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Bezplatne

SÚ TU HODY: „Ponúknite sa, ochutnajte prosím !“
Dni sviatočné
„Aj napriek tomu, že v priebehu roka každú nedeľu ovládali naše
mysle pocity sviatočnosti a osobitnej duchovnej pohody, predsa sa
nedele či Pánove, alebo Božie dni navzájom diferencovali. „Jedna z
nedieľ sa nám už od najranejšieho detstva tak vryla do pamäti, že
sa na ňu nedá zabudnúť do smrti.“ Takto píše o odpustovej nedeli, o
hodoch PhDr. Anton Habovštiak, Csc vo svojej knihe Dni sviatočné i
všedné. Nezabúdame na ňu ani my. Výročie patróna nášho kostola sv.
Juraja je 24.apríla. Prichádzajú kolotoče, pripravuje sa ihrisko, ozýva
sa muzika... Keď sa vydarí počasie, bude promenáda toho najkrajšieho ako na módnej prehliadke. Upratané, navarené a ešte neviem, čo
všetko by sa tu dalo spomenúť. Tak to musí byť, takto je to každý rok.

istá obeť, ako vzkriesenie, kríž. Radosť vychádza z čistého svedomia, z darov predovšetkým tých najcennejších, z lásky. Príprava na
slávnosť, ktorej základ je duchovný, náboženský, cirkevný, sa naproti
tomu v modernom štýle viac sústreďuje na vonkajšiu organizáciu rodinného, spoločenského podujatia. V štýle jarmoku sa stávajú hody
len ďalšou akciou a možno i menej vydarenou, oproti profesionálnemu obchodovaniu. Nastáva stav, keď to ľudské, blízke duši odchádza.
Prichádza anonymita, odcudzenie, egoizmus.
Agapé
Apoštol Pavol napomína Korintskú cirkev /1 Kor 11,17-22/: „V tom
Vás napomínam a nechválim, že sa schádzate nie na lepšie, ale na horšie.“ V prvých kresťanských časoch sa Eucharistia slávievala v rámci
tzv. agapé – hodov lásky. Zámožnejší kresťania prinášali jedlá, nápoje
a pri spoločnej hostine poctili s nimi aj chudobnejších. Ale tento zvyk
sa čoskoro znetvoril a stal sa príležitosťou mnohých sebeckostí a pohoršení. Prinášali si svoju večeru a to tak, že jeden bol lačný a iný zas
opitý. Apoštol chce nápravu. Len sa ukázať, to naozaj nemá zmysel.
Hody ostávajú
Veľmi si vážime srdečný prístup a štedrosť našich ľudí. Snažíme sa
vyhovieť návšteve, zabezpečiť všetko, keď sa stretne rodina. Deti a
mládež majú vystúpenie, jazdu na koni. V kruhu svojich najbližších a
priateľov majú možnosť porozprávať sa a zároveň ukázať, čo dokážu,
s čím sa po celý rok trápili. Nesedia niekde unudení, nepijú nad mieru
na futbale, nebijú sa na zábave, nenadávajú na opitého... Niekedy to
tak je, niekedy zas celkom nie. Hody ostávajú.

Patrónom kostola v Podolí je sv. Juraj
Stretávame sa však aj s tým, že sme citliví na veci, ktoré musíme. Všeobecne a najmä mladý človek, nemá záujem podísť akoby
k zubadlu, sláviť sviatky podľa príkazov zvyklostí. Má potom tradícia,
uchovávanie našej histórie, význam? Možno by sme našli aj odvahu
povedať zrušme to, kým to nezanikne samo.
Zrušíme hody ?
Je tu otázka, ktorá poukazuje na skutočnosť, že zvyk bez cieľa,
bez zmyslu opakovať dookola muzeálne veci je pre človeka nezmyselné väzenie slobodného, moderného bytia. Stala sa chyba.
Autor spomenutej knihy prežíva počas hodov radosť a uvoľnenie
sa. Po ťažkých chvíľach odriekania si chlapec môže dovoliť sladkosť,
šantenie, možno i huncútstvo. V dedine, v ktorej majú postavený kostol, nemusia chodiť na cudzie miesta. Hrdo sa s tým pochvália, veď si
ho aj vybudovali a Boh im ho požehnal. Nepozorujeme tu nanútenosť,
ale veselý spev a vravu.
Vysvetlenie odlišností môže byť jednoduché. Oslavu predchádza

Nová a tá istá slávnosť
Pán Ježiš nás ľudí očistil, posadil nás okolo čisto prestretého stola
a povedal: „Vezmite a jedzte !“. Dal nám svoj čas, svoj život, svoju
lásku. Jeho slová „Toto robte na moju pamiatku !“, nemožno zrušiť.
Nová slávnosť je v tom, že možno pre nás dosiahnuť ešte väčšie dary
milosti.
„Ba ukážem vám cestu nadovšetko:
Čo by som hovoril jazykmi ľudskými i anjelskými a lásky by som
nemal, bol by som iba cvendžiacim kovom a zuniacim zvoncom.“
/Kor 13,1/
v.d.p. Mgr. Štefan Alberty
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Správa starostu obce z Obecného zastupiteľstva 16. marca 2006
Aj v roku 2006 čakajú obecný úrad v Podolí úlohy, ktorými by
sme chceli prispieť k ďalšiemu napĺňaniu požiadaviek občanov, poslancov a v neposlednom rade celej obce. Je to dôležité aj z toho
dôvodu, že tento rok je aj posledným rokom volebného obdobia, pretože koncom roka 2006 budú vykonané voľby do samosprávy.
V krátkom časovom slede nás v mesiaci júni čakajú aj voľby
do NR SR, ktoré budú tiež významným krokom k tomu, aby sme aj
v budúcnosti zabezpečovali potreby obce nielen k našej spokojnosti,
ale v prvom rade k spokojnosti našich občanov.
Po určitom, možno povedať odpočinkovom zimnom období, prichádza čas, aby sme pristúpili k naplneniu našich predstáv o tom, aby
sme aspoň z časti riešili rad úloh a problémov, ktoré obec má a ktoré
je potrebné plniť.
Od 1.1.2006 zamestnávame na obci 27 pracovníkov v rámci aktivačných prác cez Úrad práce v Novom Meste nad Váhom, ktorých
finančné ocenenie nám uhrádza spomínaný úrad. Ich práce po organizačnej stránke zabezpečujú prevádzky obce pod vedením jej vedúceho a pracovníčky.
Dňom 31.12.2005 ukončil na vlastnú žiadosť svoj pracovný pomer vedúci prevádzok Stanislav Cagala. Dňom 15.1.2006 sme na dobu určitú prijali a menovali do tejto funkcie Mgr. Mária Hadbábneho. Som presvedčený o tom, že tento nový vedúci svojím vzťahom a
záujmom o túto prácu, povedie prevádzky v takom duchu, ako
sme o nich už viackrát hovorili nielen s poslancami, ale aj s občanmi
obce.
V činnosti obce naďalej zostane prioritná úloha aj v roku 2006
dobudovať hlavný kanalizačný zberač na ktorom je do tohoto času
preinvestované cca 40 miliónov Sk. Po dohode s Tavosom Trnava a
zástupcami spoločného združenia PRESSKAN bola zo strany TAVOSU na dobudovanie dolnej časti kanalizácie, čiže od Piešťan po Veľké
Orvište, uvoľnená finančná čiastka 5 miliónov Sk s tým, že sa táto časť
skolauduje do konca roka 2006. Zároveň bude vykonané dobudovanie
všetkých šácht, kde doteraz chýba technologické zariadenie, vrátane
Podolia. Preinvestovaním uvedenej čiastky by sa vlastne už celkove
mala sfunkčniť táto kanalizácia tak, že sa môže napájať už aj samotná
obec Podolie.
Pre napájanie obce máme spracovaný vlastný projekt prípojok, na ktorý máme vydané stavebné povolenie. Aj v tomto roku
žiadame na uvedenú akciu pre samotnú obec finančné prostriedky.
Verím, že pričinením viacerých občanov sa nám tieto prostriedky aspoň v určitom množstve podarí získať. Otázku budovania vodovodu
máme rozpracovanú sTrenčianskou vodárenskou spoločnosťou, ktorá
v krátkom čase plánuje výmenu vodovodného potrubia z Čachtíc
do Podolia, ktorá má akciu ako jednu z prvých zapracovanú v pláne
svojich hlavných úloh v roku 2006.

V oblasti bytovej výstavby máme rozpracovanú otázku výstavby
nájomných bytov nad zdravotným strediskom. Toho času projektanti
už spracovávajú vykonávací projekt, ktorý je potrebný k vyhláseniu
verejnej súťaže a k požiadavke predloženia žiadosti o financovanie
na MV SR z fondu rozvoja bývania.
Čiastočne nám pri vydaní stavebného povolenia robí problém hygiena
ohľadom vodného zdroja, nakoľko pri výstavbe KD a ZS, ktoré sú tiež
na vodný zdroj napojené, sme nenašli k vodnému zdroju stavebné ani
kolaudačné rozhodnutie, ktoré teraz musíme vybavovať dodatočne.
Čo sa týka IBV v obci, toho času máme spracované 2 lokality. Je
to časť od MUDr. Štukovského smerom na Častkovce a hlavná cesta
smerom na Očkov. Najvýhodnejšia je prvá lokalita, kde je majiteľom
cirkev, čiže jeden vlastník. Aj v tomto roku sme niekoľkokrát rokovali
o tejto otázke s pánom farárom. Aj keď sme dávali veľmi výhodné
podmienky na zámenu týchto pozemkov, doteraz sme kompromis
nenašli. V druhej lokalite, kde je dosť vlastníkov, máme spracovanú
dokumentáciu k vydaniu územného rozhodnutia, vytiahnuté LV a výpisy z pozemkovej knihy. Nevýhodou našej obce je, že nevlastníme
žiadne pozemky v blízkosti, respektívne v intraviláne obce.
V priebehu roka by sme chceli s konečnou platnosťou doriešiť aj
otázku rekonštrukcie Slnečnej ulice aj za cenu zobratia úveru z banky
na túto akciu, pretože situácia je tu veľmi zlá. Z dôvodov pripomienok dopravného inšpektorátu v TN sme ešte museli dať prepracovať
uvedený projekt s tým, že stavebné povolenie by malo byť vydané
maximálne do polovice mesiaca apríla 2006.
Na MF sme v zmysle zákona podali žiadosti na financovanie
opravy budovy KD, rekonštrukcie verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu s naším 5% prispením (jedná sa o možnú čiastku cca
do 200.000,- Sk)
V priebehu roka hodláme tiež vykonať rekonštrukciu dopravného
značenia. Cestné tabule sme zakúpili v roku 2005.
Po administratívnej časti bude potrebné v priebehu roka zabezpečiť
spracovanie viacerých projektov, hlavne na rekonštrukciu komunikácií, na výstavbu vodovodu a druhej vetvy kanalizácie po obci. Budú to
pre nás značné finančné prostriedky, ale zdôrazňujem, že projekty sú
najdôležitejšou súčasťou pri požiadavke na získanie financií.
V plnom prúde je rozbehnutá aj otázka spracovania územného
plánu, na ktorú sme získali 350.000,- Sk a ktoré prostriedky už máme
uvoľnené a ÚP sa spracováva.
Nesmieme zabúdať ani na časť obce Podolie – kopanice, kde je
potreba taktiež zrekonštruovať cesty, verejné osvetlenie a rozhlas.
Je tu teda rad problémov a úloh, ktoré chceme riešiť. Ich splnenie záleží nielen na samotných pracovníkoch obecného úradu,
ale aj na poslancoch OZ a v neposlednom rade prispením všetkých
občanov obce.

Uznesenie zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podolí, konaného dňa 22.12.2005
č. 168/2005 OZ schvaľuje rozpočet obce Podolie pre rok 2006
a perspektívne pre roky 2007 a 2008 tak, ako boli predložené.
č. 169/2005 OZ vydáva a schvaľuje VZN obce Podolie o povodňovom pláne záchranných prác.
č. 170/2005 OZ vydáva a schvaľuje VZN obce k podmienkam
poskytovania dotácií z rozpočtu obce.
č. 171/2005 OZ vydáva a schvaľuje VZN obce Podolie o niektorých podmienkach držania psov.
č. 172/2005 OZ ukladá vedúcim organizácií zriadených
obcou, a finančnej účtovníčke obce, predkladať štvrťročne,
do 25 dní po skončení štvrťroka, skutočný stav hospodárenia,
v náväznosti na schválený rozpočet obce predsedovi finančnej
komisie.
č. 173/2005 OZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu
obce:

a) vo výške 5. 000,-Sk organizácii Fénix pracujúcu na ZŠsMŠ
Podolie
b) vo výške 2. 000,-Sk SZPB Podolie.
č. 174/2005 OZ schvaľuje zloženie štábu CO obce Podolie,
pre rok 2006, podľa predloženého zoznamu. Ukladá: V priebehu roka 2006 zabezpečiť fungovanie štábu CO obce Podolie v zmysle spracovaných plánov plnenia úloh v tejto oblasti.
Udržiavať dokumentáciu CO v plnej aktualizácií a na základe
usmernení zo štábu CO obce plniť stanovené úlohy.
č. 175/2005 OZ schvaľuje dodatok k VZN č. 3/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na území obce Podolie takto:
- v § 10 Daň za nevýherné hracie prístroje sa v ods. 5) Sadzba dane mení zo sumy 3. 000,-Sk za jeden nevýherný hrací
prístroj a kalendárny rok na sumu 500,-Sk.
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č. 176/2005 OZ ukladá predsedovi finančnej komisie, v spolupráci so starostom obce a zástupcom starostu obce , preveriť a
zanalyzovať spôsob financovania nákladov za sociálne služby
s pracovníkmi Spoločnej úradovne v Novom Meste nad Váhom.
č. 177/2005 OZ v Podolí súhlasí v náväznosti na uznesenie
č. 176/2005 so zriadením neziskovej organizácie obce Podolie,
poskytujúcej verejnoprávne služby v sociálnej oblasti.
č. 178/2005 OZ vo veci žiadosti rod. Gúčikovej č.290, po neúspešnom zmierovacom konaní zo dňa 5.12.2005 v rámci
svojich právomocí postupuje vec na rozhodnutie Stavebnému
úradu obce Podolie.

zkových nákladov vynaložených na tieto priestory obcou. Zároveň
doporučuje starostovi obce spracovať nájomnú zmluvu v súlade s týmto uznesením.
č. 184/2006 OZ ukladá hlavnému kontrolórovi obce, vykonať kontrolu hospodárenia ZŠsMŠ Podolie v spolupráci s finančnou komisiou.
č. 185/2006 OZ v Podolí schvaľuje odpredaj časti neknihovanej p.č.
910/3 vo vlastníctve obce vo výmere 74 m2, ktoré boli odčlenené GP
č. 34493965-8/99 ako diel č. „1“, v cene 50.- Sk za 1m2, spolu
za cenu 3.700.- Sk Rudolfovi Madrovi, nar. 12.08.1941, bytom Podolie č. 653 v 1/2 a Emilovi Madrovi nar. 13.03.1938, bytom Stará Turá,
Družstevná 467/80 v 1/2. OZ súhlasí s kúpnou zmluvou podľa toho
uznesenia.

179/2005 OZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce Podolie schváleného
pre rok 2005 takto:
(v nižšie uvedených riadkoch sú uvedené iba položky, v ktorých dochádza ku zmene)

Obecné zastupiteľstvo prijalo na svojom 17. zasadnutí dňa
22.12.2005 uznesením číslo 168/2005 rozpočet obce Podolie
pre rok 2006 a perspektívne pre roky 2007 a 2008:

Príjmy v tis. Sk
Príjmy celkom

Údaje sú v tisícoch Slovenských korún
rok 2006

z toho
A: Bežné príjmy:
1. Rozpočtové príjmy obce spolu
z toho a) daňové
b) nedaňové
c) dotácie samospr.
2. Rozpočtové príjmy školstvo
B: Kapitálové príjmy
C: Finančné operácie (príjmové)

rok 2005
15 250

7 450
7 450
6 600
750
100
7 800

Výdavky v tis. Sk
rok 2005
Výdavky celkom
15 250
z toho
A: Bežné výdavky
1. Rozpočtové výdavky spolu
7 450
2. Školy
7 800
B: Kapitálové výdavky
C: Finančné operácie (výdavkové)

zmena 2005
21.980

18 888
11 831
10.509
1.322
0
7.057
2.500
593
zmena 2005
21.980
18 706
9.547
9.158
3 275
0

Uznesenia z 18. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Podolí,
konaného 16. 3. 2006
č. 180/2006 OZ v Podolí doporučuje starostovi obce v priebehu roka
2006:
a/ zabezpečiť ďalej postup prác pre spoločný kanalizačný zberač tak,
aby jeho spustenie do prevádzky bolo do konca roka 2006 a jeho
čiastočné skolaudovanie
b/ zrealizovať získanie pozemkov pre IBV v obci tak, aby stavebné
pozemky boli prideľované ešte v roku 2006
c/ k otázke budovania vodovodu riešiť túto úlohu spolu s Trenčianskou vodárenskou spoločnosťou s cieľom čo najrýchlejšieho dobudovania nového potrubia z vodného
zdroja v Čachticiach
d/ zrealizovať rekonštrukciu ulice Slnečná
č. 181/2006 OZ ukladá finančnej účtovníčke a doporučuje starostovi
obce doriešiť nedostatky, ktoré vyplývajú zo správy hlavného kontrolóra obce.
č. 182/2006 OZ ukladá finančnej pracovníčke OcÚ vykonať finančnú
úhradu za spracovanie projektu toku Dudváhu vo výške 15.000,- Sk
ako 1/2 nákladov, obci Ostrov, ktorá uhradila celý projekt.
č. 183/2006 OZ súhlasí s prenájmom priestorov baru na šta dióne
v Podolí pre Róberta Augustína, Podolie č.d. 815 za mesačný poplatok vo výške 1.200.- Sk s polročným vyúčtovaním do výšky prevád-

rok 2007

rok 2008

17 741

18 511

19 185

8 941
1 000
800
800
6 200

9 141
1 200
800
800
6 570

9 415
1 200
800
800
6 970

B. Výdavky rozpočtu celkom
17 741
z toho
1. Mzdy
1 270
2. Odvody
475
3. Tovary a služby
3 000
z toho - cestovné
5
- energie
1 200
- materiál
100
- údržba
1 000
- ostatné tovary a služby
695
4. Bežné transfery
2 000
z toho - OŠK
200
- príspevkové organizácie 1 600
- ostatné transfery
200
5. Kapitálové výdavky
1 000
6. ZŠ s MŠ Podolie
8 850
z toho - originálne
2 650
- prenesené
6 200
7. Rozpočtová rezerva
1 146

18 511

19 185

1 330
500
3 200
5
1 400
100
1 000
695
2 200
200
1 700
300
1 000
9 270
2 700
6 570
1 011

1 400
530
3 400
10
1 500
100
1 000
790
2 400
200
1 800
400
1 000
9 770
2 800
6 970
685

A. Príjmy rozpočtu celkom
z toho
1. Výnos dane z príjmu FO
2. Daň z majetku
3. Ostatné dane a poplatky
4. Príjmy nedaňové
5. Prenesené kompetencie
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Z VYDARENÝCH AKCIÍ ŠKOLY
Škola žije nielen vzdelávaním a výchovou. Iste mnohí z nás starších, keď si
v mysliach spomíname na základnú školu, nevybavia sa nám ako prvé momenty a
chvíle na vyučovacích hodinách, ale skôr
situácie, keď sme sa zabávali, zažili srandu, boli na výlete, či poriadali nejakú akciu. Dúfam, že aj terajšie deti navštevujúce
ZŠ s MŠ Podolie si z tejto školy odnesú
aj spomienky na mnohé akcie poriadané
na škole. Spomeniem tie najvydarenejšie.
Pasovanie prvákov
Bol 31. január 2006 – deň odovzdávania polročných vysvedčení. Prváci mali
svoj veľký deň – po polroku usilovnej

práce už všeličo dokážu, poznajú číslice,
písmenká, niečo už vedia prečítať aj napísať. A tak prišiel čas, aby ich ostatní žiaci
1. stupňa privítali medzi sebou a prijali
ich ako spolužiakov. Všetky deti 1. stupňa sa v tento deň zúčastnili slávnostného
ceremoniálu pasovania prvákov do stavu
školského. Museli nás však presvedčiť, že
už k nám patria a splniť zopár úloh, napr.
vytvoriť príklady z čísel, postaviť hrad
skladaním slov do viet, ukázať obratnosť
na prekážkovej dráhe a žinenkách a my
ostatní sme si s nimi zacvičili, zaspievali a
sledovali, či sa prváčence nepomýlia.
Každý prváčik bol p. riaditeľkou a jej
ostrým mečom pasovaný do stavu žiackeho a dostal diplom s odtlačkom svojho
prsta a skladačku. Ostáva len popriať, aby
sa im v škole darilo, aby ešte popracovali
na svojom správaní, lebo s vnímavými a
poriadnymi deťmi bude radosť robiť. Túto
peknú akciu, ktorú sme na našej škole
poriadali prvýkrát, pripravili p. učiteľky
1.stupňa.
Lyžiarsky výcvikový kurz
Hoci sa vlani po lyžiarskom kurze náš
telocvikár Mgr. Rudolf Kucmen zapovedal, že v tomto školskom roku si dá s orga-

nizáciou lyžiarskeho kurzu pokoj, športové
srdce mu nedalo a po ročnom organizačnom oddychu opäť zorganizoval lyžiarsky
výcvikový kurz. Spravil nábor po triedach,
zopárkrát odložil a 13. – 17.2. sa 33 žiakov
s tromi inštruktormi denne preháňali po
kalnickom svahu. Mgr. Miroslava Hanzlíková viedla 1. družstvo, Mgr. Monika Gahérová 2. družstvo a Mgr. Rudolf Kucmen
začiatočníkov – 3.družstvo. Denne nás do
Kalnice vozil autobus Ľ Fogaša. Obedy v
miestnej kolibe boli výborné.
Pre nepriazeň počasia (začalo pršať) sme
museli v piatok ísť na Bezovec. A výsledok snahy inštruktorov? Kto nevedel lyžovať, čosi sa naučil, kálnický svah zvládli

Lenky Toráčovej. Zakončením slávnosti
bola tombola, ktorú mali celú od predaja
lístkov až po nákup cie na starosti deti zo
6.A. Rozdalo sa celkovo 43 cien – sladkostí, farbičiek, kľúčeniek a pod. Nevyšiel
nám síce čas na tanec, ale to nevadí. Možno nabudúce...
Deň narcisov
Poznáte ho. Malý, neprehliadnuteľný...
Kvietok s veľkou silou, kvietok ľudskosti
– tak ho zvykneme volať. Narcis pripnutý
na kabátoch ľudí v uliciach miest a dedín.
K tomu úprimný úsmev a radosť z vykonania dobrého skutku. Takýto je Deň narcisov, konajúci sa každoročne v mesiaci
s prívlastkom „bláznivý“, lebo ide o apríl.

všetci a tí, čo vedeli, vylepšili techniku a
zalyžovali si. Kurz skončil bez úrazu, odniesli si to našťastie len lyže. Poďakovanie
patrí organizačnému vedúcemu LVK i
obom inštruktorkám.

7. apríla 2006 sme sa aj my – žiaci ZŠ
s MŠ Podolie – už po druhýkrát zapojili
do verejnej finančnej zbierky organizácie
Liga proti rakovine a pomáhali pri organizačnom zabezpečení Dňa narcisov v našej
dedine – v Podolí. Už v priebehu týždňa sa
po škole objavili plagáty a informačné materiály o chystanej akcii. Taktiež zaznela
v školskom rozhlase relácia ku Dňu narcisov. Tredni učitelia venovali tejto problematike triednickú hodinu. Nuž a v piatok
sa vybrali určení žiaci oblečení v bielych
tričkách s nápismi „Vďaka, že už 10 rokov
držíme spolu“ s pokladničkami a žltými
narcismi najskôr po všetkých triedach
na škole, kde deťom vysvetlili poslanie
Dňa narcisov. Potom vyšli za brány školy
– do obchodov, inštitúcií a podnikov v obci,
do ulíc i ku kostolu pred večernou omšou.
Výsledok nášho snaženia sa rovnal 520
predaným narcisom a úctyhodnej sume 11
555,- Sk.
Aj takýmto spôsobom na našej škole
rozsievame ľudskosť, solidaritu a súcit s ľuďmi trpiacimi zákernou chorobou a vedieme
k tomu i našu mladú generáciu. Vieme, že
nami vyzbieraná čiastka je kvapkou v mori,
no bez kvapiek by more nebolo... J.Sch.

Valentínska slávnosť
V stredu 22. februára sa v telocvični
zabávali deti z 2.stupňa. Síce bolo už týždeň po Valentínovi, ale plánovanú akciu
sme museli zo 14.2. preložiť kvôli lyžiarskemu kurzu. Túto akciu si celú zobral na
starosť žiacky parlament za malej pomoci
vedenia školy. Piatačky prichystali propagáciu a moderovali akciu. Hlavnou časťou
programu bola súťaž – Activity show, ktorú
pripravili deviatačky pod vedením Marion
Kováčikovej. Z každej triedy sa do súťaže
zapojil jeden žiak, vytvorili si losovaním
tri páry a mali za úlohu hádať slovné spojenia, príslovia, slová súvisiace s Valentínom. V druhom kole súťažili učitelia a
za pomocníkov si mohli vybrať nejakého
žiaka. A tak sa v oboch kolách kreslilo, rýmovalo, ukazovalo. Obecenstvo netrpezlivo napovedalo. Prestávky medzi kolami
nám vyplnili dievčence mažoretky s tanečnými kreáciami nacvičenými pod vedením
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FAŠIANGOVÝ ŠKOLSKÝ PLES
Po vlaňajšom úspechu pri organizovaní
1. ročníka Fašiangového školského plesu si
vedenie ZŠ s MŠ Podolie a Rada rodičov
povedali, že tento rok usporiadajú Fašiangový školský ples opäť. Budú radi, ak sa
z tejto akcie stane tradícia. A tak spolu zopárkrát sadli za stôl riaditeľka školy a rodičia z Rady rodičov, radili sa, rozdelili úlohy
a začali zháňať a vybavovať. Od vytlačenia
letákov pre rodičov, pozvánok, plagátov, ich
predaj v škole, na Obecnom úrade v Podolí a
u predsedníčky RZ, cez zabezpečenie hudby,
večere, programu, vybavenia baru, požičanie
riadov, zháňania cien do tomboly, výzdoby
sály až po upratovanie po plese.
Stálo to však všetko za to. Naša námaha bola odmenená chválami hostí. Sála kultúrneho domu bola zaplnená do posledného
miestečka.
Ples sa začal naozaj slávnostne – írskymi tancami skupiny ORIN z Centra voľného
času v Novom Meste nad Váhom a slávnostným prípitkom. A potom sa už tancovalo,
jedlo, pilo. Do tanca hrala skupina AKORD
a aj vďaka nej bol parket plný od začiatku

plesu až do konca. Samých muzikantov plný
parket od prvých tónov veľmi prekvapil.
Vidno, že smäd po kultivovanej zábave je v
Podolí a blízkom okolí veľký. Jedlo i vínko
si plesoví hostia pochvaľovali, ba aj tombola bola bohatá. Nuž a po piatej hodine ráno,
keď muzikanti začali baliť svoje nástroje, sa
sálou ešte dlho ozývali ľúbozvučné melódie
slovenských piesní v podaní spevuchtivých
hostí.
Dúfame, že sa všetci hostia zabavili na
úrovni, v peknom prostredí nášho kultúrneho
domu a v dobrej spoločnosti a veríme, že ten
smäd po zábave sa organizátorom podarilo
uhasiť. Ples mal pre rodičovské združenie aj
finančný prínos, zisk z neho bude použitý na
modernizáciu našej školy.
Za mravenčiu organizačnú i fyzickú prácu patrí vďaka p.riaditeľke Janke Schreiberovej, rodičom Majke a Danovi Pyšným, Ivonke Babuškovej – predsedníčke RZ, Katke a
Milanovi Macháčovým, Cilke Čechvalovej,
Vierke Makarovej, Zuzke Holíkovej, Majke
Ščepkovej, Alenke Žákovej, Evke Macháčovej, p.zástupkyni školy Monike Gahérovej.

Takisto patrí poďakovanie našim deviatakom, ktorí vyzdobili sálu a všetkým deťom a
učiteľom v škole, ktorí výzdobu pripravili na
hodinách výtvarnej a technickej výchovy. A
v neposlednom rade vďaka všetkým sponzorom, ktorí prispeli do tomboly a takisto OcÚ
za poskytnutie a prípravu sály.
Myslím si, že je dobré, keď v našej dedine
má aj stredná a staršia generácia príležitosť
slušne sa zabaviť. Sľubujeme, že urobíme
všetko preto, aby ste sa mohli prísť zabaviť aj
na 3. ročník, takže o rok dovidenia.
J.Sch

ZEMETRASENIE V PODOLÍ ?
Aj keď to neznie pravdepodobne, v Podolí sme mali v pondelok
13.3.2006 o 9 hod 28 min SEČ, ráno zemetrasenie s epicentrom pri
obci Dobrá Voda pri Vrbovom. Ľudia ho opísali, akoby do ich domu
narazil kamión alebo s nimi niekto poriadne zalomcoval. Ale mnohí
si túto seizmickú činnosť ani nevšimli. Zemetrasenia na Slovensku
nie sú až taký ojedinelý úkaz, ale keďže sú slabšie, pociťujú ich iba v
určitých lokalitách.
Zemetrasenie je súhrn krátkodobých otrasov a pohybov zemskej
kôry, ktoré vzniknú náhlym uvoľnením mechanickej energie.
Na zmeranie sily a účinkov sa zemetrasenia rozdeľujú podľa
mnohých stupníc. Mercalli-Cancani-Siebergova stupnica rozdeľuje
účinky zemetrasenia do 12-tich stupňov.
I.
II.

Pohyby pôdy zaznamená len prístroj, človek ich nepozoruje.
Veľmi slabé zemetrasenie. Môžu ho cítiť iba veľmi citliví ľudia
v absolútnom kľude, hlavne pri ležaní a vo vyšších poschodiach.
III. Ľahké zemetrasenie. Pozoruje sa len v budovách. Môže nastať
slabá zmena rovnováhy, slabý otras. Niekedy vznikajú pukliny
v stene a strope.
IV. Mierne zemetrasenie. Vnútri budov ho registruje väčšina ľudí,
vonku zriedka. V dennom ruchu sa však dá ľahko prehliadnuť.
Nábytok, poháre a riady sa slabo otriasajú. Ľahké zavesené
predmety sa môžu rozkývať.
V.
Pomerne silné zemetrasenie. Otrasy cítiť aj vonku a to aj za denného ruchu. Ľudia sa môžu vystrašiť, budovy sa otriasajú ako
celok, málo stabilné predmety sa pohybujú z miesta, obrazy padajú zo stien, praskajú okenné tabule.
VI. Silné zemetrasenie. Mnohí ľudia utekajú z budov, strácajú
rovnováhu, predmety padajú z políc. Aj ťažký nábytok sa posúva z
miesta. Vznikajú praskliny v stenách, opadávajú kusy omietky.
VII. Veľmi silné zemetrasenie. Prekacuje sa aj ťažký nábytok, na vodnej hladine je znateľne vidieť vlnenie a kalenie vody. Vznikajú
značné škody, v stenách sa objavujú trhliny, opadávajú veľké
kusy omietky, škridle sa uvoľňujú zo striech. Slabšie stavby utrpia ťažké škody.
VIII. Búrlivé zemetrasenie. Kmene stromov sa značne kývajú, vyvracajú sa sochy a pomníky, boria sa slabé budovy, padajú komíny,

na strmých svahoch sa zosúva pôda.
Pustošivé zemetrasenie. Domy sa čiastočne boria.
Ničivé zemetrasenie. Budovy, mosty a priehrady sú zničené, poškodzujú sa potrubia, zo skalných stien sa rútia kamene.
XI. Zemetrasná katastrofa. Ani pevné budovy neodolajú, v zemi sa
objavujú trhliny.
XII. Veľká zemetrasná katastrofa. Masívne zosuvy pôdy, vznik nových hôr, vysúšanie jazier.
V modernej seizmike sa stupne charakterizujú veličinou magnitúdo. Pri marcovom zemetrasení bolo seizmickými stanicami v epicentru namerané magnitúdo 3,2, čo odpovedá približne V. stupňu M.
-C.-S. stupnice.
Aj keď v Podolí nemalo zemetrasenie takú silu, určite stálo
za zmienku o novej skúsenosti.
PtC
IX.
X.

RADÍME ZÁHRADKÁROM
Je jar, príroda sa rozvíja do svojej nádhery a náš záhradkár sa vydáva
na svoj kúsoček pôdy, pripraviť svoje záhony a sady, aby mu priniesli čo
najlepšiu úrodu, z ktorej by sa mohol pri zbere tešiť a požívať ju ako zdravý
doplnok svojej výživy. V tomto čase už záhradkári so svojou prácou začali,
ale nedá nám pripomenúť a upozorniť na niektoré potrebné práce hlavne v
ovocinárstve, ktoré nás ešte teraz čakajú a nebolo by dobré ich opomenúť.
Venujme sa teda hlavne jadrovinám a kôstkovinám. V skorých jarných
mesiacoch si už určite každý záhradkár ošetril broskyne proti kučeravosti. Postrek sa aplikuje na začiatku nalievania púčikov, ošetrenie po vyrašení púčikov nemá účinok. Aktuálne je teraz ošetrenie jadrovín (jabloní,
hrušiek ...) proti múčnatke a chrastavitosti. Stromy postrekujeme až do
začiatku kvitnutia. Proti múčnatke jabloňovej je to najmä prípravkami
Baycor, Clarinet, Discus, Kumulus, Topas, Zato... Proti chrastavitosti sú to
najmä Dithane, Novozir, Delan... Tieto prípravky môžeme kombinovať i do
jedného postreku. Široká ponuka nám umožňuje použiť i prípravky, ktoré
účinkujú spoločne proti múčnatke aj chrastavitosti, ako napríklad Hattrick,
Zato, Clarinet, Baycor. Do týchto postrekov je výhodné pridať aj insekticíd
na ničenie kvetopasa jabloňového ako napríklad Karate 2,5 WG, Calipso
480 SC, Talstar 10 EC. Ak je počasie dlhodobejšie sychravé a daždivé, postrek proti chrastavitosti a múčnatke aplikujeme opakovane každých 7 až
14 dní, až do konca júna. Pri postrekoch musíme upozorniť na všeobecné
dodržiavanie bezpečnosti pri práci.
dokončenie na 7. strane
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ÚRYVOK Z KNIHY PODOLIE - HISTÓRIA OBCE
V minulom čísle Podolských novín sme Vás informovali, že bola
vydaná kniha o Podolí, Podolie – história obce. V našich novinách budemepostupneuverejňovaťčastiztejtoknihy,abysmeobčanompriblížili históriu našej obce a okolia. Knihu si môžete ešte stále zakúpiť na
OcÚ Podolie. V tomto čísle novín začíname kapitolou História Podolia
a Korytného do roku 1914, autor Jozef Karlík.
HISTÓRIA PODOLIA A KORYTNÉHO DO ROKU 1914.
Pred prvou písomnou zmienkou, zrod Čachtického panstva
Ako sme sa dozvedeli z predchádzajúcej kapitoly na území obcí
Podolie – Korytné sa neprerušila kontinuita osídlenia od praveku až po
včasný stredovek. Osadníci aj v stredoveku využívali vhodné prírodné
podmienky, ktoré boli dané rovinatým rázom krajiny s úrodnou pôdou
s potokmi Dudváh a Dubová, ktoré cez chotár pretekali. Nie je teda
náhodné, že jedna z najstarších listinných pamiatok na Slovensku, Zoborská listina z roku 1113 obsahujúca súpis majetkov sv. Hypolita na
Zobore pri Nitre, už zachytáva taký sídlištný priestor na juh od Podolia,
ktorý sa do súčasnosti takmer nezmenil. V listine sú napr. spomínané
obce Ostrov, Orvište, Bašovce, Šípkové, Krakovany, Stráže (dnes súčasť
Krakovian), Trebatice. Zoborská listina z obcí neskoršieho Čachtického panstva, do ktorého patrili aj Podolie a Korytné, zaznamenáva iba
obec Bašovce, ležiacu na hraniciach zoborskému opátstva. Pretože táto
listina sa zaoberá len majetkami uvedeného opátstva, ktoré sa nachádzali južne od línie Ostrov – Orvište, nemôžeme vedieť, či už v tomto
čase existovali obce Podolie a Korytné. Územie severne od spomínanej
línie, teda aj chotáre našich obcí, bolo kráľovským majetkom pod správou Nitrianskeho hradu. Tieto majetkové pomery sa veľmi nezmenili
ani po 150 rokoch, keď sa v listine z roku 1263 v metácii Nového Mesta
spomína chotár Čachtíc ešte bez Čachtického hradu. Ale približne v tejto dobe sa Čachtice stávajú majetkom Pankráca a Petra, synov komesa
Kazimíra z rodu Hont-Poznanovcov. Záujem o Čachtice a územie dovtedy spravované na väčšiu diaľku Nitrianskym hradom, ležiace v susedstve Beckovského panstva, možno vo veľkej miere pripísať expanzii
tohto mocného šľachtického rodu, ale určitú rolu tu zohrala aj podpora
samotného panovníka. Uhorský kráľ Belo IV. po hrôzach tatárskeho
plienenia v roku 1241, v snahe zabezpečiť sa proti ďalšej podobnej pohrome, urýchlil dobudovanie nového systému obrany krajiny, v ktorom
podstatnú úlohu zohrali nové kamenné hrady. Na strednom Považí tak
pribudol hrad v Čachticiach a Tematín. Hrad vybudovaný neďaleko
obce Čachtice, na temene vrchu Bakalár, mal strážiť predovšetkým prechody v blízkosti pomedzia uhorského a českého kráľovstva. Pankrác a
Peter Hont-Poznanovci získali kráľovu dôveru a hrad vybudovali medzi
rokmi 1263-1273. Tento časový údaj vieme len preto, že v spomínanej
listine z roku 1263 sa hrad ešte nespomína, ale v roku 1273 musel byť
už postavený, pretože Kazimírovi synovia sa za jeho hradbami dokázali ubrániť útoku českého kráľa Přemysla Otakara II. Chrabrosť bratov
Hont-Poznanovcov bola príkladná a v roku 1276 ju ocenil aj kráľ Ladislav IV. Vieme si však domyslieť aj to, čo sa dialo pri obliehaní hradu
pred hradbami v okolitých obciach. Sprievodným znakom takýchto
vojenských akcií boli rekvirácie a neľútostné drancovanie. V tomto období už s najväčšou pravdepodobnosťou obce Podolie a Korytné existovali, a teda od násilností neboli ušetrení ani ich obyvatelia. Je len
samozrejmé, že Kazimírovi synovia si po tejto skúške vernosti svoju
pozíciu u panovníka upevnili a všemožne sa snažili o hospodárske pozdvihnutie panstva. Podporovali vznik nových osád a ku koncu 13. stor.
už k existujúcim obciam, medzi ktoré mohli patriť aj Podolie a Korytné,
pribudliďalšieosídľovanímdovtedyzalesnenýchpriestorovzachrbtom
Malých Karpát na Myjavskej pahorkatine. Osídľovanie tohto priestoru
teda prebehlo skôr, ako sa začala rozsiahla kolonizácia (osídľovanie)
na nemeckom práve, ktorá vyvrcholila v priebehu 14. stor.1 Kazimírovi synovia však patrili k typickým šľachticom svojej doby, mysleli len
na svoj osobný prospech a nerešpektovali kráľovskú moc. Koncom 13.
stor. sa spojili s dravým Matúšom Čákom a spoločne začali drancovať

majetky svojich susedov a najmä cirkevných inštitúcií. Oligarcha
z Trenčína sa nevyznačoval prílišnou vernosťou, a tak pri svojom ďalšom mocenskom postupe zhabal Kazimírovým synom ich staré rodové
majetky, medzi nimi aj Čachtice. Tí sa, samozrejme, okamžite ocitli na
strane kráľa a ten im v r. 1299 hradné panstvo Čachtice vrátil. Ale Matúš Čák čakal len na najbližšiu príležitosť ako sa k strateným majetkom
dostať. Tá prišla smrťou kráľa Ondreja III. a krátko po nej. Kazimírovi
synovia museli znova opustiť svoje majetky, ale tentoraz už navždy.
Panstvá Čachtice, Dobrá Voda a Tematín sa stali súčasťou rozsiahleho
domínia Matúša Čáka až do roku 1321, keď zomrel. Po smrti mocného
oligarchu sa dostal hrad Čachtice pod kráľovský erár. Na uhorský trón
zasadol kráľ Karol Róbert z dynastie Anjouovcov, ktorému sa podarilo
znovu obnoviť silnú kráľovskú moc. Umne využil dobre fungujúcu hospodársku základňu bývalého Matúšovho domínia a konfiškované majetky ďalej zveľaďoval. Pre Čachtické panstvo nastáva obdobie niekoľko
desaťročí pokojného rozvoja. Hrad spravovali kráľovskí kasteláni, ktorí
sa starali o odovzdávanie príslušných dávok pre kráľa. Voči poddaným
mali aj súdne právomoci. Prvým známym kastelánom v 30-tych rokoch
14. stor. bol Tomáš Rufúz (Ryšavý) z rodu Pécs. Jeho syn Peter získal
v r. 1392 od panovníka majetok Oponice a odvtedy začali Rufúzovi potomkovia používať nový šľachtický predikát (Oponický – Apponyi).2
V roku 1350 už poznáme nového kastelána Čachtického hradu Mikuláša, syna Dominika Bána.
Najstaršia písomná zmienka Lešetíc – Podolia
Prehľadom historických udalostí, týkajúcich sa Čachtického panstva, sme sa dostali do obdobia, keď sa jedna z našich sledovaných obcí
dostáva z anonymity dejín a svojou najstaršou písomnou zmienkou
vstupujedohistórie.Nastránkachdesiatkovéhoregistraostrihomského
arcibiskupstva z rokov 1332-1337 sa dočítame o obci Lešetice (Lessak)
s farským kostolom sv. Juraja a farárom Mikulášom.3 Lešetice boli jedna z mála obcí Čachtického panstva, ktorá si neudržala svoj pôvodný
názov až do súčasnosti, tak ako tomu bolo u susedných obcí: Častkovce, Pobedim, Krajné. Stráca ho koncom 17. stor., keď splynula s osadou
Podolie. Názov Lešak, Lešetice, aj keď pre nás už dnes nezvyklý, bol
v dobe svojho vzniku veľmi prirodzený. Je odvodený od slovanského,
dnes už neužívaného osobného mena Lešata. V Čechách sa nachádzajú tiež Lešetice a ich názov poukazoval na skutočnosť, že v obci žijú
Lešatovi ľudia.4 Názov obce nám teda dokazuje, že ju založili slovenskí osadníci. Zo záznamu cirkevných desiatkov sa môžeme dozvedieť
ešte viac. Skutočnosť, že je v nej postavený kostol, svedčí o tom, že
ide o vyspelú, staršiu obec. Zaujímavá je aj výška vyrubeného desiatku
– 6 grošov, čo by naznačovalo, že v nej žilo približne 130 cirkevníkov.
Nepatrila síce k najbohatším farnostiam na panstve, tie boli vo Vrbovom a v Kostolanoch, ale prekvapuje nás, že podľa výšky poplatku bola
na tej úrovni ako fara v Čachticiach.
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VEĽKONOČNÝ PONDELOK
Keď niekto počuje o tomto dni, hneď sa mu vybaví šibanie, oblievanie a ostatné zvyky s tým spojené. Táto tradícia pochádza z udalosti, ktorá sa odohrala v Jeruzaleme asi pred 2000 rokmi – vzmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Keď v pondelok, deň po tom, ako Ježiš vstal
z mŕtvych, ženy rozhlasovali túto zvesť, rímski vojaci ich rozháňali
prútmi a vodou.
V našej obci sa v minulosti šibalo a polievalo viac ako teraz. Mužov v krojoch a na vozoch v týchto končinách stretneme dnes už len
zriedka. Ani šibanie už nemá takú intenzitu ako kedysi. Ale všetkým
zvykom možno ešte nie je celkom koniec, pretože tento rok sme mohli v našej obci stretnúť aj voz so šibačmi, ktorí na svojich korbáčoch
nemali len stužku.
Zostáva nám len dúfať (a možno aj niečo spraviť), že aj v tejto
modernej dobe všetky tradície a zvyky našich predkov nevymiznú.
PtC

RADÍME ZÁHRADKÁROM

dokončenie z 6.strany
Prichádzame tu vlastne do styku s jedmi, a tak počas činnosti nepijeme,
nefajčíme, nejeme, chránime sa vhodným oblečením, pokrývkou hlavy, krytím očí a nepracujeme počas fúkania vetra. Postrekujeme hlavne vo večerných
hodinách, v čase keď už nelietajú včely, ktoré sú užitočné tak pre naše stromy
ako opeľovače a tiež pre včelárov na produkciu zdravého medu. Často od
ovocinárov počúvame vetu, zmrzli mi marhule alebo slivky, plody malé ako
hrášok mi opadli, myslíte si, že to je len mrazom, nemôže to byť aj niečo iné,
napríklad výskyt piliarky? Piliarka spôsobuje, že malé plody, asi o veľkosti
hrášku, odpadnú. Pred a počas kvitnutia znášajú piliarky v podobe malej mušky vajíčka do kvetov a z nich sa liahnu malé húseničky, ktoré vyžierajú do
plodov malé kanáliky a spôsobia ich odpadnutie krátko po odkvitnutí. Proti
piliarkam postrekujeme v čase začatia opadávania kvetných lupienkov. Odporúčané prípravky sú Calipso 480 SC, Reldan, Zolone. Tento postrek môžeme
spojiť aj s postrekom proti moniliovej spále, ktorú popisujeme ďalej. Proti piliarkam môžeme použiť aj lepkavé lapače bielej farby, ktoré zavesíme na stromy. Piliarky reagujú na biele kvety stromov a tento lapač sa im zdá ako veľký

kvet, no pri dosadnutí naň sa tu prilepia a uhynú. Kôstkoviny často postihuje i
moniliová spála. Je to postupné usychanie koncov mladých letorastov, kvetov
a lístkov. Stromy proti tejto chorobe ošetrujeme dvakrát. Prvýkrát na začiatku
kvitnutia a druhýkrát na konci kvitnutia. Môžeme použiť prípravky Rovral
alebo Horizon. a všetky stromy po ich odkvitnutí môžeme použiť postrek proti
voškám a to napríklad Pirimor 50 WG, Reldan 40 EC, Sumithion super, Zolone 35 EC.
Pre pestovateľov viniča doporučujeme aplikovať postrek proti múčnatke tesne pred kvitnutím, napríklad Discus, Hattrick, Karathane, Kumulus, Rubigan,
Sulikol, Topas, Zato. Múčnatku pozorujeme ako biely povlak na listoch.
Prípravky na postrek si môže každý záhradkár vybrať sám zo širokej ponuky, ktorú sme mu doporučili, ale aj podľa vlastných skúseností alebo podľa
rady odborníka v obchode a veľkosti balenia. Ponuka je široká, stále sa mení
a je len na nás, pre ktorý prípravok sa rozhodneme. Prajeme všetkým záhradkárom potešenie z ich práce a zbere krásnej a bohatej úrody, ku ktorej kvalite
dúfame, že prispeje i tento krátky náučný článok.
Vladimír Vičík

l PODOLSKÝ CHÝRNIK l
VÍTAME DO ŽIVOTA
Jamborová Juliána, 09.11.2005, Podolie 260
Tesařík Ladislav, 29.11.2005, Podolie 919
Círa Peter, 5.1.2006, Podolie 934
Kriššák Juraj, 7.2.2006, Podolie 549
Brestovský Jakub,11.2.2006, Podolie 281

NA SPOLOČNÚ
CESTU ŽIVOTOM VYKROČILI
Brestovský Marek a Zemková Gabriela, Podolie 281
Češek Vladimír a Kovárová Eva, Podolie 895
ČACHTICE A ICH PROGRAM SAMI SEBE
V nedeľu 23. apríla 2006 sa mnohí naši občania stretli na kultúrnom programe v obci Čachtice s názvom Sami sebe. Ochotníci z
Čachtíc pripravili už siedmykrát, nielen pre seba a svojich obyvateľov, ale aj pre milovníkov spevu a dobrej zábavy z iných obcí,
dva a polhodinový hodnotný zábavný program. Pod vedením organizátorky a režisérky Aleny Novotnej sa prezentovali všetky generácie vynikajúcim spevom a scénkami. Na záver starostka obce
Čachtice vyjadrila radosť nad tým, že o ich program majú záujem
nielen obyvatelia Čachtíc, ale si ho pozreli aj ľudia zo susedných
obcí, ktorí im v kútiku duše tento program i závideli. Nemáme
aj my u nás takéto talenty a organizátorov, ktorí by boli schopní
takéto niečo zorganizovať? Zamyslime sa.
PC

ROZLÚČILI
SME SA
Hanic Michal, 17.12.2005
Podolie 181
Macháč Vojtech, 24.12.2005,
Podolie 789
Marák František, 26.12.2005,
Podolie 652
Toráčová Helena, 1.1.2006
Podolie 592
Pisca Michal, 10.1.2006
Podolie 193
Augustínová Jozefína, 17.1.2006
Podolie 503
Pisca Jozef, 3.2.2006
Podolie 232
Piscová Alžbeta, 3.2.2006
Podolie 193
Masárová Janka, 7.2.2006
Podolie 43
Čechvala Jozef, 6.3.2006
Podolie 572
Líška Štefan, 19.3.2006
Podolie 84
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NÁŠ FUTBAL DO ROKU 2006
Začala sa jarná časť sezóny 2005 – 2006. OŠK Podolie prešiel určitými zmenami vo vedení klubu. V priebehu januára
odstúpilo staré vedenie a následne na členskej schôdzi dňa
27.1.2006 bola schválená nová dozorná rada. Predsedom dozornej rady sa stal pán A. Kubán, zároveň bol zvolený nový
výkonný výbor.
Nepriaznivé počasie znemožnilo odohranie prvých dvoch jarných kôl. Obidve kolá sa odohrajú v nových náhradných termínoch. Nastalo aj niekoľko zmien v jednotlivých mužstvách.
Mužstvo dospelých opustilo až 5 hráčov základnej zostavy.
Káder posilnil iba mladý hráč Jaroslav Sedlák z Brunoviec
a náš odchovanec Juraj Križák. Napriek všetkým problémom,
veríme, že priaznivci športu si nájdu cestu na štadión a budú
fandiť našim mužstvám v jarnej časti futbalovej sezóny.
Súpiska hráčov OŠK Podolie – žiaci:
Lukáš Likavčan, Tomáš Marák, Ondrej Barančík, Viliam Toráč, Štefan Herák, Jakub Chabeň, Laco Červeňanský, Daniel
Mrva, Roman Česrveňanský, Timotej Likavčan, Ľuboš Herák,
Peter Hargaš, Marko Udržal, Martin Moravčík, Magda Moravčíková, Daniel Pyšný, Matúš Kolenčík, Lukáš Kovár.
Tréneri: Miroslav Mrekaj, Rudolf Bobocký
Vedúci mužstva: Daniel Pyšný
Rozpis zápasov jar 2006, žiaci
14. kolo 26.4. Záblatie – Podolie
15. kolo 10.5. Podolie – Dol.Súča
16. kolo 25.5. Trenč.Turná – Podolie
17. kolo 8.4.
Podolie – Skalkan.V.
18. kolo 15.4. Častkovce – Podolie
19. kolo 22.4. Soblahov – Podolie
20. kolo 29.4. Podolie – Modrová
21. kolo 6.5.
H.Streda – Podolie
22. kolo 13.5. Podolie – Čachtice
23. kolo 20.5. Tr.Teplice – Podolie
24. kolo 27.5. Podolie – Horná Súča
25. kolo 3.6.
Drietoma – Podolie
26. kolo 10.6. Podolie – Mel.Lieskové

17.00 hod.
17.00
17.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00

Súpiska hráčov OŠK Podolie – dorast
Tomáš Bobocký, Juraj Cagala, Marek Gúčik, Martin Gúčik,
Matej Halán, Martin Kerak, Jozef Zámek, Martin Udržal, Juraj Uhlík, Peter Zárycký, Ivan Toráč, Lukáš Pomajbo, Andrej
Makara, Martin Šprlák
Tréner: Mgr.Mário Hadbábny
Asistent trénera: Ing. Ľudovít Solčiansky
Rozpis zápasov jar – 2006, dorast
17. kolo 19.4. Luborča – Podolie
18. kolo 6.5.
Podolie – Častkovce
19. kolo 24.5. LO Trenčín – Podolie
20. kolo 10.6. Podolie – Hor.Súča

21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo
27. kolo
28. kolo
29. kolo
30. kolo

8.4.
16.4.
22.4.
30.4.
8.5.
14.5.
20.5.
28.5.
3.6.
18.6.

Podolie – Tr.Teplá 16.00
AS TN C – Podolie
Podolie – Dolná Súča
Omšenie – Podolie
Podolie – Lubina
Trenč.Turná – Podolie
Podolie – Tr. Jastrabie
Čachtice – Podolie
Podolie – Dubodiel
Soblahov – Podolie

10.30
15.00
13.30
14.30
14.00
16.00
14.30
16.00
14.30

Súpiska hráčov OŠK Podolie – dospelí
Jozef Ščepko, Miroslav Vojtech, Martin Hrušovský, Róbert
Hrušovský, Martin Červeňanský, Martin Lednický, Miloš Krajčík, Róbert Augustín, Miroslav Ostrenka, Daniel Radošinský,
Radoslav Havrlent, Jozef Marek, Kristián Helbich, Marián
Ivana, Marek Pisca, Jaroslav Sedlák, Juraj Križák
Tréner: Kolnik Jozef
Vedúci mužstva: Červeňanský Jozef
V. liga sever – 2006, Rozpis zápasov jar – 2006
16. kolo 10.5. Podolie – Bošany
16.30 hod.
17. kolo 12.4. P.Bystrica - Podolie
17.00
18. kolo 2.4.
Podolie - Hôrka n.V
15.30
19. kolo 9.4.
Z.Kostoľany - Podolie
15.30
20. kolo 16.4. Podolie - Hor.Streda
16.00
21. kolo 23.4. Tr.Jastrabie - Podolie
16.00
22. kolo 26.4. Podolie - V.Uherce
16.00
23. kolo 30.4.
Podolie - Oslany 16.00
24. kolo 7.5.
Sverepec - Podolie
16.30
25. kolo 14.5. Podolie - H.Poruba
16.30
26. kolo 17.5. Brezova p.B. - Podolie
17.00
27. kolo 21.5. Podolie - M.Lednice
17.00
28. kolo 28.5. Pov.Teplá - Podolie
17.00
29. kolo 4.6.
Podolie - Prečín
17.00
30. kolo 11.6. Kanianka - Podolie
17.00
Poďakovanie patrí aj všetkým sponzorom, ktorí svojimi finančnými či materiálnymi darmi podporujú športový život v našej
obci. Vďaka nim môžu deti a mladí ľudia tráviť svoj voľný čas
športovaním a reprezentáciou obce Podolie.
Mgr. Mário Hadbábny

17.00 hod.
14.00
17.00
17.00
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