili Ján Čechvala, Filip Hanic a Filip Ugroczy. V ďalšom kole
sme podľahli na pôde Dubodiela 3:0. V ďalšom
domácom zápase sme remizovali s Ľuborčou, keď
sme o víťazstvo nešťastne prišli po góle z poslednej
minúty. Góly strelili Bumbál a Beňovič.
Káder mužstva: Ján Čechvala, Samuel Bumbál,
Adrián Macháč, Urban Rodenák, Erik Cagala, Filip
Hanic, Jakub Círa, Michal Vojčiniak, Ivan Ondrejka,
Mário Hanic, Matúš Augustín, Oliver Pisca, Šimon
Augustín, Filip Ugroczi, Filip Beňovič, Tréner: Rudolf Bobocký, Vedúci mužstva: Miroslav Beňovič

nádejní mladí futbalisti čo ešte viac teší. V priebehu prípravy sme sa zúčastnili aj halových turnajov.
Mužstvo na turnaji v Bošáci obsadilo veľmi pekné
2. miesto. Momentálne už pokračujeme v trénovaní
vonku a nevieme sa dočkať začiatku sezóny. Všetkých by som chcel týmto pozvať na turnaje ktoré
sa uskutočnia na našom štadióne a to 19. mája a
9. júna.
Tomáš Bobocký
A-mužstvo OŠK Podolie

Na záver treba poďakovať za podporu hlavne
obci Podolie, starostovi obce Očkov Miroslavovi
Beňovičovi a Editke Dobošovej z reštaurácie Podolanka.
Rudolf Bobocký
Prípravka OŠK Podolie
Naši najmladší futbalisti nezaháľali ani po skončení sezóny a po krátkej decembrovej prestávke pokračovali v tréningoch v miestnej telocvični
ZŠ. Veľmi ma tešila účasť na tréningoch, ktorá sa
takmer vždy pohybovala okolo 16-18 detí v tréningovej jednotke. Do mužstva sa pripojili aj ďalší

V mužstve dospelých prišlo počas jarnej prípravy k niektorým zmenám v hráčskom kádri. Z mužstva odišli Ivan Balcír a káder sa vystužil o hráčov
Miroslav Buzay, Stanislav Hirjak a Jakub Prosňanský. Úvod jarnej časti sa nevydaril, keď sme v prvom kole podľahli doma Zemianskym Kostoľanom.
V ďalšom kole sme už v oblastnom derby bodovali
naplno, keď sme si poradili so Starou Turou (2:0).
Vonku sme však v oboch zápasoch vyšli bodovo
naprázdno (Veľké Uherce, Chocholná) ale doma
sme opäť udržali čistý štít a zvíťazili 2:0 nad Bošanmi. Mužstvu momentálne v tabuľke patrí 12. miesto.
HRÁČ VÍKENDU
Naše mužstvo dospelých OŠK v nedeľu 8.4.2018
porazilo súpera z Bošian a náš hráč Martin
Prosňanský si za svoj výkon okorenený gólom, vyslúžil nomináciu do súťaže „Hráč víkendu“, ktorú i
vyhral a stal sa „Hráčom víkendu“.
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