VYDÁVA OBEC PODOLIE

ROČNÍK VII.

Pokojné, šťastné, veselé Vianoce
prichádzajú a s nimi aj koniec roka
2006.

DECEMBER 2006

Bezplatne

V komunálnych voľbách dňa 2. decembra 2006 si
občania Podolia zvolili starostu obce a 9 poslancov obecného zastupiteľstva pre budúce volebné
obdobie rokov 2007 – 2010
Starostka obce:

Anna Čechvalová, Mgr.

právnička

KDH

č. 634

predseda PD
policajt
podnikateľ
advokát
pedagóg
účtovníčka
podnikateľ
predavačka
technik

SMER
SNS
SMER
KDH
KDH
SNS
KDH
SMER
KDH

č. 824
č. 27
č. 813
č. 634
č. 686
č. 718
č. 815
č. 575
č. 791

Za poslancov OZ boli zvolení:

Ján Gúčik, Ing.
Peter Burza, Mgr.
Dušan Gúčik, Ing.
Peter Čechvala, Mgr.
Lenka Bulková, Mgr.
Jozefína Cagalová
Róbert Augustín
Viera Žišková
Miroslav Hrušovský, Ing.

Šťastné a veselé prežitie vianočných
sviatkov Vám želá redakčná rada.

Gratulujeme všetkým ku zvoleniu a prajeme všetkým veľa
úspechov a pevného zdravia pri spoločnej práci pre dobro
našej obce a všetkých jej občanov.
(Celkové výsledky volieb čítajte na 3. strane)

MILÍ PRIATELIA,
v tomto čase pred sviatkami Vianoc a Nového roka sa mnohí ponáhľame, dobiehame, túžime, očakávame a konáme ešte mnoho
ďalších vecí, bez ktorých by neboli vianočné priania, darčeky... Neboli by to ani Vianoce bez toho, keby nám chýbal milovaný
človek, ku ktorému toto úsilie smerujeme. Bol by to skôr pohľad očí so smútkom opustenosti a prázdnoty. Nás však Boh stvoril a
obdaroval. Nebeský Otec nám dal najväčší dar - Božieho Syna. Tak poznáme život s láskou a svojho blížneho.
Mýli sa nielen príroda, ale aj my. Sú však aj chvíle, kedy na omyl prídeme a chceme to napraviť. Je to ako sviatok návratu strateného, návrat z väzenia ktorý je plný nádeje a nespútanej radosti. V týchto chvíľach môžeme cítiť viac slobody vo svojom vnútri,
doma, v rodine, ale aj v obci a to Vám úprimne želám.
„Ó, Matka, ty poznáš bolesti a nádeje cirkvi a sveta; pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, ktoré život nadelil každému,
a daj, aby vďaka úsiliu všetkých nezvíťazila tma nad svetlom.“
Vdp. Mgr. Štefan Alberty, administrátor

AKTUÁLNE ČÍTAJTE:
Deň otvorených dverí na Fare a pastoračnom centre v Podolí 17.12.2006 od 14.00 do 15.00 hod.
Pozvanie na divadlo hrané žiakmi ZŠsMŠ v Podolí na deň 17.12.2006 o 15.30 hod.
K vyjadreniu do 29.12.2006 je na Obecnom úrade v Podolí zadanie k územnému plánu obce.
Môžete sa vyjadriť k rozpočtu obce Podolie na rok 2007 s výhľadom na roky 2008 a 2009.
Výrazný úspech žiakov našej školy v krajskej streleckej súťaži.
Program vianočných sviatkov vo farskom kostole v Podolí.
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KOMUNÁLNE VOĽBY 2. DECEMBRA 2006 V NAŠEJ OBCI
Obec Podolie tvorí jeden volebný obvod. V tomto volebnom obvode sú vytvorené dva volebné okrsky. Prvý v Kultúrnom
dome v Podolí, v ktorom volili občania z miestnej časti a druhý v Poľovníckom dome na kopaniciach, v ktorom volili občania
kopaníc. Účasť našich voličov v týchto voľbách bola 57,76 %.
Miestna volebná komisia, ako hlavná komisia v obci bola v priestoroch Obecného úradu v Podolí. Pracovali v nej zástupcovia
strán, ktoré si dali kandidátov do volieb, v tomto zložení: predseda komisie Zlatica Lagová, Anna Burzová, Pavel Jeřala, Rudolf
Madro, Mária Radošinská a zapisovateľka Oľga Straková. Miestna volebná komisia vyhlasovala výsledky volieb v obci.

Okrsková komisia číslo 1 pracovala v zložení: predseda Andrea Vančová, Štefánia Jeřalová, Zuzana Hanicová, Pavol
Čechvala, Emília Mišíková a zapisovateľka Anna Makarová. Okrsková komisia sčitovala odovzdané hlasovacie lístky v okrsku
č. 1 – Podolie miestna časť.

Okrsková komisia číslo 2 pracovala v zložení: predseda Mgr. Helena Kubrická, Vladimír Kriško, Ján Macháč, Kvetoslava
Madrová, Margita Gúčiková a zapisovateľka Eva Macháčová. Okrsková komisia sčitovala odovzdané hlasovacie lístky v okrsku
č. 2 – Podolie kopanice.

ŠTATISTICKÉ VÝSLEDKY VOLIEB ZA OBEC :
Vol. obvod
Podolie

Okrsok
č. 1

Okrsok
č. 2

Počet volebných obvodov
Počet volebných okrskov
Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
Počet odovzdaných obálok

1
2
1648
952
952

1527
892
892

121
60
60

Počet platných hlasovacích lístkov
- do obecného zastupiteľstva
- pre voľbu starostu

887
916

831
861

56
55
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VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB 2. DECEMBRA 2006 V OBCI PODOLIE
Kandidáti zvolení do OZ, počet získaných hlasov :
Podolie
spolu
1. Ján Gúčik, Ing., č. 824, SMER-SD
440
2. Peter Burza, Mgr., č. 27, SNS
403
3. Dušan Gúčik, Ing., č. 813, SMER-SD 403
4. Peter Čechvala, Mgr., č. 634, KDH
376
5. Anna Čechvalová, Mgr., č. 634, KDH 369
6. Lenka Bulková, Mgr., č. 686, KDH
356
7. Jozefína Cagalová, č. 718, SNS
330
8. Róbert Augustín, č. 815, KDH
312
9. Viera Žišková, č. 575, SMER-SD
306
10.Miroslav Hrušovský, Ing. č. 791, KDH 295

Okr. Okr.
č. 1 č. 2
408 32
387 16
373 30
353 23
349 20
346 10
311 19
303 9
288 18
289 6

Kandidáti – náhradníci, ktorí neboli zvolení do OZ, počet získaných hlasov :
Pod. Okr. Okr.
spolu č. 1 č. 2
1. Vlasta Masárová, č. 728, KDH
2. Zuzana Holíková, Ing., č. 314, SMER-SD
3. Ján Dornák, č. 711, KSS
4. Katarína Macháčová, č. 668, KSS
5. Eva Jurigová, č. 399, KDH
6. Marek Klčo, č. 268, KDH
7. Miroslav Madro, č. 298, KDH

292
275
249
226
205
192
183

288
262
232
207
198
188
180

4
13
17
19
7
4
3

Kandidát nezvolený za starostu obce, počet získaných hlasov :
Kandidát zvolený za starostu obce, počet získaných hlasov :

Podolie Okr. Okr.
spolu č. 1 č. 2
1. Anna Čechvalová, Mgr., č. 634, KDH 494
478 16

Pod. Okr. Okr.
spolu č. 1 č. 2
2. Dušan Hanic, č. 833, SMER-SD, HZDS-ĽS, SNS
422 383 39

Milí spoluobčania !
Prihováram sa vám v čase, keď všetci žijeme prípravami na
vianočné sviatky a v čase, keď už pomaly utícha nadšenie ale
aj sklamanie z výsledkov komunálnych volieb v Podolí. Ešte
raz Vám chcem poďakovať za podporu a dôveru, ktorú ste mi
vo voľbách dali.
Aby som mohla začať plniť to čo som si zaumienila, musím na
začiatok funkčného obdobia spraviť štartovaciu čiaru, z ktorej
sa dá vychádzať. Prvé kroky ktoré musím pri nástupe do funkcie urobiť sú koncoročné inventúry všetkého majetku, ktorý
obec vlastní. Inventúru budeme spisovať spolu s poslancami a
pracovníkmi OÚ. Musím sa oboznámiť so všetkými záväzkami a pohľadávkami obce, so zmluvami a všetkou agendou,
ktorú obec spravuje. Do konca roku 2006 treba pripomienkovať územný plán obce, aby v ňom boli zohľadnené potreby
obce a aj občanov. O všetkých ďalších krokoch, ktoré sa budú
odvíjať od zisteného skutkového stavu Vás budem prostredníctvom novín a poslancov informovať.
Na záver Vám prajem požehnané a radostné vianočné sviatky, deťom veľa radosti z darčekov a všetkým veľa zdravia a
pokoja v duši.
Anna Čechvalová
Krátko z okolitých dedín a miest:
V Pobedime bolo voliť 53,79 % voličov, nový starosta Martin
Lednický.
V Očkove bolo voliť 77,13 % voličov, nová starostka Ľubica
Hrušovská.
V Častkovciach bolo voliť 52,16 % voličov, staronový starosta
Dušan Bublavý.
V Čachticiach bolo voliť 49,72 % voličov, staronová starostka
Anna Ištoková.
V obvode Nové Mesto nad Váhom bolo v priemere voliť 49,74
% voličov a v celej SR bolo priemerne voliť 47,65 % voličov. V mestách SR volilo 36,76 % voličov a v dedinách volilo
61,93 % voličov.

V minulom volebnom období 2002-2006 pracovalo obecné
zastupiteľstvo v tomto zložení :
1. Peter Čechvala, Mgr., č. 634, KDH
2. Miroslav Mrekaj, č. 600, KDH (odstúpil v priebehu volebného obdobia)
3. Ján Gúčik, Ing., č. 824, SDĽ
4. Pavol Ondrejka, Ing., č. 757, KDH
5. Janka Schreiberová, RNDr., č. 805, SDKÚ (odstúpila v
priebehu volebného obdobia)
6. Janka Burzová, Mgr., č. 170, KDH
7. Dušan Gúčik, Ing., č. 813, NEKA
8. Miroslav Hrušovský, Ing., č. 791, KDH
9. Zlatica Lagová, č. 28, HZDS
10. Marián Mečiar, Mgr., č. 805, HZDS (nahradil odstúpeného Miroslava Mrekaja)
11. Jozef Valo, Ing., č. 186, KDH (nahradil odstúpenú RNDr.
Janku Schreiberovú)
Poďakovanie starostovi obce a poslancom OZ za ich prácu
v uplynulom volebnom období rokov 2002-2006
Dušan Hanic, Podolie č. 833 zastával funkciu starostu obce
Podolie tri volebné obdobia, od roku 1994 do roku 2006. Ďakujeme mu týmto za všetko, čo pre našu obec vykonal a prajeme
mu do ďalšej práce veľa úspechov a pevného zdravia.
Všetkým poslancom srdečne ďakujeme za prácu, ktorú vykonali pre rozvoj našej obce a prajeme veľa zdravia a úspechov
v ich ďalšom živote.
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OBEC PRIPRAVUJE ROZPOČET NA ĎALŠIE OBDOBIA:
Ku diskusii predložil predseda finančnej komisie Ing. Dušan Gúčik návrh rozpočtu obce pre rok 2007 s výhľadom na roky 2008
a 2009.

Návrh rozpočtu na rok 2007 a roky 2008-2009 - Prijmy
Rozpočet 2006
pôv.
upravený
17741000
19433000
8941000
9700000

P.č.
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
13.
14.
17.
18.
25.

Bežné prijmy
Výnos dane z prijmov
Vlastné prijmy daňové
Ostatné dane a popl.
Ostatné prijmy nedaňové
Vlastné prijmy škola
Prenesený výkon št.správy
- školstvo
Kapitálové prijmy

Rozpočet
2008
20500000
11000000

2009
21000000
11500000

1000000
800000
800000

1000000
800000
800000
352000

1000000
800000
800000
400000

1000000
800000
800000
400000

1000000
800000
800000
400000

6200000

6781000

6500000
330000
330000

6500000

6500000

17741000

10000000
10000000
29433000

20330000

20500000

21000000

Finančné operácie
Rozp. prijmy spolu

2007
20000000
10500000

Návrh rozpočtu na rok 2007 a roky 2008-2009 - Výdavky
Rozpočet 2006
pôv.
upravený
15595000
18233000
1270000
1270000
475000
475000
3000000
5155000
5000
15000
1200000
1600000
100000
400000
350000
1000000
1000000
10000
695000
1780000

P.č.
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
14.
16.
17.
18.
20.
21.
22.
24.
25.
26.
27.
28.
34.

Bežné výdavky
Mzdy
Odvody poistného
Tovary a služby
- cestovné
- energia
- materiál
- dopravné
- opravy a údržba
- nájomné
- ostatné tovary a služby
Finančné výdavky
Bežné transfery
- obecná prísp.organizácia
- ostatné transfery
ZŠ a MŠ Podolie
- prenesené kompetencie
- originálne kompetencie
Kapitálové výdavky
- sam.hnut.veci
- projekty
- stavby
Finančné operácie
Rozpočtové výdavky spolu

2000000
1650000
350000
8850000
6200000
2650000
2146000
45000
337000
1764000

1550000
1200000
350000
9783000
6781000
3002000
11200000
45000
337000
10818000

17741000

29433000

2007
17330000
1340000
500000
3290000
10000
1500000
100000
100000
500000
10000
1080000
450000
1900000
1500000
400000
9850000
6500000
3350000
2000000
100000
300000
1600000
1000000
20330000

Rozpočet
2008
17500000
1420000
540000
3590000
15000
1800000
100000
100000
500000
10000
1065000
420000
1950000
1500000
450000
10000000
6500000
3500000
2000000
100000
300000
1600000
1000000
20500000

2009
18000000
1510000
570000
3670000
15000
2000000
100000
100000
500000
10000
945000
370000
1950000
1500000
450000
10300000
6500000
3400000
2000000
100000
300000
1600000
1000000
21000000

OBEC PODOLIE - Štatistické údaje o našich obyvateľoch k 05. decembru 2006
Počet obyvateľov
z toho - mužov
žien

2016
968
1048

za rok 2006
- prisťahovalo sa
- odsťahovalo sa
- zomrelo
- narodilo sa

37
19
24
10

(24 mužov, 13 žien)
(10 mužov, 9 žien)
(14 mužov, 10 žien)
( 7 chlapcov, 3 dievčatá)
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ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PODOLIE
ÚZEMNÝ PLÁN patrí k najdôležitejším rozvojovým dokumentom obce. Dá sa povedať že je to „Rodný list“ obce a hlavný
koncepčný materiál jej ďalšieho rozvoja. Čo vlastne obsahuje
územný plán obce. Územný plán rieši celé katastrálne územie
obce, určuje zásady a regulatívy priestorového usporiadania a
funkčného využívania územia, dopravy, technického vybavenia,
ochrany životného prostredia, kultúrnych a historických hodnôt
v náväznosti na záujmové územie. Definuje sa prípustné, obmedzené a zakázané funkčné využívanie plôch, to znamená, že čo sa
môže na danom území obce stavať a realizovať. Funkčné využívanie územia treba chápať nasledovne: keď je v územnom pláne
navrhnuté územie na zástavbu rodinných domov, tak sa tam nedá
stavať čerpacia stanica pohonných hmôt alebo obchod. Územný plán obce je najdôležitejším súborom dokumentov a bez jeho
vyhotovenia budeme mať veľmi sťažené podmienky čerpania
peňazí z Eurofondov.
Podolie nemá teraz platný územný plán, preto sme požiadali o
jeho vypracovanie. Na realizáciu sme dostali z fondov EÚ cca
350.000.- SK, ale zrejme to na takýto plán pre nás nebude stačiť.
Pre nás začala spracovávať Územný plán spoločnosť DONUM,
z Nového Mesta nad Váhom (Tak isto i pre Pobedim a Očkov.)
Zodpovedný projektant je Ing. arch. Rastislav Kočajda a odborne
spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚP je Ing. Gabriela Čiadová.
Územný plán sa skladá z textovej a grafickej časti.

môže ku konceptu vyjadriť, spracovanie súborného stanoviska,
možnosť zmeny zadania (súborné stanovisko a zmenu zadania
schvaľuje obecné zastupiteľstvo, ktoré schválilo pôvodné zadanie), možnosť opätovného prerokovania konceptu, ak nemožno z
predchádzajúceho prerokovania jednoznačne odporučiť variant,
ktorý sa má dopracovať v návrhu, prerokovanie pripomienok ku
konceptu, ktoré neboli zohľadnené s tými, ktorý ich uplatnili.
3. Spracovanie NÁVRHU ÚP obce, oznámenie prerokovania
návrhu ÚP obce, vystavenie návrhu na 30 dní, pripomienkovanie návrhu verejnosťou do 30 dní od oznámenia, prerokovanie
návrhu s dotknutými obcami a právnickými osobami aj verejnosťou, dohodnutie návrhu s dotknutými orgánmi štátnej správy,
prerokovanie stanovísk, ktoré neboli zohľadnené s tými, ktorí ich
uplatnili, príprava podkladov pre schvaľovanie, posúdenie návrhu ÚP obce príslušným krajským úradom.
Po týchto etapách nasledujú záverečné fázy :

Príprava územného plánu má svoju postupnosť a musí prejsť
nasledovnými štádiami:

- schválenie návrhu ÚPD
- vyhlásenie VZN o záväzných častiach ÚPD
- zverejnenie záväzných častí ÚPD na úradnej tabuli najmenej na 30 dní aj iným, v mieste obvyklým spôsobom
- doručenie ÚPD a VZN príslušnému orgánu štátnej správy
(Krajskému úradu)
- uloženie ÚPD v obci, na stavebnom úrade a na KÚ
- sledovanie rozvoja územia a v prípade potreby aktualizácia
ÚPD

1. PRÍPRAVNÉ PRÁCE zabezpečenie PRIESKUMOV A
ROZBOROV ,zabezpečenie spracovania ZADANIA ÚP obce,
prerokovanie zadania ÚP obce s obcami, právnickými osobami, a
samosprávnymi krajmi, s Krajským úradom, verejné prerokovanie zadania ÚP obce jeho oznámenie spôsobom v mieste obvyklým vystavenie na 30 dní na verejné nahliadnutie, pripomienkovanie zadania ÚP obce verejnosťou do 30 dní od oznámenia, (my
sa v súčasnej dobe nachádzame v tejto etape) dohodnutie zadania
ÚP obce s dotknutými orgánmi ŠS, posúdenie zadania ÚP obce
Krajským úradom, odstránenie rozporov, schválenie zadania
obecným zastupiteľstvom,

V tomto čase sa na Obecnom úrade v Podolí nachádza rozpracovaný Územný plán obce Podolie – PRIESKUMY A
ROZBORY v textovej a grafickej časti.
Žiadame občanov, ktorí majú záujem o smerovanie budúcnosti rozvoja našej obce a hlavne podnikateľské subjekty,
aby sa s týmto plánom oboznámili a predložili k nemu svoje
pripomienky a návrhy. Žiaľ už, máme na ukončenie tejto
fázy len málo času, musíme svoje pripomienky predložiť do
29.12.2006. Do tohto času sa s nimi bude zaoberať ešte obecné zastupiteľstvo a budú odovzdané následne spracovateľom
projektu.
PC

2. Zabezpečenie spracovania
KONCEPTU ÚP obce vo variantoch, dohľad nad jeho spracovaním, jeho verejné prerokovanie
s dotknutými obcami, orgánmi
štátnej správy, fyzickými a právnickými osobami a samosprávnymi krajmi, oznámenie prerokovania konceptu spôsobom v mieste
obvyklým, doručenie oznámenia
o prerokovaní konceptu obciam,
orgánu štátnej správy, vystavenie
konceptu na 30 dní na nahliadnutie, stanovenie lehoty na vyjadrenie verejnosti ku konceptu
(najmenej 30 dní), verejné prerokovanie konceptu so zrozumiteľným výkladom, pred uplynutím
stanovenej lehoty, požiadanie
dotknutých obcí aby informovali svoju verejnosť, dokedy sa
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VÝRAZNÝ ÚSPECH ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY V KRAJSKOM KOLE STRELECKEJ
LIGY
Dve družstvá zo ZŠ v Podolí sa zúčastnili krajského kola v
streleckej súťaži v Partizánskom, kde dosiahli veľmi dobré
výsledky. Vo veľkej konkurencii družstiev zo všetkých okresov nášho kraja, chlapčenské družstvo dosiahlo 1. miesto,
dievčenské družstvo tiež 1. miesto a zaručili si tým postup do
celoslovenského finále. V súťaži jednotlivcov žiaci našej školy
obsadili v oboch kategóriách prvé tri miesta.
umiestnenie dievčatá
1. miesto Veronika Hanicová
2. miesto Martina Maráková
3. miesto Mária Čechvalová

8. A
8. A
9. A

umiestnenie chlapci
1. miesto Ondrej Markech
2. miesto Peter Hargaš
3. miesto Šimon Augustín

9. A
9. A
8. A

Pozvanie na divadelné predstavenie k
Vianociam do Kultúrneho domu v Podolí
17. decembra 2006 o 15.30 hod.
Žiaci základnej školy, pod vedením pána učiteľa Schreibera v
spolupráci s ostatnými učiteľmi našej školy, pre Vás pripravili
vianočné pásmo „Ako Peter našiel sám seba“. Srdečne Vás
všetkých pozývajú a tešia sa na plné hľadisko divákov.

Alternatíva
Alternatívou nie je život sám,
alternatívou si ty, a možno sebaklam,
čo nosíš v predstave o sebe.
Alternatívou je aj prebudenie snov,
keď musíš vykročiť do života,
možno za prácou, či iba z recesie.
Málo záleží na tom, ktorá to bude noha,
smer je však dôležitý bezpochyby
a moment prebudenia, ktorý v tebe žije
ťa posunie o poznanie ďalej.
Celý orchester čaká na prvé zvuky
tej nekonečnej melódie.
Máš mračná pochybností, a to je dobre,
iba hlupák má istotu na ceste,
ktorá sa vinie do neznáma.
Neznámy krok je svetlým bodom
na cestičke pre každého,
aj keď nebola vyšliapaná...
Ľubomír Kiko
PaedDr. Ľubomír Kiko, učiteľ, s poéziou začal v roku 1971
na Gymnáziu v Topoľčanoch, keď vznikla veľká skupina mladých autorov z celého Slovenska a pod vedením Vojtecha
Mihálika príspevky vychádzali v týždenníku Nové slovo. Po
nabádaní k angažovanosti prestal písať a ozval sa až v roku
2006, keď po životných skúsenostiach dospel k názoru, že by
mohol niečo povedať. Predstavil sa na V. ročníku Novomestských literárnych rozletov, kde získal I. miesto v IV. kategórii
– poézia. Zaujal netradičnými postupmi, jeho tvorba provokuje k zamysleniu nad podstatnými životnými otázkami a hľadá
cestu pozerať sa na realitu hlbšie. Zameral sa na zrelého čitateľa, lebo tam vidí adresu svojich veršov. Nič nie jednofarebné, a preto sa dá hľadať krása, cit a zmysel života.

Otvorená fara

V nedeľu 17. decembra 2006 od 14.00 hod. do 15.00 hod.,
bude otvorená budova fary a pastoračného centra v Podolí, pre
verejnosť. Pozývame Vás pozrieť si multifunkčné priestory
pre našu mládež a rodiny, pre duchovné cvičenia a iné aktivity
našej farnosti.
vdp. Mgr. Štefan Alberty, administrátor
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VIANOČNÝ KLAUN
Na stope za hviezdou – z knihy „Vianoce – súbor rôznych textov“
V jednom kraji na Východe žil pred dvoma tisícmi rokov mladý klaun. Ako každý
klaun sníval o tom, že sa stane jeden krát
veľký a múdry.
Miloval hviezdy. Nikdy ho neunavilo ich
pozorovať a pri tom byť v úžase nad nekonečnosťou neba. A tak sa stalo, že jednu
noc neobjavili novú hviezdu iba traja králi
Gašpar, Melichar a Baltazár, ale aj mladý klaun.
„ Tá nová hviezda je jasnejšia ako ostatné“, myslel si. „To bude kráľovská hviezda – narodil sa nový vládca !“. Chcem mu ponúknuť svoje služby. Veď ak je to kráľ, tak bude určite potrebovať klauna. Vydám sa na
cestu a budem ho hľadať. Hviezda ma bude viesť.
Dlho premýšľal, čo by novému kráľovi mohol priniesť ako dar. Avšak
okrem svojej smiešnej čiapky, zvonkohry a jednej kvetiny nemal vôbec
nič, čo by mu mohol darovať.
A tak sa vydal z domu na cestu so smiešnou čiapkou na hlave, zvonkohrou v jednej a kvetinou v druhej ruke.
Prvú noc ho hviezda priviedla do chudobnej chalúpky. Tam našiel dieťa,
ktoré bolo chromé. Plakalo, pretože sa nemohlo hrať s ostatnými deťmi.
„Ach, pomyslel si klaun,“ dám tomu dieťaťu svoju smiešnu čiapku.
Potrebuje ju viac ako nejaký kráľ. Dieťaťu nasadil smiešnu čiapku. Ono
pozrelo sa do zrkadla a šťastne sa usmialo, plné radosti. To klaunovi
namiesto poďakovania úplne stačilo.

Druhú noc ho hviezda zaviedla do krásneho paláca. Tam našiel dieťa,
ktoré bolo slepé. Plakalo, pretože sa nemohlo hrať s ostatnými deťmi.
„Ach“, pomyslel si klaun, „dám tomu dieťaťu svoju zvonkohru. Potrebuje ju viac, ako nejaký kráľ.“ Dieťa zvonkohru nadšene rozoznelo a
šťastne sa rozosmialo, plné radosti. To klaunovi namiesto poďakovania
úplne stačilo.
Tretiu noc ho hviezda zaviedla do zámku. Tam našiel dieťa, ktoré bolo
hluché. Plakalo, pretože sa nemohlo hrať s ostatnými deťmi.
„Ach“, pomyslel si klaun, „dám tomu dieťaťu svoju kvetinu. Potrebuje
ju viac, ako nejaký kráľ.“ Dieťa si kvetinu s úžasom prehliadalo a šťastne
sa rozosmialo, plné radosti. To klaunovi namiesto poďakovania úplne
stačilo.
„Teraz mi už neostalo nič, čo by som mohol kráľovi darovať. Bude lepšie, keď sa vrátim“, pomyslel si klaun. Avšak, keď pozrel na oblohu,
hviezda stála na jednom mieste a usmievala sa na neho jasnejšie ako
kedykoľvek predtým. A v tom uvidel cestu k nejakej stajni uprostred
poľa.
Pred stajňou stretol troch kráľov a zástup pastierov. Aj oni hľadali nového kráľa. Ten ležal v jasliach – malé, bezbranné, chudučké dieťa. Mária,
ktorá chcela v tú chvíľu na slamu rozprestrieť plienky, bezradne sa rozhliadala a hľadala pomoc. Nevedela, kam by dieťa položila. Jozef práve
kŕmil osla a všetci mali plné ruky darov. Traja králi prinášali zlato, kadidlo a myrhu. Pastieri vlnu, mlieko a chlieb.
Iba mladý klaun tu stál s prázdnymi rukami. Mária, plná dôvery, položila
teda dieťa do jeho náručia. Tak našiel kráľa, ktorému chcel v budúcnosti
slúžiť. A taktiež vedel, že svoju smiešnu čiapku, zvonkohru aj kvetinu rozdal deťom, aby mal miesto pre Dieťa, ktoré mu teraz s úsmevom
darovalo múdrosť, po ktorej túžil.

SKUTOČNÝ PRÍBEH
Deň pred Vianocami som sa ponáhľala do supermarketu dokúpiť darčeky, ktoré som nestihla.
Keď som uvidela ten dav, prešla ma chuť a začala som si frflať pre
seba:
„Môžem tu čakať večnosť, nič nestíham, a ešte čo všetko musím vybaviť... Vianoce začínajú byť čím ďalej tým stresovejšie, keby sa tak dalo
celý ten zhon prespať!“
Nakoniec som sa predsa len prebojovala do oddelenia s hračkami a
začala som nadávať na ceny, premýšľajúc, či sa vôbec moje deti budú
s týmito hračkami hrať.
Ako som tak blúdila popri regáloch, zbadala som asi 5 ročného chlapčeka, ktorý si k sebe túlil jednu bábiku. Mal strašne smutný pohľad
pritom ako hladkal bábiku po vláskoch. Potom sa otočil k jednej staršej
dáme spýtajúc sa:
„Babi, si si istá, že nemám dosť peňazí, aby som kúpil túto bábiku?“
Staršia dáma mu odpovedala:
„Vieš aj ty sám, že nemáš dosť peniažkov, zlatúšik.“
Potom poprosila vnúčika, aby na ňu chvíľku počkal, kým sa ešte na
niečo pozrie. Rýchlo odišla. Chlapček ešte stále mal v náručí tú bábiku.
Nakoniec som sa vybrala k nemu a spýtala som sa ho:
“ Komu by si chcel kúpiť tú bábiku?“
„Túto bábiku chcela moja sestrička na Vianoce zo všetkého najviac,
bola si istá, že jej ju Mikuláš prinesie pod Stromček“
„Tak keď ju tak chcela, tak jej to Mikuláš určite prinesie.“
„Nie, nie, tam kde je teraz, Mikuláš už nemôže priniesť darčeky. Aby
bábiku dostala, tak ju musím dať mamičke, aby jej ju odovzdala, keď
tam pôjde“
Očká mu pri tom ešte viac zosmutneli.
„Moja sestrička išla k Ježiškovi, aby bola s ním. A tatino mi povedal,
že aj maminka za chvíľku pôjde za Ježiškom. Tak som si myslel, že by
jej tú bábiku mohla zobrať.“
Potom mi ešte ukázal jednu milú fotku, na ktorej sa usmieval.
„Túto fotku by som jej tiež chcel poslať, aby na mňa nikdy nezabudla.
Mám veľmi rád svoju maminku a želám si, aby neodišla, ale tatino
hovoril, že musí odísť, aby mojej sestričke nebolo smutno.“
Potom sa zase pozrel s tými jeho smutnými očkami na bábiku. Rýchlo
som si vybrala peňaženku a nepozorovane som si z nej vybrala peniaze,
a povedala som chlapčekovi:

„Poď prepočítame tvoje peniaze, čo keď predsa len budú stačiť na tú
bábiku?“
„OK, dúfam, že ich predsa len bude dosť“
Rýchlo som pridala k peniažkom ktoré mi podával, tie svoje, tak aby
si to nevšimol a začali sme počítať. Bolo dosť peňazí na bábiku a ešte
mu aj zostalo.
Chlapček zvolal: „Ďakujem Ti Bože, že si mi dal dosť peňazí.“
Potom sa na mňa pozrel a povedal:
„Vieš, včera som poprosil Boha, aby mi dal dostatok peňazí na bábiku,
aby ju mohla maminka zobrať sestričke, a on ma vypočul!!! Ešte som
chcel kúpiť maminke jednu bielu ružičku, ale to som sa už neodvážil
žiadať od Boha. Ale on predsa len mi dal viac, aby som mohol kúpiť aj
bábiku aj ružičku. Vieš, maminka má veľmi rada biele ruže.“
O pár minút sa chlapčekova babička vrátila a odišli.
Po stretnutí s chlapčekom som pokračovala v nákupoch, ale už v zmenenej nálade, stále som na neho musela myslieť. Potom som si spomenula na článok, ktorý som čítala pred dvoma dňami. Písalo sa o opitom
šoférovi, ktorý havaroval s iným autom, v ktorom sedela mladá žena so
svojou dcérkou. Dievčatko na mieste zomrelo a matka bola v kritickom
stave. Dva dni po mojom stretnutí s chlapčekom som si prečítala článok, ktorý oznamoval, že chlapčekova mamina zomrela. Bežala som
do kvetinárstva a kúpila som kyticu bielych ruží a vybrala som sa na
pohreb. Na mieste, kde sa môžu príbuzný naposledy rozlúčiť so svojou
najmilšou, ležala mladá žena v truhle, v ruke mala kyticu bielych ruží,
vedľa seba mala položenú chlapčekovu fotku a bábiku.
S plačom som opustila cintorín, s pocitom, že sa môj život zmenil.
Láska, ktorú chlapček cítil k svojej maminke a sestričke bola nepredstaviteľná. A jeden opitý vodič mu za stotinu sekundy zobral maminku
aj sestričku, ktoré tak veľmi ľúbil.
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VIANOČNÉ PRIANIE DUCHOVNÉHO OTCA FARNOSTI:
Slávime Vianoce v kostole:
4. adventná nedeľa je deň štedrej večere, sláviť ju plánujeme takto:
23.XII. sobota: večerné sv. omše s nedeľnou platnosťou:
Očkov – 16,15 h Častkovce – 17,15 h Podolie – 18,15 h
24.XII. nedeľa: iba ráno o 8 h v Podolí sv. omša z 4. adventnej nedele, potom príprava na Štedrý večer doma a v Podolí
polnočná sv. omša
25.XII. pondelok: slávnosť Narodenie Pána – prikázaný sviatok, sv. omše ako v nedeľu Častkovce o 8 h, Očkov o 9,30 h,
Podolie o 11,00 h
26.XII. utorok: sv. omše ako v nedeľu Častkovce o 8 h, Očkov
o 9,30 h, Podolie o 11,00 h
27. – 30.XII.: sv. omše iba v Podolí o 18,15 h
31.XII. nedeľa: „starý rok“ – nedeľa Sv. Rodiny
1.I. pondelok: slávnosť P.M. Bohorodičky – prikázaný sviatok, sv. omše ako v nedeľu Častkovce o 8 h, Očkov o 9,30 h,
Podolie o 11,00 h
2. – 5.I.: sv. omše iba v Podolí o 18,15

Rok 2007
Štátne sviatky a dni pracovného voľna
Štátne sviatky
Dni pracovného pokoja
1. januára
6. januára
8. mája
6. apríla (Veľký piatok)
5. júla
9. apríla (Veľkonočný pondelok)
29. augusta
1. mája
1. septembra
15. septembra
17. novembra
1. novembra
24. decembra
25. decembra
26. decembra
Katolícke sviatky – prikázané sviatky na Slovensku
1. Slávnosť Panny Márie Bohorodičky 1.január
PO
2. Zjavenie Pána
6.január
SO
3. Nanebovstúpenie Pána
17.mája
ŠT
4. Najsv. Kristovho tela a krvi
7.júna
ŠT
5. Sv. Petra a Pavla, apoštolov
29.júna
PI
6. Nanebovzatie Panny Márie
15.augusta ST
7. Všetkých svätých
1.novembra ŠT

8. Nepoškvrnené Počatie Panny Márie 8.decembra SO
9. Narodenie Pána
25.decembra UT
Pôst – 21.II.; Veľká noc – 8.IV.; Ducha Sv. – 27.V.; 1.adv.
nedeľa – 2.XII.
HODY: Podolie - 22.IV.; Častkovce – 16.IX.; Očkov – 8.VII
1.sv.prijímanie – 6.V., kňazská vysviacka, primície...
viac na www.farapodolie.sk
Vdp.Mgr.Štefan Alberty, administrátor
Prázdniny v škole
Prázdniny:
Vianočné
Polročné
Jarné Trenčiansky kraj (BB, ZA)
(BA, NR, TT)
veľkonočné
letné

Trvanie:
23.12.06 – 2.1.07
2. 2.07
26.2 – 2.3.07
5.3. – 9.3.07
5.4. – 10.4.07
1.7. – 31.8.07

MÁTE ZÁUJEM O VYSOKORÝCHLOSTNÝ DSL INTERNET AJ V PODOLÍ ?
Doteraz v Podolí nie je možnosť vysokorýchlostného pripojenia cez DSL internet od T-Com. To by sa však mohlo zmeniť. V
prípade záujmu o túto službu minimálne 50-ich zákazníkov, je možné v našej obci zriadiť DSL službu. V porovnaní s inými
poskytovateľmi podobných služieb je súčasná ponuka T-Com najvýhodnejšia v porovnaní rýchlosti prenosu dát vzhľadom na
cenu pripojenia. Všetci, ktorí majú pripojenie ISDN, po zmene na DLS zrýchlia prenos svojich dát a zlacnia prevádzku. Bude
umožnené telefonovanie cez internet. Obyvatelia, nepodnikatelia budú môcť byť pripojení non-stop za výhodných podmienok.
Samozrejme žiadateľ musí mať zavedenú klasickú telefónnu linku.
Žiadame týmto všetkých, ktorí majú záujem o takéto pripojenie, aby sa čo najskôr prihlásili na Obecnom úrade v Podolí, aby
obec mohla žiadať T-Com o zavedenie DSL v obci.
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