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SVÄTÝ JURAJ – BOJOVNÍK ZA BOŽIE VECI
Minulosť, prítomnosť, budúcnosť... Život je vždy dar i zodpovednosť! Ľudia mali život ťažký a náročný aj v minulosti. Nemali
často na výber! Stačilo, aby prišla vojna. Panstvo sa medzi sebou pohádalo pre kadejaké taľafatky alebo aj pre nesmierne veľké
a dôležité veci a bolo treba verbovať a isť do vojny.
Píše sa rok 2015. Žijeme v tajuplnej eufórii zdanlivého pokoja a mieru. Počúvame o 70 rokoch, ktoré prešli od skončenia
besnenia hrôz druhej svetovej vojny. Ibaže ktosi spočítal, že odvtedy až do roku 2011 prebehlo vo svete viac ako 3700 krvavých
ozbrojených konfliktov.
A človek putujúci po stopách večnosti sa pýta: čo má s tým náš sv. Juraj? Muž, svätec, hrdina, bojovník z prelomu tretieho
a štvrtého storočia, víťaz... Jednoducho, on je pre nás obyvateľov Podolia a ešte viac pre veriacich v zmŕtvychvstalého Krista
vzorom. Je pre nás vzorom, ako sa aj dnes stávať bojovníkmi za Božie veci... Svätci sú tí, ktorí netúžia po našom obdive, ale aby
sme napodobňovali ich život a naplnili ho skutkami viery, pravdy, lásky, spravodlivosti, milosrdenstva a pokoja... A v tomto bode
sa pripájame ku garde dobrovoľných bojovníkov za Božie veci!
Osláviť hodovou slávnosťou svätca nášho chrámu a patróna – ochrancu celej našej dediny znamená okrem iného aj sa zastaviť, popremýšľať a hľadať spoločné veci jeho a našich životov. Život je dar a ten treba chrániť! Preto treba bojovať! Treba viesť
duchovný boj! Vyznať sa nielen v hodovom menu na stole ale i v tom, čo je od Boha a je to starostlivo poukladané v duši. Nech
sa v tento slávnostný čas telo naplní chuťou dobrého jedla a duša nech je naplnená predchuťou Neba! A keď sa hodové slávnosti
skončia nezabudnime i naďalej bojovať duchovné boje a byť bojovníkmi za Božie veci! Svätý Juraj, oroduj za nás!
Štefan Šoka, farár

Vitajte na HODOCH v Podolí 2015 !
Pozývame všetkých na podujatia počas HODOV v Podolí.
Sobota - 18:00 premietanie krátkych filmov pre deti v miestnom KINE, 19:00
premietanie filmu pre dospelých v miestnom KINE, 21.00 diskotéka v Kultúrnom
dome
Nedeľa - 11.00 Sv. omša, 15.00 koncert dychovej hudby Březovjané (z Moravy)
v Parku miniatúr, v prípade zlého počasia v KD Podolie, 16.00 futbalový zápas
Dospelých Podolie- Stará Turá, Park miniatúr je otvorený v Nedeľu 26.4.15
od 9.00 hod. do 18.00 hod. pre všetkých návštevníkov hodov zdarma.
Vážení spoluobčania!
Prostredníctvom Podolských novín, vás chcem informovať čím sa zaoberá a čo pripravuje v najbližšej dobe naša obec.
Práce na výstavbe verejného vodovodu pokračujú a mali by byť v tomto roku ukončené. Od marca prevádzkuje u nás svoju
stomatologickú ambulanciu zubný lekár MUDr. Rudolf Rebry. Podmienkou otvorenia zubnej ambulancie bolo od RUVZ Trenčín
(Hygiena), bolo vybudovanie nového bezbariérového WC. Je hotové a stálo nás to 2 789,-€. V budúcom roku musíme ešte
do zdravotného strediska dobudovať novú nájazdovú rampu. Vo februári obec podala žiadosť o úver a dotáciu na výstavbu
nového bytového domu, ktorú bude realizovať firma Innovia bývanie s. r.o. Trnava. V tomto roku pri zápise detí do MŠ záujem vysoko prevyšoval momentálnu kapacitu dvoch tried. Preto sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo rozšíriť MŠ o jednu triedu.
Ministerstvo školstva SR vypísalo výzvu na rozšírenie kapacít MŠ a aj naša obec podala žiadosť na rozšírenie kapacity MŠ
vo výške 80 980,-€. Je tu potrebné zrekonštruovať sociálne zariadenia, vybudovať novú kotolňu, vymeniť staré okná, opraviť
a zatepliť strechu a doplniť interiérové vybavenie. Podolie je spolu s obcami Čachtice, Častkovce, Očkov a Pobedím členom
Mikrorgiónu Dubová. Momentálne je predsedníctvo tohto združenia v Podolí a starostka je jeho štatutárkou, preto žiadala z
Úradu vlády dotáciu na cyklochodník medzi Podolím a Čachticami vo výške 120 tis. EUR. Na výjazdovom rokovaní vlády v
Trenčianskom kraji nám bolo schválených 80 tis. €. Momentálne sa dopracováva projektová dokumentácia pre stavebné povolenie. Už v minulom roku schválilo obecné zastupiteľstvo finančné prostriedky na vybudovanie workoutového ihriska. Obec
v týchto dňoch dokončuje výberové konanie na dodávku workoutového ihriska. Projekt sadových úprav pre toto ihrisko nám
pripravil Ing. Peter Bigoš. V časti Hlboká, kde kedysi bol „konský cintorín“, chystáme malú oddychovú zónu. Drevené sedenie
nám urobí náš rezbár pán Chromek. Pomohol nám aj s vyčistením okolia potoka, za čo mu srdečne ďakujeme. Ďakujeme aj
našim aktivačným pracovníkom a tiež žiakom našej školy, ktorí čistili potok a okolie. Aj v tomto roku plánujeme urobiť ďalší
úsek chodníkov na hlavnej ceste. Začalo sa nové programovacie obdobie na čerpanie prostriedkov z EÚ. Pripravujeme znovu
žiadosť na kanalizáciu v obci Podolie a Očkov. (Pokračovanie na druhej strane)
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Ďakujem pani riaditeľke, učiteľom i našim žiakom ZŠ za upratovanie v obci v rámci Dňa zeme. Svojou prácou prispeli ku skrášleniu nášho okolia. Je to smutné ako vyzerá naše okolie, akoby tu vládla „kultúra smetí a odpadu“. Ľuďom sa nechce separovať
odpad, potom im samozrejme nádoby na komunálny odpad, ktoré majú nestačia, a namiesto toho aby si priplatili za ďalšiu nádobu, tak odpad sypú za dedinu. Obec sa už v minulom roku zaoberala návrhom na rekonštrukciu domu smútku. Máme štúdiu
na rekonštrukciu s predbežným rozpočtom vo výške 200 000,- €. Musíme urobiť výberové konania na projektanta a potom na
realizátora stavby.
Tento rok sa nesie v znamení spomienkových akcii k 70. výročiu ukončenia II. svetovej vojny. Buďme vďační za to, že už tri generácie nezažili útrapy a bolesť vojny. Aj v našej obci si budeme spomínať na tých, ktorým vojna vzala život. Predpokladané oslavy
oslobodenia budú 8. mája pri pomníku v Korytnom. Začnú tu svätou omšou a po nej bude nasledovať kladenie vencov .
Pred nami je hodový víkend, všetkých vás i vašich hostí, srdečne pozývam na pripravené hodové akcie.
Anna Čechvalová, starostka obce

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PODOLÍ
Obecné zastupiteľstvo 14.1.2015
Uznesenie 1/2015 Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje
Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve medzi Innovia bývanie, s.r.o.,
Bratislavská 29, 917 02 Trnava, IČO: 43780440 a obcou Podolie
na kúpu Bytového domu 24 b.j., postaveného na p. č. 2059/10.
Uznesenie 2/2015 Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje
nájomnú zmluvu medzi Innovia bývanie, s.r.o., Bratislavská 29,
917 02 Trnava, IČO: 43780440 a obcou Podolie na pozemok
p.č. 2059/10 za účelom výstavby Bytového domu 24 b.j.na p. č.
2059/10 k.ú. Podolie
Uznesenie č. 3/2015 Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje: 1) účel na ktorý sa požaduje podpora – budúcu kúpu 24
nájomných bytov bežného štandardu , ktoré budú postavené v
„Bytovom dome 24 b.j. Podolie“ na pozemku reg. C KN parcela č.2059/10 v k. ú. Podolie v celkovej cene podľa zmluvy o
budúcej kúpnej zmluve vo výške 1 163 300,-- € prostredníctvom
úveru zo ŠFRB vo výške 65 % obstarávacej ceny t.j. 756 140,-- €
, dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
SR vo výške 35 % obstarávacej ceny t.j. 407 150,-- € a vlastných
ﬁnančných prostriedkov z rozpočtu obce vo výške 10,--€ (potrebných na doﬁnancovanie stavby). (Celé uznesenie si môžete prečítať na webovej stránke obce: www.podolie.sk)
Obecné zastupiteľstvo 22.1.2015
Uznesenie 4/2015 Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje program dnešného zasadnutia.
Uznesenie 5/2015 Obecné zastupiteľstvo v Podolí berie na vedomie správu o plnení uznesení.
Uznesenie 6/2015 Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje do
funkcie hlavného kontrolóra podľa zák č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení na ďalšie šesťročné volebné obdobie – pani Annu
Pavlechovú, trvale bytom Podolie č.d. 711, kde určuje pracovný
čas kontrolóra obce Podolie na 3 /tri/ hodiny týždenne.
Uznesenie 7/2015 Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje
Zmluvu o nájme nebytových priestorov detskej ambulancie v Podolí pre MUDr. Líviu Hendrichovú do 31.12.2020.
Uznesenie 8/2015 Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje
Zmluvu o zriadení vecného bremena medzi Obcou Podolie, 916
22 Podolie č. 566, IČO: 00311928, zastúpená Mgr. Čechvalovou Annou, starostkou obce a Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami, a.s., so sídlom: Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, IČO: 36
302 724, v zastúpení Mgr. Richardom Rybníčkom, predsedom
predstavenstva, Ing. Jozefom Trstenským podpredsedom predstavenstva.
Jedná sa o zriadenie vecného bremena na p. č. 725 , výmera
1594 m2 , parcela registra E – orná pôda. Vecné bremeno spočíva v práve uloženia, údržby a opráv inžinierskej siete „Vodovod
– Podolie, Očkov, Pobedím“. Rozsah vecného bremena vyčísleného v GP č. 36335924-183-14, vyhotoveným Súkromnou geodéziou Trenčín, s.r.o dňa 07.10.2014 predstavuje 14 m2 . Hodnota vecného bremena bola stanovená znaleckým podsudkom
č. 139/2014 zo dňa 8.10. 2014 vyhotoveného Ing. Františkom
Nekorancom, znalcom v odbore stavebníctvo za jednorazovú
odplatu 0,78 €/m2 . Hodnota jednorazovej odplaty za zriadenie
vecného bremena činí 10,92 €.

Obecné zastupiteľstvo 17.4.2015
Uznesenie 9/2015 Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje program dnešného zasadnutia.
Uznesenie 10/2015 Obecné zastupiteľstvo v Podolí berie na vedomie správu o plnení uznesení 6/2015, 7/2015, 8/2015. Všetky
uznesenia boli splnené.
Uznesenie 11/2015 Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje
Plán práce hlavného kontrolóra obce.
Uznesenie 12/2015 Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje
výšku dotácií pre občianske združenia, spoločenské organizácie v obci, právnickým osobám, jednotlivcom: a/ Klub dôchodcov
300.- €, b/ Dychová hudba PODOLANKA 300,- €, c/ Futsalový
klub DRAGONS 1 000,- €, d/ Obecný športový klub 11 000,- €,
e/ Matúšovo kráľovstvo 1 000,- €, f/ Záhradková osada Borina
500,- €. Všetci žiadatelia, ktorým bola poskytnutá dotácia na rok
2015 sú povinní predložiť do 15.12.2015 vyúčtovanie dotácie –
účtovníčke obce a hlavnému kontrolórovi obce.
Uznesenie 13/2015 Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje Zmluvu o nájme bytu v Korytnom č. 409 pre pani Jaroslavu
Tóthovú, Karpatská 14, Nové Mesto nad Váhom.
Uznesenie 14/2015 Obecné zastupiteľstvo v Podolí berie na vedomie žiadosť Jany Masárovej, bytom Podolie č. 279 o prenájom
nebytových priestorov - bývalého kaderníctva č. s. 501. Nájom
predmetnej nehnuteľnosti bude možný až po fungovaní verejného vodovodu v obci, pretože voda zo studne v priestoroch kaderníctva je nevyhovujúca.
Uznesenie 15/2015 Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve , uzatvorenej dňa 11.11.2014,
pre MUDr. Rudolf Rebry – RR-DENTAL, s r.o. v stomatologickej ambulancii v Podolí, v ktorom sa odpúšťa nájom za január a
február 2015.
Uznesenie 16/2015 Obecné zastupiteľstvo v Podolí súhlasí s odpredajom častí obecných parciel pre Miroslava Bokora a manželku Andreu, bytom Podolie 489, na základe GP č. 3449395643/12, ktoré vyhotovil 4.10.2012 Ing. Pavol Ondrejka, súkromný
geodet, p.č. 844/2 zst.pl. o výmere 22 m2 z p.č. 910/11, p.č.
844/5, zst.pl. o výmere 2 m2 z p.č. 910/11, p.č. 845/4 záh. o výmere 30 m2 z p.č. 910/11, p.č. 849/4 zst.pl. o výmere 8 m2 z p.č.
910/12, Cena za 1 m2 je 3,33 €. Za 62 m2 zaplatia kupujúci
206,46 €. Odpredaj sa uskutočňuje na základe § 9a ods. 8 písm.
b/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších
predpisov.
Uznesenie č. 17/2015 Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje
návrh na otvorenie ďalšej triedy v MŠ v Podolí pre školský rok
2015/2016 s jedným pedagógom.
Uznesenie č.18/2015 Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje
doplnenie dvoch členov do rady ZŠ s MŠ z radov poslancov OZ:
Rastislava Bobockého, Jozefa Gúčika.
Uznesenie č. 19/2015 Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje návrh na oživenie knižnice, ktorý predniesla Mgr. Miroslava
Gúčiková.
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V minulom čísle novín sme Vám priniesli článok o obnovení vitráží v našom kostole a o ich požehnaní, dnes článok dopĺňame
o "vysvetlenie" námetov vitráží na chóre:
Dve nové vitráže v kostole sv. Juraja (vysvetlenie)
Už dlhé stáročia platí v kresťanských chrámoch princíp, že
všetko, čo je v nich namaľované a znázornené, má slúžiť pre
posilnenie a prehĺbenie viery tých, ktorí do nich prichádzajú. Je
to takzvaná Biblia chudobných. To sa rozumie spôsobom, že aj
človek, ktorý by nedokázal čítať slová, dokáže „čítať“ obrazy a
ich posolstvo. Týmto sme sa riadili aj pri návrhoch a námetoch
dvoch nových vitrážových okien v našom farskom chráme sv.
Juraja.
Na okne severnej strany chóru kostola je znázornený STROM ŽIVOTA, ktorý
sa spomína v knihe Genezis v 3.kapitole,
kde sa rozpráva o raji. Na strome nie je
vidieť žiadne ovocie. A do tohto umeleckého bodu sa prelína druhý biblický motív
a to KRÍŽ. Našinec hneď rozpozná, že
tvorcovi vitráže bol predlohou náš kríž z
Plešivca. Teda jediným ovocím, po ktorom môže človek aj dnes siahnuť svojou
rukou i srdcom nie je ovocie v raji, ale
sám Kristus, ktorý nám dáva svoje telo.
Kríž - ako strom života. V dolnej časti je pole s nápisom: Zadovážené R. P. 2012 – 2014. Je to odvolávka na celé tri roky,
ako sa postupne po etapách renovovali všetky okenné vitráže
nášho kostola.

Na okne južnej strany chóru je stvárnená vo vitráži opäť dvojica motívov.
Prvým je HORIACI KER, ako ho videl
Mojžiš, ako sa to dozvedáme v knihe
Exodus v 3. kapitole. Je to to biblické
miesto, kde si Boh vyberá tohto muža,
aby sa stal vodcom oslobodenia. Boh hovoril k Mojžišovi z horiaceho kríka. Mojžiš
tam stál bosý a vedel, že je to zjavenie
Boha. A táto naša vitráž tu nezostáva
stať, ale podobne ako Mojžiš, aj my sme
vedení neznámym teologickým pohybom
od predobrazu k pravde. Druhá polovica kríka je nahradená
vyobrazením polovice monštrancie – čiže Bohoslužobného
predmetu, ktorého poslaním je, aby počas slávnostných adorácií a procesií sa do nej vkladala Eucharistia – sv. prijímanie.
Pozornému oku znova neunikne, že tvorcovi vitráže opäť za
predlohu poslúžila naša farská monštrancia z Podolia. V dolnej
časti poľa vitráže je umiestnený nápis: OBNOVENÉ ROKU VIERY 2013. Prichádzajúcim veriacim i pútnikom má pripomínať
aj Rok viery, ktorý sme slávili v celej Cirkvi.
Týmto spôsobom sme vytvorili začiatok i koniec všetkých
ostatných vitrážových okien v celom priestore nášho chrámu.
Začíname teda v rajskej záhrade pri Strome života...potom sú
všetky postavy našich vzácnych svätých a ich deﬁlé sa končí
pri adorácii Najsvätejšej Sviatosti v monštrancii, ktorá nás vovádza do večného Raja.

REDAKČNÁ RADA INFORMUJE O AKCIÁCH V OBCI
Spomeňme si ešte na Vianoce 2014, ich atmosféru prinieslo vystúpenie detí ZŠ 21.12.2014 v KD Podolie "Vianočný
zázrak".
Žiaci základnej školy
zahrali v našom miestnom
kultúrnom dome netradičné
hudobné divadlo "Vianočný zázrak" svojim rodičom,
starým rodičom, príbuzným
a známym i širokej verejnosti. Hlavnou myšlienkou
detí bolo dať nacvičené divadielko ako darček svojim
najbližším.
Príbeh Vianočný zázrak sa niesol v duchu prerodu lakomej
a sebeckej dievčiny Dominiky vplyvom atmosféry Vianoc, pôsobenia jej spolužiačok a pani katechétky na priateľské dievča,
ktoré si uvedomilo poslanie Vianoc a potrebu vedieť hlavne
dávať a nielen brať. Veríme, že takmer štyri mesiace prípravy
tohto hudobného divadla, priniesli svoje ovocie a hlavná idea
predstavenia zarezonovala v mysliach všetkých divákov. Autorom hry, režisérom a scenáristom bol Mgr. Eugen Schreiber,
ktorý nahral aj všetky hudobné doprovody k piesňam. Divadlo
predviedli herečky z divadelno - dramatického krúžku, hlavnú
postavu hrala Dominika Porubská. Divadlo bolo myšlienkovo
krásne pretkané melodickými piesňami, ktoré zaspievali Te-

rézia Porubská ako hlavná sólistka, výborne jej sekundovali
Adam Urban a Kristína Čechvalová, oporou sólistom bol spevácky zbor z detí speváckeho krúžku, ktorý viedla a piesne s
deťmi nacvičila Mgr. Veronika Zemková. Pani učiteľka Zemková taktiež vybrala piesne pre hudobný úvod a záver celého vystúpenia. Čerešničkou na torte bolo odspievanie týchto piesní
pedagogickým zborom našej školy.
Uvítanie nových občiankov medzi obyvateľov obce Podolie
Koncom roka 30.12.2014,
ako býva už zvykom, privítala starostka novonarodené deti medzi občanov
našej obce Podolie. V roku
2014 sa ich narodilo 16.
Teda vitajte a vyrastajte v
spokojnosti pre blaho našej
obce. Ďakujeme účinkujúcim deťom z materskej školy i speváčkam Ľubke Gálovej a
Lucke Gúčikovej.
Zlaté a strieborné svadby
sa oslavovali i 30.12.2014
v sobášnej sieni obce Podolie. 50. výročie spoločného
života oslávili Vít Palkech
a Agneša r. Piscová, č.d.
168, Jozef Španka a Anna
r. Bublavá, č.d. 332 a 25.
výročie oslávili Anton Kolenčík a Adriana r. Čechvalová, č.d. 885, Emil Mišovic a Iveta r.
Mosná, č.d. 131, Ján Barančík a Sylvia Mitošinková, č.d. 184,
Daniel Pyšný a Mária Červeňanská, č.d. 333, Karol Herák a
Zlatica Homolová, č.d. 415.
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Klzisko pred cintorínom
Voda v nádrži zamrzla a mohli sme sa pred
stavidlom korčuľovať a
šmýkať. A hlavne deti
toho využívali. Škoda
však len, že sa zasa
našli neprajníci, ktorí tu
nahádzali pri mrznutí
hrudy hliny a drevá, čím
ostatným pokazili ľad a obmedzili korčuľovanie. No, vidíme, že
stále je tu niekto, koho baví ostatným všetko pokaziť. Nevážia
si prácu tých, ktorí klzisko chystajú a hlavne kazia radosť deťom, ktoré sa tu chcú korčuľovať.
V nedeľu 1. februára 2015 bol v KD Podolie Dedinský detský fašiangový karneval
Program pre deti zabezpečila obec
s klaunmi Šašom Sašom a Sašou
Jašou. Deti v krásnych maskách sa
veselo bavili, hrali, tancovali, súťažili, za čo dostali sladké odmeny a
nakoniec výborné fašiangové šišky

s jahodovou penou. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k peknému nedeľnému popoludniu, najmä pracovníčkam obce, kuchárkam ZŠ, poslancom OZ
Tradične sme na konci fašiangu pochovali i BASU
BASU sme pochovali
na
fašiangovej,
karnevalovej zábave v
Kultúrnom dome v Podolí 14.2.2015. Naši
ochotníci pripravili veselý
program, aby zabavili i
ostatných návštevníkov.
Pochovaním BASY sa
začal dlhý 40 dňový pôst,
ktorý skončí až na
Veľkú noc. Keďže to
bola aj karnevalová
zábava, nohí prišli v
krásnych maskách,
ktoré prispeli k veselosti večera. Starostka obce ďakuje všetkým, ktorí program
pripravili, najmä našim ochotníkom, pracovníčkam obecného úradu a dychovej hudbe PODOLANKA,
ktorá nám hrala do zábavy.
Brigáda na Kopanickom cintoríne
Obyvatelia našej obce v časti Kopanice sa v sobotu
28.03.2015 v hojnom počte zúčastnili brigády na Kopanickom
cintoríne. Obec Podolie srdečne ďakuje iniciátorovi brigády

Bohumilovi Čechvalovi a všetkým, ktorí sa brigády zúčastnili.
Jar už deﬁnitívne prevzala žezlo po zime a to neklamným
znamením, že treba čo to poupratovať, pohrabať, vyčistiť. Ako
po minulé roky, aj teraz sme sa rozhodli trochu skrášliť náš Kopanický cintorín. Sústredili sme sa na hornú stranu oplotenia,
už dávnejšie bolo
poškodené, veľa
stĺpikov ukradnutých a tráva a kríky
tiež urobili svoje.
Boli sme milo prekvapení, keď prišlo
21 ľudí, ktorým nie
je ľahostajné, na
akom mieste odpočívajú ich predkovia a kamaráti.
Mnohí ani nemajú trvalý pobyt na Kopaniciach, ale vedia, že
prispieť troškou do spoločného diela sa dá aj tam, kde nemajú trvalú adresu. A tak miesto sme vyčistili a je pripravené na
natiahnutie nového plota. V spolupráci s obecným úradom a
jeho pracovníkmi zabetónujeme nové stĺpiky. K vydarenej akcii
prispelo aj počasie, malé občerstvenie a zahriať sa dalo okrem
sekery aj pri domácej pálenke. Ešte raz všetkým ďakujeme a
tešíme sa na ďalšie podobné akcie.
A kto si našiel chvíľu času : Milka Tesaríková, Oľga Tesariková, Milka Obuchová, Ľubka Kmentová, Anežka Lachová,
Milka Čechvalová, Janka Myjavská, Laco Tesarík, Ivan Obuch,
Štefan Myjavský, Štefan Klimo, Peter Kopecký, Braňo Kopecký, Igor Bednár, Pavol Rodenák, Ján Remiaš, Ján Kovár, Vilo
Petrovič, Milan Lacho, Martin Boor, Bohuš Čechvala.
Deň Zeme
V piatok 17. apríla sme si na našej základnej škole pripomenuli Deň Zeme. Oﬁciálne tento deň pripadá na 22. apríla.
Pripomeňme si, ako tento deň vznikol a aké je jeho posolstvo.
Deň Zeme vznikol
vďaka
iniciatíve
environmentálneho
aktivistu, senátora
Spojených štátov z
Wisconsinu, Gaylorda Nelsona ako
reakcia na rozsiahle
poškodzovanie životného prostredia.
Bolo to totiž práve
22. apríla v roku 1970, keď vedci, hlavne ekológovia v USA,
ovplyvnení fotograﬁckými a telegraﬁckými snímkami z kozmu,
dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme, vyzvali ku
spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou. Do roku 1990 venovali pozornosť
Dňu Zeme predovšetkým na americkom kontinente. Skutočne
svetovým sa stal od roku 1990, kedy začalo iniciatívne a koordinačne pôsobiť Medzinárodné ústredie DŇA ZEME so sídlom
v Stanforde (Kalifornia, USA). V tomto roku (1990) sa pri príležitosti Dňa Zeme aktivizovalo viac ako 200 miliónov ľudí v 140
štátoch sveta, vrátane vtedajšej ČSFR. Dnes vo svete mocnejú
názory, aby bol každý deň pre ľudstvo Dňom Zeme.
Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných
daroch poskytované Zemou, uvedomenie si, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a že práve preto sa treba venovať
otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného
celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie
ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.
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A ako sme oslávili Deň Zeme na našej škole?
Ráno 17. apríla sme sa všetci stretli na dolnej chodbe, kde
pani riaditeľka spolu so
zberovými referentmi zo
žiackeho parlamentu vyhodnotili zberovú akciu
Záchrancovia stromov.
Zberal sa starý papier a
súťažilo sa medzi triedami do naplnenia veľkého
kontajnera. Priniesť 125
kg starého papiera znamenalo zachrániť jeden strom. Všetci spolu sme nazbierali
9.180 kg papiera a zachránili tak 73 stromov. Víťazom súťaže
sa stala 3. A trieda, ktorá
predbehla všetky triedy
o takmer 1 tonu. Veľká
väčšina žiakov 3.A sa
do zberu zapojila a tak
všetci spolu zachránili
18 stromov a nazbierali
viac ako 2 tony papiera.
Za odmenu im vedenie
školy zaplatí autobus na
výlet do blízkeho okolia. Na 2. mieste skončila trieda 8.A s deviatimi a na 3. mieste 7.A s ôsmimi zachránenými stromami.
Vďaka patrí však aj žiakom ostatných tried, ktorí sa do zberu
veľmi pekne zapojili a samozrejme aj rodičom, ktorí v tom deti
podporili a tiež v zbere pomohli.
Po vyhodnotení zberu sa naše cesty rozišli. Žiaci 1. stupňa
mali integrované tematické vyučovanie s environmentálnym
zameraním. Prváci sa cez rôzne hry učili, ako treba separovať
odpad a učili sa o rastlinkách aj zvieratkách. Druháci spoznávali ihličnaté stromy podľa ihličia, strihali a lepili papierové lesíky. Tretiaci a štvrtáci sa zapojili do projektu recyklohry a plnili
úlohy ku Dňu Zeme. Tretiaci tvorili vlajky Zeme z recyklovateľných, vyradených, či iných materiálov, ktoré by inak skončili
ako odpad. Vlajky budú pútať pozornosť na našich chodbách
školy a budú reprezentovať posolstvo Dňa Zeme. Štvrtáci zas
vymýšľali „ekologické desatoro“, ktoré nemalo mať formu zákazov, príkazov, či nariadení, ale má slúžiť ako odporúčanie,
čo robiť, aby sa naša Zem mala dobre a prekypovala zdravím
a krásou. Desatoro visí na chodbe našej školy a môže si ho
každý návštevník školy prečítať.
Žiaci 2. stupňa sa rozhodli pomôcť našej obci Podolie. Prišli
v pracovnom oblečení, s pracovnými rukavicami a igelitkami
na zber odpadkov, poniektorí aj s hrabľami na výlov odpadkov
z našich kanálov a potokov. Obce nám poskytla vrecia na odpadky a postarala sa o odvoz nazbieraného odpadu. Pracovalo
sa na troch úsekoch. Trieda 8.A čistila ulicu Hlboká, 6. A zase
postupovala od Trojičky smerom na Podolie - kopanice. Triedy 5.A a 7.A čistili okolie ciest od konca Podolia po Pobedim.
Decká zo 6.A by zo súčiastok povyťahovaných z potoka z kopaníc poskladali pomaly celé auto. Väčšina žiakov sa k práci
postavila naozaj zodpovedne a ťahala smeti o dušu, za čo im
patrí vďaka hlavne od našej matičky Zeme. Škoda len, že nám
v tento deň neprialo počasie.
Často cestujúc po Slovensku sa zamýšľam, prečo je to u
nás tak. Čím ďalej, tým viac mám pocit, že Slovensko je jedno
veľké smetisko. Stačí prejsť za hranice na Moravu a ste ako v
inom svete. Čechom na vlastnej krajine viac záleží ako nám,
nenájdete tam taký neporiadok. Pýtam sa, čo s tým? Niektorí
odpovedajú: „Treba začať od školy!“ Nuž na našej podolskej škole to aj robíme. Vedieme deti k tomu, aby svoje triedy
upratovali, prebieha celoročná súťaž v čistote tried. Zbierame
batérie, elektrospotrebiče, olej, šatstvo, papier. Separujeme

plasty. Pracujeme na úprave školského areálu. Rozprávame,
besedujeme na environmentálne témy, mávame tvorivé environmentálne aktivity. Vravím si však: „Deti ten neporiadok v
potokoch nerobia.“
Kto odhodil tie pneumatiky do kanála? Deti???
Kto vyniesol hŕbu plastových stoličiek na Dráhy? Deti???
Kto vysypal pod most plný mech plechoviek od piva?
Deti???
Deti iste nie. No deti sú obrazom rodičov a do dospelosti
si veľa zvyklostí prinesú práve z rodiny. S láskou k prírode, s
láskou k rodnej zemi treba začať hlavne v rodinách.
Viem, že čistota krajiny, v ktorej žijeme, trápi mnohých a že
je veľa ľudí a rodín, ktorí by do voľnej prírody smeti neodhodili.
Kým však takto nebudú zmýšľať všetci, stále budeme bojovať
s veternými mlynmi.
Tak čo s tým, Slovensko?
Janka Schreiberová
Park miniatúr Podolie
Uplynulý rok bol pre nás vo
viacerých smeroch NAJ. V roku
2014 sme prekročili návštevnosť 20 000 návštevníkov, v
mesiacoch august, september
a október sme dosiahli rekordnú návštevnosť. Hneď na úvod
sezóny sme otvorili nové priestory, časť našich exponátov sa
prezentovala v Piešťanskom
Auparku, výrazná bola aj prezentácia Parku miniatúr a obce
Podolie v médiách počas celého roku. Pokrstili sme 52. model
v našej expozícii, model hradu Beckov. Ten posledný chýbal v
našej expozícii z okolitých hradov v regióne.
Na tento rok sme pripravili viacero noviniek. Počasie nás
potrápilo, aj našich návštevníkov, ale areál sme otvorili počas
Veľkej noci. Uviedli sme model najvýchodnejšieho hradu Tibava, ďalej rekonštrukciu Čierneho hradu z pohoria Tríbeč, dobovú rekonštrukciu Banskobystrickej vartovky a hrad Slanec,
ktorý verejnosti budeme prezentovať počas hodov. Keďže k
hradom určite v minulosti neodmysliteľne patrili draky, aj k nám
pribudnú v podobe legiend a
povestí. A kedy inokedy by bolo
lepšie ich predstaviť verejnosti,
ako počas Hodových slávností,
keď aj obec Podolie je zasvätená Sv. Jurajovi, známemu drakobijcovi. A samozrejme pripravujeme zaujímavé podujatia,
najbližšie počas víkendu na Deň detí, v auguste už tradičnú
nočnú prehliadku. V máji a júni sa v areáli zastavia aj atraktívne automobilové veterány. Počas leta budeme otvorení dlhšie,
pripravujeme aj nové detské ihrisko, ktoré poteší hlavne našich
najmenších návštevníkov. Naša minifarma sa ešte v minulom
roku rozrástla o ovečku Gorálku a ovca Eva priviedla tento
rok na svet barančeka, ktorý dostal veľmi výstižné meno Šarkan. Pokrstíme aj základný kameň modelu Bojnického zámku
a práce sa začnú aj na nových modeloch, ako je napr.
model hradu Skýcov, čím by
nám pribudlo v areáli aj malé
jazierko. A samozrejme ešte
oveľa viac zaujímavých aktivít, o ktorých Vás budeme
priebežne informovať počas
celej sezóny a na ktoré všetkých srdečne pozývame.
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CHYSTÁ SA NIEČO NOVÉ: KLUB V KNIŽNICI
Nie každý v Podolí vie alebo si pamätá, že náš kultúrny
dom ukrýva rozsiahlu knižnicu. Tá provizórne funguje dodnes,
aj keď obec nemá prostriedky na obnovu jej knižného fondu
alebo personál na zabezpečenie triedenia kníh podľa aktuálnosti. Pravdou tiež je, že návštevníkov knižnice by sme spočítali na prstoch jednej ruky.
S mojimi kamarátkami Katarínou Kališovou a Luciou Mrekajovou sme sa rozhodli spojiť dve veci – pekný a priestrannú
miestnosť knižnice využiť na stretávanie sa pre obyvateľov Podolia, a zároveň oživiť knižnicu a dostať do nej nové a atraktívne knižné tituly.
V knižnici sme spravili herňu – detský klub pre deti predškolského veku a zariadili ju hračkami aj zariadením pre deti.
Detský klub by sme chceli pri verejnosť otvárať počas škaredého počasia jeden až dvakrát do týždňa v poobedňajších
hodinách. Na zimné nedeľné poobedia plánujeme v knižnici
vytvoriť provizórnu kaviareň, kde sa môžu dospelí stretnúť, deti
zahrať a všetci si požičať niečo nové na čítanie. Vyzbierali sme
už desiatky nových kníh, ktoré bude naša knižnica ponúkať.
Vytvoríme elektronickú databázu, aby ste si z domu mohli pozrieť, aké zaujímavé knihy má knižnica pre vás nachystané.
Knižnica má však oveľa širší potenciál. Má internetové pripojenie a mohla by počas dňa slúžiť ako študovňa, priestor na

prácu pre tých, ktorí robia z domu a potrebujú zmeniť prostredie, klub pre mladých, ale aj materské centrum v doobedňajších hodinách pre mamičky na materskej dovolenke. Záleží len
na záujme obyvateľov Podolia.
Náš plán a úsilie v apríli schválilo Obecné zastupiteľstvo
a realizujeme ho za pomoci Obce Podolie. Hračky a kreatívne potreby tiež darovali a pomáhajú nám Sylvia Čechvalová
a Barbora Augustínová. Ďakujeme aj Michaelovi Augustínovi,
ktorý venoval svoj čas na triedenie kníh z oblasti ﬁlozoﬁe a
politológie.
Stále nás čaká veľa práce. Aktuálne upratanie priestoru
knižnice, triedenie kníh, vytvorenie elektornickej databázy, moderných nápisov k jednotlivým žánrom a Facebookovej skupiny. Budeme sa tešiť, ak sa k nám pridáte! Ak máte nápad, ako
by ste chceli priestor využiť, chcete sa prísť pohrať s deťmi,
darovať nové knihy (vydané po roku 2000) alebo akokoľvek sa
zapojiť a pomôcť, ozvite sa mi na Facebooku, cez email mirka.
gucikova@gmail.com alebo zaklopte na dvere nášho zeleného
domu oproti potravinám Coop Jednota (Podolie 97).
Naplno aktivity v knižnici rozbehneme na jeseň tohto roku,
budeme vás informovať cez obecný rozhlas, stránku www.podolie.sk a cez skupinu Podolie na Facebooku.
Mirka Gúčiková

OZNAMY A ZAUJÍMAVOSTI Z OBCE
70 rokov od skončenia II. sv. vojny
6. apríla 2015 uplynulo 70 rokov od oslobodenia našej obce
Spojenými jednotkami Rumunskej a Sovietskej armády. V našej obci zahynuli štyria rumunskí vojaci, ktorých telesné ostatky
boli prevezené do cintorína vo Zvolene.
Z našej obce padli v II. svetovej vojne: Gašpar Augustín,
* 24.6.1919, 20.10.1941, Stryj Ukrajina, Jozef Mašán, *
1.11.1919, 24.4.1942, Jelizavetinskij, Rostov, Rusko, Emil
Masár * 4.8.1919, 14.11.1942, Starokorruskaja, Rusko, Ján
Masár * 12.4.1921, 30.10.1943, Ševčenko , Ukrajina, Ján
Mišík, * 28.11.1922, 12.12.1943, Imole, provincia Ravenna,
Taliansko, Jozef Fogaš, * 15.7.1923, 2.11.1944, nezvestný
pri Dobšinej, Slovensko, Jozef Miklovič, * 22.1.1868 Pobedim,
5.4.1945 Podolie - zabitý mínou, Ján Madro, * 30.4.1933,
11.4.1945 Podolie - explózia granátu, Tomáš Parči * 1895 Hrachovište, 17.4.1945, Podolie, explózia granátu, Jozef Toráč, *
1.5.1887, 17.4.1945, Podolie - explózia granátu
Za dohľadanie všetkých padlých z našej obce a za vytvorenie tohto zoznamu srdečne ďakujeme pani Emílii Mišíkovej.
Z príležitosti 70. výročia oslobodenia našej vlasti udelil Minister vnútra SR pani Jozefíne Augustínovej Pamätnú medailu

k 70.výročiu Slovenského národného povstania a ukončenia
II. sv. vojny. Ocenenie prevzala jej dcéra pani Viera Burzová. Pani Augustínová zomrela 18.4.2015 - pozn. redakcie.
Príďte darovať krv!
NTS Trenčín a iniciátori darcovstva krvi v Podolí Vás pozývajú 22. júna 2015 od 8:00 – 10:00 hod. do Kultúrneho domu v
Podolí darovať krv. Tí, ktorí môžete, príďte darovať túto vzácnu
tekutinu. Pre darcov bude pripravené občerstvenie. Darovanie
zorganizovala pani Sylvia Maráková za čo jej patrí poďakovanie.
Oslavy Dňa matiek
ZŠ s MŠ a obec Podolie pozývajú občanov do KD v Podolí
na oslavu Dňa matiek, ktorá bude v nedeľu 10.5.2015 o 15.
hod. v KD. Vystúpia deti z materskej a základnej školy v Podolí.
Výstava detských vyšívaných paplónikov
S oslavami Dňa matiek obec Podolie uskutoční výstavku
vyšívaných paplónikov do detských kočíkov a zavinovačiek.
Prosíme tých, ktorí majú doma ešte odložené vyšívané detské
paplóniky, aby ich priniesli na obecný úrad v Podolí.
Furmanské preteky
Obec Podolie a PD Podolie vás pozývajú na furmanské preteky, ktoré sa uskutočnia 27. júna 2015 na štadióne v Podolí.

⚫ PODOLSKÝ CHÝRNIK ⚫
VÍTAME DO ŽIVOTA
Damián Dvoran, č. 409
Nela Parčiová, č. 291
Matej Moravanský, č. 760
Mathias Petruš, č. 956

NA SPOLOČNÚ CESTU ŽIVOTOM VYKROČILI
Ondrej Michalec a Kristína Plichtová, č. 309
Jozef Jaromerský a Nikola Humelová, č. 391
Tomáš Petrovič a Monika Gajdošechová, č. 690

ROZLÚČILI SME SA
Hantáková Mária, č. 217
Macháčová Cecília, č. 730
Vičíková Anna, č. 894
Rajnohová Anna, č. 962
Toráčová Marta, č. 104
Bublavá Jolana, č. 701
Masár Ján, č. 728
Augustínová Jozefína, č. 823
Jurigová Mária, č. 399
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ŠPORT
FUTSALOVÝ KLUB DRAGONS PODOLIE
PODOLIE VÍŤAZOM OPENLIGY!
Súťažný ročník 2014/2015 bol pre podolských futsalistov už štvrtým ročníkom
v druhej najvyššej súťaži na Slovensku.
Za toto obdobie spravili hráči míľové kroky
vpred vo výkonnosti a ďalšom futsalovom
raste. V minulom roku sa všetci tešili z krásneho 5. miesta, no tento raz boli ciele o niečo vyššie. „Ak chceme rásť a posúvať sa vpred, treba si
vždy stanoviť náročnejšie ciele, ktoré chceme dosiahnuť“,
zhodnotil predseda klubu Rasťo Bobocký. Tie sa nakoniec podarilo prekonať a Podolie sa stalo VÍŤAZOM II. slovenskej futsalovej ligy a zabezpečilo si účasť v bojoch o Extraligu, čo
je najvyššia súťaž na Slovensku. Prvý raz v histórii futsalu na
Slovensku sa môže v tejto súťaži predstaviť aj dedina. Veríme,
že sa to našim hráčom podarí a budú tak reprezentovať našu
obec na najvyššej úrovni.
Klub vstupoval do uplynulej súťaže s menšími zmenami.
Prvou bola zmena na trénerskom poste, keď Jozefa Vrbu vystriedal bývalý hráč OŠK Podolie, Miroslav Ostrenka. Druhou
bola zmena pôsobiska. Z piešťanskej haly sa futsalisti presunuli späť do novomestskej, kde sa vždy cítili ako doma. V kádri sa
tiež udiali malé zmeny. Ten posilnili zvučné mená ako Jaroslav
Prekop - bývalý corgoňligový hráč Tatrana Prešov, Martin Madro- bývalý extraligový a futsalový reprezentant. Ďalej to boli Ján
Tuka, Milan Jurčo, obaja z Nového Mesta a na brankárskom
poste to vyskúšal aj Lukáš Horváth
z Častkoviec.
Od úvodných
zápasov bolo
zrejmé,
že
Podolie bude
hrať o špicu Openligy.
Séria piatich
víťazstiev v
rade nás stavala do pozície favorita, hoci sa tak nik necítil. Prvú
prehru hráči zaznamenali až v 8. kole, keď podľahli Púchovu
8:5. Prvenstvo si však pred Vianocami upevnili víťazstvom nad
Banskou Bystricou 8:3. Po novom roku sa predstavili na domácej palubovke v sérii piatich zápasov, v ktorých nepoznali
slovo prehra. Tým si upevňovali prvú priečku a kráčali tak za
vytúženým historickým úspechom, ktorým bolo vyhrať Openligu. To sa stalo 14.3.2015 v domácom zápase proti Púchovu a
po víťazstve 7:1 vypukli v novomestskej hale oslavy z druholigového titulu.
Celková bilancia klubu v súťaži: zo 16 zápasov sme 13krát vyhrali a 3-krát prehrali. Skóre 97:57 ukázalo, že máme
najlepšiu obranu v lige a so ziskom 39 bodov sme skončili s
5-bodovým náskokom pred Púchovom. Po skončení súťaže
bol náš klub vyhodnotení ako najlepší v tabuľke fair-play. Najlepším strelcom klubu a ligy sa stal náš kapitán a reprezentant
SR Martin Směřička s 22 gólmi.
Dragons Podolie si týmto víťazstvom zabezpečilo účasť v
baráži , čiže bojoch o Extraligu. Tá sa bude hrať 8. a 9. mája.
Sme veľmi radi, že sa nám podaril dosiahnuť tento historický úspech. Sme šťastní, že môžeme robiť dobré meno našej

obci Podolie. Veríme, že sa nám podarí uspieť v baráži a dostaneme sa tak do najvyššej celoslovenskej súťaže. Tým by
sa začala nová éra podolského futsalu. Zostávame však stále
nohami na zemi, lebo vieme, že to nebudeme mať vôbec jednoduché. Spomínanú baráž sa budeme snažiť organizovať v
Novom Meste n. V. Robíme všetky potrebné kroky, aby sme sa
tak mohli odvďačiť našim fanúšikom a aby nás mohli aj v tejto
dôležitej časti podporiť a sláviť spoločne s nami úspech.

Na záver sa chceme ešte poďakovať všetkým sponzorom,
ktorí nás ﬁnančne alebo aj iným spôsobom podporovali a pomohli vytvoriť pre hráčov výborné podmienky na fungovanie.
Menovite ďakujeme hlavne Obci Podolie za dotáciu, Jánovi
Bobockému, Ivanovi Bobockému, Jaroslavovi Čechvalovi,
Ivanovi Piscovi ml., ﬁrme Royaldom, spoločnosti Sportika, ktorá nám zasponzorovala novú sadu dresov, Pavlovi Gurišovi
(Etna), ktorý zabezpečoval občerstvenie po zápasoch. V neposlednom rade ďakujeme všetkým usporiadateľom, ktorí sa
podieľali na organizácii domácich zápasov. Bez nich by sme to
tiež nezvládli.
Na víťazstve v lige sa pričinili títo hráči: Brankári: Bobocký
I., Trebatický M., Horváth L., Kyselica O.
Hráči: Bobocký R., Pyšný D., Makara G., Směřička M., Halás J., Šimor J., Líška P., Madro M., Prekop J., Lackovič L.,
Jurčo M., Tuka J., Drexler A.
DORAST OŠK PODOLIE, JAR 2015
S prípravou na jarnú časť súťažného ročníka 2014/2015
sme začali v polovici januára. Všetky tréningy sme absolvovali
v domácich podmienkach. Piatkové tréningy boli v telocvični
základnej školy. Taktiež aj prípravné zápasy sa odohrali na domácej pôde, okrem jedného proti dorastu AFC Nové Mesto n/V
ktorý sa hral na umelej tráve v Novom Meste n.V.
Súťaž sa začala hrať 22.3.2015 iným systémom ako jesenná časť. Na jeseň sa hrala 6. liga OBFZ Trenčín rozdelená
na severnú a južnú časť, v ktorej sme boli zaradení aj my. Po
jej skončení postúpili z každej skupiny iba prvé štyri mužstvá
do playoff a budú hrať medzi sebou o celkového víťaza OBFZ
Trenčín. Keďže my sme skončili pod čiarou postupu, budeme
bojovať o víťaza 6. ligy juh.
Prvé kolo sme cestovali do Brezovej, kde sme uhrali cennú
remízu 2 : 2. O víťazstvo sme prišli tesne pred koncom zápasu.
Autormi našich gólov bol Hargaš a Ferenčík. Dňa 29. marca
sme odohrali druhé jarné kolo na domácej pôde, proti Kočovciam a vyhrali sme 3 : 2. Dvakrát sa presadil Kolenčík a jeden gól
dal Hargaš. Tretie kolo sa malo hrať 5.4. proti Bzinciam p.J., no
žiaľ zaúradovalo počasie a celé kolo bolo zrušené. Dohrávať
sa bude 1. mája. Štvrté kolo ktoré sme mali odohrať v Považanoch, no žiaľ tie sa po zime zo súťaže odhlásili.
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Ako vidieť aj na výsledkoch, či už v príprave alebo v majstrovských zápasoch, toto mužstvo má správny smer. Pravidlá
ktoré sme si stanovili v jesennej časti, sa stále dodržujú. Som
veľmi rád že náš kolektív sa znovu rozšíril o ďalších dvoch talentovaných hráčov. Sú to Pavel Jeřala, brankár a Filip Ferenčík, útočník. Takisto sa po dlhom čase doplnil realizačný tím.
Vedúci mužstva je Jozef Jeřala a lekárom Eva Janicová. Trénerom je Rudolf Bobocký. Káder mužstva tvorí 20 hráčov.

né neustále zaisťovať chod OŠK, zabezpečovať ekonomické
vykrytie potrieb. V súčasnej dobe je to na pleciach len dvoch
členov vedenia a to na Stanislavovi Radošinskom a Františkovi
Krajčíkovi. Vieme, že problémy sú všade, ale aby sa prekonávali, aby futbal napredoval, musí tu byť i partia sponzorov, ktorí
budú nápomocní nášmu OŠK. Neustále je to horšie a horšie,
veď sa pozrime, koľko bývalých futbalistov sa chodí pozerať na
zápasy, koľko je ich ochotných byť nápomocní pri zabezpečení
chodu OŠK? Vieme, že momentálne nehráme veľmi kvalitný
futbal, skôr sa od zápasu po zápas trápime, ale tento čas treba
prekonať a výsledok príde, musíme byť trpezliví.
Káder mužstva Dospelých momentálne tvoria: Brankári Lukáš Moravčík a Braňo Palkech. Hráči: Juraj Uhlík, Milan
Ohrablo, Marián Straka, Roman Červeňanský, Adam Moravčík, Ivan Balcir, Stanislav Hlaváč, Martin Červeňanský, Róbert
Augustín, Martin Gúčik, Marek Udržal, Tomáš Bobocký, Daniel
Pyšný, Roman Bíro, Lukáš Moravčik, Andrej Herák.
Piata liga je kvalitná súťaž a pre nás ideálna. Musíme preto
všetci, fanúšikovia, sponzori, hráči, spojiť svoje sily k úspešnému cieľu. Bude to ťažké?
OCENENÝ ZA DLHOROČNÚ ŠPOROTVÚ ČINNOSŤ
V roku 2015 je tomu 20 rokov
čo sa Rudolf Bobocký v Podolí za-

Brankári: Pavel Jeřala a Lukáš Čechvala.
Hráči do poľa: Filip Ferenčík, Matej Šenkarčin, Filip Halienka,
Samuel Červeňanský, Matúš Kolenčík, Branislav Palkech,
Martin Holubec, Lukáš Strapatý, Mário Hanic, Enrico Čechvala,
Roman Hargaš, Adrian Macháč, Kamil Prokop, Patrik Bobocký,
Martin Majdiš, Ivan Makara, David Mihočka a Ján Čechvala.
Touto cestou chcem poďakovať obci Podolie, starostke Mgr.
Anne Čechvalovej, prezidentovi klubu Stanislavovi Radošinskému a Miroslavovi Mrekajovi za podporunášho mužstva.
Rudolf Bobocký
DOSPELÍ V. LIGA SEVER
Zimná príprava na jarnú časť súťažného ročníka 2014/2015
začala v sobotu 11.1.2015. Celú prípravu sme robili v domácich podmienkach. Prípravné zápasy sa hrali na umelej tráve v Novom Meste nad Váhom a Piešťanoch. Súpermi nám
boli mužstvá Starej Turej, Nové Mesto n.V. dorast, Častkovce,
Chocholná Velčice, Čachtice, Radošina, Trenčianske Stankovce, Lednické Rovné. Bilancia prípravných zápasov je 2 víťazstvá, 1 remíza a 5 prehier. Nie je to lichotivé, ale taká je realita.
Boli zápasy, kedy sme nastúpili desiati alebo bez náhradníka.
Na trénerskom poste nastala zmena, keď trénera Kravárika
vystriedal náš dlhoročný brankár Braňo Palkech. Zmeny a
dosť veľké nastali i v samotnom kádri hráčov. Svoju futbalovú
činnosť ukončili bratia Martin Hrušovský a Róbert Hrušovský,
tiež Alino Ščepko. Uvedeným hráčom týmto ďakujeme za ich
dlhodobú a úspešnú kariéru a prezentáciu nášho futbalu, oﬁciálna rozlúčka s menovanými sa však ešte len chystá. V kádri
mužstva za posledný rok nastalo veľa zmien a týchto hráčov
sa ešte nepodarilo nahradiť. S futbalom tiež skončili Miloš
Klčo, Viliam Toráč, Martin Bartek, hráči, ktorí boli mladí, bola
v nich záruka budúcej kvality nášho futbalu a mali byť oporou
nášho mužstva. Ako vidíte z mužstva odišlo naraz šesť hráčov
a týchto sa ešte nepodarilo nahradiť. Vedenie, hlavne Stanislav
Radošinský, nemá čarodejný prútik. Preto je situácia dosť zložitá a komplikovaná. Ďalej je na každý domáci zápas problém
zaistiť desať usporiadateľov, mužstvo Dospelých nemá svojho
vedúceho a zastupuje ho teraz Rudolf Bobocký. Tiež je potreb-

čal venovať mládeži ako tréner futbalu. Za tú dobu prešiel všetkými
vekovými kategóriami. Začínal s
futbalovou prípravkou, ďalej prišli
na rad mladší žiaci, starší žiaci,
dorast a post vedúceho mužstva
pri dospelých. V súčasnosti je
trénerom dorastu OŠK Podolie,
tajomníkom klubu a manažér ISSF
(Informačný systém Slovenského
futbalu). Počas tohto obdobia bol
aj niekoľko krát ocenený za túto činnosť. V roku 2004 prevzal z rúk vtedajšieho predsedu OBFZ Trenčín pána Štefana Kolárika medailu za rozvoj športu. V roku 2010 mu bol
udelený pamätný list od obce Podolie za rozvoj športu. A
minulý rok mu obec Podolie udelila cenu obce za rozvoj
mládežníckeho futbalu. Rudko, ďakujeme Ti.
OŠK Podolie
Vodomerné šachty
Na verejnom zhromaždení, ktoré bolo zvolané k výstavbe vodovodu Obec Podolie ponúkla pomoc občanom pri realizácii vodovodných prípojok tak, že kto bude mať záujem
objednáme do obce vodomerné šachty pre našich občanov
a za cenu, ktorú nám dá predajca, ich bude aj obec predávať ďalej našim občanom. Šachty sú plastové, vyrobené rotačným odlievaním, bez spojov, švov, bez vnútorného
pnutia a tvarovou pamäťou výrobku. Šachta je s plastovým
poklopom s nosnosťou do 200 kg a nesmie byť namontovaná v jazdnom pruhu. Cena jednej šachty aj s dovozom do
Podolia bude do 309,- €.
V najbližších dňoch oslovíme záujemcov, ktorí si šachty
objednali, aby uhradili cenu za šachtu do pokladne obce
alebo na jej účet. Po zaplatení im bude odovzdaná vodomerná šachta .
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