VYDÁVA OBEC PODOLIE

ROČNÍK XIII.

Aby ľudia plakali šťastím...
Skončila vojna. Dedina opäť začala žiť. Na sklonku vojny sa stala terčom útokov a priameho boja s nepriateľom. Ľudia ju museli do posledného opustiť. Poslední odchádzali pekár a kňaz. Teraz, keď sa to šialenstvo
skončilo, sa postupne vracali. Boli tu takmer všetci. Niektorí sa však už nevrátili. Život si hľadal miesto v opustených domoch a nehostinných uliciach. Po par týždňoch
prišiel nový pekár a nový kňaz. Ľudia si veľmi obľúbili
pekára. Piekol bezchybný a jedinečný chlieb. A potom
prišli Vianoce. Na polnočnej svätej omši kňaz začal rozprávať o Božom Dieťati, o radosti a nádeji, o vôni chleba,
o ľudskej láske a o Božom pláne. Ľudia počúvali. Až do
chvíle, keď kňaz začal hovoriť o tom, čo bolo pred vojnou. Hovoril o dedine o ľuďoch, o tom akí boli a ako žili...
o starom pekárovi i farárovi. Ľudia plakali. V srdci mali
niečo neopísateľne dojemné, silné, Božie!
To sú Vianoce! Príbeh, ktorý vložil do tohto sveta sám
Boh, Stvoriteľ a Spasiteľ. Malé Dieťa v Betleheme mlčí
a predsa toľko vyjavuje. Pozornému srdcu to nemôže
uniknúť. Človek by chcel, aby tá chvíľa trvala veľmi dlho.
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Bezplatne

To sa však nestane.
To Dieťa musí vyrásť,
má poslanie od Otca,
zachrániť svet.
Milí čitatelia, milí obyvatelia, drahí veriaci!
My ľudia by sme mali
plakať od šťastia, že
v tomto svete Boh urobil miesto pre lásku.
Aj v našej dedine aj
v našej farnosti slávime
a prežívame Vianoce
– slávnosť narodenia
Božieho Syna. Malé
Jezuliatko prichádza ako posol pokoja. Vôňa chleba
– vôňa lásky sa šíri z Betlehema – z domu chleba.
Nech aj tento vianočný čas nám do rodín, domovov,
izieb, do sŕdc prinesie niečo neopísateľné dojemné, silné a Božie. Nech sú také naše Vianoce! Aby sme aj my
boli ľuďmi, ktorí plačú od šťastia!
Štefan Šoka, farár

Vianoce s knihou
Milí čitatelia, v týchto
dňoch obec Podolie
vydala knihu Mozaika osobností farnosti
Podolie.
Kniha vyšla v náklade
900 ks a za finančnej
podpory pána Emila Krajčíka (8000 €),
obce Podolie (2 500€),
Rímsko-ka tolíckeho
farského úradu Podolie (1000€), pána Miroslava Mrekaja (300€).
Knihu si môžete zakúpiť v stredu 19.12. v Kultúrnom dome, na obecnom
úrade a v sakristii kostolov našej farnosti v Podolí, Častkovciach a Očkove.
Kniha je veľmi dobre spracovaná ako po obsahovej tak aj po grafickej stránke, má 335 strán a obsahuje množstvo zaujímavých fotografii.

Z obsahu novín:

• Poďakovanie za opravu pamiatok
v našej obci
• Informácie o obci, článok starostky
obce
• Uznesenia obecného zastupiteľstva
• Rozpočet obce Podolie na rok 2013
• Informácie o kultúrnych a športových
podujatiach v obci a ZŠ s MŠ
• Dojmy a zážitky z cesty po Iráne
• Pocta pre nášho rodáka Alexandra
Žemlu
• Podolský chýrnik
• Šport – volejbal, futsal, futbal
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POĎAKOVANIE ZA OPRAVU PAMIATOK V NAŠEJ OBCI
V tomto roku sa v našej obci aj
za pomoci sponzorov podarilo
opraviť všetky sochy v Podolí.
Do nového šatu sa obliekli
socha Sv. Floriána, Najsvätejšia Trojica, Pamätník obetiam
I. a II. sv. vojny – Božské srdce
a úplnej obnovy sa dočkala aj
socha Panny Márie smerom na
Podolské kopanice.
Som rada, že sú medzi nami
ľudia, ktorí nie sú ľahostajní
k pamiatkam, ktoré nám zanechali naši predkovia.
Neboli o nič bohatší ako sme
my teraz, žili skromnejšie a predsa bola pre nich česť, keď si
mohli v obci postaviť sochu k úcte svojich patrónov.
Aj pre mňa je cťou, že môžem poďakovať našim občanom za
pomoc pri obnove našich sôch.
Srdečne ďakujem pánovi Miroslavovi Mrekajovi Podolie
č. 600 nielen za finančnú pomoc 700 €, ale aj práce, ktoré
urobil na soche Sv. Floriána. Za finančnú pomoc ďakujem
Petrovi Čechvalovi, Podolie č. 634, Jurajovi Marákovi Podolie
č. 454, pani Jolane Bielickej Podolie č. 643, Anne Janáčovej
z Nového mesta nad Váhom a Ľubomírovi Križákovi, Podolie
č. 825 . Na rekonštrukciu sôch nám vyššie spomenutí občania darovali 1 050,-€.
Za materiálnu pomoc ďakujem pánovi Stanislavovi Radošinskému, ktorý nám zapožičal lešenie, pani Márii Hanicovej

Podolie č 833. za možnosť pripojenia k elektrine.
Za úplnú rekonštrukciu sochy Panny Márie smerom na
Podolské kopanice ďakujem pánovi Vladimírovi Hanicovi,
Podolie č. 323, ktorý urobil šalovacie dielce na podstavec,
ohradu, podstavec a vitrínu pre sochu Panny Márie. Sochu
poskytol pán farár Štefan Šoka. Úpravy okolo sochy spravil
pán Emil Košút s manželkou.
V tomto roku „ožil“ aj zvon vo Zvonici v Korytnom. Za to, že
zvon opäť oznamuje obed a večer patrí vďaka pani Márií
Kubánovej Podolie č 315. a Jozefovi Madrovi Podolie č 298.
Moja úcta patrí všetkým, ktorí sa počas celého roka starajú
o okolie a výzdobu našich pamiatok.
Starostka obce

INFORMÁCIE O OBCI
Vážení spoluobčania!
Opäť sme sa prehupli až na koniec roka 2012. V tomto roku
obec svoje financie použila hlavne na doplatenie investícií
z Europrojektov roku 2011. Zaplatili sme 5% spolufinancovania projektu verejného osvetlenia, čo bolo 12 585 €, splatili
sme nebytové priestory v bytovom dome č. 526, ktoré sú vo
vlastníctve obce a nebrali sme na ne úver zo ŠFRB (kaderníctvo, kvetinárstvo a prízemný byt), doplatili sme projekt pred
cintorínom vo výške 20 tis. €. Na Pribinovej ulici sme opravili
časť cesty v hodnote 9 800 €. V tomto roku sme mali plánovanú aj opravu cesty do Mlynov, no vzhľadom k tomu , že
v budúcom roku sa majú začať výkopové práce na výstavbe
verejného vodovodu, sme ju iba dočasne opravili a celkovú
rekonštrukciu urobíme hneď po uložení vodovodného potrubia. V tomto roku sme museli opraviť strechu na kultúrnom
dome, pretože do veľkej sály na viacerých miestach pretekala voda. Opravu strechy sme si urobili s vlastnými pracovníkmi, čím sme ušetrili nemalé finančné prostriedky. Momentálne majetkovo vysporiadavame pozemky pod Pribinovou
ulicou. Geometrickým plánom bolo odčlenených 60 nových
parciel, ktorých vlastníkmi sú jednak žijúci ale aj veľa nežijúcich vlastníkov. Chcem sa poďakovať všetkým osloveným
vlastníkom za ich ústretovosť a ochotu prispieť k vysporiadaniu spomínanej ulice. Kupujeme taktiež pozemky medzi
obecným domom č. 409 a „Vlhovcom“, kde bude vytvorený
zo strany Pribinovej ulice stavebný pozemok, pripravený

k predaju. Obecné zastupiteľstvo už 14.12.2012 schválilo
rozpočet obce na rok 2013. Aj napriek nie veľmi dobrým
ekonomickým prognózam na budúci rok, zostavili sme rozpočet, ktorý stále pokrýva všetky základné potreby obce ale
súčasne je i rozvojový. Ako som už spomínala, v budúcom
roku sa začína výstavba vodovodu. Oproti pôvodným odhadom, kedy sme sa mali podieľať na spolufinancovaní sumou
100 tis. €, sa suma znížila na 31 tis. €, z čoho máme samozrejme veľkú radosť. Na prelome rokov 2012 a 2013, vymeníme okná na dvoch pavilónoch materskej škôlky a obidvoje
vstupné dvere do školskej jedálne. Obecné zastupiteľstvo
na svojom septembrovom zasadnutí odsúhlasilo výstavbu
nového bytového domu s 24 bytmi. Aj pri výstavbe tejto
nájomnej bytovky, by sme chceli postupovať formou kúpy,
ako pri bytovke č. 526. V súčasnosti vyberáme investora, ktorý by zrealizoval výstavbu bytového domu. V tomto roku sme
podali žiadosť na Enviromentálny fond na slnečné kolektory
na ohrev teplej vody pre tribúnu futbalového areálu, telocvičňu, materskú škôlky, školskú jedáleň a tepelné čerpadlá
na vykurovanie materskej škôlky.
Okrem všetkých kultúrnych akcii v našej obci, ktoré boli veľmi vydarené a našimi občanmi aj vo veľkom počte navštívené, je v tomto roku veľmi významným počinom vydanie
knihy Mozaika osobností farnosti Podolie. Autorkou knihy je
pani Emília Mišíková. Táto kniha vznikla a bola vydaná len
vďaka veľkej zanietenosti, pracovitosti a nadšenia autorky
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a prispenia hlavného sponzora, pána Emila Krajčíka. Denne
sme „kŕmení“ zväčša negatívnymi správami, preto takýto
príklad ľudí, ktorí robia nezištne, bez vidiny toho, čo z toho
budú mať, sú ochotní podporiť dobrú vec, môže byť pre nás
povzbudením do každodenného života. Verím, že z knihy
budete mať veľkú radosť, a stane sa vhodným vianočným
darčekom pre Vašich blízkych.
V obci za posledné obdobie začal byť viac viditeľnejší
a vypuklejší problém potulných psov. Môžem občanov
ubezpečiť, že obec sa snaží riešiť tento problém. Pokiaľ je to
možné, každého psa, ktorého je možné odchytiť aj odchytíme. Je ale namieste aj otázka: „Čo sme to za ľudí, keď bez
problémov vyhodíme na ulicu psa, ktorého už nechceme?“
Žiaľ v našich končinách je bežné, že občania aj z iných dedín
naložia šteniatka, starých a chorých psov do auta a vyhodia
vo vedľajšej dedine. Aké sú možnosti riešenia tohto problému. Pokiaľ sa dá pes chytiť, tak ho odchytíme a za 60€ za
psa nám ho útulok v Novom Meste, pokiaľ má voľné kapacity
zoberie. Pokiaľ sa pes nedá chytiť, môžeme zavolať spôsobi-

lú osobu na odchyt psa, ale ten ho odchytí len v prípade ak
ho nájde.
Od júla 2013 platí zákon, ktorý nariaďuje každému majiteľovi psa dať ho očipovať, aby bol identifikovateľný. Myslím si,
že ani tento zákon nevyrieši problém túlavých psov, pretože
zodpovedný majiteľ psa nevyhodí, ten ho dá aj začipovať,
a tí ostatní budú neočipovaných psov vyhadzovať ďalej.
V tomto roku si naša obec pripomenula 680. výročie prvej
písomnej zmienky. Pri tejto príležitosti bude 19.12.2012
v rámci vianočnej akadémie výstava, zostavená z našich
krojov, výšiviek, ale aj z prác našich súčasníkov a šikovných
občanov.
Milí spoluobčania! Na záver roka 2012 ďakujem všetkým,
ktorí sa aktívne podieľali na živote v našej obci. Ďakujem za
pomoc a aktivitu v oblasti kultúry, športu a pri zveľaďovaní
životného prostredia. Všetkým Vám prajem požehnané Vianoce, radosť a pokoj v novom roku.
Anna Čechvalová, starostka obce

VÝBER Z UZNESENÍ ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA V PODOLÍ Z 20.06.2012
Uznesenie 11/2012
Obecné zastupiteľstvo v Podolí berie na vedomie správu
o plnení uznesení.
Uznesenie 12/2012
OZ schvaľuje VZN č. 2/2012 o výške mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl a školských
zariadení v obci Podolie.
Uznesenie 13/2012
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje VZN č. 3/2012
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach a trhový poriadok v obci.
Uznesenie 14/2012
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje VZN č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a spôsobe určenia a výške úhrady
za sociálne služby na území obce Podolie.
Uznesenie 15/2012
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje návrh nového cenníka pre pohrebné služby, ktorý tvorí prílohu Prevádzkového
poriadku pohrebiska.
Uznesenie 17/2012
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje a) Nájomnú zmluvu
č. 23/2012 pre Mareka Gúčika bytom Podolie č. 553 a Radoslavu
Marákovú bytom Podolie č. 853 v bytovom dome č. 526. b/
Nájomnú zmluvu 24/2012 pre Andreu Galbavú, bytom Čachtice
v bytovom dome č. 409.
Uznesenie 18/2012
Obecné zastupiteľstvo v Podolí odkladá schválenie textu
kroniky obce Podolie za rok 2011 na ďalšie zasadnutie OZ,
z dôvodu doplnenia niektorých údajov.
Uznesenie 19/2012
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje odpredaj obecných
parciel č. 678/7 o výmere 9m2, 678/8 o výmere 8m2 a 678/9
o výmere 44 m2 pre Alenu Parčiovú, bytom Častkovce č.205.
Cena za m2 3,33 €. Spolu cena za 61 m2 je 203,13 €. Čiastku
203,13 € za predávané parcely zaplatí kupujúca do 14 dní
po podpise zmluvy do pokladne obce alebo na účet obce č.
5806138001/5600.
Uznesenie 20/2012
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje zápis vecného bremena na p.č. 164 v prospech obce Podolie. Predmetná parcela

sa nachádza v časti obce Mlyny a vecné bremeno spočíva v
uložení odpadového potrubia pre odvod povrchovej, dažďovej
vody z obecného priestranstva p.č. 160 a obecnej cesty p.č.
196/26 a umožnenie prístupu k jeho údržbe a oprave.
Uznesenie 21/2012
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o realizácii
verejného vodovodu.
Uznesenie 22/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu pre ZO Borina vo výške
300 € a SZPB Nové Mesto n/V vo výške 100 €. Žiadatelia sú
povinní predložiť do 15.12.2012 vyúčtovanie dotácie, účtovníčke obce a hlavnému kontrolórovi obce.
Uznesenie 23/2012
Obecné zastupiteľsvo schvaľuje z radov poslancov OZ týchto
členov do Rady školy: Mgr. Lenka Bulková č. 686, JUDr. Peter
Burza č. 27, Mgr. Peter Čechvala č. 634 a Dušan Hanic č. 360.
UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA V PODOLÍ Z 13.09.2012
Uznesenie 24/2012
Obecné zastupiteľstvo v Podolí berie na vedomie správu o plnení uznesení.
Uznesenie 25/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom kvetinárstva v bytovom dome č. 526 pre pána Branislava Augustína, bytom Horná
Streda. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu 3 rokov.
Uznesenie 26/2012
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje nájommú zmluvu pre
byt č. 16 v bytovom dome č. 526 pre manželov Ivana a Vieru
Zámkových, bytom Podolie č.d. 101. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu 1 roka.
Uznesenie 27/2012
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje text kroniky za rok
2011 ako bol predložený s pripomienkami pána poslanca Mgr.
Petra Čechvalu.
Uznesenie 28/2012
Obecné zastupiteľstvo v Podolí súhlasí s odpredajom časti PK
neknihovanej obecnej parcely, k.ú. Podolie, číslo 910/22, zastavaná plocha, vo vlastníctve obce, pre manželov Ivana a Drahomíru Zámkových, bytom Podolie 101, v 1/1. Odpredáva sa diel
č. 3 neknihovanej p.č. 910/22, zastavaná plocha, o výmere 22
m2. Cena za 1 m2 je 3,32 €.
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Uznesenie 29/2012
Obecné zastupiteľstvo v Podolí súhlasí s odpredajom časti
obecných parciel v k.ú. Podolie, pre Jána Vičíka a manželku
Milenu, rodenú Lachovú, bytom Podolie 967 v 1/1. Podľa GP
č. 34493956-21/12, sa z parcely 4259, odpredávajú diely č.3,
výmera 82 m2, č.4, výmera 262 m2 a parcely číslo 4103 sa
odpredáva diel č. 10, výmera 69 m2. Spolu odpredaj 413 m2.
Cena za 1 m2 je 3,32 €.
Uznesenie 30/2012
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so schválením zámeru kúpy bytového domu, ktorý bude postavený na parcele číslo 2059/10, k.ú.
Podolie, z úveru zo ŠFRB a dotácie zo štátu.
UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA V PODOLÍ Z 22.11.2012
Uznesenie č. 31/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Kúpnu zmluvu na kúpu parciel
na Pribinovej ulici v Podolí. Cena za 1m2 je 2,-€. Jedná sa o parcely, ktoré boli vytvorené GP č. 225-1/2009 a ktoré sa nachádzajú pod miestnou komunikáciou. Celé uznesenie si môžete
prečítať na našej webovej stránke.
www.podolie.sk
Uznesenie č. 32/2012
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje:
a) Nájomnú zmluvu pre byt č. 16 v bytovom dome č. 409 pre
Mariána Kučeru, bytom Podolie č.d. 303.
b) Nájomnú zmluvu pre Petra Augustína, bytom Podolie č. 827
pre byt č. 2/4 v bytovom dome č. 409.
Uznesenie č. 33/2012
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje výšku finančného
príspevku 2 500 €, na vydanie knihy „ Mozaika osobností farnosti Podolie“ v počte 900 ks výtlačkov.
Uznesenie č. 34/2012
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje kúpu parciel v k.ú.
Podolie do vlastníctva obce Podolie :
p.č. 1592 výmera 512 m2, 1597 výmera 142m2, p.č. 1594/1
výmera 212,5 m2 v 1/2, p.č. 1598, výmera 192 m2 za cenu 6,64
€/m2 a kúpu p.č. 1593 výmera 109 m2, p.č. 1595 výmera 128
m2, p.č. 1594/1 výmera 212,5 m2, v 1/2, p.č. 1594/2 výmera
75m2, p.č. 1596 výmera 191m2 za cenu 1,66 €/m2. Parcely sa
nachádzajú medzi obecným domom číslo 409 a tzv. „Vlhovcom“,

polovica pozemku sa pričlení k domu č. 409 a druhá, zo strany
Pribinovej ulice, bude odpredaná ako stavebná pozemok.
Uznesenie č. 28/2012
Obecné zastupiteľstvo v Podolí súhlasí s odpredajom časti
PK neknihovanej obecnej parcely v k.ú. Podolie číslo 910/22
– zastavaná plocha, ktorá je o výmere 22 m2. Podľa GP je
parcela uvedená ako diel č. 3 pre manželov Ivana a Drahomíru
Zámkových, bytom Podolie 101. Cena za m2 je 3,32 €. Spolu
cena za 22 m2 je 73,04 €.
UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA V PODOLÍ ZO 14.12.2012
Uznesenie č. 37/2012
Obecné zastupiteľstvo v Podolí berie na vedomie správu o
plnení uznesení.
Uznesenie č. 38/2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č. 1 k VZN 2/2012 o
výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl
a školských zariadení v obci Podolie.
Uznesenie č. 39/2012
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje rozpočet obce Podolie
na rok 2013 s výhľadom na roky 2014, 2015.
Uznesenie č. 40/2012
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje dodatok č. 1 k
VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Uznesenie č. 41//2012
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje návrh Zmluvy o
združení finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
detí a mládeže v CVČ s tým, že do zmluvy bude zakomponovaná podmienka, že deťom, ktorých rodičia nemajú voči
obci zaplatené všetky dane a poplatky, peniaze poskytnuté
nebudú.
Uznesenie č. 42//2012
Obecné zastupiteľstvo prejednalo požiadavku Petra a Mariany
Porubských, Podolie 803 o prehodnotenie uznesenia o výstavbe
bytového domu na p.č. 2059/10. Obecné zastupiteľstvo nevidí
dôvod meniť svoje rozhodnutie a opätovne prerokovávať uznesenia č. 33/2011 a 30/2012 o výstavbe bytového domu na
uvedenej parcele. Súhlasí zaslať manželom Porubským list s
odpoveďou podľa predloženého textu.

ROZPOČET OBCE PODOLIE NA ROK 2013 S VÝHĽADOM NA ROKY 2014 A 2015
A.
1

Bežný rozpočet

výhľadovo rok výhľadovo rok
2013

2014

2015

PRÍJMY
Bežné príjmy spolu
100 Daňové
Výnosy dane z príjmov
DaĖ z nehnuteĐností
Dane za špeciálne služby
200 Nedaňové

458 800,00
368 800,00
45 000,00
45 000,00
65 000,00

465 000,00
370 000,00
46 000,00
49 000,00
70 000,00

478 000,00
372 000,00
48 000,00
48 000,00
70 000,00

300 Granty a transfery
Ostatné
Škola, prenesené kompetencie
Vlastné príjmy ZŠ

350 000,00
25 000,00
325 000,00
11 000,00

355 200,00
25 200,00
330 000,00
13 500,00

345 000,00
25 000,00
320 000,00
13 500,00

458 800,00
65 000,00
350 000,00
11 000,00
873 800,00

465 000,00
70 000,00
355 200,00
13 500,00
890 200,00

478 000,00
70 000,00
345 000,00
13 500,00
893 000,00

Daňové príjmy
Nedaňové príjmy
Granty a transfery
Vlastné príjmy RO s PS
BEŽNÉ ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU

2

VÝDAVKY
600 Bežné výdavky spolu
610 Mzdy
620 Poistné
631 Cestovné náhrady
632 Energie, komunikácie
633 Materiál
634 Dopravné
635 Rutinná a štandardná údržba
636 Nájomné
637 Služby
641 Transfery v rámci verejnej správy
642 Transfery jednotlivcom a právnickým osobám
644 Transfery nefinanþným subjektom
651 Splácanie úrokov v tuzemsku
651 Splácanie úrokov - ŠFRB
651 Splácanie úrokov - RD 409
651 Splácanie úrokov - Slneþná ul.
651 Splácanie úrokov - kanál, voda, zber. dvor
BEŽNÉ ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU

82 000,00
28 700,00
30,00
61 000,00
15 000,00
6 000,00
35 000,00
146,00
84 000,00
1 400,00
12 000,00
700,00
17 300,00
5 050,00
2 250,00
2 500,00
7 500,00
343 276,00

83 000,00
29 000,00
100,00
65 000,00
18 177,00
7 200,00
35 000,00
150,00
85 000,00
1 400,00
12 000,00
700,00
14 300,00
4 900,00
2 100,00
2 300,00
5 000,00
351 027,00

84 000,00
29 400,00
150,00
70 000,00
20 000,00
7 600,00
37 000,00
150,00
90 000,00
1 500,00
12 000,00
700,00
12 200,00
4 700,00
1 900,00
2 100,00
3 500,00
364 700,00
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B.
3

4

6

Finančné operácie

PRÍJMOVÉ
512002 Prijaté bankové úvery dlhodobé ŠFRB
513002 Prijaté BÚ dlhodobé kanal., zb. Dvor, kolekt.
454001 Prevod do RF
453 Zostatok z min.roka PK

147 335,00
15 150,00
112 185,00
20 000,00

85 150,00
15 150,00
50 000,00
20 000,00

985 150,00
915 150,00
50 000,00
20 000,00

VÝDAVKOVÉ
821005 Splácanie dlhodobých BU - Slneþná
821005 Splácanie dlhodobých BU - RD 409
821005 Splácanie dlhodobých BU zo ŠFRB BD 526
821005 Splácanie - Kanál, zber. dvor

118 950,00
34 000,00
23 300,00
15 150,00
46 500,00

118 950,00
34 000,00
23 300,00
15 150,00
46 500,00

118 950,00
34 000,00
23 300,00
15 150,00
46 500,00

C.

Kapitálový rozpočet

5

PRÍJMY
2 272 688,00
1 014 000,00
1 317 950,00
233001 Predaj pozemkov a stavieb
29 000,00
14 000,00
17 950,00
322002 Dotácia na bytový dom MD SR 25%
0,00
300 000,00
322002 Dotácia z MŽP SR kanalizácia
1 500 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
322002 Dotácia z MŽP SR Zberný dvor
476 688,00
322002 Dotácia z Enviro fondu - kolektory
267 000,00
Ý decembra o 17.00 h bude v KD vianočný program.
• Dňa 19.
O 16.00 bude otvorená v malej sále Výstava diel našich občanov, spojená s predajom novej knihy Mozaika osobností farnosti Podolie. Knihu si tu môžete zakúpiť za 10.- €. Výstava
bude otvorená i v ďalších dňoch štvrtok a piatok od 16.00 h,
do 18.00 h a v nedeľu 23.12. od 15.00 h do 18.00 h.

VÝDAVKY
712001 Nákup budov a pozemkov
717001 Kolektory a kúrenie MŠ, ŠJ, Tribúna 95%
717001 Kolektory a kúrenie MŠ, ŠJ, Tribúna 5%
717001 Realizácia vodovod - spolufin 5% (30% z CS)
717001 Verejná kanalizácia.
717001 Verejná kanalizácia 5% spolufin.
717002 Rekonštrukcia a modernizácia KD - WC
717002 Zberný dvor 95%
717002 Zberný dvor 5 %
717002 Firma ASET plynofikácia z r.2002

D.
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

2 386 597,00
8 000,00
267 000,00
13 350,00
9 373,00
1 500 000,00
75 000,00
10 000,00
476 688,00
23 835,00
3 351,00

1 059 373,00

2 262 450,00
1 200 000,00

9 373,00
1 000 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

12 450,00
1 000 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

445 000,00
325 000,00
120 000,00
12 500,00

460 000,00
330 000,00
130 000,00
13 500,00

450 000,00
320 000,00
130 000,00
13 500,00

873 800,00
343 276,00
147 335,00
118 950,00
2 272 688,00
2 386 597,00
445 000,00

890 200,00
351 027,00
85 150,00
118 950,00
1 014 000,00
1 059 373,00
460 000,00

893 000,00
364 700,00
985 150,00
118 950,00
1 317 950,00
2 262 450,00
450 000,00

3 293 823,00

1 989 350,00

3 196 100,00

3 293 823,00

1 989 350,00

3 196 100,00

0,00

0,00

0,00

Základná škola s MŠ
VÝDAVKY
prenesené kompetencie
originálne kompetencie
Vlastné príjmy
Bežné rozpočtové príjmy spolu
Bežné rozpočtové výdavky spolu
Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
Kapitálový rozpočet príjmový
Kapitálový rozpočet výdavkový
Základná škola s MŠ - výdavky

PRÍJMY CELKOM
VÝDAVKY CELKOM
rozdiel medzi príjmami a výdavkami

INFORMUJEME O KULTÚRNYCH A ŠPORTOVÝCH AKCIÁCH V OBCI
PODOLIE, KTORÉ SA KONALI OD APRÍLA 2012
Hody v Podolí

Ako každoročne sme sa na hody svedomite pripravili - Svätá omša, hodové atrakcie, kolotoče, stánky, voľné otvorenie
Parku miniatúr (s historickými zbraňami a Matúšom Čákom),
futbalový zápas (vyhrali sme 1:0), vystúpenie dychovej hudby Bučkovanka, plné stoly, posedenia v krčmách a krásne
počasie. V piatok tanečná zábava so živou hudbou a v sobotu diskotéka. Domáci i hostia sa cítili výborne a na tohtoročné hody budeme dobre spomínať.

Máj, Máj, zelený Máj
V pondelok večer, 30. apríla 2012 o 19.00 hod, sme
pred Kultúrnym domom
v Podolí postavili MÁJ,
vysoký, ozdobený stužkami, s tradičnou fľaškou
naspodku. K veselej nálade
nám hrala dychová hudba Podolanka, s ktorou si
zaspievali naše speváčky,
ale i viacerí zúčastnení,
vypili sme všetko pripravené víno a tešili sa z dobrej
nálady a krásneho, teplého, jarného večera. Ďakujeme organizátorom.
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Deň matiek sme oslávili spoločne 6. mája

Naše mamičky oslávili Deň matiek programom pripraveným
pre nich od ich ratolestí z Materskej školy a Základnej školy, za doprovodu dychovej hudby Podolanka, v kultúrnom
dome v Podolí. Ďakujeme za nacvičenie programu pani učiteľkám a vychovávateľkám z našej školy v Podolí, za vinše,
ktoré vložili do úst deťom tak, aby potešili svoje mamičky.
Ďakujeme všetkým účinkujúcim za príjemne strávené nedeľné popoludnie. Dychovej hudbe Podolanka ďakujeme za
doprovod detí, za hranie na počúvanie i do tanca. Na začiatku programu nielen všetky mamy, ale i ostatných prítomných
pozdravila krátkym príhovorom starostka obce, pani Anna
Čechvalová, ktorá tiež odovzdala pre všetky účinkujúce deti
sladkosti, za ich pekne nacvičené vystúpenie.

Medardova kvapka padla 8. júna
Na Medarda spadlo veľa, veľa veľkých kvapiek a do dediny
nám vtieklo veľké množstvo vody. Hrádza na Podolskom
potoku pred cintorínom zadržala veľké množstvo vody
a hlavne nečistôt, ktoré by nám inak vtiekli do dediny na Farskú ulicu. Hrádza je prispôsobená na čistenie, ktoré je jednoduchšie ako čistiť celý potok, prípadne cestu.

vyšlo slniečko. Dážď sa spustil práve pred domom, kde rodina Čechvalových a Červeňanských pripravila krásne privítanie účastníkom sprievodu. Preto sme sa i pri nich zastavili,
popili, pojedli a tiež im zatancovali. Zastavili sme sa pravdaže
a zatancovali i pred našimi šenkami INKOU a PODOLANKOU.

Potom sa naši divadelníci, speváci a tanečníci predviedli v programe "Aj tak sa žilo v Podolí". Veľkou odmenou im bolo úplne
plné hľadisko a vrelý potlesk divákov. My tiež chceme všetkým
účinkujúcim i ostatným, ktorí sa na programe podieľali poďakovať. Hlavne tvorcom programu Eugenovi Schreiberovi,
Anne Makarskej a Petrovi Čechvalovi. Ďakujeme tiež nášmu
už tradičnému sponzorovi Mirkovi Mrekajovi, ktorý finančne
podporil tento program. Po programe bola zábava, na ktorej
hrala dychovka PODOLANKA a skupina SWAY.

Tradičný Annabál
Ďalší ročník - ANNABÁL 2012 sa divákom páčil. Sprievod síce
máličko pokropil dážď, ale trvalo to len chvíľku a potom zasa

Oslavy výročia SNP
Vážení spoluobčania! Dňa 28.8.2012 sme si pripomenuli 68.
výročie SNP ako významného medzníka novodobej histórie
slovenského národa, v ktorom išlo o jeho bytie a zároveň aj
budúcnosť Slovenska.
Pospolitý ľud na vlastných skúsenostiach sám spoznal, že
SNP je pokropené krvou statočných vlastencov.
Pri tejto príležitosti osláv sme pri pamätníku padlých obetí I.
a II. svetovej vojny v Podolí položili vence a pplk. PaedDr.Thlic Stanislav Lipka, vojenský dekan a miestny farár Mgr. Štefan Šoka vysvätili tento zrekonštruovaný pamätník Božského
srdca. Obradu sa zúčastnili i občania našej obce a členovia
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Konal sa 1. ročník futbalového turnaja
o Pohár starostky obce Podolie
dňa 15. júla

OV SZPB Nové Mesto nad Váhom plk. vv Dr. Štefan Bundál,
pplk. vv Dr. Kamil Krištofík, pplk. vv Dr. Jozef Putírka, plk. vv
Ing. Jozef Dvorštiak, kpt. vv Ing. Ján Sedílek, pplk. vv Vladimír Ješko, npr. vv Pavel Jeřala, predseda oblastného výboru SZPB Ján Hulínek a tajomníčka výboru Anna Michalíková. Po pietnom akte sa následne všetci zúčastnili i zádušnej

sv. omše v kostole Sv. Juraja v Podolí. Po skončení omše sa
prítomní presunuli na športový štadión, kde pani starostka
zahájila 68. výročie osláv SNP. Príhovor k oslavám SNP predniesol Dr. Jozef Putirka. Predsedníctvo SZPB Nové Mesto nad
Váhom odovzdalo ďakovné listy Mgr. Anne Čechvalovej, starostke obce, Mgr. Petrovi Čechvalovi, Ing. Jánovi Gúčikovi,
predsedovi PD Podolie, Miroslavovi Mrekajovi, Stanislavovi
Radošinskému, Jozefovi Ferancovi, Danielovi Huttovi, Michalovi Madrovi. Osláv sa zúčastnili i hostia starosta obce Lubina
Martin Benatický, starosta obce Bzince pod Javorinou Pavol
Bahník a redaktor časopisu Kopaničiar pán Viliam Solovič. Po
skončení tejto oficiálnej časti nasledovalo posedenie spojené s hudobným programom dychovky PODOLANKA, podávaním gulášu, vína a pre deti pripraveným opekaním špekáčikov. Sme radi, že nám prialo i počasie, ktoré bolo na túto
ročnú dobu obzvlášť slnečné a teplé. Za pomoc pri zabezpečovaní akcie osláv SNP a ich dôstojný priebeh, ďakuje predseda ústrednej rady Bratislava Ing. Pavol Sečkár, starostke
obce Podolie a zamestnancom Obecného úradu v Podolí.
Pavol Jeřala

Na turnaj boli pozvané futbalové mužstvá z okolitých dedín Častkoviec, Pobedima a Očkova. Pohár starostky obce vyhralo mužstvo z Častkoviec, druhé skončilo mužstvo Pobedima
(za veľkej podpory svojich fanúšikov), tretí boli domáci z
Podolia a štvrté skončilo mužstvo z Očkova. Všetky zápasy sa
odohrali v priateľskom ovzduší, domáci sa postarali o dobré
občerstvenie, k záveru zahrala i dychový hudba Podolanka.
Ďakujeme mužstvám, že neodmietli naše pozvanie a dúfame, že sme založili novú tradíciu vzájomnej spolupráce obcí
i v športových zápoleniach.

Tanečný dom sa v Podolí stáva tradíciou
Tohto roku sa opäť milovníci folklórnych tancov a spevov
stretli v našom kultúrnom dome. Dňa 28. septembra sa
inštruktori tanca Mgr. art. Vladimír Michalko s partnerkou
Mgr. art. Vandou Krištofovou, za podpory Ľudovej hudby
Michala Pagáča, pustili do učenia prítomných tanečníkov a
tanečníc. Na škodu bolo asi len to, že akcie sa nezúčastnilo
veľa našich, podolských, tancujúcich a či len divákov, lebo
možnosť vidieť tak profesionálnych tanečníkov, ako boli
uvedení inštruktori tanca a zatancovať si s nimi, sa im len tak
nenaskytne. Nanajvýš ich môžu sledovať v televízii v profesionálnych folklórnych programoch.
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Podolská konská show, tradičné preteky
furmanov

Opäť, ako každý rok, sa zápolilo na ihrisku futbalového štadióna v Podolí dňa 30. júna 2012, s mimoriadne veľkou
účasťou 17 záprahov. Prvá súťaž bola slalom cvalový s vozom,
v ktorej zvíťazil náš reprezentant Poľnohospodárskeho
družstva Podolie, Jozef Halás. Druhou súťažou bola spolupráca furmana s koňmi na presnosť a čas, tretia súťaž ťažký
ťah. Celkovým víťazom sa stal Vrecko Jozef z obce Nevidzany. Počas celého dňa boli pre divákov pripravené špeciality
z diviny a občerstvenie. Pre deti bol pri tribúne postavený
skákací hrad a poobede sa mohli povoziť na koníkoch.

Mesiac úcty k starším
Dlhé roky (od roku 1975) je peknou tradíciou v našej obci,
pozývanie jubilujúcich občanov, ktorí oslávili 60., 65., 70.,
75., 80. narodeniny a všetkých starších, ktorí majú viac ako
80 rokov. Obec si takto chce uctiť našich jubilantov a starších spoluobčanov. Tento rok sme všetkých pozvali v nedeľu

28. októbra do nášho kultúrneho domu. Po úvodnej básni sa
prítomným prihovorila pani starostka obce Anna Čechvalová a po nej pán farár Štefan Šoka. Nasledoval kultúrny program od detí z materskej a základnej školy. Na počúvanie a
do tanca zahrala dychová hudba Podolanka. Pre pozvaných
obec pripravila večeru s bohatým občerstvením, pri ktorom

si všetci družne podebatovali, pospomínali na roky minulé,
postretali svojich rovesníkov a jubilujúca pani Anna Augustínová, Podolie č. 816, všetkých pozdravila, organizátorom
poďakovala a zaspievala i niekoľko starých pesničiek. Úvodnú báseň zarecitovala Lenka Červeňanská, program s deťmi
MŠ pripravili pani učiteľky Janka Ščepková a Mária Ščepková, žiakov ZŠ z Divadelného krúžku nacvičili pani riaditeľka
Janka Schreiberová s pánom učiteľom Eugenom Schreiberom. Dobré jedlo navarili kuchárky ZŠ pani Jarmila Palcútová a Eva Melicherová. O obsluhu sa postarali pracovníčky
obecného úradu Eva Macháčová, Oľga Straková a Jozefína
Cagalová, ktorým výdatne pomáhali dievčatá Lenka Červeňanská a Veronika Čechvalová. Ďakujeme aj dychovej hudbe
Podolanka za spestrenie celého večera a aj sponzorovi Marekovi Moravanskému, ktorý daroval do kuchyne zaleninu na
kapustový šalát.

Mikuláš, Mikuláš, čože nám dáš?

V predvečer Mikuláša, 5. decembra, najprv Mikuláš so svojim sprievodom rozžali obecný stromček pred kultúrnym
domom, navštívili pracovníčky obecného úradu a odtiaľ
sa vydali spoločne na návštevy k deťom. Niektoré deti boli
i vystrašené, keď k nim zavítal Mikuláš s anjelom a čertami.
Báli sa pravdaže hlavne škaredých čertov, ktorí ich chceli
brať v mechu do pekla, no potom Mikuláš s dobrým anjelom
všetko dali do poriadku. Keď im deti zarecitovali básničku,
pomodlili sa, či zaspievali, nedali ich čertom, ale ich obdarovali balíčkom sladkostí. Sprievod, návštevy a balíčky pripravila obec Podolie. Starostka obce ďakuje všetkým členom
Mikulášskeho sprievodu za ich ochotu pomôcť pri zachovávaní Mikulášskej tradície v našej obci.
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VIETE, ŽE NAŠA ŠKOLA SA ZAPOJILA DO PROJEKTU
ADOPCIA NA BLÍZKO PRE LESOTHO?
Kto stojí za projektom?
• Občianske združenie Dvojfarebný svet so sídlom
v Bratislave
• hlavný partner OZ - Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, n. o. so sídlom v Bratislave
Aký je cieľ projektu?
• finančná podpora detí, ktoré sú výlučne klientmi Detského domova Svätej Cecílie so sídlom v Ha Buasono
v Lesotho, tento domov zabezpečuje ubytovanie, vzdelanie a základné sociálne podmienky pre 40 sirôt v krajine
považovanej za peklo pre opustené deti,
• sponzorovanému dieťaťu sa z toho platia výdavky hlavne na vzdelávanie a zdravotnícku starostlivosť,
• bližšie info o projekte: www.dvojfarebnysvet.sk
Čo to pre našu školu znamená?
• stali sme sa adoptívnymi rodičmi afrického dievčaťa
z krajiny Lesotho - Moleboheng Marriett MOSIA
• chceme pre dievča zabezpečiť vzdelanie, zdravotnú starostlivosť, nákup školských pomôcok a jedla, na to potrebujeme získať 240 € na celý rok,
• vlastnými aktivitami v našej podolskej škole chceme
vyzbierať tieto peniaze, ktoré zašleme na účet združenia,
• združenie zabezpečí, aby sa financie dostali k nami adoptovanému dieťaťu,
• chceme s naším sponzorovaným dieťaťom komunikovať
a sledovať jeho pokroky.

Čo sme už spravili?
• oboznámili sme sa so štatútom školy,
• podpis sponzorskej zmluvy riaditeľkou našej školy a koordinátorkou projektu za OZ
• p. uč. Kiková oboznámila o tomto projekte žiakov 2. stupňa,
• 5.A počas dňa ITV zistila informácie o kráľovstve Lesotho
a porovnala túto krajinu so Slovenskom,
• deti z 5.A tiež napísali list dieťaťu a nakreslili obrázky
o našich Vianociach.
Čo nám ostáva spraviť?
• my všetci pripravujeme celý december vianočný program na slávnostnú Vianočnú akadémiu pre našu obec
a dúfame, že rodičia nám prispejú dobrovoľným vstupným za naše úsilie, tento zisk pôjde do Lesotha,
• mnohé triedy už chystajú vlastné výrobky, ktoré budú
predávať na školských Vianočných trhoch, ktoré budeme
mať v piatok 21.12.
• po triedach chceme získať pekné prostriedky z predaja
vlastnoručne vyrobených predmetov alebo koláčikov
od mamín, či predajom vecí pre nás nepotrebných a pre
iných potrebných, zisk z trhov pridáme k financiám pre
adoptovanú Moleboheng Marriett Mosia,
• poslať list preložený do angličtiny, obrázky, fotky z trhov
a akadémie do Lesotha a peniaze občianskemu združeniu
Dvojfarebný svet,
• sledovať v rodičovskej zóne na www.dvojfarebnysvet.sk,
ako sa darí nášmu adoptovanému dieťaťu.

DETSKÝ DOMOV SV. CECÍLIE V LESOTHO
Život detí v malom kráľovstve Lesotho v geografickom centre Juhoafrickej republiky je veľmi ťažký. V krajine žije 270
tisíc sirôt, ktorým nemá kto rozprávať rozprávky.
Lesotho má tretí najvyšší výskyt HIV na svete. V priemere
každý štvrtý obyvateľ tohto malého kráľovstva je nakazený
vírusom HIV. Úmrtie rodičov na AIDS po sebe zanechalo 120
tisíc sirôt. Detský domov svätej Cecílie stojí na mieste, kde sa
žiadne podobné zariadenie nenachádzalo. Poskytuje domov
pre 42 detí. S pomocou Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety ho založil miestny kňaz Augustin
Mahlaku. V domove žijú úplné siroty, niektoré z nich sú nakazené vírusom HIV.
O deti sa nepretržite stará tím Slovákov zložený z lekára a
logistu. V roku 2011 začalo občianske združenie Dvojfarebný
svet podporovať deti z detského domova prostredníctvom
programu ADOPCIA NA BLÍZKO PRE LESOTHO.
Nie každé dieťa má to šťastie narodiť sa do rodiny, ktorá mu
poskytne skutočný domov, lásku i vzdelanie. Pretože nám
nie je ľahostajný život týchto detí, chceme aj my prispieť ku
zmene života jedného z nich.
Naša škola sa zapojila do humanitárnej akcie, ktorá pomáha
deťom, ktoré sa ocitli v podmienkach úplnej chudoby. Projekt podporuje povinnú školskú dochádzku a vzdelávanie.
Z množstva afrických detí sme si vybrali dievča, ktoré sa volá
Moleboheng Marriett MOSIA. Narodila sa 23.5.1995 v meste Tsoili-Tsoili (village), Berea Dist, v štáte v Lesotho (južná
časť Afriky) v chudobnej rodine. Matku nemá, pretože mat-

ka svoje deti opustila, otec je neznámy. Obyvatelia Lesotha
si zarábajú drobným predajom ovocia či zeleniny. Žijú bez
elektriny, pitnej vody či hygienických zariadení. Štát vôbec
neposkytuje možnosti bývania, preto žijú v chatrčiach z
odpadového materiálu.
Z Občianskeho združenia Dvojfarebný svet nám budú
pravidelne posielať informácie o vyučovacích výsledkoch
dievčaťa, vysvedčenie, ba dokonca i kresby a listy. Moleboheng Marriett by bola veľmi šťastná, že môže študovať.
Vyslovujeme všetkým, ktorí prispeli počas Vianočnej akadémie dobrovoľné vstupné alebo si na Vianočných trhoch
v škole niečo zakúpili, veľkú vďaku za toto dievča.
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MIKULÁŠSKE HRY
Síce o deň neskôr, ale predsa aj na našej škole chodil svätý
Mikuláš. A zobral si na pomoc aj svojich spoločníkov – troch
čertiskov a dvoch anjelíkov.

ment si pre nich pripravil súťaženie s názvom Mikulášske
hry. Decká z parlamentu vymysleli zopár súťaží, ako Buďfit s Mikulášom, Mikulášska autoškola, Brušné tance, Spider Mikuláš, Mikulášsky kvíz, Štedrý Mikuláš. Triedy súťažili
medzi sebou a hoci vyhrala 9. A, nešlo ani tak o výhru, ale
skôr o to, aby sme sa zabavili. Aj keď nevyšlo všetko, ako by
sme chceli, decká zo žiackeho parlamentu mali možnosť si
vyskúšať, že zorganizovať takúto akciu pre celú školu vôbec
nie je jednoduché a treba myslieť na množstvo vecí a doťahovať všetko do konca. Aj na chybách sa učíme. O rok to
bude ešte lepšie. Nakoniec aj decká z 2. stupňa za súťaživosť
boli odmenené sladkou odmenou.
Janka Schreiberová, riaditeľka školy

V piatok 7. decembra sa ho deti 1. stupňa nemohli dočkať.
Celý deň sa v rámci integrovaného tématického vyučovania
učili s myšlienkami na Mikuláša, počítali mikulášske príklady, skladali zo slabík mikulášske vety, ale každú prestávku
vykúkali, kedy ten Mikuláš príde. Našťastie, dočkali sa. Cez
4. hodinu dorazil aj na našu chodbu, prihovoril sa im, ba aj
balíčky deťom porozdával. A deti mu za to po triedach pekne zaspievali.
Decká 2. stupňa tiež oslávili sviatok sv. Mikuláša, aj keď len
počas dvoch posledných vyučovacích hodín. Žiacky parla-

DOJMY A ZÁŽITKY Z CESTY PO IRÁNE
Tohtoročné leto na prelome augusta a septembra som s bratom a dvoma kamarátmi strávil tri týždne v Iráne, u nás nie
veľmi známej krajine. Keď som sa prvýkrát zmienil o tomto
nápade pred kamarátmi a rodinou, ich prvou reakciou boli
buď mierne obavy o moju bezpečnosť alebo rovno neskrývané zhrozenie. Je to celkom pochopiteľné, ešte pred rokom
taktiež pozostávali moje vedomosti o Iráne iba z útržkovitých
správ o hroziacom vojenskom konflikte s Izraelom, tvrdom
Islamistickom režime a neurčitých predstavách o Iráncoch
ako bradatých fanatikoch s kalašnikovmi, žijúcich z predaja
ropy. Svoje názory som však veľmi rýchlo zmenil po prečítaní
svedectiev ľudí, ktorí túto krajinu naozaj navštívili. Na celom
svete by ste asi ťažko našli cestovateľa, ktorý by Irán opísal
inak ako nádhernú, rozmanitú a relatívne rozvinutú krajinu
a Iráncov ako kultivovaných a neuveriteľne priateľských ľudí.
A tento opis môžem po návšteve Iránu naozaj potvrdiť.
Pred vlastným rozprávaním niekoľko faktov. Oficiálne sa
krajina nazýva Iránska islamská republika, hlavným mestom
je Teherán a v histórii sa u nás už od antiky nazývalo toto
územie Perzia. Irán leží v juhozápadnej Ázii (najzápadnejší
sused Turecka), má rozlohu okolo 1,6 mil. km2 a niečo cez 75
mil. obyvateľov. Oficiálnym jazykom je perzština, ktorá napriek tomu, že používa arabskú abecedu, je indo-európskym
jazykom. Hlavnou etnickou skupinou sú Peržania, ktorých si
netreba mýliť s Arabmi. V krajine je štátnym náboženstvom
Islam, čo sa silne premieta aj do zákonov, ale o tom neskôr.
Do Iránu sme pricestovali lietadlom, ktoré pristálo v Teheráne, odkiaľ sme leteli “lokálnym” (cca 760 km) spojom do mes-

ta Bushehr (Bušehr) na pobrežie Perzského zálivu. Počasie
v Teheráne bolo samozrejme veľmi teplé, ale celkom znesiteľné – ako naše horúce leto. No v Bushehri sme zažili doslova šok. Keďže Busherh leží pri mori, má omnoho vlhkejšie
podnebie ako vnútrozemské mestá a v kombinácii s takmer
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40 stupňovou teplotou tam bolo na nevydržanie. Hneď ako
človek vyšiel z klimatizovanej miestnosti, mal pocit, že sa
brodí teplou polievkou. Kvôli počasiu sme preto v Bushehri
strávili iba jednu noc a už druhý deň sme rýchlo vyrazili do
vnútrozemia. Čo sme však stihli urobiť, bola výmena peňazí
v zmenárni. V Iráne sa platí iránskym rialom, výmenný kurz je
približne 25 000 rialov za 1 euro. Aj keď je najväčšou bankovkou 500 000 rialovka, po výmene 100 eur a pár platbách má
človek peňaženku napchanú na prasknutie.
Z Bushehru sme sa presunuli autobusom do mesta Shiraz
(Širáz). Shiraz je jedným z turistických centier Iránu, ako pre
domácich, tak aj pre zahraničných turistov. Dve najnavštevovanejšie miesta v Shiraze sú Perzepolis, zrúcaniny hlavného mesta Perzkej ríše, a hrob perzského básnika a učenca menom Háfez. Perzepolis je situovaný 70 km od Shirazu
uprostred vyprahnutej krajiny. Jedná sa síce o zrúcaniny,
ale aj to málo, čo z mesta zostalo pôsobí svojou rozlohou
a veľkosťou naozaj impozantne. Nádherné sú reliéfy a nápisy
na spodných častiach múrov, ktoré sú miestami neuveriteľne
detailné a na svoj vek (cca 2300 rokov) veľmi dobre zachované. Háfezov hrob sa naopak nachádza priamo v meste.
Ide vlastne o nádherný park s trávnikmi, záhonmi kvetov
a bazénikmi, uprostred ktorého je dláždené priestranstvo
s malým kamenným altánkom. Spodná strana strechy altánku je nádherne vyzdobená mozaikou a v strede altánku je
kamenný blok s vybranými Háfezovými veršami, pod ktorým je vlastný hrob. Pri západe slnka má toto miesto úžasnú atmosféru. Ľudia prichádzajú do parku piknikovať alebo
len tak posedieť, mnohí si prinášajú zbierky Háfezových
básní a čítajú si z nich. Peržania chovajú k svojim najlepším
básnikom veľkú úctu a Háfez nie je jediný básnik, ktorého
hrob je takýmto spôsobom premenený na krásnu záhradu,
kam chodia ľudia tráviť svoj voľný čas. Len v Shiráze sú takto
pochovaní ešte dvaja ďalší básnici. V Shiraze je ešte niekoľko
rôznych pamiatok a múzeí, o ktorých tu písať nebudem, ale
spomeniem, že do väčšiny z nich stojí vstupenka len 5000
rialov (20 centov), čo je štandardná cena pre múzeá v celom
Iráne.
Zo Shirazu sme sa opäť autobusom presunuli do mesta Yazd
(Jazd), ktoré leží takmer uprostred Iránu a je najzápadnejším
veľkým mestom v centrálnom Iráne. Na západ od Yazdu sa
už rozkladajú rozľahlé kamenné a soľné púšte. Dominan-

tou Yazdu je jeho staré mesto – spleť úzkych a kľukatých
uličiek, čiastočne zastrešených, a starobylých domov rôznej
veľkosti natlačených jeden na druhý. Centrum mesta vyzerá

ako vystrihnuté z rozprávok Tisíc a jednej noci. Za dva dni
pobytu sme nenašli mapu, ktorá by centrum mesta hodnoverne zobrazovala a blúdenie bolo pre nás na dennom
poriadku. Za videnie tiež stoja tzv. lapače vetra. Ide o úzke
veže čnejúce sa niekoľko metrov nad okolité budovy, ktoré majú duté vnútro a na vrchole vysoké úzke okienka po
celom obvode. Vietor fúkajúci nad mestom je zachytávaný
okienkami a zvádzaný nadol do chodieb budov, čím vytvára
v inak horúcom podnebí príjemný vánok. Ide vlastne o starovekú klimatizáciu. Najčastejšie je vidieť lapače postavené
okolo zvláštnych kopúl vyrastajúcich zo zeme. Tieto kopule
sú v skutočnosti strechami veľkých podzemných nádrží na
vodu a vánok z lapačov túto vodu v minulosti ochladzoval.
Podzemný systém kanálov (tzv. kanatov) privádzajúcich do
mesta vodu a celé hospodárenie s vodou pred zavedením
vodovodu je veľmi pekne vysvetlené v mestskom Vodnom
múzeu. Za zmienku rozhodne stojí aj hotel, v ktorom sme
boli v Yazde ubytovaní. Išlo o zrekonštruovaný starý dom
obchodníka. Izby boli slušne zariadené a v strede hotela bolo
priestranstvo s jazierkom pre ryby, okolo jazierka kvitnúce
kríky a po obvode priestranstva tradičné perzské “lehátka” nízke drevené pódiá s kobercom, na ktorých môže v kruhu
sedieť a jesť celá skupinka ľudí. Podobným štýlom sú zariadené aj tradičné perzské reštaurácie a čajovne. Pre našinca je
takéto stolovanie nezvyklé, ale je rozhodne pohodlné a má
naozaj nádhernú atmosféru.
Z Yazdu sme sa po pár dňoch presunuli do Esfahánu (niekedy aj Isfahán). Esfahán bol s výnimkou Teheránu najväčšie
mesto, aké sme navštívili. Tým najznámejším miestom
v Esfaháne je Námestie Imáma Chomejního (bývalé Šahovo námestie), ktoré je naozaj impozantné svojou veľkosťou
(21. na svete), výzdobou (fontány a kvetinové záhony sú na
iránskych námestiach samozrejmosťou) a budovami, ktoré
ho obkolesujú. Na južnom okraji námestia sa nachádza Imá-

mova mešita, považovaná za klenot islamskej architektúry.
O mešitách treba povedať, že v porovnaní s kresťanskými
kostolmi pôsobia celkom prázdne. Moslimovia pri modlitbe
kľačia na koberci, takže v mešitách nie sú stále lavice ani stoličky, nemajú oltáre, a pretože islam zakazuje zobrazovanie
zvierat a ľudí, nenájdeme v nich ani sochy a obrazy. Výzdoba mešít preto vždy pozostáva z ornamentov na stenách
a rôznych architektonických “vychytávok” ako kvapľové stropy alebo geometrické mozaiky z farebného skla a zrkadiel.
Imámova mešita, aj keď v podstate prázdna, uchváti človeka
svojou veľkosťou a neuveriteľnou rozmanitosťou tvarov
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a farieb vzorov na stenách. V Esfaháne je tiež mešita Jameh
(Džameh), ktorá vďaka postupnému rozširovaniu od 8. až do
20. storočia vytvára prierez najrôznejšími štýlmi výzdoby.
Na severnom konci Imámovho námestia je obrovský bazár,
ktorý pôsobí ako mesto samo o sebe. Bazáry sa nachádzajú
v každom väčšom iránskom meste a ide o tradičné trhoviská.
V súčasnosti už v bazáre kúpite základné potraviny len zriedka, ale nájdete tam veľký výber korení, umeleckých predmetov, čačiek a samozrejme perzské koberce.
Posledným mestom, kam sme vyrazili za pamiatkami bol
Kashan (Kašan), turisticky menej významné mesto, kde ale
na jednom mieste nájdeme niekoľko zrekonštruovaných starých obchodníckych domov. Tak ako mešity, sú aj tieto domy
vyzdobené najmä mozaikami a ornamentmi, ale oproti
mešitám sú ešte farebnejšie a rozmanitejšie, a kde-tu nájdeme aj obraz alebo sochu. V Kashane bol tiež pri archeologických vykopávkach odkrytý zikurat – pyramída z tehál, ktorá
je charakteristická pre najstaršie civilizácie Mezopotámie
(Kashan ale neleží v Mezopotámii). Toto miesto sa nazýva
Sialk a niektorí archeológovia sa domnievajú, že tento zikurat je ešte starší, ako mezopotámske (viac ako 7000 rokov).
Napriek všetkým pamiatkam, na nás ale v Iráne najviac
zapôsobil život a správanie sa jeho obyvateľov. Iránci sú najpohostinnejší ľudia, akých som kedy stretol. Za tri týždne
pobytu sme boli pozvaní niekoľkokrát na večeru do rodiny
k úplne cudzím ľuďom a túto skúsenosť mali aj iní turisti.
Napriek tomu, že vláda oficiálne odsudzuje západnú kultúru,
sme nikdy nepocítili ani náznak nevraživosti od ľudí ktorých
sme stretli, skôr naopak. V Iráne sú turisti zo západu relatívne
vzácni a miestni ľudia sú úprimne zvedaví na život a zvyky
cudzincov. Celkovo pôsobia Iránci veľmi priateľsky a aj ľudia bez znalosti cudzieho jazyka (drvivá väčšina) sa často
pokúsia o priateľský rozhovor.
Samozrejme nie všetko bolo ideálne, v obchodoch treba
ceny zjednávať, čo je pre Európana bez skúseností zložité
a niektorí obchodníci (hlavne taxikári) vedia na cudzincovi
nekresťansky zarobiť. V Iráne platí moslimské právo šaríja,
čo je zavedenie náboženských predpisov do bežných zákonov, ktoré musí rešpektovať aj turista. Toto sa na prvý pohľad

prejavuje v obliekaní. Ženy musia mať zahalené vlasy a celé
telo s výnimkou rúk a chodidiel, muži musia mať zahalené
ramená a dlhé nohavice. Tieto pravidlá sa dodržujú rôznou
mierou a hlavne vo veľkých mestách sa vykladajú voľnejšie.
Taktiež platí zákaz pitia, výroby a distribúcie alkoholu a bravčového mäsa, hazardu a samozrejme drog. Ženy sa nesmú po
ulici pohybovať v doprovode cudzích (rozumej nie z rodiny)
mužov. Tieto zákazy sa na verejnosti dodržiavajú striktne, ale
každý Iránčan nám potvrdil, že doma sa môže každý správať
ako chce a mravnostná polícia sa v tom vŕtať nebude. Nám
bol počas návštevy ponúknutý alkohol niekoľkokrát, dokonca sme boli pozvaní na malú oslavu pre mladých.
Celá krajina má výbornú cestnú sieť a doprava taxíkmi je pre
turistu zo západu cenovo dostupná (a často jediná možná).
Autobusy sú oproti taxíkom ešte lacnejšie, 200 km cesta klimatizovaným autobusom aj s občerstvením vyjde na necelé
2 eurá. Pri cene 16 centov za liter benzínu sa nie je čomu
čudovať a to ešte väčšina Iránčanov dáva prednosť autám na
plyn (žeby ten bol zadarmo?). Ceny potravín sú porovnateľné s našimi, ale všetky služby sú v Iráne podstatne lacnejšie,
napr. ubytovanie v hoteloch, jedlá v reštauráciách.
Na záver už len odporučím návštevu Iránu každému, koho
zaujíma orient, história alebo spoznávanie nových ľudí.
Juraj Čechvala

POCTA PRE NÁŠHO RODÁKA
V septembri tohto roku bol na oficiálnej návšteve Švajčiarska
pán prezident Ivan Gašparovič. Pri stretnutí s našimi krajanmi sa dostalo nášmu rodákovi pánovi Alexandrovi Žemlovi
cti, že ako rodák z Podolia žijúci vo Švajčiarsku, mohol privítať pána prezidenta a jeho doprovod a predniesť slávnostný
prípitok. Prinášame Vám celé znenie príhovoru pána Žemlu:
Ďakujeme Vám, pán prezident, za krásny príhovor, ktorý

v mnohých z nás oživil spomienky na veľkorysú, nezištnú
pomoc švajčiarskeho obyvateľstva v pohnutých rokoch
68/69, za ktorú sme dodnes hlboko povďační, a ktorú
nikdy nezabudneme.
Moje oči sú zarosené, srdce rozochvené, no viem, že táto
chvíľa, tento deň, je skutočnosť a nie iba sen.
Podobne dojatí sme boli pred dvadsiatimi rokmi, kedy
sme sa dozvedeli o ústave SR, ktorej spolutvorcom a spolusignatárom ste boli Vy, p. prezident: prvá veta, článku
jedna, znie:
Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát.
Ako sme vtedy držali palce, aby sa to všetko vydarilo,
koľko aj neoprávnených obáv sme vtedy mali. Ja spomeniem moju športovú obavu: „Či sa toho dožijem, že sa
Slovensko stane majstrom sveta v hokeji. Stali sme sa, a
naším s odstupom najčastejším súperom na ľadovej ploche za posledných 20 rokov boli Švajčiari. Z týchto častých
stykov športovo prosperovali obe krajiny.
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S týmto poznatkom, so želaním rozšírenia aj našich kultúrnych a hospodárskych stykov, zdvíham pohár spolu so
všetkými slovenskými krajanmi vo Švajčiarsku, i s našimi
švajčiarskymi priateľmi, aby sme si štrngli s celým Slovenskom a zaželali Vám, vážený pán prezident, Vašej p.
manželke a Vášmu doprovodu, úspešný priebeh Vašej cesty vo Švajčiarsku.

Prosit! Na zdravie, na zdravíčko!
Po stretnutí s krajanmi nasledoval slávnostný koncert Slovenskej filharmónie pod taktovkou R. Štúra, spolu so spevákmi E. Grúberovou, P. Breslíkom a J. Bencim, ktorý mal vo
vypredanej Tonhalle obrovský úspech, na ktorý môžeme byť
hrdí.
Anna Čechvalová

⚫ PODOLSKÝ CHÝRNIK ⚫
VÍTAME DO ŽIVOTA

ROZLÚČILI SME SA

Heráková Izabela 469
Lacková Sofia 41
Radošinský Simon 578
Uhlíková Nella 861
Čechvala David 109
Gablech Richard 116
Sovišová Simona 276
Tinka Oliver 753
Ľuptáková Liana 306

NA SPOLOČNÚ CESTU ŽIVOTOM
VYKROČILI

Rayová Kristína 324
Líšková Irena 322
Čechvalová Jana 293

Michal Uhlík - Michaela Klčová 861
Jozef Fogaš - Ingrid Černá 234

Mašán Rudolf 487
Bajdík Peter 774

Roman Hrabina - Zuzana Moravanská 335

Hanicová Jarmila 755

Zdenko Podhradský - Dana Cagalová 531

Makarová Mária 644

Martin Moravanský - Lucia Hornáková 584

Halienka František 650

Štefan Soviš - Helena Pavlíková 276

Gúčiková Anna 61

Tomáš Žažo - Nikoleta Uhlíková 797

Čechvalová Mária 124

Marek Gúčik - Radoslava Maráková 553

Dlhovič Pavol 646

Andrej Ušiak - Andrea Tomášková 683

Mrekajová Viktória 225

Milan Čechvala - Mgr. Daniela Maráková 303

Cagalová Jozefína 651

Emanuele Atzori - Katarína Mitošinková 667

Valla Alojz 83

Štefan Klimo - Katarína Baroková 916

BLAHOŽELANIE
V tomto roku sa dožili okrúhleho výročia 80-ich rokov
naši dvaja spoluobčania, bývalý predseda MNV
a starosta Podolia Jozef Červeňanský a bývalý všeobecný lekár MUDr. Juraj Štukovský. Obidvom gratulujeme, želáme veľa zdravia a rodinnej pohody
v ďalších rokoch života.

Šimová Mária 407
Čechvalová Mária 122
Ing. Homolová Helena 91
Červeňanská Anna 587
Gúčiková Katarína 62
Augustín Rudolf 769
Kostolány František 348
Plichtová Anna 710
Masár Alfonz 708
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FUTSALOVÝ KLUB DRAGONS PODOLIE
Podolský futsalový klub začal aj
v novej sezóne svoje pôsobenie
v 2. najvyššej slovenskej ligeOPENLIGE. Tentokrát však už nebol
„panicom“ na futsalovej mape
a z minuloročníkového pôsobenia
si vedenie, realizačný tím a hráči
odniesli veľa skúseností. Najväčšou zmenou ktorá sa udiala
v klube, bolo vytvorenie spolupráce s novomestským tímom
Etna- SK, odkiaľ prišli na hosťovanie noví, mladí a nádejní
hráči. Domovskou halou aj naďalej zostáva novomestská
hala, nielen na zápasy ale aj na tréningy.
S prípravou na novú sezónu sa začalo začiatkom septembra
a už v polovici októbra sa odohral prvý majstrovský zápas

proti exligovej Trnave, ktorý naši Draci vyhrali 7:4 a pripísali
si tak prvé body. Aj v druhom zápase proti Prievidzi sa tešili
z víťazstva po rovnakom výsledku. Potom však prišli 4 zápasy,
v ktorých ťahali za kratší koniec. Či už proti Leviciam (3:10),
Púchovu (5:10), Žiline (1:6) a Novému Mestu (2:3). Ďalšími
súpermi budú ešte Čadca, Banská Bystrica, Žilina a Púchov.
Tohto ročná liga je azda najťažšou počas celej jej histórie.
Všetky tímy sú výkonnostne na vysokej úrovni. Zápasy sú
vyrovnané, často krát rozhodujú len drobné chyby.
Verme, že Draci budú obec Podolie „reprezentovať“ v čo najlepšom svetle a dokážu, že aj malá dedina si vie vybudovať
rešpekt pred mestskými „obrami“ ako sú Levice, Žilina, Trnava, Púchov, Prievidza či Banská Bystrica.
Vedenie FK Dragons Podolie

AMATÉRSKY VOLEJBAL MÁ
UŽ V PODOLÍ TRADÍCIU
Už vyše 20 rokov sa v našej telocvični stretáva skupina amatérskych volejbalistov, samozrejme v obmieňanej zostave.
Od roku 2002 organizujú turnaj o Putovný pohár Rodičovského združenia pri ZŠsMŠ Podolie a taktiež sa zúčastňujú
podobných turnajov v obvode Nového Mesta nad Váhom.
Naposledy sa zúčastnili tradičného Mikulášskeho turnaja v
Starej Turej. Umiestnenie síce nepotešilo, pretože skončili na
piatom mieste zo šiestich družstiev a to hlavne preto, lebo
pred dvomi rokmi tento turnaj viackrát po sebe vyhrali.
Peter Čechvala

FUTBAL V PODOLÍ
PRÍPRAVKA
Počas jesennej časti nezaháľala ani naša prípravka, ktorá
mala dvojmesačnú pauzu. Trénovať sa začalo až v septembri
a trénujú až doteraz. Tréningy sú z väčšej časti zamerané na
futbal, ale taktiež chlapci absolvujú aj gymnastiku či všeobecnú pohybovú prípravu využiteľnú aj v iných športoch.
Naše malé nádeje odohrali počas jesene 3 zápasy, zúčastnili
sa jedného turnaja a ešte jeden majú pred sebou.

z pohľadu budúcnosti žiakov to nie je dobrá správa, pretože
opäť vznikne ročníková medzera akú sme tu už neraz mali
a vieme aké problémy to prinieslo.
Je teda dôležité podporovať naše deti v pohybovej aktivite,
aby sa uberali správnym smerom, aby si od mala upevňovali
vzťah k pohybu, zlepšovali svoje zdravie, lebo pohyb je veľkou prevenciou pred civilizačnými chorobami, ktoré číhajú
na naše deti.
Po skončení sezóny bolo na ukončení ocenených niekoľko
hráčov v kategóriách:
• Najlepší hráč jesennej časti: ČECHVALA Ján
• Najlepší strelec jesennej časti: DREXLER Alex- 26 gólov
(5 v PZ, 21 v MZ)
• Talent roka 2012: HANIC Filip
• Hráč Roka 2012: ČECHVALA Ján

DORAST

Do tímu prišli aj noví hráči a to Jakub Brestovský, Samuel
Bobocký, Nicolas Ohrablo, Alex Lacko a v decembri sa pridal Michal Čechvala. V kádri je celkovo 16 hráčov. Väčšinu
tvorí ročník 2005 a 2006. Zo starších hráčov sa veľmi sľubne
ukazujú a vyvíjajú Adam VRBA a Denis NOVÁK. Veľkým
sklamaním však zostáva absencia ročníka 2002. Najmä

V dorasteneckom tíme došlo pred začiatkom nového ročníka k zmene na poste trénera. Martina Matyáša nahradil
Rastislav Bobocký, ktorý tak vedie nielen dorast, ale i žiakov a prípravkárov.
Sezónu 2011/12 dohrávalo len 8 hráčov (Červeňanský, Klčo,
Bokor, Strapatý, Bartek, Marák, Palkech, Čechvala). Toto bol
najväčší problém, s ktorým bolo treba bojovať. Káder sa mal
skonsolidovať, posilniť o nových hráčov a mala sa vytvoriť
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sily, spoznali ďalšiu časť Slovenka a tiež aj utužili kolektív.
Akcia bola opäť financovaná z veľkej časti rodičmi. Vďaka
patrí aj sponzorom bez, ktorých by sa tiež Športové leto
neuskutočnilo. Menovite: Mrekaj M, Helbych J., Bobocký I.,
Bobocký J., Ščepko A., Ščepko V., Madro M.

konkurencia v tíme, čo by malo mať za následok zvýšenie
nárokov na hráčov a najmä výkonnosť hráčov.
Ako tréner som si stanovil za cieľ vybudovať konkurencie
schopný káder s počtom aspoň 15 hráčov. Tiež sa mala zlepšiť „žalostná“ takmer 0% tréningová dochádzka a mala byť
aspoň 60%. Nebola to jednoduchá úloha, ale na konci jesennej časti môžem konštatovať, že oba tieto ciele sa podarilo
splniť. Káder doplnili štyria žiaci Hargaš, Červeňanský S.,
Šenkarčin, Makara. K futbalu sa vrátili Augustín M., Soviš
M., Kolenčík. Z Pobedima sa podarilo vybaviť troch hráčov
Mihočku, Ravasa a Holubeca, ktorí sú na ročnom hosťovaní. Celkovo tvorí náš káder 17 hráčov.
Prípravu začali dorastenci koncom júla. Odohrali 5 prípravných zápasov, v ktorých len v prvom proti Dubovanom (0:5)
okúsili trpkosť prehry. Ostatné zápasy vyhrali aj s o ligu či
dve lepším súperom: napr. Vrbové (4. liga) 3:0, Drietoma (5.
liga) 4:3. Najlepším strelcom bol E. Čechvala s 13 gólmi. Už
iba stačilo aby sa tieto výkony preniesli do ligy.
Prvý zápas sme s Turou Lúkou len tak-tak vyhrali. V druhom
zápase s Kálnicou sme prehrali na domácej pôde 0:1. Výkon
hráčov na ihrisku zaostával, z čoho som bol veľmi prekvapený. Hráči nehrali uvoľnene, ako v príprave a to sa odzrkadlilo
aj na výkone a hre nášho tímu. Potom však prišla séria 6
víťazstiev. Najťažším zápasom, najmä po psychickej stránke,
bol zápas s Častkovcami. Zápas sme však psychicky nezvládli a prehrali sme 3:1. Najlepší zápas sme odohrali proti
Brezovej p/B (3:2).
Celkovo sme získali 30 bodov za 10 výhier a 4 prehry.
Umiestnili sme sa na 3. mieste za vedúcimi Častkovcami
a Brezovou. Najlepším strelcom je Bartek s 11 gólmi.

STARŠÍ ŽIACI
„Víťazná“ sezóna 2011/2012 priniesla našim žiakom vytúžený postup do vyššej ligy. Naposledy sme hrali oblastnú
súťaž pred tromi rokmi a boli sme tam suverénne poslední.
Ale tento krát sme sa ocitli v inej kádrovej a výkonnostnej
situácii. Z tímu odišli Šenkarčin, Makara, Červeňanský a
najlepší strelec Hargaš, ktorý strelil 46 gólov. Do tímu nám
naopak prišiel Patrik Bobocký z Očkova. Káder sa viac oslabil
ako posilnil. Ale aj tak zostávali ciele vo vyššej súťaži rovnaké
a to hrať o popredné priečky.
V lete sa naši žiaci opäť zúčastnili spoločnej akcie pod názvom Športové leto. Boli sme spolu na celý týždeň v Terchovej, kde sme si viac-menej oddýchli, zdravo žili, nabrali nové

Do novej súťaže sme nastúpili výborne a aj sa nám darilo
napĺňať ciele, keďže sme boli po 8 kolách na 3. mieste v tabuľke aj to len o skóre. Potom však prišla veľká výkonnostná
kríza po prehratom zápase 10:0 v Krajnom, kde sme hrali
o prvé miesto. Chalani sa začali akoby hľadať na ihrisku,
neboli si istí v rozohrávke, v osobných súbojoch či presadzovaní sa 1:1. Taktiež aj pohyb hráčov bol bezmyšlienkovitý a často krát aj chýbal. Našimi ťahúňmi mali byť Drexler,
Toráč, Majdiš, ale nestalo sa tak. Práve naopak zdalo sa, že
naši mladší hráči boli tými čo sa najviac snažili. Táto kríza
nám priniesla 5 prehier v rade a prepad na 7. miesto, kde aj
prezimujeme. Počas zimnej prípravy, ktorá začne v januári
sa budeme musieť zamerať nielen na kondičnú pripravenosť
a všeobecnú pohybovú prípravu, ale hlavne na technickú
pripravenosť hráčov. Uvidíme v akom stave bude náš tím
v jarnej časti. Je dosť času na zotavenie sa a nabratia novej
odvahy a motivácie.
Viac na : www.mladezoskpodolie.wz.cz
Tréner mládeže, Rastislav Bobocký

Dospelí, V. liga Sever
Po skončení súťažného ročníka 2011/2012 a umiestnení sa
na 6. mieste panovala v klube spokojnosť s umiestnením
aj z toho dôvodu, že v posledných 6 kolách jarnej časti
nám chýbali z rôznych príčin 4-6 hráči základnej zostavy.
(S. Hlaváč - prestal hrať, L. Moravčík, M. Červeňanský a M.
Ivana boli zranení), ostatní pre ŽK. Krátku letnú prestávku
vyplnilo 6 priateľských zápasov vrátane 2 zápasov na domácom Turnaji o pohár starostky obce, kde sme skončili na 3.
mieste. Do jesennej časti nového ročníka 2012/2013 nás
posilnil iba Juraj Križák, ktorý sa vrátil do športového diania
po takmer 18 mesačnej pauze a od 3. kola aj 18 ročný brankár z Piešťan Matúš Nemček. Úvodné kolá nám nevyšli podľa
predstáv, doma sme síce vyhrávali, ale vonku zase vysoko
prehrávali. Nehrali sme vyslovene zle, ale po hrubých individuálnych chybách niektorých hráčov sme inkasovali doslova školácke góly. Skóre po 9. kole z piatich zápasov vonku
6-19 bolo veľavravné, klub vtedy figuroval na 13. mieste.
Obrat nastal až v 10. kole, kedy sme vyhrali v Ilave 1:0, doma
so Zemianskymi Kostoľanmi 2:1 a v Malej Čause 2:0 a doma
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s Cígľom 3:1. Celkovo sme skončili po jesennej časti na 6.
mieste s 25 bodmi a pasívnym skóre 26-27. O góly sa podelilo celkovo 10 hráčov – najlepším strelcom je zatiaľ Marián
Ivana s 8-gólmi, po 3 góly dali Milan Ohrablo a Udržal Marco,
po 2 góly Omasta Tomáš, Hrušovský Martin, Švajka Jaroslav,
Ščepko Alexander a Róbert Augustín, po jednom dali Juraj
Križák a Martin Červeňanský. Celkovo sme vyhrali 8 zápasov, 1 remizovali a 6 prehrali. Po jesennej časti sa s klubom
rozlúčili 2 hráči- Jaroslav Švajka a Miroslav Vojtech – obaja
skončili s aktívnou činnosťou.
Zimná príprava začne 10.1.2013. V pláne je odohrať 8
zápasov s mužstvami ako sú Trebatice, Nová Ves nad
Váhom, Trenčianska Turná, Chocholná Velčice, Dolné Sŕnie,
Trenčianske Stankovce, Bošáca. Súčasťou zimnej prípravy by
malo byť aj sústredenie začiatkom februára.
Všetci, ktorí sa okolo futbalu pohybujú vedia, ako
je problematické v týchto ťažkých časoch získať peniaze na chod klubu. Aj touto cestou pán prezident klubu
Stanislav Radošinský ďakuje sponzorom: pánom Františkovi
Krajčíkovi, Miroslavovi Mrekajovi, Vladimírovi Augustínovi,
Alojzovi Kubánovi, Vladimírovi Vičíkovi, Jánovi Bobockému,
Jaroslavovi Uhlíkovi, Ivanovi Žinčíkovi, Vítovi Ščepkovi,
Jánovi Helbichovi, Jánovi Gúčikovi, Jozefovi Zámečníkovi,
Františkovi Urbanovi, Jozefovi Kubrickému, Michalovi
Madrovi, Petrovi Čechvalovi a aj ostatným nemenovaným
prispievateľom ako aj ostatným občanom, ktorí pomáhajú

pri organizácii jednotlivých zápasov. Veľká vďaka patrí aj
vedeniu obce, zvlášť pani starostke Anne Čechvalovej ako aj
poslancom obecného zastupiteľstva.
Marián Babulic

Pred zápasom 10. novembra, netradične v sobotu, sa odohral
zápas Podolie : Kočovce, „Dospelí“, v ktorom naši zvíťazili 3:2
(2:1). Pred zápasom funkcionári OŠK zagratulovali k okrúhlemu výročiu 70. narodeninám, Vítovi Ščepkovi, dlhoročnému
aktívnemu členovi OŠK a sponzorovi našich futbalistov. Patrí
mu veľká vďaka za rozvoj futbalu v Podolí. Vedenie OŠK
tiež poďakovalo dvom svojim hráčom Jaroslavovi Švajkovi a
Miroslavovi Vojtechovi, za dlhoročnú reprezentáciu a účinkovanie v Podolskom futbale, pretože sa rozhodli svoju aktívnu
činnosť ukončiť.

Redakčná rada praje všetkým spoluobčanom
šťastné a veselé prežitie Vianoc,
radosť a pokoj v rodinách a veľa zdravia a úspechov
v novom roku 2013.
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