VYDÁVA OBEC PODOLIE

Záblesk sv. Juraja - hody

Aj dnes žijú ľudia Ducha. Napĺňajú svoje srdcia
a vzťahy láskou, dobrotou a evanjeliovými hodnotami. A sú i takí, ktorí všetko vsadili na inú kartu.
Pred časom na univerzite v Trnave istý profesor
zo škandinávie definoval dnešnú dobu slovami:
„Nežijeme dobu medziľudských vzťahov, ale dobu
ekonomických transakcií.“ Nie je kľúčové, čo tvrdí
istý pán profesor, ale jeho názor nás môže „mraziť“. Iný muž, dnešný svätý otec František volá ľudí
k dobe Ducha, k hodnotám s veľkým „H“. Pri príležitosti hodov – duchovnej i spoločenskej oslavy
patróna nášho chrámu a farnosti ma uisťuje skúsenosť blízkosti „goela“. Goel bol človek v Biblii, ktorý
mal za úlohu chrániť tých, ktorí nemali ochrancu
a boli zraniteľní: siroty, vdovy a tí najchudobnejší. Bol to človek takmer s anjelskými vlastnosťami. Svätci tieto hrdinské čnosti dosiahli. A tak ľudia
celej podolskej farnosti majú pred Bohom v nebi
ochrancu – sv. Juraja, mučeníka. Pohľad na erb
našej obce môže k nám prehovoriť aj touto výzvou:
Poraziť draka, démona, zlo! A to sa dá poraziť len
láskou a dobrom! Nech teda nikto z nás nie je hladný počas hodov. Nech má každý človeka, ktorý
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by sa s ním bez rečí podelil o vlastný chlieb aj na
hody! Ježiš raz povedal a platí to aj dnes: „Čo ste
urobili jednému z týchto mojich najmenších, mne
ste to urobili.“ A nezabudnime, že chlieb ma rôzne
podoby a formy.
Ľuďom dobrej vôle prajem ochranu sv. Juraja a
krásne hodové chvíle.
Štefan Šoka, farár
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POZVÁNKA NA PODOLSKÉ HODY 2013
Obec Podolie Vás pozýva na hody s hlavným programom:
- Slávnostná sv. omša v kostole Sv. Juraja v Podolí,
nedeľa 28.4.2013 o 11.00 hod.
- Kolotoče, atrakcie, strelnice a stánky v ceste Žľab, piatok - nedeľa
Sprievodné podujatia:
- Diskotéka: v KD v Podolí 27.4.2013 v sobotu od 21.oo hod.
- Vystúpenie dychovej hudby BOJNICKÁ KAPELA v nedeľu od 15.15 hod. do 16.45 hod v areáli Parku
miniatúr
- Park miniatúr hradov, zámkov, kostolov, veží je otvorený v nedeľu od 9.00 hod. do 17.00 hod., počas
celého dňa tu budú organizované rôzne podujatia pre deti i dospelých
- Futbalové zápasy na štadióne
Žiaci 27.4.2013 sobota o 9.30 hod. Podolie – Melčice Lieskové
Dorast 27.4.2013 sobota o 12.oo hod. Podolie – Vrbovce
Muži 28.4.2013 nedeľa o 17.oo hod. Podolie - Borčice
Pozývame všetkých domácich i so svojimi návštevami.
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Milí spoluobčania!
Už štyri roky hovoríme o vybudovaní verejného vodovodu v
obci z kohéznych fondov EÚ, ktorého investorom majú byť Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.(ďalej len TVK) V júli minulého
roku bol tento projekt schválený v Bruseli a rok predtým vládou
SR. Odvtedy čakáme na výsledky verejného obstarávania. Podľa
najnovších informácii z TVK a.s. bolo verejné obstarávanie schválené a 7. mája 2013 sa má slávnostne odovzdať stavenisko firme, ktorá zvíťazila v súťaži. Zatiaľ sme neobdržali harmonogram
prác projektu, takže nevieme presne, kedy sa v našej obci začne s
výkopovými prácami. Až budeme mať presnejšie informácie, určite
vás budeme včas informovať.
V decembri sme v kultúrnom dome nainštalovali výstavu prác
našich občanov, rodákov. Súčasne, sme pri tejto príležitosti predstavili knihu „Mozaika osobností farnosti Podolie“ a jej autorka
pani Emília Mišíková každému, kto mal záujem knihu podpísala.
Výstava zaujala nielen našich občanov, ale prišli návštevníci aj z
okolitých obcí . Ďakujem všetkým, ktorí nám poskytli exponáty a
samozrejme všetkým, ktorí sa podieľali na jej príprave.
Počas jarných prázdnin sme na materskej škôlke vymenili okná
na dvoch pavilónoch a vstupné dvere do budovy školskej jedálne v
hodnote 16 500 ,-€.
V týchto dňoch pripravujeme rekonštrukciu WC v kultúrnom
dome. Vzhľadom k tomu, že ich vek sa priblížil k tridsiatke, je
potrebné ich celé zmodernizovať. Stále je záujem o usporiadanie
akcii, či sú to svadby, stužkové slávnosti, firemné večierky, rodinné
oslavy, a súčasný stav toaliet už nespĺňa štandard dnešnej doby.

Tiež chceme sem do kuchyne kúpiť umývačkou riadu. Po zime nás
čaká oprava výtlkov na našich miestnych komunikáciách. Momentálne sme ich iba zasypali, ale pokiaľ sa viac oteplí, výtlky a jamy
zaasfaltujeme. Viem, že v najhoršom stave je cesta do Mlynov a to
z dôvodu, že je neúmerne zaťažovaná ťažkou technikou a kamiónmi, a nikdy nebola zvlášť kvalitne vyasfaltovaná. S jej rekonštrukciou čakáme už len kvôli vyššie spomínanému vodovodu, ktorý sa
mal robiť ešte v minulom roku. Prosím tých, ktorí tam bývajú ešte o
zhovievavosť, pretože robiť nový asfalt a o rok ho zase vybúravať
by bolo nerozumné.
V týchto dňoch už máme projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu trafostanice VN pri škole a čakáme na vyjadrenia príslušných
štátnych orgánov, potrebné k stavebnému povoleniu. Podľa tejto
dokumentácie sa vzdušné vedenie VN v areáli ZŠ umiestni do zeme,
a veľká trafostanica bude nahradená oveľa menšou skrinkou.
Pripravená je aj projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie pre bytový dom pri škole.
Obec na svojom 1. zasadnutí OZ prijala VZN o financovaní
originálnych kompetencii obce na úseku školstva. Podľa tohto VZN
obec prispieva mesačne na MŠ sumou 5 935,93 € , na školský klub
detí 1 707,84 € mesačne a školskú jedáleň 1 921,32€ mesačne a
na správu školských objektov 434,91€. Suma na správu školských
objektov, by mala byť podľa zákona vo výške 1927,-€ mesačne.
Vzhľadom k tomu, že škola je po rekonštrukcii, sumu na údržbu
objektov sme znížili.
V nedeľu naša obec slávi hody na počesť nášho patróna Sv.
Juraja. Prajem Vám všetkým radosť z tejto slávnosti a pekne
prežitú nedeľu.
Anna Čechvalová, starostka obce

VÝBER Z UZNESENÍ ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
UZNESENIA z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podolí,
zo dňa 25.3.2013
Uznesenie č. 1/2013
Obecné zastupiteľstvo v Podolí berie na vedomie správu o plnení
uznesení.
Uznesenie č. 2/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 1/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva.
Uznesenie č. 3/2013
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje dotácie pre jednotlivé
organizácie pre rok 2013:
OŠK Podolie 10 000,- €, ZO chovateľov poštových holubov Podolie
100,- €, Klub dôchodcov Podolie 200,- €, Futsalový klub Dragons
Podolie 400,- €, Dychová hudba PODOLANKA 200,- €, Matúšovo
kráľovstvo občianske združenie 800,-€, Slovenský zväz záhradkárov ZO Borina 300,-€.
Žiadatelia sú povinní predložiť do 15.12.2013 vyúčtovanie dotácie
– účtovníčke obce a hlavnému kontrolórovi obce.
Uznesenie č. 4/2013
Obecné zastupiteľstvo v Podolí v nadväznosti na uznesenie
č.174/2010, ktorým bola schválená
„Zmluva o poskytovaní vkladu a postupe pri realizácii Intenzifikácie
ČOV, odkanalizovaní a zásobovaní pitnou vodou v Trenčianskom
regióne,, a vysúťažené náklady na realizáciu projektu schvaľuje, aby obec prevzala záväzok na zvýšenie základného imania v
spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. so sídlom sídlo: 1. mája 11, 911 01 Trenčín, IČO: 36 302 724 spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sa,
vložka číslo 10100/R ( ďalej len ,, emitent,, alebo ,, TVK, a.s.) vo
forme peňažného vkladu do základného imania emitenta s nasledovnými podmienkami:
- hodnota prevzatého záväzku na zvýšenie základného imania
upísaním akcií: 31 246,- €
Splatnosť: 30 % z hodnoty prevzatého záväzku na zvýšenie
základného imania v lehote do 14 dní od prijatia uznesenia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania 30 % z hodnoty prevzatého záväzku na zvýšenie základného imania v lehote
do 1 roka od prijatia uznesenia valného zhromaždenia o zvýšení
základného imania 40 % z hodnoty prevzatého záväzku na zvýše-

nie základného imania v lehote do 2 rokov od prijatia uznesenia
valného zhromaždenia o zvýšení základného imania
Uznesenie č. 5/2013
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje zámer predaja nehnuteľností p.č. 2357 - záhrada, k.ú Podolie pre Vladimíra Kožáka,
bytom Zelená 2026/7, Nové Mesto nad Váhom.
Žiadateľ si je povinný k danej nehnuteľnosti dať zhotoviť GP, z
dôvodu identifikácie pôvodnej p.č. 3960 k.ú. Korytné, z ktorej vznikla p.č. 2357. Až po vyhotovení GP, môže obecné zastupiteľstvo
odsúhlasiť výmeru predávanej parcely. Cena za 1 m2 je 3,20 €.
Odpredaj sa uskutočňuje na základe § 9a ods. 8 písm. b/ zák.č.
138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 6/2013
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje prenájom časti budovy
v Podolí, číslo 515 postavenej na p.č. 838/1 pre pána Miroslava
Mrekaja: GIMI, trade, s.r.o. 916 22 Podolie 601, IČO: 36 344 851
- na skladovanie tovaru. Začiatok nájmu je od 1.1. 2013. Cena za
1m2 je 13,28 € - plocha prenájmu 90,3 m2 .
Nájomné za nebytové priestory je dohodnuté vo výške: 13,28 € za
1 m2 na rok za miestnosť č.1 – predajňa s plochou 90,3 m2, čo je
1 199,- € ročne. Prenájom sa uskutočňuje na základe § 9a ods. 9
písm. c/ zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších
predpisov.
Obec prenajíma nehnuteľnosť priamym prenájmom, z dôvodu, že
o tieto priestory nemal nikto dlhodobo záujem a výška nájomného
je v súlade s ostatnými prenajímanými nehnuteľnosťami.
O tomto prenájme rozhodlo obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou.
Uznesenie č. 7/2013
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje predložený plán práce
hlavného kontrolóra na rok 2013.
Uznesenie č. 8/2013
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje Zmluvu o budúcej zmluve medzi obcou Podolie a firmou Vodné a energetické stavby s
r.o. Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 17336961, o odkúpení 24
nájomných bytov v bytovom dome, postavenom na p.č. 2059/10
k.ú. Podolie, prostredníctvom úveru zo ŠFRB a dotácie z Ministerstva dopravy a regionálneho rozvoja v roku 2015.
Uznesenie č. 9/2013
Obecné zastupiteľstvo v Podolí poveruje riaditeľku ZŠ s MŠ RNDr.
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Janku Schreiberovú k uzavretiu nájomnej zmluvy medzi ZŠ Podolie a ZUŠ Čachtice za účelom prenajímania časti budovy MŠ pre
potreby vyučovania hudobných odborov ZUŠ Čachtice - nájom 1 €
na rok, od 13.3.2013 do 30.6.2013.
Stručný prierez financiami obce v roku 2012
Mnohí občania sa pýtajú, ako a z čoho obec financuje svoje nutné
prevádzkové potreby ako sú energie, verejné osvetlenie, cesty –
údržba a odhŕňanie snehu, kosenie verejných plôch, vývoz odpadu
a pod. V minulom čísle našich novín bol zverejnený rozpočet obce,
no ja by som k tejto téme chcel objasniť veci jednoduchšie. Vezmime si rok 2012, ktorý už máme uzatvorený v číslach. Celkovo obec
mala príjmy, ktoré sa skladali z príjmov od občanov 76.794,49 €
(daň z pozemkov 34 115,11 €, daň zo stavieb 11 907,87 €, daň z
bytov 169,73 €, daň za psa 1 091,32 €, za komunálny odpad 28
988,46 €, odvoz odpadu multikárou 459.-€ ). Teda toto sú peniaze,
ktoré by mali postačovať na bežnú prevádzku obce. Keď si spočítame zodpovedajúce výdavky, tieto sú však spolu 146 363,11 € (za
verejné osvetlenie - elektrina a údržba VO Podolie 15 472,97 €,
VO kopanice 2 740,21 €, údržba VO 1 564,25 €, rekonštrukcia VO
- spolufinancovanie 25 220,64 €, rekonštrukcia Pribinovej cesty 9
896,05 €, rekonštrukcia cesty k domu smútku 1 680.-€, údržba 84.€, splácanie úveru cesta Slnečná 34 044,96 €, úroky za tento úver
1 480,36 €, odhŕňanie snehu 559,09 €, posypový materiál 68,18
€, pohonné hmoty do kosačiek 890,95 €, do multikáry a traktora 1
016,82 €, ostatné 2 538,83 €, vývoz a uloženie komunálneho odpadu 49 105,80 € ) Keď porovnáme príjmy s výdavkami, zistíme, že
výdavky sú o 69 568,62 € vyššie ako príjmy. Toto by však nemalo
byť, pretože všetky uvedené služby si občania musia zaplatiť sami,
tak ako si platíme za elektrinu a opravy doma, tak musí hospodáriť
i obec, môžeme minúť iba toľko, koľko si vyberieme. V opačnom
prípade tieto peniaze musíme doplácať zo štátnych dotácií, ktoré

sú však určené na iné, napríklad na deti (materskú školu), na starších občanov, chod obecného úradu, stavebnú činnosť, matriku,
evidenciu obyvateľov, investície, údržbu budov a hlavne budúci
rozvoj obce.
Od štátu sme obdržali z podielových daní 360 tis. € a granty a
transfery 342 tis. €, teda spolu 702 tis. €, z toho na činnosť základnej školy sme previedli 342 tisíc € (prenesené kompetencie určené
štátom z grantov a transferov), 120 tis. na originálne kompetencie
(materská škola, jedáleň ZŠ a družina), mzdy, odvody do fondov
105 tis. €, splácanie úveru na byty v dome 409 ročne 17,5 tis. €,
spolufinancovanie (doplatenie) investícií z Euro fondov 17 tis. €,
náklady na OŠK 19 tis. € (10 tis. € dotácia OŠK, elektrina tribúna
6,5 tis. €, údržba a prevádzka štadióna OŠK 2,5 €), doplatenie za
odvoz smetí, údržbu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev 69,5 tis. €, obnova software, špeciálne služby, revízie, poistenia, opravy budov 10 tis. €. Spolu výdavky 358 tis. € a teda z
podielových daní od štátu nám tu zostalo 2 tis. €, ktoré zostanú v
rezervnom fonde obce.
Z uvedených čísel si sami môžete vypočítať koľko nás stojí bežná
údržba a náklady na fungovanie obce (bez miezd pracovníkov),
že ak tieto služby by si mali občania sami v plnej miere hradiť
(ako to je všade vo svete) museli by sme na daniach a poplatkoch
vybrať o minimálne 69,5 tis. € viac, teda každý občan by musel byť
zaťažený ročne ešte asi 34,75 €. Samozrejme toto nie je okamžite
možné aplikovať. Za vývoz a uskladnenie smetí však doplácame
za občanov ročne cca 20 tis. € a toto by si naozaj mali platiť iba
pôvodcovia odpadov sami. Pre nás to robí reálne zvýšenie poplatku za odvoz smetí ročne v priemere 10.- € na občana. V mestách,
ale i niektorých obciach tieto poplatky už vyrovnali so skutočnými
nákladmi, čo nás určite tiež v budúcnosti čaká.
(V článku uvádzam položky v tisícoch EUR, podrobnejšie ich uverejníme nabudúce po schválení záverečného účtu obce za rok 2012). PČ

INFORMUJEME O KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH AKCIÁCH
V OBCI PODOLIE OD DECEMBRA 2012

Vianočná akadémia 19. decembra 2012

Vystúpenie žiakov ZŠ s vianočným programom prinieslo k nám
pohodu Vianoc. Program bol pestrý, dynamický, deti podali dobré
herecké, spevácke a tanečné výkony. Ďakujeme učiteľom našej
školy za nácvik tohto programu nielen pre školákov, ale i pre celú
dedinu. Odmenou im a všetkým vystupujúcim bola plná veľká
sála kultúrneho domu, smiech a potlesk divákov.

Čechvalová, Dobromila Červeňanská, Anna Čuchranová, Emília Filipová, Ľubica Gálová, Eva Harmadyová rod. Valová, Jozef
Chromek, Helena Košútová, Rudolf Macháč, Alojz Makara, Anna
Makarská, Martin Masár, Alojz Straka, Alžbeta Straková. Ďakujeme.

Výstava diel našich občanov s predajom
vydanej knihy je v malej sále KD

Uvítanie
Podolie

Dňa 19.12.2012 bola otvorená v malej sále Výstava diel
našich občanov, spojená s predajom novej knihy Mozaika osobností farnosti Podolie. Týmto sme si pripomenuli i 680 výročie
prvej písomnej zmienky o obci. Tiež sme zozbierali diela a práce
vyrobené našimi občanmi (maľby, výšivky, knihy, sochy, umelecké predmety zo železa, kovové šperky, vianočné ozdoby, zdobené medovníky atď.), ktoré ste si tu mohli prezrieť. Vianočnú
atmosféru umocnila i tradičná slovenská izba s dobovým zariadením. Výstavné exponáty poskytli: Katarína Babulicová, Jozef
Buchel, Andrej Bulko, Antónia Čechvalová rod. Mašánová, Anna

novonarodených

občiankov

obce

Už sa stalo tradíciou, že koncom roka si
starostka obce pozve
všetky novonarodené
deti i s ich rodičmi do
sobášnej siene OcÚ,
kde ich slávnostne
uvíta do radov občanov našej obce. Tak
tomu bolo i 28.12.2012.
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Pozvaných bolo 19 detí, ktoré sa narodili v obci v roku 2012.
Okrem gratulácie, malej hračky dostali deti od obce do vienka
66.- €. Potom bolo pre všetkých pripravené malé občerstvenie
v zasadačke OcÚ. Ďakujeme všetkým vystupujúcim v programe
Ľubici Gálovej, Hanke Melicherovej, deťom z našej materskej
školy s učiteľkou Máriou Ščepkovou a tiež pracovníčkam obecného úradu za prípravu celého podujatia.

Výročia strieborných a zlatých svadieb

Hlavne soboty a nedele tu bolo veľa detí, no i dospelých. Niektorí
si sadli i na sánky a bočnou dráhou sa spúšťali na klzisko, a veru
išlo im to dobre.

Prezentácia knihy „Mozaika osobností farnosti Podolie“, 26.01.2013

V sobotu 26.1. 2013 sa v Rímskokatolíckej fare v Podolí uskutočnilo stretnutie, na ktorom bola slávnostne prezentovaná kniha
„Mozaika osobností farnosti Podolie“. Táto malá slávnosť bola
usporiadaná na počesť tých, ktorí mali zásluhu na vzniku tejto
knihy. Z pozvaných hostí sa zúčastnili: autorka knihy pani Emília
Mišíková, páni Emil Krajčík, Miroslav Mrekaj, niektorí poslanci OZ
a starostka obce Podolie Mgr. Anna Čechvalová, starostka obce
Čachtice pani Anna Ištoková, starostka obce Očkov Ing. Ľubica
Hrušovská a starostka obce Pobedim Mgr. Eva Směřičková, naši
rodáci vdp. Jozef Ščepko a vdp. Michal Križák. Hlavný príhovor
predniesla pani Emília Mišíková, ktorá v ňom opísala proces
vzniku svojej knihy a poďakovala v ňom všetkým jej spolupracovníkom. Ďakujeme všetkým, ktorí pripravili dôstojnú a slávnostnú
prezentáciu tejto úspešnej publikácie.
Dňa 28.12.2012 boli do sobášnej siene OcÚ pozvaní manželia,
ktorí v roku 2012 oslávili 25. a 50. výročie sobáša. Vypočuli si príhovor starostky obce, krátky program a potom spoločne posedeli
v zasadačke OcÚ, kde bolo pre nich pripravené malé občerstvenie. Tu si zaspomínali, ako to bolo, keď stáli spoločne pred
oltárom a sľubovali si vernosť, ktorá im zostala až doteraz. Za
vystúpenie v programe ďakujeme Ľubke Gálovej a Lucii Gúčikovej a za prípravu celej akcie pracovníčkam obecného úradu.

Klzisko pred cintorínom je v prevádzke

I tento rok sa korčuľovalo na klzisku pred cintorínom. Dali sme
tam i nočné osvetlenie, ktoré svietilo, dokiaľ tam boli korčuliari.

Detský dedinský fašiangový karneval 3.2.2013

Obec
Podolie
organizovala pre
naše deti tradičný Detský dedinský fašiangový
karneval, dňa 3.
februára 2013 v
Kultúrnom dome
v Podolí. Deti
prišli v nádherných maskách.
Za to od obce
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ne to, že je medzi nimi veľa mladých ľudí, ktorí sa prídu zabaviť, pretože zábava je zároveň i karnevalom pre dospelých. O
dobrý program pochovávania sa postarali naši podolskí ochotníci zo skupiny „APLAUS“ v réžii Petra Čechvalu a neodmysliteľných postáv farára v podaní Eugena Schreibera, organistu Pavla
Ondrejku, kantora Juraja Maráka, ďalších hercov a tanečníkov,
ako aj plačiek pod vedením pani Anny Makarskej. Za ochotu vystúpiť a za výborné herecké výkony ďakuje obec Podolie
všetkým, i nemenovaným, účinkujúcim. Ďakujeme tiež ostatným,
ktorí sa podieľali na organizovaní tohto večera, hlavne dychovej
hudbe Podolanka, hudbe DUO KANTÁRE, kuchárom, ktorí varili
kapustnicu, dievčatám, ktoré obsluhovali v bufete a predávali lístky, pripravovali scénu, za kamerovanie Jurajovi Čechvalovi a za
fotografovanie Dominike Janegovej.
dostali sladkosti a fašiangové šišky. Všetkých bavili profesionálni
klauni Adyno a Lupy z teatra Komika (Bánov, Levice)“, ktorí sa s
deťmi zahrali, zasúťažili i zatancovali. To, že má toto fašiangové podujatie už svoju tradíciu, dokazuje i množstvo detí, ktoré
ho i so svojimi rodičmi navštívili. Ďakujeme všetkým za účasť.
No ďakujeme hlavne tým, ktorí veselý karneval zorganizovali a
zabezpečili a to hlavne starostke obce Anne Čechvalovej, predsedkyni kultúrnej komisie Lenke Bulkovej, členke komisie Monike
Augustínovej a Dominike Masárovej. Za pečenie šišiek ďakujeme
pani Ivete Babulicovej, za pomoc pri obsluhe členkám žiackemu
parlamentu Dominike Janegovej (aj za fotenie), Maje Čechvalovej, Dominike Porubskej a Terezke Križákovej.

Na budove materskej školy pokračujeme vo
výmene okien a na školskej jedálni dverí

Pochovali sme tradične basu 9. februára 2013
a začali 40 - dňový pôst
Z ušetrených peňazí za energie na ZŠsMŠ a za prispenia
obce, sa začala výmena ďalších okien a dverí na budovách
materskej školy a vchodových dverí do školskej jedálne. Tu vidíme, že sa začína prejavovať investícia do rekonštrukcie školy, jej
zateplenia, výmena kúrenia i prenos výučby do jednej budovy.

Deň narcisov – pomáhame aj my

V piatok 12. 4. 2013 sa celé Slovensko, naša obec i škola rozžiarili žltou farbou. Už 17. krát sa konal Deň narcisov, do
ktorého sa pravidelne zapája aj ZŠ s MŠ v Podolí. Dobrovoľníci

Našu BASU sme pochovali už v sobotu do pivnice nášho kultúrneho domu, v duchu zachovávania tradícií ukončenia fašiangu
a začiatku pôstneho obdobia. Teší nás, že každoročne pribúda
počet návštevníkov v maskách, ale i návštevníkov celkovo a hlav-

- deviataci spolu so svojimi učiteľmi: Mgr. Kiková, Mgr. Trpíšková, Mgr. Vienerová a PaedDr. Kiko navštívili mnohé domácnosti, pochodili po Podolí i Častkovciach, po škole, jedálni, MŠ, aby
mohli po ukončení tejto krásnej a vysoko humánnej akcie konštatovať, že bola úspešná. Veď vďaka Vám, dobrovoľným darcom,
sa nám podarilo v priebehu dopoludnia vyzbierať a na účet Ligy
proti rakovine poslať sumu 1.450 €. Bolo nám cťou zúčastniť sa a
pomôcť. Ďakujeme.
Mgr. Dorota Kiková
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Z ÚSPECHOV ŠKOLY

Tak ako v každom školskom roku, aj v tom súčasnom naši
učitelia zapojili veľa nadaných žiakov do recitačných súťaží,
predmetových olympiád, športových súťaží. Za peknými výsledkami sa skrýva nielen talent, ale aj veľa času venovaného príprave na súťaže zo strany žiakov aj učiteľov. Za to im patrí uznanie
vedenia školy a verím že aj rodičov a verejnosti.
Najvýznamnejšie úspechy dosiahnuté od januára 2013:
Geografická olympiáda: OK 7.2., KK 10.4.
okresné kolo: Tomáš Čechvala, 7.A - 1. miesto z 22 - 76,5 b.
- postup do krajského kola, Marek Čechvala, 9.A - 3. miesto z
23 - 75 b. - postup do krajského kola, Filip Hanic, 5.A - úspešný
riešiteľ - 78 b. - 5. miesto z 28, Mário Hanic, 5.A - úspešný riešiteľ
- 65 b. - 6. miesto z 22,
krajské kolo: Tomáš Čechvala, 7.A - úspešný riešiteľ KK - 11.
miesto
Fyzikálna olympiáda: OK 11.3., KK 17.4.
okresné kolo: Marek Čechvala, 9.A - 4. miesto - úspešný riešiteľ
- postup na kraj, Patrik Bobocký, 9.A - 5. miesto - úspešný riešiteľ
- postup na kraj,
krajské kolo: Marek Čechvala, 9.A – čakáme na výsledkovú listinu, Patrik Bobocký, 9.A – čakáme na výsledkovú listinu
Dejepisná olympiáda: OK 5.2.
okresné kolo: Tomáš Čechvala, 7.A - úspešný riešiteľ kat. E -81
b., 7.-8.miesto z 18, Marek Čechvala, 9.A - úspešný riešiteľ kat.
C - 64 b., 8. miesto zo 14,
Šaliansky Maťko – prednes povestí: OK 15.1.
okresné kolo: Anežka Porubská, 2.A - 2. miesto, Erika Jablonková, 5.A – 3. miesto
Rozprávkové vretienko – prednes rozprávok: OK 20.2.
okresné kolo: Eva Hochelová, 2.A - 3. miesto, Erika Jablonková,
5.A – 3. miesto
Hviezdoslavov Kubín – prednes poézie a prózy: obvodné
kolo 15.1., OK 5.4.
okresné kolo: Lucia Masárová, 9.A - 2. miesto – postup do okresného kola, Terézia Porubská, 6.A – 3. miesto, Adam Urban, 3.A
– čestné uznanie
Pytagoriáda – matematická súťaž: OK 20.3.
okresné kolo: Tomáš Čechvala, 7.A - 2.miesto
Matematický klokan – celoslovenská matematická súťaž pre
žiakov 1. – 9. roč.
celoslovenské kolo: Šimon Pollák, 2.A – úspešný riešiteľ, percentil 83,4%, Adam Vrba, 3.A – úspešný riešiteľ, percentil 93,5%,
Barbora Augustínová, 9.A – úspešný riešiteľ, percentil 92,5%
Patrik Bobocký, 9.A – úspešný riešiteľ, percentil 93,9%, Marek
Čechvala, 9.A – úspešný riešiteľ,
percentil 83,6%
MIDIMAX - 6 kolový volejbalový turnaj dievčat – 2. miesto zo
zúčastnených 4 škôl
RNDr. Janka Schreiberová

Testovanie deviatakov 2013

Dňa 13. marca 2013 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie
žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym
postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2013. Do testovania bolo
prihlásených vyše 42 200 deviatakov z 1 455 ZŠ. Z našej školy sa testovania zúčastnilo všetkých 20 deviatakov. Žiaci písali
test z matematiky a test zo slovenského jazyka a literatúry. Po
prvýkrát boli testovaní deviataci, ktorí sú vzdelávaní už podľa
Štátneho vzdelávacieho programu v zmysle obsahovej reformy
vzdelávania zavedenej v školskom roku 2008/2009. Naši deviataci ako trieda dopadli v testovaní veľmi dobre, v oboch predmetoch sú nad priemerom Slovenska. Z matematiky dosiahli až
3 žiaci úspešnosť 100%, 1 žiak 95%. Boli však aj žiaci s malou
úspešnosťou (5 žiakov malo menej ako 50%). V slovenskom
jazyku a literatúre dosiahli žiaci veľmi dobrú úspešnosť ako
trieda i ako jednotlivci, nebol síce ani jeden žiak s úspešnosťou
100%, ale celkovo sa úspešnosť pohybovala od 52 po 92%. Na
základe výsledkov testovania jeden žiak nemusí robiť prijímacie

pohovory, keďže dosiahol z oboch predmetov úspešnosť nad 90
%. Ostatní žiaci okrem tých, ktorí idú na bilingválne gymnáziá a
umelecké školy, budú robiť prijímacie pohovory v dňoch 13.5. a
16.5.2013, pričom sa mohli prihlasovať na dve stredné školy.
Nasledujúca tabuľka ukazuje úspešnosť Testovania 9-2013 na
našej škole v porovnaní s celoslovenskými výsledkami:
Základné údaje Matematika
Slovenský jazyk a literatúra
Priemerný počet bodov školy:
13,80 b. z 20 b. 18,80 b. z 25 b.
Priemerná úspešnosť školy v %: 69,00 %
75,20 %
Percentil školy (koľko % škôl sme predbehli):
80,60 %
86,79 %
Priemerný počet bodov v SR:
12,01 b. z 20 b. 16,88 b. z 25 b.
Priemerná úspešnosť v SR v %:
60,07 %
67,51 %
Rozdiel v priem. úspešnosti školy oproti národnému priemeru:
8,93 %
7,69 %
RNDr. Janka Schreiberová

Projekty na škole

Všetci to poznáme. Peniažkov nikdy nie je dosť a každé euro
získané inak ako z normatívov škole pomôže v jej rozvoji a zveľaďovaní. A pretože teraz nebežia pre školy žiadne veľké projekty,
skúšame získať financie aj cez malé projekty.
V mesiaci apríl pedagogický kolektív našej školy pod taktovkou
vedenia školy vypracoval a odovzdal na posúdenie dva projekty:
1. Elektronizácia a revitalizácia školskej knižnice ZŠ s MŠ
Podolie – projekt vypracovali
RNDr. Schreiberová, Mgr. Hanzlíková, Mgr. Kiková, Mgr. Gúčiková. Cieľom projektu je premena existujúcej školskej knižnice z
klasickej knižnice na elektronickú, pritiahnutie detských čitateľov
do knižnice, vzbudenie záujmu o čítanie kníh. Do projektu vložíme vlastných 1.050 € z rodičovského združenia a zberu papiera
a získame ďalších 3.000 € od MŠ SR. Zo sumy 4.050 € plánujeme dokúpiť knihy do knižnice, knižničný systém a počítačové
vybavenie, zriadiť čitateľskú oddychovú zónu v podstrešných
priestoroch a hlavne zrealizovať množstvo zaujímavých aktivít
pre našich žiakov. O úspešnosti projektu sa dozvieme koncom
školského roka.
2. Podolský dopravný viacboj – projekt sme vypracovali v
rámci grantového programu nadácie
Volkswagen „Bezpečne na cestách“. Na vypracovaní projektu sa
podieľal a v prípade úspešnosti ho bude realizovať celý pedagogický zbor. Veľmi nám pomohla aj predsedníčka Rady školy Ing.
Gašpariková s nemeckým prekladom. Cieľ projektu: Zážitkovými formami učenia zrealizujeme viackolový dopravný viacboj na
podporu dopravnej výchovy žiakov. V jednotlivých kolách sa žiaci
zahrajú na spisovateľov, filmárov, výtvarníkov, konštruktérov, plánovačov, záchranárov. Zmerajú si sily v jazdách zručnosti a v
celoškolskej dopravnej súťaži Dopravná Grand Prix. Starší žiaci
s pomocou rodičov a učiteľov vybudujú v areáli školy dopravné
ihrisko. V projekte môžeme získať 2000 €.
3. V rámci trvalej udržateľnosti projektu nás ešte do konca školského roka čakajú aktivity dvoch
projektov cezhraničnej spolupráce s družobnou ZŠ a ZUŠ Strání,
ktoré budú realizovať žiaci 7., 8. a 9. ročníka.
RNDr. Janka Schreiberová

Školské oznamy pre verejnosť

- Na škole do konca apríla prebieha akcia Záchrancovia stromov. V rámci nej zbierajú žiaci starý papier a súťažia v zbere
medzi triedami. 18.4. sme už mali na spoločnom konte 53 zachránených stromov (6,7 ton).
- Naša škola je dlhodobo zapojená do projektu Recyklohry
ako škola s environmentálnym cítením. Zbierame staré baterky,
pokazené malé i veľké elektrospotrebiče. Za odovzdané elektro-
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zariadenia získavame body a na konci roka odmeny. Nevyhadzujte staré baterky a elektroodpad do smetí, dajte ich hociktorému žiakovi našej školy, aby ich odovzdal u nás.
- Chystáme aktivity ku Dňu Zeme na piatok 26.4.2013. Akékoľvek podnety a pomoc zo strany občanov Podolia uvítame.
- Srdečne pozývame všetky mamičky na oslavu Dňa matiek,
ktorá sa uskutoční trošku v predstihu z organizačných dôvodov
– a to v nedeľu 5. mája 2013 o 15.00 hod. v kultúrnom dome.
Deti z ŠKD, MŠ a divadelno-tanečného krúžku už pre mamičky
chystajú kultúrny program.
- Do konca apríla môžu ešte zamestnané fyzické osoby venovať našej škole 2% z dane z príjmov FO. Tlačivá si môžete stiahnuť na stránke http://zspodolie.edupage.org/percenta2/
- Dňa 3. mája 2013 o 18.00 hod. sa bude konať zasadanie
Rady školy.

prekvapila a šokovala správa o vyhorení Hradu Krásna Hôrka. Aj
keď sme mali už navrhnutý plán výstavby ďalších modelov v parku, okamžite sme sa rozhodli pre stavbu modelu hradu Krásna
Hôrka. Dokumentácia už dlhšie driemala v našom archíve, výkresy sme oprášili, pripravili podklady a v lete začali práce na tomto
úctyhodnom modeli. O tom, že model Krásnej Hôrky je naozaj
krásny, sa môžu všetci presvedčiť priamo v areáli Parku miniatúr

Park miniatúr v obci Podolie má za sebou veľmi úspešnú sezónu 2012 a tiež úspešne otvoril sezónu 2013

Ako každoročne aj minulý rok sa pre nás začal prezentáciou
na celoslovenskej výstave ITF Slovakiatour v januári v Bratislave. Po úspešnom
naštartovaní sezóny
počas Veľkej noci,
bol park prístupný
cez víkendy a sviatky verejnosti, takisto
hojne využívali možnosť navštíviť park
organizované skupiny a zájazdy. V
marci 2012 všetkých
milovníkov histórie

od Veľkej noci, kedy bol slávnostne pokrstený. Veľmi nás potešil
záujem médií o náš park, reportáže sa dostali do hlavného spravodajského vysielania na STV a Markíze, aktuality prebrali viaceré internetové portály a médiá, reportáž bola aj súčasťou relácie
Slovensko v obrazoch vysielanej v druhej polovici apríla na STV.
Nezabudli sme ani na výročie príchodu Cyrila a Metoda na
Slovensko, od minulého roku pripravujeme modely, ktoré budú
súčasťou expozície modelov veľkomoravských stavieb. Táto
expozícia, jej 1. etapa, bude slávnostne otvorená 1. júna.
O tom, že rok 2013 v znamení 10. výročia parku je naozaj
výnimočný svedčí aj fakt, že v piatok 12. apríla navštívil Park
miniatúr v Podolí Prezident Slovenskej republiky, Ivan Gašparovič. Pána prezidenta zaujali reportáže v televízii a pri pracovnej ceste na výstavu v Expocentre v Trenčíne prejavil záujem
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navštíviť náš park. Privítanie prebehlo v príjemnej atmosfére,
na úvod bol odovzdaný jemu aj pani manželke Pas Matúšovho
kráľovstva. Počas viac ako hodinovej návštevy si pán prezident
prezrel v sprievode zakladateľa Parku miniatúr Juraja Hlatkého
celú expozíciu. Prejavil uznanie, že sa takýmto zaujímavým a
pútavým spôsobom snažíme zachovať našu vzácnu históriu. Pri
rozhovoroch nám navrhol prispieť do expozície modelom dreveného kostolíka zo svojej zbierky.
Tento rok oslavujeme 10. výročie vzniku Parku miniatúr, plánujeme viaceré podujatia, najbližšie počas Hodových slávností,
už tradične úspešné podujatie Deň otvorených dverí. Park bude
pre verejnosť otvorený od 9.00 do 17.00 hodiny, vstupné je dobrovoľné.
Oslavy 10. výročia Parku miniatúr budú 1.-2. júna 2013, kedy
bude otvorenie 1.etapy expozície modelov veľkomoravských
stavieb a otvorenie novej minizoo v našom areáli, 31.8.2013 sa
uskutoční podujatie pri príležitosti osláv 1150. výročia príchodu
Sv. Cyrila a Metoda na územie SR, krst edukačnej expozície
modelov veľkomoravských stavieb z čias pôsobenia týchto vierozvestcov na Slovensku.
Aj pár týchto riadkov svedčí o tom, že sa stále snažíme propagovať nielen našu expozíciu, obec Podolie, ale aj vzácnu históriu Slovenska. Všetci ste u nás srdečne vítaní!
Mária Zuzaniaková, Park miniatúr Podolie

Je ľudské zabúdať ?

Uplynulo 68 rokov od ukončenia 2. svetovej vojny a dosiahnutie porážky fašizmu.
68 rokov je už pomerne dlhá doba nato, aby aktuálnosť vybledla
nie tak v pamäti ľudí, ktorí boli jej priamymi účastníkmi ako vo
vedomí tých, ktorí vedia len z hodín dejepisu, kníh, filmov a rozprávania.
Bolo by však na škodu celého národa a občanov našej obce,
aby sa zabudlo na úsek dejín v našej minulosti, ktorému predchádzala najkrvavejšia vojna v Európe v 20 storočí.
Vojna, ktorá začala preto, že si jeden národ zaumienil podriadiť si iné národy.
Národ, ktorý si rýchlo osvojil fašistickú ideológiu a ako dôkaz
svojej výnimočnosti použil všetky sily a prostriedky nato, aby
dokázal európskym národom a štátom, že môže rozhodovať o
ich ďalšom bytí či nebytí, slobode, rozvoji o ich budúcnosti.
Muselo byť vynaložené ohromné úsilie pokrokových ľudí v
okupovanej Európe na to, aby sa vytvorila sila, ktorá sa postaví
vojenskej mašinérii fašistického Nemecka a jeho satelitov, zastaví jeho rozpínavosť, sprevádzanou agresivitou a neľudskými
zločinmi a obnoví mier, slobodu a podmienky na progresívny rozvoj ľudstva.
Hádam by bolo na čase sa spamätať a skúsiť sa postaviť k
dejinám aj ľudsky. Nechajme hodnotiť historické aspekty vojny
historikom, politické politikom, vojnové vojenským odborníkom.
Dajme však obetiam vojny, tým, ktorí šli bojovať za spravodlivú vec na strane spravodlivosti a pokroku proti agresii a krutosti,
to čo im patrí - úctu a vďaku.
Vážime si ich činy, poučme sa z nich a snažme sa prispieť
svojim dielom k tomu, aby k takýmto obetiam už nemuselo dôjsť.
Podolie bolo oslobodené 6. apríla 1945 štvrtou Rumunskou
armádou.
Pavel Jeřala
,,Hovorím Vám, všetko si zaznamenajte a hovorte, čo
ste zažili vo väzniciach a koncentračných táboroch, nielen
preto, aby ste nám vykladali o vašich utrpeniach, ale preto,
aby ste sa mohli brániť keď oni začnú svoju ,,očisťovaciu,,
kampaň. A že začnú, o tom buďte presvedčení. A nakoniec
prejdú od,, očisťovania,, do útoku. Na vojnu v r. 1939-1945
sa nesmie nikdy zabudnúť.
E. Beneš, prezident ČSR
/na zjazde Zväzu oslobodených politických väzňov 14.12.1945/

Opäť sa nám v obci premnožilo vyčíňanie zlodejov a vandalov
Už to bolo takmer
minulosťou, kedy nám
v obci vyčíňali vandali
či zlodeji. Či to bolo na
futbalovom štadióne,
areáli školy, v Hlbokej. Mysleli sme si, že
to už utíchlo a ľudia
si začali hodnôt iných
viac vážiť. No posledné týždne nám ukázali
opak, nie niektorí si
nevážia ničoho, neboja
sa žiadnej sankcie, aj keď sú pristihnutí pri čine. Po Veľkej noci 4.
apríla 2013 sme zistili,
že nám zlodeji vykradli Požiarnu zbrojnicu
(prezradil ich z elektriny odpojený internetový signál pre obec), pri
čine boli prichytení otec
a syn zo susedného
dvora. Do objektu vnikli asi už predtým, lebo
boli odcudzené (odrezané) hliníkové koncov požiarnych hadíc,
kovové dvere, okno.
Našťastie sa im nepodarilo odniesť pripravený rozoberaný motor
zo striekačky, predné
sklo Avie a viac drobností. Predbežná škoda je vypočítaná nad
3.000.-€. V zo soboty
na nedeľu v noci 20.
apríla 2013 sa niekto
vlúpal do tribúny na
futbalovom štadióne,
poškodil niekoľko dverí,
okno, ukradol najkvalitnejšie futbalové lopty
a kopačky, ktoré boli
v sklade. Zlodej alebo
zlodeji museli priestor
dobre poznať, pretože
po vniknutí do budovy
išli priamo do skladu
hospodára, kde po vylomení dverí vzali kľúče od ostatných miestností a tie si pootvárali. Škodu ešte vyčísľujeme. V tej istej noci
vandali pred kultúrnym domom vypáčili reklamné vitríny a rozbili na nich sklá. Po zhodnotení sme sa rozhodli vitríny odstrániť,
pre nerentabilnosť opravy a nahradiť ich novými. Obec má všetok svoj majetok poistený. No nevieme, aké plnenie z poisťovní
dostaneme.
Prosíme spoluobčanov, ktorí niečo videli, počuli, či majú znalosť, ktorá môže pomôcť pri vyšetrovaní uvedených krádeží, aby
toto oznámili starostke obce. Musíme zlodejov a vandalov odhaliť
a prísne ich potrestať, aby sa toto už viac neopakovalo a ostatných prešla chuť na zlodejstvo. Musíme byť všímavejší k sebe i
ostatným, k majetku svojmu, ale i obecnému spoločnému, chrániť ho a nebyť k okoliu ľahostajní. Vopred všetkým ďakujeme.
starostka obce
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Starosti s túlavými psami v obci.

Obec sa neustále
stretáva
so sťažnosťami
občanov, že sa
po dedine pohybujú túlavé psy.
My o nich vieme
a snažíme rôznymi spôsobmi
sa ich zbaviť,
zabrániť im voľnému pohybu
po obci. Iba
za ostatný čas
sme vyriešili 25 potulných psov ( napr. rotvajler (kopanice), kolja
(kopanice), bulterier (kopanice), rotvajler (kopanice), vlčiak, maltezak, labrador (kopanice), kríženec Max (kopanice), argentinsky
doga (kopanice), mladý vlčiak, maly krížený pes Linda (Podolie),
dvaja dospeli vlčiaci – utratení, štyria mladí vlčiaci – v útulku (už v
Rakúsku), dvaja vlčiaci – utratení, kríženec štena, dvaja kríženci
vyhodení v Hlbokej (umiestnení v Podolí), najnovšie sa staráme
o dvoch mladých bielych krížencov slov. čuvača s labradorom (ak
by mal niekto záujem, môže si vziať). Útulky po okolí sú plné a
nechcú nám psov preberať, tak niektorých musíme vyriešiť sami.
Od júla 2013 je povinnosť dať si očipovať každého psa. Potom by
malo byť ľahšie zistiť, čí je pes, kto ho vypustil (hlavne pri starších). Ak bude mať majiteľ nezačipovaného psa, dostane pokutu.
Nezačipované psy sa budú všetky považovať za túlavé, bez majiteľa.
Pavol Čechvala

⚫ PODOLSKÝ CHÝRNIK ⚫
-

OBEC PODOLIE VÁS POZÝVA NA:

STAVANIE MÁJA pred kultúrnym domom,
utorok 30. apríla 2013 o 19.00 hod.
DEŇ MATIEK v kultúrnom dome, nedeľa
5. mája 2013 o 15.00 hod.
Furmanské preteky na futbalovom štadióne, sobota
29. júna 2013 o 9.00 hod.
ANNABÁL, nedeľa 28. júla 2013, sprievod od PZ o
16.00 hod., program v KD o 17.00 hod.
Oslavy SNP na futbalovom štadióne,
30. augusta 2013 o 19.00 HOD.

VÍTAME DO ŽIVOTA
Hrabinová Lívia 335
Halán Filip 342
Srncová Katarína 480
Drápal Tadeáš 19
Šandor Miroslav 87
Plichtová Liliana 225

ROZLÚČILI SME SA
Valo Ladislav 187
Červeňanská Monika 473
Masár Vojtech 695
Palkechová Irena 528
Ružička Štefan 434
Čechvala Martin 25
Masár František 622
Mrekaj František 199

Halás Michal 235
Gažovová Anna 885
Ščepko Vít 582
Augustínová Mária 326
Černok František 678
Marák Jozef 305
Lacho Jaroslav 937
Gúčiková Jozefína 3

FUTBAL
Dospelí V. liga SEVER

Zimná príprava pre jarnú časť súťažného ročníka 20012/2013
začala 10.1.2013. Celá príprava prebehla v domácich podmienkach, ktorú značne znepríjemňovali zlé klimatické podmienky,
nakoľko zima ukázala svoju zlú tvár.
Takmer všetky prípravné zápasy sa odohrali na umelej tráve v
Novom Meste. Súpermi nám boli mužstvá : Trebatice, Nová Ves
n/V, Trenčianska Turná, Chocholná Velčice, Dolné Sŕnie, Čachtice a Bošáca. Bilancia prípravných zápasov: 4 víťazstvá, 2 remízy,
1 prehra Súčasťou prípravy bolo aj 4 dňové sústredenie začiatkom februára na Starej Myjave.
Súťaž začala 10.3.2013 doma proti Ladcom, s ktorými sme
prehrali 0:1. Nasledujúce kolo proti Oslanom bolo pre nespôsobilý terén odložené. Zlé počasie úradovalo aj naďalej a zápasy
vonku proti Kamencu a doma proti Ľuborči boli taktiež odložené.
Doma sme 24.3.2013 napriek veľkému tlaku v druhom polčase, len remizovali 1:1 s Hornou Porubou. Vonku sme 14.4.2013
sme po remíze 1:1 priviezli bod z horúcej pôdy Šimonovian. Prvého jarného víťazstva sme sa dočkali v nedeľu 21.4.2013 v zápase
doma proti druhému tímu súťaže, mužstva Trenčianskych Teplíc.
Po bojovnom výkone sme zvíťazili 2:1. OŠK figuruje po tomto
zápase v tabuľke na 8. mieste s 27 bodmi.
Káder mužstva tvoria títo hráči: Palkech Branislav, Moravčík Lukáš, Hrušovský Róbert, Hrušovský Martin, Križák Juraj,
Augustín Róbert, Ščepko Alexander, Švajka Jaroslav, Klčo Miloš,
Bobocký Tomáš, Ohrablo Milan, Uhlík Juraj, Gúčik Martin, Udržal
Marko, Červeňanský Martin, Gúčik Marek, Omasta Tomáš, Hlaváč Stanislav, Tréner mužstva: Vojtech Peter, Vedúci mužstva:
Bobocký Rudolf
Rudolf Bobocký

DORAST

Po skončení jesennej časti si naši dorastenci po dvojmesačnom
odpočinku oddýchli a 17.1.2013 sa zahájil tréningový proces. Už
od úvodu sme začali s prípravou vonku, no najmä v prírode. Káder
sa po jeseni viac-menej nezmenil. Dokonca sa tím posilnil o jedného hráča z Nového Mesta n/V a to Adama Moravčíka, ktorý sa
dokonale vžil s kolektívom a už v prvých zápasoch ukázal, že je
citeľným poslinením kádra.
Počas zimnej prípravy sme absolvovali halový turnaj v Bošáci,
v ktorom sme obsadili 2. miesto (z 5 družstiev), keď sme si prvenstvo nechali ujsť v posledných sekundách pomedzi prsty. Okrem
turnaja sme odohrali aj 4 prípravné zápasy. S Dubovanmi sme hrali
na umelej tráve v Piešťanoch a prehrali sme 1:3. Ostatné tri sme
hrali na domácom ihrisku a to proti Dolnému Srniu (3:4), Trebaticiam (1:1) a Čachticiam, ktorý sme vyhrali 2:0. Po týchto zápasoch
nasledovala vynútená trojtýždňová zápasová pauza, pretože kvôli
zlému počasiu sa odložili prvé 3 kolá.
Celkovo možno zhodnotiť prípravu nasledovne: ako tréner, tak
i hráči sa museli popasovať s problémami. Najväčším problémom
sa stala nedisciplinovanosť a morálka počas tréningov. Bohužiaľ to
čo „predvádzali“ chalani takto pred rokom sa opäť opakovalo. Na
jeseň to vyzeralo, že tento problém sme prekonali, ale bohužiaľ
nestalo sa tak. Priemerná dochádzka bola 6 hráčov z 16. Verím
však, že sa to postupne napraví a chalani získajú chuť do futbalu a
budú sa chcieť prezentovať peknou hrou.
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VOLEJBAL

V jarnej časti sme zatiaľ odohrali dva zápasy. S Dolným Srním
sme vyhrali 3:0 (Strapatý, Mihočka, Čechvala) a s Krajným tiež
3:0 (Čechvala, Moravčík, Bartek). Herne zatiaľ oproti jesennej
časti zaostávame, ale ak zlepšíme tréningovú dochádzku a taktiež
hernou praxou sa to istotne zlepší. Dorastencom predbežne patrí
3. miesto s 36 bodmi a na vedúce Častkovce strácame zatiaľ 9
bodov.
Rasťo Bobocký

ŽIACI

Amatérske družstvo volejbalistov sa už vyše 18 rokov v rôznych
obmenách stretáva každý utorok v telocvični ZŠ, aby si zahrali,
trénovali a pripravovali sa na amatérske súťaže v rámci obvodu
Nové Mesto nad Váhom. V tomto mesiaci sa zúčastnili prvého tohtosezónneho turnaja v Novom Meste nad Váhom, no so svojim
umiestnením neboli spokojní. Musia to napraviť v najbližšom turnaji v Čachticiach a následne doma v Podolí. Na fotografii vidíme
naše družstvo s rivalským družstvom z Pobedíma.
PČ

FUTSALOVÝ KLUB DRAGONS PODOLIE

Chlapci začali so zimnou prípravou 22.1.2013. Takmer 3 mesiace sme ju absolvovali v telocvični ZŠ, čo istotne nebolo najideálnejšie riešenie, ale žiaľ počasie nám nedovoľovalo dostať sa na
ihrisko.
Tento rok sa stalo prvýkrát, že chalani nechodili na tréningy v
najväčších počtoch. Štrnásťčlenný káder sa značne okresal, pretože prestali chodiť Toráč Dušan, Toráč Dominik, Polák Michal a
potom doľahla aj maródka na chalanov a neustále chýbali hráči a
tak sme sa na tréningoch stretávali, v najlepšom prípade, len 7-8
hráči. Na dlhé obdobie sa nám zranil Patrik Ščepko, ale už čoskoro
by sa mal vrátiť a zapojiť do tréningového procesu. Po všetkých
týchto problémoch je aj jedna pozitívna vec a to je návrat Lukáša
Strapatého do Podolia.
Žiaci neodohrali počas prípravy ani jeden prípravný zápas,
hoci boli nejaké naplánované, ale počasie zmarilo všetky plány.
V jarnej časti sme odohrali zatiaľ 2 zápasy a v tabuľke sme sa
prepadli až na 8. miesto. Doma s Drietomou sme prehrali 2:4 a
druhý sme prehrali vysoko 0:8 v Tr. Turnej. V oboch zápasoch sme
sa museli popasovať s viacerými problémami a bohužiaľ v tom druhom sme to už nedokázali ustáť. Na zápasoch nás bolo presne 11
a aj z tých boli 2 zranení a to sa potom ťažko uhrá výsledok. Verím
však, že to bude už lepšie a že už budeme získavať body a všetky
nahromadené problémy sa rozplynú. A preto by som chcel aj touto cestou vyzvať fanúšikov Podolského futbalu, aby neváhali prísť
podporiť našich žiakov počas domácich zápasov, ktoré hrajú vždy
v sobotu o 9:30!
Rasťo Bobocký

13.apríla
2013
sa pre nás sezóna
12/13 skončila a to
posledným domácim zápasom, v
ktorom sme nastúpili proti Čadci a ten
sme prehrali 7:8
(4:4). Naše pôsobenie v II. najvyššej
súťaži možno rozdeliť na dve časti, tak ako sa súťaž delí na prvú a druhú časť. V
tej prvej sme boli úspešným tímom, ktorý sa dokázal udržať na 7.
mieste a tu sme dokázali byť viac ako vyrovnaným súperom pre
mestá ako sú Žilina, Levice, B. Bystrica, Nové Mesto n/V či Trnava.
Žiaľ musíme sa dostať aj k tej druhej časti, ktorá už nebola pre nás
ani zďaleka taká úspešná a najmä záver nevyšiel podľa predstáv.
Prvým a najväčším problémom bolo oslabenie kádra o niektorých
kľúčových hráčov, potom ako začala zimná príprava vo futbale
a hráči na futsal akoby zanevreli. Herne sme spočiatku ešte boli
vyrovnaným súperom, ale trápili sme sa v zakončení. Výsledkom
tohto trápenia boli aj prehry s Levicami 1:4, s Púchovom 3:7. No
neskôr sme sa už aj psychicky „zložili“ vždy po inkasovanom góle a
potom už nie a nie dostať sa do hry. Bohužiaľ aj v poslednom zápase sme ťahali za kratší koniec a všetko toto znamenalo pre nás v
konečnom dôsledku prepad zo 7.miesta až na dno tabuľky. Tento regres nás veľmi mrzí, no nedokázali sme sa mu nijak vyhnúť.
V budúcnosti sa budeme snažiť nadviazať na tú spomínanú prvú
časť. Istotne sa budeme snažiť posilniť náš káder o hráčov, ktorí
budú mať záujem hrať futsal a budú sa ním baviť. Predsalen prezentujeme našu obec vo veľkej časti Slovenska a budeme chcieť
aby sme boli v budúcej sezóne viac ako vyrovnaným súperom.
Na záver sa ešte chcem poďakovať našim sponzorom: obec
PODOLIE, Ján Gúčik, Jaroslav Čechvala, Milan Ščepko, Milan
Kozár. Okrem sponzorom veľká vďaka patrí aj najzainteresovanejším: Ivanovi Bobockému st., Jánovi Bobockému- bez ktorých by
klub ťažko pôsobil, ďalej Eduardovi Čavojskému a Karolovi Kozákovi.
Rasťo Bobocký
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