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Bezplatne

DOKLADY NARODENÉHO V BETLEHEMSKÝCH JASLIACH
Ak by sa Mesiáš - Ježiš Kristus narodil dnes, bolo by mu pridelené
rodné číslo a ďalšie kódy identity. Ak by sa chcel Ježiš ako dvanásťročný vybrať s Máriou a Jozefom na Púť, musel by si vybaviť pas (možno
aj s biometrickými parametrami).
Ale u Boha - Pána dejín neplatí žiadne „ak“. On je Tvorcom dejín. On
je ich stredobodom a naplnením. Narodenie jeho Syna – Vianoce –
predelilo letopočet. Až do konca čias sa bude hovoriť: „pred narodením
Krista“ a „po narodení Krista“.
Ak my nahliadneme do svojich dokladov zistíme, že všetci tam máme
dátum narodenia z čias po narodení Krista. A ak zodvihneme pohľad
„nad seba“, uvidíme, že svet je v pohybe, ľudstvo je v kŕčoch, v zmätku
a bojoch, stalo sa utečencom na planéte. A o zemetraseniach a turbulenciách v ľudských srdciach nezačínam ani písať.
Kam isť? Kam sa vybrať? Pobrať sa s pastiermi? Nasledujúc hviezdu
pridať sa k trom mudrcom od východu? Nezabúdajme na kresťanov
z Východu! Vydajme sa na cestu! Vykročme na pochod nádeje! Žime
vieru! Staňme sa nie utečencami sveta ale učeníkmi betlehemského
Dieťaťa!
Z evanjelia vieme, že sa išli dať „zapísať“ do Betlehema a preto sa toto
malé provinčné mestečko stalo miestom narodenia Božieho Syna. Tak
predsa bol Mesiáš niekde zapísaný? Zrejme len napísali: Jozef a jeho manželka Mária, ktorá je v požehnanom stave.
Nech Vianoce „píšu“ v našom srdci! A my porozmýšľajme v tomto svätom čase, či chceme zapísať Ježiša hlbšie do svojho srdca!?
On ho pozná. Pozná naše srdce lepšie ako my svoje doklady. Nadišiel čas zapísania...
Štefan Šoka, duchovný otec farnosti
Vážení spoluobčania!
Ako v každom čísle Podolských novín, tak aj v tomto, vám prinášame informácie, čo sa v našej obci urobilo, aké akcie sa uskutočnili a čo plánuje obec robiť v nasledujúcom roku. Niektoré menšie uskutočnené akcie popisujeme aj na ďalších stránkach
týchto novín.
Pre mladých športovcov sme postavili workoutové ihrisko, kde môžu naši občania, ktorých baví cvičenie vonku, tráviť svoj
voľný čas.
V obci sa dokončuje budovanie verejného vodovodu a aj obec urobila vodovodné prípojky k svojim objektom. Zatiaľ na zimu
zostávajú nedoasfaltované časti miestnych komunikácií a chodníkov, ktoré príde zhotoviteľ zaasfaltovať až na jar, pretože
obaľovanú drť teraz nevyrábajú a v zime sa toto robiť nedá.
V lete sa uskutočnilo prerokovanie ROEP, kde mali naši občania ale i obec možnosť dať do právneho stavu svoje pozemky.
Momentálne Okresný úrad v Novom Meste nad Váhom, katastrálny odbor, zapisuje údaje z ROEP - u do evidencie nehnuteľností. Po ukončení ROEP zintenzívnime výkup pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu, prípadne urobíme za týmto cieľom
i malé pozemkové úpravy. Samozrejme všetko v súlade s našim schváleným územným plánom. Tiež chceme i pokračovať vo
výstavbe bytových domov.
V tomto roku sme začali s novou tradíciou mobilného odberu krvi priamo v našej obci, uskutočnil sa už dvakrát. Odber sa stretol
s veľkým záujmom, čomu svedčila dobrá účasťou darcov. Za organizovanie odberu ďakujeme pani Silvii Marákovej a jej rodine.
V našej knižnici sa začali stretávať mamy so svojimi deťmi. Vďaka hlavnej organizátorke, pani Miroslave Gúčikovej, boli tiež
vytriedené staré knihy, doplnené novými a pribudli aj nové spoločenské hry. Za organizovanie oživenie našej knižnice patrí pani
Gúčikovej veľká vďaka.
Na Kopaniciach sa vďaka pánovi Bohumilovi Čechvalovi skultúrnili autobusové zastávky a v budúcom roku budeme v tejto
činnosti pokračovať. Na kopaniciach na "otoči" i v obci na hlavnej ceste, budú staré plechové zastávky vymenené za nové.
V októbri tohto roku obec podala piaty krát žiadosť o nenávratný finančný prostriedok na získanie peňazí na vybudovanie
kanalizácie v našej obci a v Očkove. V súčasnosti sa realizuje verejné obstarávanie na stavebnú firmu, ktorá by mala v prípade
pridelenia finančných prostriedkov stavbu realizovať. Samotné verejné obstarávanie robí firma eBiz s.r.o. Trnava. Možno si
niektorí z vás dajú otázku, načo robíme verejné obstarávanie (ktoré vôbec nie je lacné), keď nevieme či získame peniaze na
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kanalizáciu. Avšak podmienkou podania žiadosti je začaté verejné obstarávanie aj keď nevieme, či peniaze dostaneme.
Po ukončení budovania verejného vodovodu a kanalizácie budeme môcť opäť vrátiť obci pekný vzhľad, hlavne rekonštrukciou
chodníkov, ciest, kanálov i výsadbou verejných priestranstiev. Na túto fázu skrášlenia obce sa už všetci tešíme.
Momentálne súťažíme aj dodávateľa na projekt na domu smútku, ktorý chceme v budúcom roku rekonštruovať. Obec pripravuje projektovú dokumentáciu k vyhláseným výzvam z fondov EU a to projekt na zateplenie, výmenu okien kultúrneho domu
a rekonštrukciu kúrenia a projekt výmeny okien, zateplenie a vybudovanie nového kúrenia v materskej škole.
Obec Podolie vybavuje územné rozhodnutie a stavebné povolenie na výstavbu cyklistického chodníka Podolie – Častkovce
– Čachtice. Územné rozhodnutie je už vydané a momentálne je vyhlásené stavebné konanie. Taktiež nás ešte čaká verejné
obstarávanie na dodávateľa stavby tohto cyklistického chodníka. Stavbu bude financovať naše Regionálne združenie obcí
DUBOVÁ s prispením obcí Podolie, Častkovce a Čachtice, ktoré bude tento chodník spájať.
Poslanci obecného zastupiteľstva tiež rozhodli o zatvorení zberného dvora v Hlbokej. Už sa začal zavážať hlinou. Zberný dvor
bude otvorený na inom, občanom dostupnom a kontrolovanom mieste.
Plánov na rozvoj obce, ktoré si môžete bližšie pozrieť v rozpočte obce na rok 2016 alebo vo výhľadovom Pláne rozvoja obce
do roku 2023, je veľa, ale veľa z nich je podmienených získaním aj nenávratných finančných prostriedkov.
Určite sa nevyhneme bankovému úveru, bez ktorého sa nedá robiť v obci žiadna väčšia investícia, ale žiaľ kanalizáciu z vlastných zdrojov nie je možné vybudovať.
Na záver chcem poďakovať všetkým poslancom, aktívnym občanom, pracovníkom, ktorí robia viac ako by museli, za ich obetavosť a angažovanosť, čím prispievajú k rozvoju našej obce.
Vianoce sú predo dvermi, tešíme sa na príchod nášho Spasiteľa, na stretnutia s našimi najbližšími a na všetko čo tieto sviatky prinášajú, prežite ich v láske a radosti. Tiež v novom roku veľa Božieho požehnania, zdravia a pokoja Vám úprimne praje
starostka obce Anna Čechvalová.

INFORMÁCIA O UZNESENIACH OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PODOLÍ
Obecné zastupiteľstvo 25.6.2015
Uznesenie 20/2015
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje program dnešného
zasadnutia.
Uznesenie 21/2015
Obecné zastupiteľstvo v Podolí berie na vedomie správu
o plnení uznesení.
Uznesenie 22/2015
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje Kúpnu zmluvu medzi Obcou Podolie ako kupujúcou a medzi predávajúcimi: 1.
Dagmar Dankovou, 2. Miroslavom Danekom, bytom Podolie
467 a 3. Lýdiou Zajacovou, rod. Dankovou, bytom Kapišová č.
38. Kupujúca kupuje od predávajúcich p.č. 922 v k.ú. Podolie
o výmere 65 m2 v podiely 1/1 za cenu 204 Eur. Peniaze za
nehnuteľnosť budú vyplatené predávajúcim pri podpise zmluvy.
Uznesenie 23/2015
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje výšku dotácií pre :
a/ Záhradková osada Chmelovica Podolie 300 Eur
b/ Základná organizácia chovateľov poštových holubov 200 Eur
c/ Futsalový klub Dragons 500 Eur
Uznesenie 24/2015
a/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad a zároveň potvrdzuje rozpočet za rok 2014.
b) Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo
výške 37 409,43 Eur.
Uznesenie 25/2015
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje rozšírenie živnosti
pre obec Podolie – Správa bytového fondu.
Uznesenie 26/2015
Obecné zastupiteľstvo v Podolí – určuje v zmysle § 11, odst. 4,
písm. i/, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších predpisov a podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových podmienkach starostov a primátorov miest, v znení neskorších predpisov plat starostke obce
ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za
predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4, ods. 1,
bod 3, zákona č. 253/1994 Z. z., v znení neskorších predpisov,
čo v podmienkach obce je 1,98 násobok, zvýšeného o 36,8 %,

v zmysle § 4, ods. 2, zákona č. 253/1994 Z.z., v znení neskorších predpisov.
Uznesenie 27/2015
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje Plán činnosti Hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2015.
Zodpovedná:
Uznesenie 28/2015
Obecné zastupiteľstvo v Podolí súhlasí s návrhom na likvidáciu
zberného dvora v Hlbokej. Zber zabezpečí Obec Podolie na
inom mieste.
Uznesenie 29/2015
Obecné zastupiteľstvo v Podolí berie na vedomie správu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii funkcionárov obce o tom, že verejný funkcionár obce podal oznámenie
funkcii, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných
funkcionárov obce za rok 2014 v stanovenom termíne v súlade
s ústavným zákonom NR SR č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov.
Obecné zastupiteľstvo zo dňa 28.9.2015
Uznesenie 30/2015
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje predloženie ŽoNFP
na RO pre OP KŽP
názov projektu: Vybudovanie a využívanie stokovej siete
v aglomerácií obcí Podolie a Očkov
- výška celkových výdavkov na projekt: 6 171 167,97 EUR
s DPH, - výška celkových oprávnených výdavkov na projekt:
6 171 167,97 EUR s DPH, - výška celkového spoluﬁnancovania vo výške 5 % z celkových nákladov oprávnených výdavkov predstavuje: 308 558,40 EUR s DPH, - žiadaná výšku
NFP 5 862 609,57 Eur s DPH, - spôsob ﬁnancovania projektu:
kombinácia vlastných zdrojov a cudzích /úverových/ zdrojov, kód výzvy v rámci ktorej bude ŽoNFP predložená: OPKZP-PO1-SC121/122-2015.
Uznesenie 31/2015
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje Nájomnú zmluvu
pre Luciu Slimákovú , bytom Podolie č. 647 na prenájom kvetinárstva v bytovom dome č.526.
Uznesenie 32/2015
Obecné zastupiteľstvo
 berie na vedomie výsledky kontroly NKÚ zameranej na kon-
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trolu vynakladania verejných prostriedkov na nájomné byty vo
vlastníctve miest a obcí a ich využitie
 schvaľuje navrhnuté opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov
Uznesenie 33/2015
Obecné zastupiteľstvo v Podolí v nadväznosti na uznesenie
č. 163/2009 schvaľuje vysporiadanie parciel pod miestnymi
komunikáciami podľa GP č.225-1/2009 a GP č. 225-159/2009
v rámci Registra obnovenej evidencie pozemkov.
Obecného zastupiteľstvo zo dňa 11.12.2015
Uznesenie 34/2015
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje program dnešného
zasadnutia.
Uznesenie 35/2015
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN
č. 1/2011 o nájomných bytoch, kde sa v záverečnom ustanovení §8 vypúšťa bod 1, ostatné body sa prečíslujú.
Uznesenie 36/2015
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje Dodatok č. 2 k VZN
č. 2/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosti škôl a školských zariadení v obci Podolie
Uznesenie 37/2015
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN
č. 1/2012 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Zápis dieťaťa
do 1. ročníka sa vykoná v priestoroch ZŠ s MŠ Podolie č. 804
v prvý pondelok v mesiaci apríl, ktorý predchádza začiatku
školského roka, v ktorom má dieťa plniť povinnú školskú dochádzku.
Uznesenie 38/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č. 3 k VZN 3/2011
o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné
odpady, sa do §12 bod 4 dopĺňa písm. d) kde sa stanovuje
sadzba za stavebný odpad na občana 0, 055 €/kg.
Uznesenie 39/2015
Obecné zastupiteľstvo v Podolí uznáva ﬁnančný nárok pani
Anny Hluzinovej, bytom Bašovce č. 81 a schvaľuje ﬁnančnú
náhradu vo výške 250,- € za pozemok o výmere 228 m2 , ktorý sa nachádza pod futbalovým štadiónom. parcela číslo 2063
a 2064, Lv č.1, na ktorých je postavený štadión OŠK v obci Podolie. Suma bude vyplatená pani Anne Hluzinovej z pokladne
obce. Odôvodnenie: Žiadateľka Anna Hluzinová požiadala 28.
marca 1991, v zákonnej lehote, (zák. lehota do 31.12.1992)
obec Podolie podľa zák. č. 229/1991 Zb. o ﬁnančnú náhradu
za pozemok, ktorý jej bol podľa tohto zákona odobraný. Žiadateľka bola podielovou spoluvlastníčkou p.č. 2484, zapísaná PK
vl. č. 866 k.ú. Podolie . V roku 1993 a 1995 žiadateľka opäť požadovala ﬁnančné vyrovnanie za svoj pozemok. Obec ponúkla
pani Hluzinovej náhradnú pôdu, ktorú odmietla, a preto jej
podľa vyššie uvedeného zákona (§11 ods. 2) patrí náhrada
v peniazoch. Obecné zastupiteľstvo v Podolí súhlasí s vyplatením podielu – pre pani Annu Hluzinovú, Bašovce 81.
Uznesenie 40/2015
Obecné zastupiteľstvo v Podolí súhlasí s odpredajom časti
obecnej parcely 602/2 o výmere 38 m2 - časť rod. domu č.
55 a podbránie a parcely č. 602/3 o výmere 47 m2 - predzáhradka, ktoré boli vytvorené GP č. 148/2015 Ing. Borisom
Horňákom z neknihovanej p. č. 910/3 pre pána Vladimíra Palkecha a manželku Ivetu Palkechovú, obaja bytom Podolie 55.
A schvaľuje kúpnu zmluvu za týchto podmienok. Cena za 1 m2
je 3,33 €. Za 85 m2 zaplatia kupujúci 283, 05 €. Obecné zastupiteľstvo odsúhlasuje predaj s tým, že kupujúci uzatvoria zmluvu
o vecnom bremene s právom prechodu a prejazdu na parcelu
č. 602/2 pre spoluvlastníkov nehnuteľností nachádzajúcich sa
vo dvore a záhrade žiadateľov. V prípade, ak kupujúci zamedzia vstupu vlastníkom na tieto pozemky, má obec právo od tejto
schválenej zmluvy kedykoľvek odstúpiť. Čiastku za predávanú

nehnuteľnosť zaplatia kupujúci do 14 dní po podpise zmluvy
do pokladne obce alebo na účet obce: 5806138001/5600. Odpredaj sa uskutočňuje na základe § 9a ods. 8 písm. b/ zákona
č. 138/1991 Zb,. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov.
Uznesenie 41/2015
Obecné zastupiteľstvo v Podolí súhlasí s odpredajom časti
obecnej parcely č. 795/2 o výmere 47 m2 a p. č. 796/3 o výmere
18 m2 pre Ivana Palkecha v 1/4, Podolie 529, Boženu Krajčovicovú v 1/4, Podolie 522, Rudolfa Palkecha v 1/4, bytom Podolie
č. 380, Mgr. Zdenku Palkechovú v 1/4, bytom Hálova 1075/15,
Bratislava. Podľa GP č. 34493958 parcely 793/2 a 796/3 boli
vytvorené z nekn. p. č. 910/14, ktorá je vo vlastníctve obce
Podolie. Cena za 1 m2 je 3,33 €. Za 65 m2 zaplatia kupujúci
216,45 €. Čiastku za predávanú nehnuteľnosť zaplatia kupujúci do 14 dní po podpise zmluvy do pokladne obce alebo na účet
obce: 5806138001/5600. Odpredaj sa uskutočňuje na základe
§ 9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,
v znení neskorších predpisov.
Uznesenie 42/2015
Obecné zastupiteľstvo v Podolí súhlasí s odpredajom obecnej parcely č. 1191/2 o výmere 44 m2, k.ú. Podolie pre pani
Máriu Skovajsovú, Podolie č. 250. Cena za 1 m2 je 3,33 €.
Za 44 m2 zaplatí kupujúca 146,52 €. Čiastku za predávanú
nehnuteľnosť zaplatí kupujúca do 14 dní po podpise zmluvy
do pokladne obce alebo na účet obce: 5806138001/5600. Odpredaj sa uskutočňuje na základe § 9a, ods. 8 písm. b/ zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov.
Uznesenie 43/2015
Obecné zastupiteľstvo v Podolí predbežne súhlasí s odpredajom časti obecnej parcely č. 685/1, k.ú. Podolie, pre pána Milana Šnajdara, bytom Podolie za podmienky odčlenenia časti
parcely 685/1 geometrickým plánom potom, ako bude hranica
novovytvorenej parcely určená na mieste, stavebnou komisiou.
Uznesenie 44/2015
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje prenájom verejného
priestranstva pre Patrika Ohrablu, IČO 48 225 274, sídlo 916
22 Podolie 722. Prenajíma sa časť parcely č. 2007/4, k.ú. Podolie a časť parc. č. 680/7, spolu 24 m2, za účelom vybudovania letnej terasy na zväčšenie kapacity miest na sedenie v letných mesiacoch pre Bufet pod lipami v Podolí, Podolie 633.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výšku nájomného 3,30 € za
1m2 na 1 rok s úhradou vždy do 31.01. príslušného roka. Zmluva sa uzatvorí na dobu od 01.01.2016 do 30.06.2020. Prenájom sa uskutočňuje na základe § 9a, ods. 9 písm. c/ zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov
Uznesenie 45/2015
Obecné zastupiteľstvo v Podolí uznáva ﬁnančný nárok pani
Emílie Mišíkovej, bytom Podolie č. 526 a schvaľuje ﬁnančnú náhradu vo výške 160,- € za časť p. č. 2479, z ktorej bolo
osvedčením o vydržaní č. N 190/94, odčlenených 160 m2 do
p.č. 2746/2 a bol tu daný prísľub vyplatenia náhrady vlasníkom.
Jedná sa o pozemok okolo vodného vrtu za ihriskom.
Uznesenie 46/2015
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje Nájomnú zmluvu
na nájom nebytových priestorov – zubnej techniky na zdravotnom stredisku v Podolí 834, pre pani Janu Augustínovú, bytom Podolie č. 808. Doba nájmu sa stanovuje na dobu určitú
5 rokov. Ostatné podmienky zmluvy zostávajú tak, ako boli
v predchádzajúcej zmluve, ktorá skončila v mesiaci november
2015. Prenájom sa uskutočňuje na základe § 9a, ods. 9 písm.
c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších
predpisov.
Uznesenie 47/2015
Obecné zastupiteľstvo v Podolí súhlasí s výmenou vchodových dverí
do detskej ambulancie v Zdravotnom stredisku v Podolí s.č. 834.
Uznesenie 48/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie dotácií na rok
2015 pre: a) pre Futsalový klub Dragons Podolie vo výške
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2 000 €, b) OŠK Podolie vo výške 1 000 €. Žiadateľ, ktorému
bola poskytnutá dotácia na rok 2015 je povinný predložiť do
31.12.2015 vyúčtovanie dotácie – účtovníčke obce a hlavnému
kontrolórovi obce.
Uznesenie 49/2015
Obecné zastupiteľstvo v Podolí súhlasí s poskytnutím ﬁnančného príspevku pre Rímskokatolícku Cirkev, farnosť Podolie
845 vo výške 5 000,- €. Dotácia je určená na zakúpenie a osadenie nových kostolných lavíc do kostola sv. Juraja v Podolí.
Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia na rok 2015 je povinný predložiť do 31.12.2015 vyúčtovanie dotácie – účtovníčke obce a hlavnému kontrolórovi obce.
Uznesenie 50/2015
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje Zmluvu o združení
ﬁnančných prostriedkov medzi obcou Podolie a Kongregáciou
školských sestier DE NOTRE DAME, Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom. Obec Podolie poskytne ﬁnančný príspevok na
záujmové vzdelávanie mládeže v CVČ pre 2 žiakov. Výška príspevku na žiaka a rok podľa čl. III ods. 1. zmluvy je 71,50 €.
Výška celkového príspevku CVČ na rok 2016 podľa čl. II ods.
1 Zmluvy je 143,-€.
Uznesenie 51/2015
Obecné zastupiteľstvo v Podolí súhlasí s preklasiﬁkovaním
vlastných príjmov ZŠsMŠ Podolie z bežných na kapitálové vo
výške 2 278,48 €.
Uznesenie 52/2015
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje Nájomnú zmluvu na
byt č. 12 v bytovom dome č. 526, pre Emiliánu Martu Jecuškovú, bytom Potočná 38, Levoča.
Uznesenie 53/2015
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje konsolidovanú výročnú správu obce za rok 2014.
Uznesenie 54/2015
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje predložené zmeny
rozpočtu na rok 2015, ktoré sú prílohou tohto uznesenia.
Uznesenie 55/2015
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje rozpočet na rok 2016
s výhľadom na roky 2017 a 2017.
Uznesenie 56/2015
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje Programu rozvoja
obce na roky 2016 – 2023 s predloženými pripomienkami a doplnkami, prerokovanými 9.12.2015 tak, ako je priložený v prílohe tohto uznesenia.
Uznesenie 57/2015
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje predložený plán práce hlavného kontrolóra obce Podolie na 1 polrok 2015.
Uznesenie 58/2015
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje príspevok na počítačový
tomograf pre NsP Nové Mesto nad Váhom.
Uznesenie 59/2015
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje kúpu umývačky
riadu do školskej jedálne ZŠ s MŠ Podolie v cene do 4 000.- €
s DPH.
Rozpočet obce Podolie na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018
A.
Bežný rozpočet
Návrh
2016
1
100

200
300

výhľadovo rok
2017

výhľadovo
rok
2018

PRÍJMY
Bežné príjmy spolu
Daňové
Výnosy dane z príjmov
Daň z nehnuteľností
Dane za špeciﬁcké služby
Nedaňové

620 422,00
524 422,00
47 000,00
49 000,00
71 738,90

622 500,00
525 000,00
48 000,00
49 500,00
75 478,00

622 500,00
525 000,00
48 000,00
49 500,00
75 500,00

Granty a transfery
Ostatné
Škola, prenesené kompetencie
Vlastné príjmy ZŠ

362 000,00
10 000,00
352 000,00
12 500,00

365 000,00
15 000,00
350 000,00
12 500,00

370 000,00
20 000,00
350 000,00
12 500,00

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

620 422,00
71 738,90
362 000,00
12 500,00
1 066 660,90

622 500,00
75 478,00
365 000,00
12 500,00
1 062 978,00

622 500,00
75 500,00
370 000,00
12 500,00
1 068 000,00

2
600
610
620
631
632
633
634
635
636
637
637
641
642
644
651
651
651
651
651
651

B.
3
513002
513002
454001
513002
513002
453
4
821005
821005
821005
821005
821005
821005

C.
5
233001
322002
322002
322002
322002
322002
322002
322002
6
711001
717001
717001
717002
717002
711005
716
717001
713006
713006
717002
717002
717002

717002
717002
717002
717002
717002
717002
D.
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

VÝDAVKY
Bežné výdavky spolu
Mzdy
Poistné
Cestovné náhrady
Energie, komunikácie
Materiál
Dopravné
Rutinná a štandardná údržba
Nájomné
Služby
Výstavba 24 b.j. - spoluﬁnancovanie
Transfery v rámci verejnej správy
Transfery jednotlivcom a právnickým
osobám
Transfery neﬁnančným subjektom
Splácanie úrokov v tuzemsku
Splácanie úrokov ŠFRB - 15 b.j.
Splácanie úrokov ŠFRB - 24 b.j.,
2016-3mes
Splácanie úrokov - Slnečná ul.
Splácanie úrokov - kanalizácia
Splácanie úrokov - chodníky
BEŽNÉ ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY
SPOLU
Finančné operácie
PRÍJMOVÉ
Prijaté BÚ dlhodobé ŠFRB - 24 b.j.
Prijaté BÚ dlhodobý - kanalizácia
Prevod do RF
BÚ - Dom smútku
BÚ na chodníky
Zostatok z min.roka PK
VÝDAVKOVÉ
Splácanie dlhodobých úverov - Slnečná
Splácanie dlhodobých úverov zo ŠFRB
15 b.j.BD
Splácanie dlhodobých úverov zo ŠFRB
24 b.j.BD, 2016-3spl
Splácanie dlhodobých úverov
Kanalizácia
Splácanie dlhodobých úverov rekonštr. DS
Splácanie úveru na rekonštrukciu
chodníkov
Kapitálový rozpočet
PRÍJMY
Predaj pozemkov a stavieb
Dotácia na 24 b.j. MD SR
NFP z MŽP SR na kanalizáciu
Dotácia na infraštruktúru 24 b.j.
MDVRR
Dotácia z Enviro. fondu-solárny ohrev
ZŠ,štadión,ŠJ,MŠ
NFP-zateplenie KD, výmena okien,
rekonštrukcia UK
NFP-zateplenie MŠ, výmena okien,
rekonštrukcia UK
Dotácia na Multifunkčné ihrisko z UV
VÝDAVKY
Nákup pozemkov
Verejná kanalizácia.
Verejná kanalizácia 5% spoluﬁn.
Rekonštrukcia chodníkov
Rekonštrukcia domu smútku
Zmeny a doplnky územného plánu
Projektová dokumentácia na rekonštrukcie
Výstavba 24 b.j. - bytový dom
Infraštruktúra 24 b.j. Vlastné zdroje
Infraštruktúra 24 b.j. Cudzie zdroje
dot. MDVDR
Výstavba autobusových zastávok
Envirofond-solárny ohrev ZŠ,ŠJ,MŠ,štadión
Envirofond-solárny ohrev ZŠ,ŠJ,MŠ,štadión
-spoluﬁn.5%
NFP-zateplenie KD, výmena okien,
rekonštrukcia UK
Zateplenie KD, výmena okien, rekonštrukcia UK, spoluﬁn. 5%
NFP-zateplenie MŠ, výmena okien,
rekonštrukcia UK
Zateplenie MŠ, výmena okien, rekonštrukcia UK, spoluﬁn. 5%
Detské ihrisko
Multifunkčné ihrisko

88 400,00
30 888,00
150,00
65 000,00
30 000,00
7 600,00
30 000,00
400,00
75 000,00
0,00
600,00
28 000,00

90 000,00
32 400,00
200,00
70 000,00
35 000,00
7 800,00
37 000,00
500,00
80 000,00
0,00
600,00
25 000,00

92 000,00
33 120,00
200,00
70 000,00
35 000,00
8 000,00
43 150,00
500,00
85 000,00
0,00
700,00
28 000,00

700,00
11 186,90
4 689,90
1 887,00

700,00
16 689,00
4 689,00
7 450,00

700,00
16 534,00
4 689,00
7 295,00

60,00
2 800,00
1 750,00
367 924,90

0,00
2 800,00
1 750,00
395 889,00

0,00
2 800,00
1 750,00
412 904,00

1 292 950,00
755 950,00
300 000,00
82 000,00
155 000,00
0,00

60 000,00
0,00
0,00
20 000,00
40 000,00
0,00

62 693,00
0,00
0,00
22 693,00
40 000,00
0,00

75 980,00
25 500,00
15 825,00

64 656,00
0,00
15 825,00

64 656,00
0,00
15 825,00

4 725,00

18 899,00

18 899,00

0,00

40 000,00

40 000,00

19 930,00

19 932,00

19 932,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

7 038 268,00
35 000,00
407 050,00
5 700 000,00
8 500,00

34 000,00
34 000,00
0,00
0,00
0,00

30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00

296 718,00

0,00

0,00

332 500,00

0,00

0,00

218 500,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

8 447 724,00
5 000,00
5 700 000,00
300 000,00
35 000,00
200 000,00
2 500,00
47 840,00

186 433,00
20 000,00
95 433,00
0,00
35 000,00
0,00
0,00
30 000,00

173 133,00
12 700,00
95 433,00
0,00
35 000,00
0,00
0,00
30 000,00

1 163 100,00
4 300,00
8 500,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

3 000,00
296 718,00

0,00
0,00

0,00
0,00

15 616,00

0,00

0,00

332 500,00

0,00

0,00

17 500,00

0,00

0,00

218 500,00

0,00

0,00

11 500,00

0,00

0,00

6 150,00
80 000,00

6 000,00
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

506 250,00
352 000,00
154 250,00
12 500,00
1 066 660,90
367 924,90
1 292 950,00
75 980,00
7 038 268,00
8 447 724,00
506 250,00

510 000,00
355 000,00
155 000,00
12 500,00
1 062 978,00
395 889,00
60 000,00
64 656,00
34 000,00
186 433,00
510 000,00

510 000,00
355 000,00
155 000,00
12 500,00
1 068 000,00
412 904,00
62 693,00
64 656,00
30 000,00
173 133,00
510 000,00

PRÍJMY CELKOM
VÝDAVKY CELKOM
rozdiel medzi príjmami a výdavkami

9 397 878,90
9 397 878,90
0,00

1 156 978,00
1 156 978,00
0,00

1 160 693,00
1 160 693,00
0,00

Rozpočet schálený OZ dňa 11.12.2015 uznesením číslo 55/2015
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REDAKČNÁ RADA INFORMUJE O AKCIÁCH V OBCI
HODY V PODOLÍ 26. APRÍLA 2015
Podolanci už začali hodovať v sobotu. Už sa vozili na kolotočoch,
boli si v našom kine pozrieť ﬁlmy. Najprv sa premietali ﬁlmy pre
deti. Deti s rodičmi zaplnili takmer celé kino, len málo miest zostalo voľných. Premietanie otvorila pani starostka obce Anna Čechvalová, ktorá tiež poďakovala pánovi Verešovi z Piešťan, že
nám ﬁlmy priniesol a premietol. Pre dospelých potom premietal
ﬁlm Auto zabijak, réžia Tarantíno. Večer bola diskotéka v KD.
V nedeľu začali hody
slávnostnou sv. omšou,
ktorú sprevádzala Dychová hudba Podolanka. Od
rána bol otvorený Park
miniatúr, na obed dievčatá z Jazdeckého oddielu
PD podolie nosili deti na
koníkoch. Od 15. hodiny začala hrať v Parku miniatúr DH Březovjané, ktorá zaujala poslucháčov krásnymi moravskými piesňami
a vynikajúcimi spevákmi. V prestávke koncertu pán Juraj Hlatký
so starostkou obce A. Čechvalovou prestrihli pásku na novom
modely hradu Slanec. Je to už 54. model hradu v Parku miniatúr.
Pán Hlatký poinformoval v krátkosti o pôvode hradu Slanec a

VO ŠTVRTOK 30.4.2015, V PREDVEČER
1. MÁJA SME PRED KD POSTAVILI VYSOKÝ MÁJ
Dievčatá prišli stužkami ozdobiť máj, ktorý chlapi za pomoci
žeriavu potom postavili pred KD, pre všetky dievčatá v dedine. Ku zábave nám hrala DH Podolanka a obec podávala
občerstvenie pred dospelých i pre deti. Ďakujeme všetkým,
ktorí sa stavania MÁJa zúčastnili.

oboznámil prítomných o ďalšom pripravovanom projekte, ktorým
bude Bojnický zámok. Pani starostka zablahoželala k novému

exponátu a poďakovala pánu Hlatkému za propagáciu Podolia,
pretože každoročne navštívi PM 20 tis. návštevníkov. Počas
tohtoročných hodov v areáli PM pribudli diela nášho rezbára
pána Chromeka. Návštevníci obdivovali krásnu rezbársku prácu "múdru" sovu a veľkého draka. Radostné hody mali aj naši
futbalisti a ich fanúšikovia, pretože Podolie vyhralo nad Starou
Turou 1:0. Všetkým, ktorí sa podieľali na príprave našich hodov
úprimne ďakuje vedenie obce.

V NEDEĽU 10.5.2015 SME V PODOLÍ OSLÁVILI DEŇ MATIEK
Žiaci ZŠ s MŠ pripravili pre všetky mamy zábavný a ďakovný program. Žiaci vystupovali i za doprovodu dychovej
hudby Podolanka. Súčasťou osláv bola výstava vyšívaných
detských podušiek, prikrývok, paplónikov. Ďakujeme všetkým účinkujúcim a hlavne učiteľom ZŠ s MŠ, ktorí tento program s deťmi pripravili.

70. VÝROČIE OSLOBODENIA OBCE PODOLIE A SKONČENIA 2. SV. VOJNY
Občania obce Podolie oslávili oslobodenie obce a 70 výročie skončenia 2. svetovej vojny dňa 8. mája 2015 pri pomníku Božského
srdca v Korytnom. Oslavy začali sv. omšou, po ktorej nasledoval pietny akt kladenia vencov za účasti pozvaných hostí: poslanca NR
SR Dušana Bublavého, poslancov OZ v Podolí, starostu obce Očkov
Miroslava Beňoviča, členov Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Novom Meste nad Váhom Plk.v.v.
Štefana Bumbála, nprap..v.v. Pavla Jeřalu, pána Viliama Soloviča a
pána Janovica, člena
ZO
SZPB
Stará Turá
pána Ladislava Grambala a všetkých našich
prítomných
spoluobčanov.

Strana 6

MEDZINÁRODNÉ PRETEKY V BRLOHÁRČENÍ
Je našou pýchou, že na pôde našej obce sa konajú preteky
v brlohárčení. Súťažia tu majitelia so svojimi psami z celej
Európy.

V SOBOTU SA KONALI V PODOLÍ
FURMANSKÉ PRETEKY

DETI PODOLIA OSLÁVILI MDD V SOBOTU
30. MÁJA 2015
Ku Medzinárodnému dňu detí
sme pripravili pre deti celodenný program v areáli futbalového
štadióna na tréningovom ihrisku.
Program, súťaže, atrakcie boli
pre deti všetkých vekových skupín (skákací hrad, nafukovacia
šmykľavka ...). O 13:00 hod. policajní psovodi predvádzali umenie
svojich psov, o 15:00 hod. sme si
pozreli vystúpenie sokoliarov, potom prácu hasičov s technikou.
Bolo pripravené občerstvenie (čapovaná kofola, pivo, guláš, párky,
...). Sme radi, že prišlo toľko detí i
s rodičmi. Všetkým sa páčilo. Ďakujeme organizátorom za pekný
darček pre deti.

Tradičné Furmanské preteky v Podolí sa uskutočnili v sobotu 27.
júna 2015 na tréningovom futbalovom ihrisku. Program: slávnostná jazda záprahov po obci, predstavovanie súťažiacich, súťaže,
slalom cvalový s vozom, spolupráca furmana s koňmi, ťažký ťah.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a bezchybnom
priebehu Furmanských pretekov v Podolí. Celkové umiestnenie:
1.miesto Fízek Marián Hrádek, ČR, 2. miesto Ginda Peter, Vitanová, SR, 3. miesto Játy Patrik, Pšurnovice, SR, 4. miesto Kubica Piotr, Žywiec, PL.

DAROVALI SME KRV V MALEJ SÁLE KD PODOLIE

WORKOUTOVÉ IHRISKO V PODOLÍ A VÝSADBA OKOLIA 8.9.2015
V spolupráci s reláciou STV sme dokončili úpravy a výsadbu
okolo nášho nového workoutového ihriska na Slnečnej ulici.
Sme radi, že sa dobrá vec podarila. Za spolupráce našich mladých cvičiteľov, okolitých občanov a najmä pána Petra Bigoša,
ktorý je našim občanom a dlho spolupracuje s reláciou Hurá
do záhrady, spoločnými silami skrášlili nielen okolie ihriska, ale
i verejné priestranstvo. Všetkým ďakujeme.

Dňa 22.6.2015 sa uskutočnil v Podolí historicky
prvý mobilný odber krvi.
Obrovská vďaka patrí
všetkým ochotným ľuďom, ktorí chceli darovať to najvzácnejšie, čo
človek má – svoju krv.
Počet darcov nás všetkých veľmi milo prekvapil
– 45 darcov by bolo pekným číslom aj pre obce,
v ktorých má mobilný
odber dlhodobú tradíciu.
Zároveň ďakujem sponzorom, OcÚ Podolie za
poskytnutie
priestorov
a vybavenia, Vacuumschmelze Horná Streda
– za pokrytie nákladov
na občerstvenie, PD Podolie – za doplnenie červených krviniek vo forme
kvalitného vínka, PM
Print Nové Mesto nad
Váhom – za vytlačenie letákov a p. Lednickej Marte za napečenie
sladkých dobrôt a mojej rodine za pomoc pri organizácii. V mene
všetkých, ktorým vaša krv pomôže Vám ĎAKUJEM! Hlavná organizátorka Silvia Maráková.
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OSLAVY 71. VÝROČIA SNP
Každoročne si obec Podolie pripomína začiatok vypuknutia SNP. Aj v piatkový horúci podvečer 28. augusta 2015 sa
zišli hostia a naši občania, aby si pripomenuli toto výročie.
Hosťami obecných osláv boli členovia Oblastného výboru
SZPB v Novom Meste nad Váhom: Ppkl. Dr. Kamil Krištofík
– podpredseda Oblastného výboru SZPB v Novom Meste
nad Váhom, Plk.Ing. Jozef Dvorštiak, Pplk.Ing. Milan Kadlečík, Kapt.Ing. Ján Sedíle, kPpkl.Ing. Vladimír Trgala, Nadpr. Pavel Jeřala a Viliam Solovič. Našich osláv sa zúčastnili i členovia Zväzu vojakov SR: Plk. Drf. Štefan Bumbál,
Ppkl. Dr. Jozef Putirka, Pplk. Jozef Dorotčin, Pplk. Vladimír
Ješko a Pplk. Ing. Peter Franko. Naši hostia sa vracali zo
súťaže v streľbe z Levíc o Pohár prezidenta SR, kde získali
1. miesto. Gratulujeme! Po Hymne SR, predniesol báseň
Bohumil Čechvala. Starostka obce privítala všetkých prítomných a slávnostný príhovor predniesol Ppkl. Dr. Kamil
Krištofík. Členovia OV SZPB odovzdávali pani Márii Radošinskej Čestné uznanie.

OBEC PODOLIE SI PREVZALA
OD MV SR PROTIPOVODŇOVÝ VOZÍK
V piatok poobede 9.10.2015 prevzala starostka obce Anna
Čechvalová v Trenčíne z rúk podpredsedu vlády, ministra
vnútra Roberta Kaliňáka protipovodňový vozík, ktorý prideľovali obciam postihovaným povodňami z MV SR. Vozík sa
dá zapojiť za osobné i nákladné auto, je vybavený najnutnejšími pomôckami použiteľnými pri povodniach. Napríklad
kalovým čerpadlom, motorovým kalovým čerpadlom, plávajúcim čerpadlom, elektrocentrálou, osvetlením, hadicami
i ručným náradím.
I keď sú to výborné pomôcky, dúfajme, že ich nebudeme
v obci musieť použiť a ak, tak iba na predvádzanie deťom
v škole, či na cvičné skúšky.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU INFORMUJE
Milí rodičia, starí rodičia a milovníci divadelných Vianoc!

Na záver oﬁciálnej časti pán Pavel Jeřala spolu so starostkou zapálili vatru, ktorá je – symbolom SNP.
Za prípravu a realizáciu osláv ďakuje starostka obce pracovníkom Obecného úradu v Podolí, pánom Petrovi Čechvalovi za uvarenie gulášu, Bohumilovi Čechvalovi za prednes
básne, Miroslavovi Mrekajovi za krásny ohňostroj, Jozefovi
Ferancovi za mäso a špekáčiky a DH Podolanka za hudobný doprovod osláv. S úctou spomíname na všetkých, ktorí
pred 71 rokmi opustili svoje domovy a nasadili svoje životy
za oslobodenie našej vlasti od fašizmu v SNP.

Naše deti z umeleckých krúžkov pre Vás pripravili pod vedením,
svojich učiteľov vianočné hudobné divadlo s nádhernými piesňami s názvom "Ako dedko čakal na Pána Boha". Program
nám predviedli v nedeľu 20. decembra 2015 v kultúrnom dome.
Týmto nás v obci vianočne naladili, za čo deťom, ale aj ich učiteľom, patrí ocenenie za pekne vykonanú prácu.
Vážení rodičia a široká verejnosť!
Blíži sa plesová sezóna a s ňou prichádza aj naše pozvanie
na Fašiangový školský ples, ktorý organizuje Rada rodičov
a naša ZŠ s MŠ už po dvanásty krát. Ples sa bude konať v piatok 29. januára 2016 od 19.30 hod. v KD Podolie. Do tanca
bude hrať skupina TOPIC. Vstupenky sú už v predaji na riaditeľstve školy (tel. 0327408411, 0911961480, 0902886370).
Cena vstupenky ostáva ako vlani, teda 20 €, v jej cene je zahrnutý prípitok, teplá večera, po polnoci studená večera, cukrovinky napečené našimi maminkami, program. Po polnoci
losujeme tombolu, v tombole mávame cez 50 hodnotných cien.
Príďte sa zabaviť na náš tradičný školský ples a pomôcť tým aj
našej škole a deťom v nej.
Oznam o riaditeľskom voľne
Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Podolie 804
oznamuje rodičom, že v súlade so zákonom 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) udeľuje v piatok
8. 1. 2016 všetkým žiakom základnej školy riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov. Nástup do školy je v pondelok
11. 1. 2016. V materskej škole bude otvorená jedna trieda pre
prihlásené deti v dňoch 7.1. a 8. 1. 2016.
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OSLAVY JUBILANTOV OBCE PODOLIE 25.10.2015

PO DEDINE CHODIL AJ TENTO ROK MIKULÁŠ

Obec Podolie v rámci Mesiaca úcty k starším, pozýva každoročne občanov, ktorí v tomto roku dovŕšili alebo dovŕšia 60, 65,
70, 75, 80 rokov a všetkých občanov nad 80 rokov. Stretnutie
sa uskutočnilo v Kultúrnom dome v Podolí. Kultúrny program
pripravila Základná škola s materskou školou a našim jubilantom zahrala Dychová hudba Podolanka. K prítomným sa prihovorila starostka obce Anna Čechvalová a vdp. Štefan Šoka. Za
pekne pripravené nedeľné popoludnie ďakujeme pracovníkom
obecného úradu, pedagógom základnej školy a materskej školy, žiakom, pracovníčkam školskej jedálne a DH Podolanka.

Aj tento rok, ako po ostatné chodil 5.12.2015
po dedine Mikuláš so
svojim sprievodom a
rozdával deťom darčeky, ktoré pripravila
obec. Za mikulášsku
spoluprácu ďakujeme
Jurajovi Marákovi, Silvii
Marákovej a Simonke
Strapatej.

ĎALŠÍ MOBILNÝ ODBER KRVI V OBCI PODOLIE BOL
V PONDELOK 7. DECEMBRA 2015
V pondelok 7.12.2015 v
KD Podolie bol ďalší mobilný odber krvi. Hlavnou
organizátorkou bola Silvia
Maráková a obec Podolie.
Všetkým ochotným darcom
a hlavne Silvii Marákovej
poďakovala starostka obce
Anna Čechvalová.

Z ČINNOSTI NAŠEJ PODOLSKEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Ani sme sa nenazdali a máme za sebou 4 mesiace usilovnej
školskej práce. V našej základnej škole s av šk. roku 2015/16
vzdeláva 211 žiakov, z toho dvaja žiaci majú osobitný spôsob
plnenia povinnej školskej dochádzky. V materskej škole sme
uspokojili zvýšený záujem o pobyt detí predškolského veku
v nej a otvorili sme po schválení obecným zastupiteľstvom tretiu triedu s poldennou dochádzkou a prijali sme jednu učiteľku.
Materskú školu navštevuje celkovo 63 detí, v poobedných hodinách sa deti spájajú do dvoch tried a prespáva 48 detí, čo
je stropné číslo. Preto v MŠ nie je žiadna voľná kapacita na
prijatie detí v priebehu šk. roka, ak sa nič s počtom detí nezmení. V základnej škole je vidieť u mnohých žiakov pekné študijné výsledky, o čom svedčia štvrťročné hodnotenia prospechu
aj pribúdajúce dobré známky v internetovej žiackej knižke.
U niektorých žiakov sú výsledky horšie, prejavuje sa nezáujem
o učenie, nepripravenosť na hodiny, žiadna motivácia v rodine
. Pri hodnotení 1. štvrťroka z 209 žiakov prospieva 188 žiakov
a 21 žiakov neprospieva. 7 žiakov malo riaditeľské pokarhania
za neospravedlnené hodiny alebo nevhodné správanie. V tomto školskom roku sme po prvýkrát v histórii Slovenska realizovali 25. novembra 2015 celoslovenské Testovanie piatakov
zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Piataci boli
testovaní podobne ako bývajú testovaní deviataci v apríli. Testy
z matematiky mnohí naši žiaci vyriešili za polovicu času a testy
zo slovenského jazyka ešte skôr. Či riešili správne, uvidíme,
až prídu výsledky. Organizačne naša škola T5 - 2015 zvládla
bez problémov. Škola nežije len vzdelávaním. Na vyplenie mimoškolského času sme otvorili 10 záujmových krúžkov, ktoré
vedie 12 vedúcich. Umelecké krúžky už nacvičili program pre
dôchodcov a vystúpili s ním na stretnutí dôchodcov v KD. Florbalové krúžky zase postavili tímy a zúčastnili sa už mnohých
turnajov v okolí.
Zatiaľ najvýraznejší úspech sme dosiahli v streleckom krúžku.
Deväť najlepších strelcov zo streleckého krúžku sa zúčastnilo
na okresnom kole postupovej súťaže na Majstrovstvá SR

v streľbe zo vzduchových zbraní na Starej Turej. Pobrali,
čo mohli, skoro všetci doniesli medaile, družstvá získali 1. a 2.
miesta, postupujeme do kraja aj v kat. starších aj v mladších.

Tu sú bližšie výsledky:

Okresné kolo
v streľbe
zo
vzduchových
zbraní
Stará Turá
27. 11. 2015

družstvo mladších žiakov (515 b.)
Filip Porubský, Daniel Doležel, Jakub Burza

1. miesto
postup na kraj

družstvo starších žiakov - A družstvo (561 b.)
Henrich Jankech, Simona Plichtová, Marcel Čuchran

1. miesto
postup na kraj

družstvo starších žiakov - B družstvo (544 b.)
Marcela Pyšná, Jakub Círa, Filip Hanic

2. miesto

Sima Plichtová - jednotlivec - staršie žiačky (189 b.)

1. miesto

Henrich Jankech - jednotlivec - starší žiaci (187 b.)

1. miesto

Filip Porubský - jednotlivec - mladší žiaci (179 b.)

1. miesto

Marcela Pyšná - jednotlivec - staršie žiačky (186 b.)

2. miesto

Marcel Čuchran - jednotlivec - starší žiaci (185 b.)

2. miesto

Daniel Doležel - jednotlivec - mladší žiaci (177 b.)

2. miesto

Naše učiteľky a učitelia ako aj vedenie školy zrealizovali pre
žiakov množstvo zaujímavých akcií. Spomenieme niektoré
z nich:
 Majstrovstvá školy v cezpoľnom behu – 18. 9. s postupom do
okresného kola, kde družstvo chlapcov skončilo na 5. mieste
z 13 škôl
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 Európskemu dňu jazykov zorganizovala predmetová komisia cudzích jazykov zaujímavú školskú súťaž v anglickom
jazyku Spell and tell. – 30.9.
 pre najstarších žiakov z 8. a 9. ročníka ako aj pre bývalých
našich deviatakov sme zorganizovali zaujímavú exkurziu
do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau neďaleko poľského mesta Osvienčim ako aj do soľnej bane Wieliczka – 8.10.
 naša škola sa zapojila do programu Školské ovocie, deti
v MŠ aj žiaci v ZŠ môžu tak konzumovať čerstvé ovocie vypestované v našich podmienkach od spoločnosti PLANTEX
 v rámci 11. ročníka celoslovenského projektu Slovenskej
pedagogickej knižnice „Najzaujímavejšie podujatie školskej
knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc 26. októbra 2015 uskutočnila naša knihovníčka p. uč. Mirka Hanzlíková s triedou 2.A celodennú aktivitu v našej školskej
knižnici pod názvom „Čaro starých kníh“
 spoločnosť pre vedu a vzdelávanie Pansophia zorganizovala pre našich žiakov multimediálne prednášky, na zaplatenie ktorých sme použili kultúrne poukazy. Žiaci 1. stupňa si
vypočuli prednášku na tému Zdravoveda - stolček prestri sa
a žiaci 2. stupňa mali prednášku na tému Internet - priateľ či
nepriateľ.
 predmetová komisia spoločenskovedných predmetov zorganizovala pre žiakov 2. stupňa medzitriednu súťaž „Čo vieš
o Ľudovítovi Štúrovi“. Ideu súťaže vymyslela a technicky
pripravila p. uč. Veronika Zemková. Každá trieda nominovala
za seba 3 súťažiacich, ktorí sa mesiac na súťaž pripravovali
a hľadali informácie v literatúre aj na internete. V súťaži zvíťazila trieda 7.A, druhí boli deviataci a na 3. mieste nečakane
5.A trieda. Súťaž sa uskutočnila deň pred 200. výročím narodenia Ľudovíta Štúra, t.j. 27. 10. 2015
 deň pred jesennými prázdninami pripravili pani učiteľky 1.
stupňa pre svoje deti v triedach integrované tematické vy-

učovanie s názvom Deň vitamínov, výsledkom tohto dňa
bola aj súťaž o najkrajšiu vitamínovú húsenicu
 v pondelok 16. novembra sa všetci žiaci 2. stupňa zúčastnili
na celodennom kurze ochrany života a zdravia, ktorý pripravil Mgr. Eugen Schreiber v spolupráci so všetkými triednymi učiteľmi. V tomto roku sme zvolili obsah kurzu trochu inak
ako po minulé roky. Celý sme ho venovali prvej pomoci.
 naši tretiaci a štvrtáci mali v stredu 25.11. Vesmírny deň
v rámci Svetového týždňa vesmíru a tiež v rámci spracovania úlohy z projektu Recyklohry
 konzervatoristi z občianskeho združenia Harmonia Seraphica pre nás pripravili výchovný koncert HUDOBNÉ VIANOCE v našom kostole sv. Juraja, ktorý sme zakončili príchodom svätého Mikuláša a rozdávaním mikulášskych balíčkov
 šéfky žiackeho parlamentu Nina Durcová a Stanka Kubaláková vyprosili u vedenia školy pre svojich spolužiakov z 8.
a 9. ročníka možnosť prespať deň pred Mikulášom z piatka 4.12. na sobotu 5.12. v našej školičke, pripravili vtipný
športový večer a noc
 našim prváčikom sa nelenilo prísť do školy aj v sobotu 5. decembra. Zobrali so sebou aj svoje mamy a tatinov, ba niektorí
aj súrodencov. A prečo? Spolu s ich triednou p. uč. Renátkou
Trpíškovou sa chceli pred rodičmi pochváliť, čo všetko sa
už zvládli v škole naučiť. A aby ich to aj bavilo, pani učiteľka
hravé učenie spojila s mikulášskou tematikou.
Nedá sa vymenovať úplne všetko, čo sme za tie 4 mesiace
zvládli. Deti sa zapojili aj do mnohých súťaží, riešili i Bobra,
Všetkovedka, Pytagoriádu, olympiádu v slovenskom jazyku,
zapojili sa do mnohých športových súťaží a na ďalšie súťaže
sa ešte len pripravujú. Celkový obraz o úspešnosti v súťažiach
budeme mať na konci školského roka.
Za to všetko, ako sa nám darí a čo všetko dokážeme, patrí
vďaka predovšetkým všetkým učiteľom a zamestnancom školy.
RNDr. Janka Schreiberová

PARK MINIATÚR V PODOLÍ MÁ ZA SEBOU ĎALŠIU ÚSPEŠNÚ SEZÓNU!
Ako už tradične, aj tento rok sme začali ďalšiu sezónu počas
Veľkonočných sviatkov. Počasie nám ukázalo od sneženia, cez
vietor a slniečko úplne všetko. Vyhlásenie súťaže o zdolanie
rekordov Matúšovho kráľovstvo v pľuvaní hrachu, či behu s
vajíčkom na lyžičke, hľadaní vajíčok v areáli alebo zdobenie veľkonočného šibáka stužkami nás presvedčilo, že ľudia
ešte nezabudli na naše krásne slovenské zvyky. Počas štyroch
dní si prišlo zasúťažiť množstvo návštevníkov. Čoskoro tu boli
Hody v Podolí a ďalšia mimoriadne obľúbená akcia – Deň otvorených dverí. Počasie nám tentoraz prialo a park sa len tak
hemžil zvedavcami , ktorí si nechceli nechať ujsť krst nového hradu Slanec. Do expozície nám takto pribudli nové, menej známe východoslovenské hrady –Slanec, Tibava a Čierny
hrad. A pribudol nám ďalší malý baranček do nášho stáda. A
bol tu máj, už tradične vyplnený školskými zájazdmi. A že ich
bolo neúrekom!
Každý, kto išiel okolo areálu tento rok nemohol prehliadnuť

našu novú vznikajúcu oddychovú zónu, ktorej určite kraľuje
pod mohutnými smrekmi múdra sova. Pre deti je určený náš
drak, ktorý slúži nielen ako lavička, fotopoint ale aj preliezačka.
Niektorí mali o jeho totožnosti pochybnosť, že je to vraj krokodíl. A na jeseň k nim ešte pribudla medvedia rodinka. Aby sa u
nás návštevníci opäť niečo zaujímavé aj dozvedeli, pripravili
sme pre nich náučnú panelovú výstavu o histórii a zaujímavostiach nielen o hradoch na okolí, oživenú sériou panelov s
fotograﬁami z našich historických zbierok.
Na Deň detí sme si naplánovali toho naozaj dosť. Podujatie
s krásnym názvom Cesta rozprávkovým kráľovstvom hradov
malo obrovský úspech. Ako to už býva, veľa spraví počasie,
ktoré nás nesklamalo, hlavne v nedeľu. Na chvíľu sme sa takto
vrátili do minulosti, spomenuli si na hrdinov z rozprávok a pripravili sme niekoľko stanovísk, na ktorých si deti aj dospelí
mohli vyskúšať plnenie úloh spolu s rozprávkovými bytosťa-
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mi. So strašidlami a drakmi sme riešili tajomné sudoku, kráľovnej pomáhali vyloviť stratené prstene, popoluške roztriediť
pomiešané strukoviny, s rytierom si vyskúšať skolenie súpera
a nakoniec pod múdrou sovou niečo pekné zaspievať a zarecitovať nášho múdremu feudálovi. A že nikto neodchádzal
naprázdno! Okrem spomienok si odniesol aj malý darček, ktorý
si sám vylosoval z tajomného vreca. Sami sme nečakali, že sa
tento detský program takto ujme, a o tom že nálada na týchto
podujatiach bola naozaj skvelá svedčí aj množstvo krásnych
fotiek. A začala sa hlavná sezóna, to že bol skutočne horúci rok
môžeme len potvrdiť. Potrápil nielen našich návštevníkov, ale
aj nás. Opäť sme boli otvorení dlhšie, pripravili sme viacero tematických víkendov s doplnkovým programom. K už tradičnej
nočnej prehliadke sme sa na poslednú chvíľu rozhodli pridať
niečo nové. Presne v polovici prázdnin sme zorganizovali prvý
koncert populárnej piešťanskej skupiny Slniečko v Parku miniatúr v Podolí. Zistili sme, že tento druh zábavy oslovil široké
vekové skupiny a určite plánujeme pokračovať v tejto tradícii.
Nočná prehliadka si už tradične našla miesto v našom programe a teší nás, že ani veľké horúčavy neodradili návštevníkov
od prežitia nádhernej večernej atmosféry medzi našimi modelmi. A založili sme už šiestu kroniku v poradí.
Z dotácie obce sme prispeli na rôzne drobné vystúpenia počas hlavnej sezóny pre účinkujúcich, nakúpili drobný materiál k
obnove hradov a zlepšeniu atmosféry v areáli, zakúpili sme občerstvenie pre účinkujúcich a organizátorov na Deň detí, Deň

otvorených dverí. Náš areál aj obec sme spropagovali vo viacerých médiách, ako každý rok články v časopisoch, napr. Slovenka, Nový Čas, Pravda a pod. odzneli relácie v Slovenskom
rozhlase na Rádiu Regina/Slovensko a samozrejme množstvo
príspevkov a ohlasov na internetových fórach. V roku 2015
sme 30 000 návštevníkov nepokorili, ale sme sa k tomuto číslu priblížili a čakajú nás ďalšie výzvy. Už teraz pripravujeme
program na ďalšiu sezónu a pripravujeme viacero noviniek.
Akurát veľká škoda, že sme nevedeli vopred, že obec v spolupráci so školou a OZ plánuje tiež program, že by sme si mohli
program vzájomne oživiť, doplniť a vytvoriť viac zaujímavých
aktivít hlavne pre najmenších.
Maja Zuzaniaková

TÚŽBY ORÁMOVANÉ OTÁZKAMI
Bolo božské rozhodnutie stvoriť svet spojené s túžbou? Existovali túžby už aj v raji, mali ich Adam a Eva?
Alebo prvý zárodok ľudských
túžob bol v Kainovom želaní
po uznaní, pri jeho nevydarenej obete z plodín, ktorá
zostala zhora nepovšimnutá? Je túžba platformou
neuskutočniteľných želaní?
Perzský básnik Molavi opisuje v básni Túžba mudrca
šejka, ktorý hľadá v meste
ľudské dobro: „Dosť beštií,
sním o ľuďoch./ No mudrc
ho varuje: „Ver mi, aj ja som ich hľadal mnoho liet,/ človek nie
je lepší/ Túž po tom, čoho niet/
A presa sa niekedy túžby uskutočnia úplne nečakane, viď prípad pádu berlínskeho múru v roku 1989.
Sú túžby oprávnené tam, kde panuje nenávisť, násilie, vojna?
Smie sa želanie, túžba po mieri vysloviť nahlas? Sú prekované
vzťahy od nenávisti ku zmiereniu, alebo prinajmenšom od nevraživosti ku rešpektu medzi Nemcami a Francúzmi, Nemcami
a Rusmi, Američania Japoncami, Nemcami a Židmi, možným
podnetom na udobrenie aj medzi Palestínčanmi a Izraelčanmi,
medzi rôznymi svetovými kultúrami? Je možný mier na svete
bez mieru medzi svetovými náboženstvami? Máme porozumenie pre túžby austrálskych aborigénov, aby sa obloha, hviezdy,
celý vesmír nikdy neprivatizovali, lebo podľa ich presvedčenia

spolu s celou Zemou, patria všetkým? A kto nechápe túžby
mnohých Indiánskych kmeňov, ktoré snívajú po takom Indiánskom nebi, v ktorom sa nikdy nestretnú so svojimi bielymi premožiteľmi, ktorí ich najprv pokresťančili a potom zotročili? Zostane Antarktída jediným kontinentom, ktorý ešte nezažil vojny
aj po roku 2040, keď vyprší platnosť o mierových bádaniach na
tomto svetadiele, bez ľudského krviprelievania?
Môžu sa želania po základnom vzdelaní dvesto miliónov detí
na našej zemeguli, väčšinou na africkom a ázijskom kontinente, ktoré nikdy neboli v škole, označiť ako túžby?
Sú naše očakávania pri nástupnej reči charizmatického prezidenta svetovej veľmoci do jeho funkcie zohľadnené aj vtedy,
keď tušíme, hlavne tí starší medzi nami, že počas jeho vládneho obdobia takmer nič nezmení?
Vyjadruje túžbu čínska, ľúbostná pieseň Nemôžem obrábať ryžové pole,/ nemôžem poľovať, ani chytať ryby,/ musím myslieť
len na teba, moja milá...?
V mnohých dedinách na Slovensku panuje na Vianoce krásny
zvyk: Najstaršia žena v rodine, hodí do každého kúta izby po
jednom orechu aby vo všetkých kútoch sveta zavládol pokoj a
mier, aby neboli vojny. Toto gesto zapôsobilo aj na deti. Spomínam si, že ako chlapci sme vydržali nehašteriť sa alebo nepobiť sa tak do Nového roku, niekedy až do Troch kráľov. Keď
som sa mojej babičky spýtal, či ešte vojny budú, potichu mi s
povzdychnutím povedala, že vojny boli a budú...
Napriek tomu zostane sen o mieri, o harmónii medzi ľuďmi,
medzi ľuďmi a prírodou mojou najväčšou túžbou.
Alexander Žemla, rodák z Podolia žijúci vo Švajčiarsku

Vážení občania!
Upozorňujeme všetkých vlastníkov nehnuteľností, ktorí v tomto roku nadobudli nejakú nehnuteľnosť - kúpou, dedením, darovaním, alebo predali nehnuteľnosť, že sú povinní do 31. 1.2016 podať na obecný úrad v Podolí daňové priznanie k dani
z nehnuteľnosti. Podľa Zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho
obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom
nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom
nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom. Ďalej žiadame všetkých občanov, ktorí žiadajú o zníženie alebo odpustene poplatku za smeti, za členov domácnosti, ktorí sa celoročne nezdržujú v obci,
aby do 31. 01.2016 k žiadosti o zníženie priniesli: potvrdenia o návšteve školy, o práci a bývaní v zahraničí.
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⚫ PODOLSKÝ CHÝRNIK ⚫
VÍTAME DO ŽIVOTA

ROZLÚČILI SME SA

Kačániová Kristína, č. 142
Sloboda Adam, č. 631
Češeková Sarah Alexandra, č. 953
Grosch Maxim, č. 549
Gono Adam, č. 865
Gablech Róbert, č. 116
Rayová Simona nar, č. 324

Čechvalová Emília, č. 689
Peterka Jozef, č. 54
Mašán Ján, č. 157
Chovan Július, č. 375
Mašánová Veronika, č. 154
Červeňanský Jozef, č. 213
Kusá Zuzana, č. 908
Gablech Róbert, č. 116
Zemková Jozefa, č. 222
Jurdová Jolana, č. 822
Mašánová Anna, č. 157
Pančíková Ľubica, č. 160
Halás Jozef, č. 288
Pospíšilová Emília, č. 444
Lacko Ján, č. 594
Čechvala Ľudovit, č. 788
Líška Jozef, č. 13
Hanic Jozef, č. 336
Jozef Masár, č. 203
Emil Kovaľ, č. 58

NA SPOLOČNÚ CESTU ŽIVOTOM VYKROČILI
Viliam Toráč a Lenka Toráčová, č. 102
Marcel Jamrich a Janka Uheríková, č. 680
Vasil Bundál a Klaudia Toráčová, č. 468
Mgr. Peter Augustín a Mgr. Zuzana Tomková, č. 585
Ivan Žinčík a Tatiana Tinková, č. 751
Marek Hluchý a Silvia Faconová, č. 954
Martin Kerák a Dominika Masárová, č. 536
Zdenko Toráč a Simona Balážová, č. 316
Milan Čechvala a Jana Gálová, č. 788
Michal Kadlec a Veronika Hanicová, č. 574
Roman Zámečník a Ing. Jitka Grešková, č. 818
Miroslav Makarský a Miroslava Vojtková, č. 401

ŠPORT
FUTSALOVÝ KLUB DRAGONS PODOLIE JE V NAJVYŠŠEJ FUTSALOVEJ SÚŤAŽI NA SLOVENSKU!
Ako je už všetkým dobre známe, v marci klub
oslavoval historický úspech, keď sa nám podarilo vyhrať druhú najvyššiu súťaž a dostali
sme možnosť bojovať o futsalovú extraligu.
V baráži sme neboli síce úspešní, no nakoniec pre nás všetko dobre dopadlo. V dvojzápase s Novými Zámkami sme v prvom meraní
síl prehrali 1:4 a v druhom zápase sme síce vyhrali 5:4, no skóre
sme mali horšie. Výsledok bol, že do extraligy nepostupujeme.
Prípravu do novej sezóny sme začali v domnienke, že budeme

opäť hrať II. ligu. No tesne pred začiatkom súťaže, dňa 22.09.2015
prišla klubu od predsedu futsalu na Slovenku Dušana Dobšoviča
správa, že nováčik z Prešova sa odhlasuje z najvyššej súťaže.
Chvíľu na to sme dostali pozvánku ísť hrať extraligu. Po dlhých
sedeniach a váhaniach, kedy sa musela zvážiť najmä ﬁnančná
situácia, sme sa rozhodli, že túto možnosť využijeme. „Nakoľko
sme neboli na túto alternatívu vôbec pripravení, nebolo to jed-

noduché rozhodnutie. Po júnovom barážovom stretnutí, kedy sa
rozhodlo, že nepostupujeme, sme sa už nesústredili na extraligu.
Predsa len, je to najvyššia súťaž na Slovenku a aj náklady na
fungovanie sa značne navýšia. Nakoniec sme sa rozhodli, že ponuku prijmeme hoci sme si vedomí, že sa teraz musíme riadne
„obracať“ aby sme všetko zvládli. Sme plne amatérsky klub azda
z najnižším rozpočtom v takejto súťaži. Veríme však, že sa vždy
nájdu ľudia, ktorí nám pomôžu a my budeme môcť bez problémov fungovať a reprezentovať klub, obec i región v najvyššej futsalovej súťaži,“ poznamenal predseda klubu Rastislav Bobocký.
Po sezóne 2014/15 nastali v tíme menšie zmeny. Odišiel kapitán Martin Směřička, ktorý od novej sezóny pôsobí v konkurenčnom tíme Pinerola Bratislava. Koniec ohlásil Martin Madro, zo
zdravotných dôvodov. Ostatní hráči zostali pohromade. Na tieto
zmeny vedenie reagovalo príchodmi nových hráčov. Tím posilnil
Peter Hikel z bývalého Futbalshopu a významnou posilou je bývalý nitriansky extraligista Patrik Zaťovič. V priebehu sezóny do
tímu pribudol aj David Chebeň z Piešťan.
Extraligová sezóna sa pre Dragons Podolie začala 10.10.2015
domácim zápasom proti Novým Zámkom. Vstup nebol najlepšií,
keď sme súperovi podľahli tesne 2:3. Následne hráčov čakali veľmi nároční súperi. Ašpirant na titul Pinerola Bratislava sa s nami
vytrápila, keď sme na ich palubovke inkasovali víťazný gól len
minútu pred záverom stretnutia a prehrali sme 3:4. Druhé domáce stretnutie bolo pre hráčov, vedenie a fanúšikov veľkým futsalovým sviatkom, keďže sme hostili 10-násobného majstra SR
Slov-Matic Fofo Bratislava. Tento zápas prilákal do novomestskej
haly viac ako 400 divákov. Zápas sme podľa predpokladov prehrali, no mrzí len výsledné skóre, keď sme krok nedokázali držať
len v posledných piatich minútach. Prehrali sme 2:9. Prvé body
v extralige sme si pripísali v domácom zápase proti Gurmánom,
ktorých sme deklasovali vysoko 10:0. Na body sme siahali v Nitre, no chýbala väčšia disciplína. Nakoniec sme prehrali po tuhom
boji 6:8. Zatiaľ posledný bod sme si pripísali proti Leviciam, keď
sme na ich palubovke remizovali 5:5. V zápase sme siahali opäť
na všetky body, ešte v závere sme vyhrávali o dva góly, no opäť
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chýbala skúsenosť. Zatiaľ máme na konte 4 body a ﬁgurujeme
na 9.mieste. Na 6.miesto, ktoré zabezpečuje play-off strácame
zatiaľ 9 bodov. Nie je to nezmazateľná bodová strata. My veríme,
že sa nám to podarí stiahnuť a vy sa tak môžete tešiť ešte na
zaujímavé extraligové zápasy. Všetkých Vás preto pozývame na
extraligový futsal. Najbližšie hráme v Novom Meste n/V 9. janu-

ára 2016 o 20:00 proti Pinerole Bratislava. Tešíme sa na Vás.
Káder: Brankári: Bobocký Ivan, Trebatický Matej, Krajčík Ján,
Hráči: Bobocký Rastislav, Halás Jozef, Pyšný Daniel, Lackovič
Lukáš, Šimor Ján, Jurčo Milan, Prekop Jaroslav, Hikel Peter, Zaťovič Patrik, Tuka Ján, Líška Peter, Makara Gabriel, Troják Martin, Chebeň David.

FUTBAL V PODOLÍ
Kam ďalej s mládežou OŠK???

Podmienkou pôsobenia „A“ mužstva OŠK Podolie v súťaži V.
Liga Sever je nutnosť mať 2 mládežnícke mužstvá. Situácia okolo mládeže OŠK je už dlhšiu dobu v rizikovom stave. Mužstvo
dorastu našťastie už niekoľko rokov drží nad vodou a chalanov
ochotných hrať pre zábavu k sebe ťahá Rudko Bobocký.
Žiaľ horšia situácia je v mužstve žiakov. Už od minulej sezóny
máme „združené družstvo“ žiakov spojené so susednou dedinou
Očkovom. Už vtedy sme neboli schopný pozbierať aspoň 11 chalanov a nie to ešte ochotného trénera, aby sme mohli hrať súťaž
sami. Dnes je situácia ešte horšia . Zaregistrovaných máme 7
žiakov, z ktorých pravidelne chodí na zápasy, ktoré sa hrávajú v
Očkove, 4-5 chalanov!!!. Touto cestou by som sa chcel poďakovať funkcionárom TJ Očkov, rodičom mladých futbalistov, ktorí
ich sprevádzajú na väčšinu zápasov a hlavne starostovi Mirovi
Beňovičovi, ktorý aj tých našich pár chlapcov trénuje a pripravujú
im podmienky pre svoj obľúbený šport. V tabuľke sa po jeseni
nachádzajú chlapci na 5. mieste zo 14 mužstiev. Najlepším strelcom mužstva a dokonca aj celej súťaže je Kristián Pavlech, ktorý
strelil neuveriteľných 37 gólov.
S touto situáciou sa musíme čo najskôr popasovať . Treba v prvom rade zastabilizovať vedenie OŠK Podolie, ktoré momentálne funguje len v provizórnom stave a ťarcha zostala hlavne na
pleciach Roba Augustína . Bez spolupráce vedenia OŠK, obce,
futbalových zanietencov a v neposlednom rade aj samotných rodičov mladých futbalistov môže totiž futbal v Podolí padnúť na
hlboké dno.
Pevne verím, že to sa nestane a spoločnými silami dokážeme
situáciu stabilizovať.
Tomáš Bobocký

Dorast OŠK Podolie, Jar 2015

Tak ako bolo písané v Podolských novinách v apríli 2015, že
dorast OŠK Podolie má po prvých štyroch jarných kolách veľmi dobrú východiskovú pozíciu na víťazstvo v 6. lige JUH, sa
aj potvrdilo. Z 10 jarných zápasov sme 8 vyhrali, 1 remizovali a
prehrali sme iba s Brezovou. Obsadili sme tak 1. Miesto, za nami
skončila Brezová, ktorá získala o 4 body menej. Najlepší strelci v
jarnej časti: Roman Hargaš 10 gólov, Enrico Čechvala 10 gólov,
Filip Ferenčík 6 gólov.
Treba poďakovať všetkým hráčom aj realizačnému tímu za tento
pekný úspech, ktorý ocenili aj naši súperi a gratulácií sme sa
dočkali aj od funkcionárov OBFZ Trenčín. Žiaľ, v Podolí si tento
úspech všimol málokto a hráčom sa neušlo žiadne poďakovanie,
čo roztrpčilo aj rodičov niektorých hráčov.
Dúfame, že sa už konečne mládeži, v doraste aj v žiakoch, začne
venovať viac pozornosti a hlavne viac zainteresovaných ľudí, nakoľko sa vo veľmi krátkom čase môže stať, že nebude mať kto
hrávať.
Rudolf Bobocký

Dorast OŠK Podolie, Jesenná časť ročníka 2015/2016

S prípravou na jesennú časť súťaže sme začali 17. Júla. Táto príprava už bola bez hráčov ročníka 1996. Boli to Enrico Čechvala,
Martin Holubec, Filip Ferenčík, Branislav Palkech a Matúš Kolenčík. Títo hráči majú veľký podiel na tom, že sme vyhrali minulý ročník súťaže a patrí im veľká vďaka za odvedenú prácu
v doraste.

Celú prípravu sme absolvovali v domácom prostredí v neskorších hodinách, nakoľko boli veľké horúčavy. Súťaž sme začali
hrať 23.8. doma proti Kočovciam a vyhrali sme impozantne 14:0.
V druhom kole sme cestovali do Brezovej, čo bol podstatne lepší
súper a prehrali sme 3:1. Náš gól strelil Roman Hargaš. Tretie
kolo sme doma privítali nováčika súťaže Moravské Lieskové a
vyhrali sme tesne 4:3. Najkvalitnejší zápas jesene sme odohrali v
8.kole doma proti jesennému víťazovi Turá-Lúka, čo je viacmenej
Myjava „B“ a prehrali sme po veľkom boji 2:4. Naše oba góly
strelil Roman Hargaš. Po skončení jesennej časti sme skončili v
tabuľke na 4.mieste. Najlepši strelci jesene: Roman Hargaš 18
gólov, Lukáš Strapatý 10 gólov, Martin Majdiš 4 góly.
Treba pochváliť hlavne nášho najlepšieho strelca Romana Hargaša, ktorý strelil úctyhodných 18 gólov a po jesennej časti kraľuje strelcom v kategórii dorast v rámci OBFZ Trenčín.
Káder mužstva: Pavel Jeřala, Filip Halienka, Mário Hanic, Lukáš
Strapatý, Martin Majdiš, Patrik Bobocký, Roman Hargaš, Samuel
Červeňanský, Matej Šenkarčin, Ján Čechvala, Daniel Moravčík,
Patrik Ščepko, Dominik Husár, Urban Rodenák, Adrián Macháč
Realizačný tým: Tréner Rudolf Bobocký, Vedúci mužstva Jozef
Jeřala, Lekár Katarína Jeřalová.
Touto cestou chcem poďakovať ja osobne a takisto aj hráči mužstva za podporu Editke Dobošovej z reštaurácie Podolanka.
Rudolf Bobocký

Dospelí V. liga Sever

Naši dospelí v súťaži 2015/2016 prezimujú na 12. mieste zo 16
mužstiev, s počtom bodov 17. Po odohratých 15 zápasoch majú
skóre 20:26 s počtom 4 vyhratých zápasov, 5 remíz a 6 prehier.
Všetci dúfame, že v jarnej časti súťaže zmobilizujú svoje sily,
skvalitnia hru, zlepšia svoje umiestnenie v tabuľke a fanúšikovia
ich budú v tomto podporovať, aby tiež mohli zdieľať radosť z ich
hry a víťazstiev.
PČ
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