
Vážení spoluobčania !

 Sú tu znova najkrajšie sviatky roka, Via-
noce. Čas pokoja, lásky, čas zastavenia sa, 
zamýšľania sa nad sebou, nad životom a jeho 
zmyslom. Svojím prístupom a postojom k 
druhým, svojimi skutkami, by mal každý z 
nás v srdci mať svoje malé „Vianoce“. Ne-
mali by chýbať ani pri novoročných predsa-
vzatiach, ktoré si zvykneme na prahu nového 
roka dávať. Len tak budeme mať istotu, akýsi 
záručný list na to, že naše želania sú správne, 
odobrené hlasom srdca nielen k vlastnému, 
ale aj ku prospechu iných. Ale len v tom prí-
pade, ak za proklamovaným budú nasledovať 
činy, zhodnotenie slov do praktickej realizá-
cie.

 Platí to nielen v osobnom živote, ale o 
to viac pri výkone verejnej funkcie. Jedná sa 
vlastne o to, že musíme mať na pamäti blaho 
občanov obce a ďalšie jej zveľaďovanie.
 Rok 2006 je v istom zmysle slova osobitý. 
Prvým januárom vstupujeme nielen do nové-
ho roka, ale je aj rokom ukončenia jedného 
volebného obdobia a vlastne aj vstupom do 
ďalších komunálnych volieb. Hoci sme od-
viedli kus práce, stále je čo robiť, pokračovať 
a zavŕšiť rad náročných a zložitých úloh.
 Prichádza nový rok 2006. Každý z nás 
by si mal položiť otázku, čo od neho očakáva 
a ako stanovený cieľ dosiahnuť. Medzi zá-
kladné prostriedky k jeho naplneniu by mali 
patriť zodpovednosť, serióznosť, úprimné me-
dziľudské vzťahy, porozumenie, tolerancia.
 Spolu s večným svetlom sa do našich 
sŕdc dostane posolstvo lásky, vzájomnej úcty, 
ktorých nie je v tejto hektickej dobe a často i 
v medziľudských vzťahoch nikdy dosť.
 Prajem Vám, vážení spoluobčania, v pr-
vom rade veľa pevného zdravia a krásnej ro-
dinnej pohody v kruhu Vašich najbližších.
 Nech nový rok 2006 prinesie šťastie všet-
kým nám a celej našej spoločnosti.   
               Dušan Hanic, starosta obce
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Advent je očakávanie príchodu Vianoc.

 Čakáreň, v ktorej sa zhromažďujú netrpezliví veriaci, kedy sa otvoria 
tie správne dvere. Zároveň si objednávame v nebeskej pošte sneh, 
darčeky, chvíle pohodlia, niečo nové. Chceme sa mať lepšie. A kto by 
nechcel ? 

 Chceme byť obdarovaným. Prežiť aj tohto roku krásne Vianoce. Ne-
bolo tomu inak ani v minulosti, viac ako 2000 rokov dozadu. Netrpez-
livo čakali zástupy zmenu, príchod Mesiáša...
Narodilo sa však iba dieťa v chudobnej maštali, Boží Syn. Nič viac, 

nič menej. Niekto verí, niekto nie. Pastieri, povzbudení anjelom, bežia pokloniť sa Pánovi. 
Mudrci od Východu nesú dary: zlato lásky, myrhu utrpenia a kadidlo modlitby.
My zdobíme stromček, pod ktorým postavíme betlehem a povedľa poukladáme darčeky. Pri-
pravíme štedrovečerný stôl. 
Potom čakáme, možno aj s otázkou: „A prišiel k nám už ten Mesiáš ?“. Ten, ktorý robí Via-
noce Vianocami. Ten vzácny dar, ten najvzácnejší ?
Skutočný dar je poklad. Niečo, čo nie je všade. Veľmi vzácny. Čo nemá každý,... alebo práve 
každý to má a ja nie? Ten dar je vzťah. Tým vytúženým sme si ľudia medzi sebou navzájom. 
Tým hľadaným je to, čo sme stratili a nedarí sa nám to nájsť. Hľadáme ho, aby sme mohli 
prežiť Vianoce. Byť doma so svojimi.
Cestou na spoločnú spoveď som stretol ženu, ktorá išla z práce. Hľadala riešenie ako sa dostať 
domov. Keby cestovala autobusom, prišla by neskoro na stanicu, kde bolo treba prestúpiť. 
Kedy dôjde domov? Koho to zaujíma. Rozvoz zamestnancov upravili zaiste ozdravujúce 
prepočty ekonomických oddelení. Dnes mala len obyčajnú smenu, budúca bude predĺžená. 
Povedala: „Ja už mám Vianoce vyriešené. Prídem domov a budem spať. Keď sa zobudím, 
môžem pokračovať v robote, v zamestnaní.“ Program vianočných sviatkov sa stal len breme-
nom povinností, ktoré treba pre rodinu uskutočniť ako povinnosť. Nemá čas, peniaze a ani 
silu prežiť to inak. 
Žena príde domov. Samozrejme, veď každý sa vracia domov. Sú však ľudia - bezdomovci. 
Hladní, bez prístrešia, ale aj tí zbohatlí, ktorých nikto nečaká. Opustení, sami. Nemajú domov 
a ani ho mať nebudú. Je to akoby chudobná maštaľ. Tu sa rodí Kristus. Je svetlom, cestou... je 
nádejou. Betlehem, do ktorého vkladáme figúrky sv. Rodiny a svetlo z vianočných ozdôb je 
len obrázok zo života tých, pre ktorých nemali miesta. Môžeme stretnúť tých, ktorí nám dali 
život a lásku. Odhaľujeme hodnoty, ktoré nám dávali tí, ktorí rovnako zápasili o prežitie. 
Sviatok narodenia Božieho Syna nás môže v skutku obdarovať. 
Vianoce nie je len dať, ale aj umenie dar prijať Získať Božiu mi-
losť. Rozumieť životu.
V týchto dňoch prežívame radosť, keď sa nami obdarovaný pote-
šil darčeku akoby od Ježiška. Keď nastala premena času čakania 
na šťastný okamih, ktorý tak jedinečne stvárňuje vďačné dieťa. 
Vďaka Ti Bože, že i tohto roku máme Vianoce. Vďaka Ti za všet-
ko, že si.

Vo vinšovačkách som čítal, čo zaslala Anilinka:
Letí k Tebe darček z neba,

je v ňom všetko čo Ti treba.
Šťastie, pokoj, láska, neha...

Ježiško má rád aj Teba.
Každej slzy kvapôčku
premení Ti na vločku

Krásne sviatky, praje fara Podolie 



UZNESENIA ZO XIV. ZASADNUTIA OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA V PODOLÍ, KONANÉHO DŇA 17.2.2005 
140/2005 OZ berie na vedomie správu starostu obce k plneniu úloh a pre 
ďalšie obdobie roka 2005 ukladá starostovi:
A/ aj naďalej patričnú pozornosť venovať dokončeniu hlavnej časti kanalizá-

cie, t.j. spoločný kanalizačný zberač PRESSKAN, za ktorým účelom sa 
snažiť získať finančné prostriedky cez MŽP SR.

B/ cez už spomínané žiadosti, ktoré sú podávané do eurofondov zabezpečiť 
ich čo najefektívnejšiu realizáciu v našich podmienkach. Osobitnú pozor-
nosť venovať žiadosti, ktorá je podávaná na rekonštrukciu komunikácií v 
časti obce Slnečná ulica, územný plán obce a rekonštrukcia areálu ZŠ.

C/ v oblasti IBV doriešiť otázku pozemkov v časti obce nad cintorínom, kde 
sa javí možnosť rýchlej realizácie ich získania a následného prideľovania. 
Vec do konca mesiaca marca doriešiť s Rímsko-katolíckou cirkvou – far-
nosť Podolie.

D/ cez už spomínané žiadosti na budovanie kanalizácie získať finančné pro-
striedky aj na prípojku v úseku ulica Slnečná, kde je potrebné v prípade 
získania prostriedkov na cestu najprv položiť kanalizačné prípojky.

E/ OZ si vypočulo informáciu o stave výstavby areálu minimundusu – RNDr. 
Juraja Hlatkého.

141/2005 Na základe predložených dokumentov a to:
- Štatútu obce
- Organizačného poriadku obce
- Rokovacieho poriadku 
- Zásad hospodárenia s majetkom obce
- Zásad pre vedenie a kontrolu dokladov a finančných operácií
OZ ukladá pripomienkovať tieto dokumenty zo strany komisií OZ a organizá-
cií zriadených obcou a návrhy a pripomienky predložiť ku schváleniu budú-
cemu zastupiteľstvu.
142/2005 OZ v Podolí súhlasí s predložením žiadostí a projektov na poskyt-
nutie finančných prostriedkov cez eurofondy na nasledovné akcie:
- Vyhotovenie územného plánu pre obec Podolie cez mikroregion Dubové
-  Rekonštrukcia ciest a chodníkov v časti obce Piscech cesta – ulica Slneč-

ná
-  Rekonštrukcia priestorov obce pred cintorínom a časť obce ulica Žľab
-  Rekonštrukcia areálu OŠK a výstavba sauny
 Doporučuje: starostovi obce zabezpečiť spracovanie žiadostí a ich poda-

nie na príslušné rezorty jednotlivých ministerstiev SR. OZ súhlasí s kofi-
nancovaním týchto projektov obcou.

143/2005 OZ v Podolí prejednalo žiadosť firmy Sport Fisch-TOUR s.r.o., kto-
rá prevádzkuje v obci nevýherné hracie prístroje o oslobodenie od platenia 
daní s tým, že doporučuje preveriť do budúceho OZ primeranosť schválenej 
obecnej dane za hracie automaty s porovnaním na okolité obce.
144/2005 OZ v Podolí prejednalo otázku odkúpenia nehnuteľnosti – starých 
domov v obci Podolie zo strany obce s tým, že poveruje finančnú a stavebnú 
komisiu, aby jednotlivo posúdili možnosť takéhoto odkúpenia zo strany obce 
tak, aby finančné prostriedky, ktoré budú na kúpu vynaložené, boli následným 
odpredajom inému občanovi vrátené. 
Doporučuje: starostovi obce, spolu s uvedenými komisiami každú jednotlivú 
zmluvu a schválenie OZ – riešiť túto oblasť v takom zmysle ako je stanovené.
145/2005 Na základe predloženej žiadosti Rímsko-katolíckej cirkvi Bratislav-
sko-Trnavská arcidiecéza vo veci oslobodenia od daní z nehnuteľností, OZ v 
Podolí prejednalo túto žiadosť, kde sú presne špecifikované nehnuteľnosti,. 
Podľa zistenia obce oslobodila od platenia stánky, slúžiace cirkvi na nábožen-
ské obrady už v minulosti tak, ako je uvádzané v žiadosti. 
OZ doporučuje starostovi: oboznámiť so skutočnosťou Trnavskú arcidiecézu.
146/2005 OZ v zmysle záverov uznesenia č.137/2004 prejednalo vy-
konanie auditu na pracovníkov Obecného úradu v profesiách údržbár, 
kurič, upratovačky a doporučuje starostovi spolu s vedúcim prevádzok 
vykonať racionalizáciu pracovných miest v profesiách podľa predlože-
ného návrhu.
147/2005 OZ doporučuje starostovi obce a predsedovi stavebnej komisie pre-
jednať s predsedom PD Podolie spôsob riešenia odtoku povrchových vôd z 
lokality Dlhé diely, aby nedošlo ku zatopeniu záhrad a domov obyvateľov pod 
touto lokalitou.
148/2005 OZ doporučuje starostovi obce požiadať Katastrálny úrad v Trenčí-
ne o zadanie spracovania ROEP – registra obnovenej evidencie parciel.
149/2005
A/ OZ schvaľuje zmluvu medzi obcou a ZŠ s MŠ o užívaní a nájme nehnuteľ-

ností, na ktorých hospodári ZŠ s MŠ Podolie – podľa prílohy. 
 Touto zmluvou všetky nehnuteľnosti prechádzajú do správy ZŠ s MŠ Po-

dolie bezodplatne. Vlastníkom nehnuteľností zostáva Obec Podolie.
B/ OZ súhlasí s tým, aby ZŠ s MŠ prenajímala priestory tretím osobám, ale 

len so súhlasom vlastníka, s výnimkou telocvične, kde tento prenájom 
môže uzavrieť i sama s tým, že cena za 1 hod. prenájmu je stanovená OZ 
na 150,-Sk.

C/ OZ súhlasí, aby ZŠ s MŠ prenajímala časti MŠ pre firmu POWER WORK, 
za podmienok zmluvy uzavretej už obcou s touto firmou.

150/2005 OZ schvaľuje zmluvu medzi obcou a OŠK o užívaní a nájme ne-
hnuteľností pozemkov, stavieb v areáli OŠK bezodplatne, ostatné podmienky 
ako v ZŠ s MŠ.

UZNESENIA Z XV. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
V PODOLÍ, KONANÉHO DŇA 19.5.2005 
151/2005 OZ berie na vedomie a schvaľuje:
- charakteristiku obce Podolie ako rozpočtovej organizácie s vyčíslením 

príjmovej a výdavkovej časti
- účtovnú uzávierku a záverečný účet obce ku dňu 31.12.2004
- rekapituláciu majetku podľa tried k 31.12.2004
- súvahu majetku obce k 31.12.2004
- výkaz ziskov a strát k 31.12.2004
- výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov 

obce vyššieho územného celku a rozpočtových organizácií a ich pôsob-
nosti zostavený k 31.12.2004

- inventúrny zoznam, prírastkov za obdobie od 1.1.2004 do 31.12.2004
- rekapituláciu majetku podľa útvarov k 31.12.2004
- inventúrny zoznam úbytkov za obdobie od 1.1.2004 do 31.12.2004
- záverečný účet obce a účtovnú uzávierku bez výhrad
- súhlas so zakúpením fekálneho vozidla
- Štatút obce Podolie
- Organizačný poriadok obce
- Rokovací poriadok OZ
- Rokovací poriadok komisie Obecného zastupiteľstva v Podolí na ochranu 

verejného záujmu ako bol návrh predložený
- schvaľuje zloženie komisie v takomto zložení: Ing. Ján Gúčik, Ing. Dušan 

Gúčik, Ing. Jozef Valo, pani Zlatica Lagová
- Ukladá finančnej pracovníčke, aby za spolupráce s finančnou komisiou 

dbala o dodržiavanie finančného hospodárenia a nakladanie s majetkom 
obce v zmysle platnej legislatívy.

152/2005 OZ berie na vedomie a schvaľuje:
- bezpečnostný projekt obce Podolie – pravidlá bezpečnosti a ochrany osob-

ných údajov a utajovaných skutočností v podmienkach obce Podolie 
- VZN obce Podolie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými sta-

vebnými odpadmi
- Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
- Vnútroorganizačnú smernicu – zásady pre vedenie a kontrolu účtovníctva 

a finančných
- operácií
153/2005 OZ berie na vedomie požiadavku riaditeľky ZŠsMŠ RNDr. Schrei-
berovej o navýšenie rozpočtu pre ZŠsMŠ. Ukladá finančnej komisii OZ posú-
diť spolu so starostom možnosť stanovenia výšky rozpočtu ZŠsMŠ na r. 2005 
a pripraviť na schválenie do budúceho OZ.
154/2005 Schvaľuje dotáciu ZO chovateľov poštových holubov 2.000,- Sk, 
schvaľuje finančnú dotáciu na konskú show v mesiaci júni 2005 vo výške 
5.000,- Sk, dotáciu pre tenisové kurty vo výške 2.500,- Sk.
Ukladá finančnej pracovníčke oboznámiť uvedené subjekty s výsledkom roz-
hodnutia OZ a finančné čiastky podľa potreby uvoľňovať priebežne.
155/2005 OZ v Podolí nesúhlasí so zriadením zberne železného šrotu uve-
denou firmou z dôvodov, že samotná obec má zber a predaj zabezpečený vo 
vlastných podmienkach.
156/2005 OZ v Podolí súhlasí v priebehu roka riešiť otázku vyhotovenia pro-
jektov na rekonštrukciu miestnych komunikácií a vyhotovenia projektov na 
nájomné byty nadstavbou zdravotného strediska.
157/2005 OZ v Podolí ukladá finančnej účtovníčke obce v spolupráci s fi-
nančnou komisiou stanoviť ceny prenájmov obecných priestorov a zabezpečiť 
premietnutie týchto cien do nájomných zmlúv.
 OZ schvaľuje investície J.Augustína do obecného majetku vo výške 
52.300,-Sk na základe predložených faktúr.
 Súhlasí so započítaním tej čiastky voči záväzku p. Augustína voči obci.
 Nakupované tovary a služby od p.Augustína voči obci sa budú na základe 
jeho predložených faktúr odpočítavať z jeho zostávajúcich záväzkov.
 OZ schvaľuje nákup fekálneho vozidla Tatra 815 CAZ 10.
 Na tento nákup doporučujeme použiť finančné prostriedky získané od 
sponzorov OŠK.
 OZ ukladá finančnej účtovníčke a finančnej komisii posúdiť žiadosť o zľa-
vu na nájomnom p.Mitanu v súlade s usmernením 157/2005 posúdiť rozsah a 
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 28. október 2005 
bol pre Podolie slávnostný 
deň, oslava a krst sa konali 
v Kultúrnom dome v Podo-
lí, lebo uzrela svetlo sveta 
kniha, ktorá zachytáva po-
merne komplexne históriu 
obce, jej kultúrny, spolo-
čenský rozvoj a nezabúda 
ani na rozvoj školstva, 
športu, poľnohospodárstva, 
ľudovej kultúry a význam-
ných rodákov.
 Oslava začala bás-
ňou P.O.Hviezdoslava: De-
dinôčka je to. Potom mal 
slávnostný príhovor sta-
rosta obce pán Dušan Ha-
nic. Zdôraznil dlhoročnú 
snahu, aby aj obec Podolie 

mala svoju históriu zdokumentovanú, lebo si to už od roku 1332 za-
slúži. Je tu veľa pozoruhodností a histórie, ktoré bolo treba spracovať 
a zachovať pre nastávajúce generácie.
 Slávnostnú atmosféru krstu zdôrazňovali aj zvučné mená krst-
ných otcov knihy, ktorými boli: doc. JUDr. Ľubomír Fogaš, CSc., 
Ing. Milan Cagala, CSc., MUDr. Ján Bielik, CSc. a štvrtý krstný 
otec bol spevák Pavol Hamel.
 Na krste sa zúčastnili poslanci OcÚ Podolie aj z minulého ob-
dobia, predstavitelia organizácií, významní občania a rodáci, zástup-
covia inštitúcií, pozvaní hostia, autorský kolektív a sponzori, ktorí 
pomohli na realizácii tohto podujatia. Stoly boli slávnostne prestreté 
a do spevu i tanca hrala dychová hudba Vlčovanka. K realizácii akcie 
prispelo aj vedenie ZŠsMŠ Podolie príspevkami a Mgr.Eugen Schrei-
ber sprievodným slovom.
 Vedúcim autorského kolektívu bol PhDr.Jozef Karlík. Autori: 

Anna Černochová, Jozef Červeňanský, RNDr. Vladimír Divina, CSc., 
RNDr.Juraj Hlatký, CSc., PhDr.Jana Karlíková, PhDr.Jozef Karlík, 
Martin Karlík, PaedDr.Ľubomír Kiko, Marián Klčo, PhDr.Vladimír 
Krupa, Anna Makarová, Mgr.Mária Mizeráková. Rukopis posúdil 
PhDr.Ivan Mrva, PhD., jazykovú úpravu urobili Mgr.Dorota Kiková 
a Štefan Šicko. Publikáciu vydal Obecný úrad v Podolí a vytlačil TI-
SING spol.s r.o. Nové Mesto n. Váhom.
 Fotografie a reprodukcie boli použité nielen z organizácií a inšti-
túcií, ktoré sú obsahom knihy, ale tiež z fotoarchívu múzeí a fotoal-
bumov súkromných občanov. Hlavní autori foto sú: Ing.Dušan Gú-
čik, PhDr.Jozef Karlík, Mgr.Mária Mizeráková, Mgr.Jozef Ondrejka 
a Igor Pap.
  Publikácia zaujme pohľadom na Podolie a znakom, ale každý si 
môže nájsť kúsok histórie, ktorý mu je najbližší – ak sa začíta do jej 
stránok. Mnohí si zaspomínajú na „ staré“ časy, alebo im ich pripo-
menú obrázky, zvyky, prezentácia športovej histórie...
 Kniha je na svete, poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa o to zaslú-
žili a pomohli, aby spomienky a časy minulé zostali pre generácie a 
časy budúce. História magistra vitae – platí všade vo svete: národy, 
regióny, obce by nemali na ňu zabúdať. Je to dobrý pocit, že v Podolí 
sa v písomnej forme zachovala.         PaedDr.Ľubomír Kiko

výšku nájmu a nadväzne na doteraz uzatvorenú zmluvu a následne sa vyjadriť 
k jeho žiadosti o zníženie nájmu. 
 OZ súhlasí s odpredajom DPL PD Podolie Ing. Gúčikovi Jánovi, Podolie 
824 v cene 10% ich nominálnej hodnoty.
 OZ na základe sťažnosti nariaďuje p. Piskovi Petrovi
- odstrániť drevené stĺpy z pozemku obce, 
- uviesť do pôvodného stavu odtokový žľab vedľa cesty, o uskutočnenej vý-
sadbe tují rozhodne po spoločnom stretnutí občanov časti Mlyny so stavebnou 
komisiou.
 OZ ukladá predsedovi stavebnej komisie doriešiť nájom obecnej pôdy s 
PD Podolie s pánom Jozefom Červeňanským.
 OZ schvaľuje úľavu na 500,- Sk za umiestnenie hracích automatov v obci, 
za 1 ks

UZNESENIA ZO XVI. ZASADNUTIA OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA V PODOLÍ, KONANÉHO DŇA 20.10.2005 

158/2005 OZ doporučuje starostovi obce; v oblasti činnosti obecného úradu 
naďalej v priebehu posledných mesiacov roka zabezpečiť priebežné plnenie 
úloh so zameraním sa na podanie žiadostí cez jednotlivé fondy na získanie fi-
nančných prostriedkov na do financovanie kanalizácie v obci Podolie. Ostatnú 
pozornosť, venovať dokončeniu tejto stavby. Pripraviť formálne veci, spojené 
so zabezpečením projektu a úloh na realizáciu výstavby komunikácií, častí 
obce Slnečná ulica, aby zrealizovanie tejto akcie bolo v roku 2006, právne 
vyporiadanie do 31.12.2005.
V oblasti individuálnej bytovej výstavby doriešiť v priebehu zimných mesia-
cov roka 2005/2006 otázku výkupu pozemkov. Za týmto účelom zvolať maji-
teľov pozemkov plánovaných lokalít.
Na základe vypracovaných projektov zrealizovať: výstavbu bytov nad zdra-
votným strediskom. Pozornosť venovať aj úprave cestnej siete v časti Podolie 
- kopanice.

159/2005 OZ ukladá finančnej komisii pripraviť návrh rozpočtu pre rok 2006, 
pričom pozornosť venovať hospodáreniu podriadených organizácií a to najmä 
ZŠsMŠ a prevádzky obce.
160/2005 OZ ukladá vedúcim obecných organizácií pripraviť návrhy rozpočtu 
pre rok 2006 za vlastné organizácie.
161/2005 Obecné zastupiteľstvo v zmysle zákona číslo 582/2004, § 98 nesú-
hlasí so zmenou daňového poplatku pre manželov Čuchranových, Podolie 771 
za rok 2004, nakoľko uvedený zákon nedovoľuje odsúhlasiť, takúto úľavu.
162/2005 OZ prerokovalo VZN obce Podolie k podmienkam poskytovania 
dotácií z rozpočtu obce a VZN o psoch. V zmysle zákona vyvesiť tieto VZN v 
termíne 15 dní na obecnej tabuli a po pripomienkovaní občanov ich predložiť, 
k schváleniu na najbližšom OZ.
163/2005 OZ súhlasí s odpredajom pozemku pre p. Marákovú Oľgu, bytom 
Podolie č.d. 798 ako náhradu za pozemok na miestnom športovom ihrisku. 
Všetky poplatky, spojené s prevodom znáša obec. Zabezpečiť vyhotovenie 
kúpnej zmluvy a jej podpis.
164/2005 OZ schvaľuje do funkcie prísediacich Okresného súdu v Trenčíne p. 
Jána Macháča a p. Jána Dornáka. Písomnou formou s uznesením OZ obozná-
miť Okresný súd v Trenčíne.
165/2005 OZ schvaľuje odmeny poslancov OZ v Podolí pre rok 2005 vo výš-
ke 2.000,- Sk. Zároveň súhlasí s odmenou pre predsedu finančnej komisie vo 
výške 6.000,- Sk. Uvedené finančné prostriedky vyplatiť do najbližšieho OZ.
166/2005 OZ ukladá riaditeľke ZŠsMŠ a vedúcemu prevádzok obce pripraviť 
informáciu o hospodárení k 30.9.2005. Túto predložiť do najbližšieho OZ.
167/2005 OZ schvaľuje predaj časti pozemku - časť PK p.č. 385 pasienok, 
zapísaný vo vl. PK 3330 na obce Podolie v 1/1, odčlenený z tejto parcely 
geom. plánom číslo 34493956- 23/05 spolu o výmere 91m2 za dohodnutú 
kúpnu cenu 50, -Sk/m2 pre manželov: Františka Čechvalu a manželku Máriu, 
bytom Podolie č.630 v 1/1.
Schvaľuje v tomto zmysle kúpnu zmluvu s tým, že dohodnutá kúpna cena bude do 
30 dní po podpise zmluvy poukázaná na účet obce Podolie.        z uznesení OZ

KRSTILI  SME  PRVÚ  UCELENÚ  KNIHU  O  NAŠEJ  OBCI
PODOLIE  -  HISTÓRIA  OBCE
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Jeden s krstných ot-
cov knihy spevák Pa-
vol Hamel



 Počet žiakov v školskom roku 2005/06: 246- pokles o 18 žiakov opro-
ti r. 2004/05 (dve triedy deviatakov odišli, jedna trieda prvákov vznikla, 
do 5.ročníka prišli všetci žiaci zo ZŠ s MŠ Častkovce)
Počet tried v školskom roku 2005/06: 10- pokles o 2 triedy
Počet pedagogických pracovníkov: 15- pokles o 2 
(Mgr. Alberty vyučuje 14 hodín náboženskej výchovy, čo je 61 %-ný úvä-
zok, nová vyučujúca anglického jazyka – Zuzana Vienerová, výpomoc 
dôchodkyne Mgr. Dovičinovej - matematika)
 Celkový rozpočet pre školský rok 2005/2006 by mal predstavovať 
7.667.000.- Sk. Vzhľadom na nižší počet žiakov ako sme predpokladali, v 
novembri budeme mať upravený rozpočet z MŠ SR na nižší, preto máme 
vytvorenú rezervu, aby sme nemali ku koncu roka finančné problémy.
 Vo výchovno-vzdelávacom procese postupujeme podľa plánu práce 
školy a hlavných úloh školy, ktoré prikladám k správe. 
Máme vytýčené priority školy do budúcnosti:
• skvalitnenie úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu – práca podľa 

najnovších osvedčených metód a foriem práce, pravidelná kontro-
la vyučovacích výsledkov žiakov, pedagogická pomoc vyučujúcim 
(podľa potreby), projektové vyučovanie, spolupráca s inými školami 
a porovnanie úrovne práce žiakov i učiteľov, vytvárať priestor pre in-
dividuálnu prácu so žiakmi, spolupráca so Spoločným úradom samo-
správy – školským úradom a Okresnou pedagogicko-psychologickou 
poradňou v Novom Meste nad Váhom

• zatraktívnenie mimoškolskej činnosti detí – ponúknuť deťom širokú 
paletu záujmových krúžkov, rozšírenie ponuky krúžkovej i mimo-
školskej činnosti žiakov, vypĺňať zmysluplne ich voľný čas a cieľave-
dome formovať pozitívne myslenie mladých ľudí, v čo najväčšej mie-
re využiť vzdelávacie poukazy ako finančnú podporu tejto činnosti, 
organizovať spoločné akcie aj v spolupráci s DO Fénix, prostredníc-
tvom žiackeho parlamentu vťahovať deti do organizácie diania školy 
v mimovyučovacej oblasti,

• prepojenie výchovno-vzdelávacej práce základnej školy s materskou 
školou – tematické zameranie činnosti ZŠ i MŠ, spoločné podujatia 
(športové, vzdelávacie, kultúrne – v rámci školy i obce),

• vytvorenie kladného imidžu školy – spolupráca s Rodičovským zdru-
žením, Radou školy, Obecným úradom, Matúšovým kráľovstvom, 
inými organizáciami v obci, zverejnenie výsledkov práce žiakov a 
činnosti školy na verejných oznamovacích tabuliach v rámci obce i v 
miestnych a regionálnych novinách, zapojenie sa do diania obce,

• podpora myšlienok Otvorenej školy - vzdelávacie aktivity pre verej-

nosť – škola bude viesť kurzy cudzích jazykov a kurzy práce s infor-
mačno-komunikačnými technológiami pre verejnosť a pedagógov z 
okolia v rámci Školiaceho centra Infoveku v prípade záujmu,

• pokračovanie v informatickej výchove našich žiakov, našich i cu-
dzích učiteľov v čo najväčšej miere,

• skvalitňovanie výučby cudzích jazykov – nový projekt v 5.roč., nové 
učebnice, nová vyučujúca,

• interaktívne zážitkové, skúsenostné a kreatívne vyučovanie - výučbu 
zamerať viac na tvorivosť, praktické zručnosti, ktoré prepájajú učenie 
so životom a rozvíjajú personálne a sociálne kompetencie žiakov.

1. Vzdelávacie poukazy: Z 246 žiakov 216 žiakov odovzdalo našej ško-
le vzdelávací poukaz a zapojilo sa do práce niektorého zo 17 záujmových 
krúžkov. Každý vyučujúci, dokonca aj vedenie školy vedie nejaký krú-
žok. 

Akcie školy: Každý z učiteľov si zobral na starosť v tomto školskom roku 
zorganizovanie nejakej zaujímavej akcie pre deti:
Majstrovstvá školy v cezpoľnom behu september Mgr. Kucmen
Majstrovstvá školy v atletike apríl, máj Mgr. Kucmen
Ľahkoatletický päťboj jún Mgr. Kucmen
Pasovanie prvákov september vyučujúce 1.stupňa 
Pevnosť Boyard jún vyučujúce 1.stupňa
Deň vitamínov október vyučujúce 1.stupňa
Cyklotriáda apríl vyučujúce 1.stupňa
Deň Zeme apríl RNDr.Schreiberová, Mgr.Kozák
Deň narcisov apríl Mgr. Kiková
Vianočné trhy december Mgr. Kiková, Mgr.Vienerová, Mgr. Rosinská
Vianočná akadémia december Mgr. Schreiber, Vienerová
Deň jablka október Mgr. Rosinská, Mgr. Dovičinová
Deň detí jún PaedDr. Kiko
Podolská desina máj Mgr. Schreiber
 Žiacky parlament: Na škole pôsobí žiacky parlament. Kreoval sa tak, 
že z každej triedy od 2. po 9. ročník si žiaci volili dvoch svojich zástup-
cov. Parlament už začal tvorivo pracovať, má stanovené úlohy, rozdelené 
funkcie a zodpovednosť. 
Problémy vo výchovno-vzdelávacom procese:
- veľké triedy (4 triedy už majú počty žiakov 30 a viac, čo kladie väčšie 

nároky na učiteľov, je oveľa menej možný individuálny prístup učiteľa 
ku žiakom)
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PAMÄTNÁ  MEDAILA  OBCI  A  AJ  STAROSTOVI
Pri okrúhlych oslavách 60. výročia oslobodenia Slovenska a víťazstva nad 
fašizmom, bola našej obci Podolie a starostovi obce udelená pamätná me-
daila od Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 
v Bratislave.

Z  INFORMATÍVNEJ  SPRÁVY  RIADITEĽKY  ZŠ  s  MŠ

Odovzdávanie medailí funkcionárom Novomestského okresu k 
60. výročiu oslobodenia. Tretí sprava starosta obce Podolie p. Du-
šan Hanic.
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- nemôžeme zohnať kvalitného učiteľa s aprobáciou matematika, fyzi-
ka, prírodopis, zatiaľ vypomáha dôchodkyňa 

- veľký počet detí v hmotnej núdzi, veľa administratívy
- porušovanie zákona zo strany niektorých rodičov – zanedbávanie po-

vinnej školskej dochádzky, veľké počty neospravedlnených hodín 

Odstraňovanie nedostatkov na škole:
- v minulom školskom roku sme mali kontrolu z Inšpektorátu práce, 

bolo veľa nedostatkov, ktoré sme museli doriešiť a odstrániť
- chýbali mnohé revízie, neboli vykonané porevízne opravy 
- vykonali sme revízie plynovej kotolne, RSP, plynovodu, tlakových 

nádob, hasiacich prístrojov, hydrantov, prenosných el. zariadení, 
bleskozvodov

- vykonali sme opravy vonkajšieho osvetlenia v areáli školy, odstrá-
nenie veľkých bojlerov v kotolni (jeden v lete praskol), oprava potru-
bia v studni

- pretrvávajú problémy s vodou – je hygienicky závadná
- maľovali sme priestory chodby a schodísk v A pavilóne
- vytvorili sme nový vnútorný a školský poriadok
- dali sme si vypracovať bezpečnostný projekt na ochranu osobných 

údajov
- pracujeme na novom organizačnom poriadku, pracovnom poriadku, 

registratúrnom poriadku
- v r. 2005 hneď od januára mali zamestnanci ZŠ s MŠ aj osobné 

príplatky

Počet pracovníkov v originálnych kompetenciách, bezo zmeny

Počet detí v MŠ:  52
Počet tried:  2
Počet učiteliek:  4
Prevádzkoví pracovníci:  2
Počet detí v ŠKD:  34
Počet tried:  1
Počet učiteliek:  1
Počet pracovníkov v ŠJ:  3

Odstraňovanie technických a bezpečnostných nedostatkov v OK:
- hygienická kontrola v kuchyni odhalila veľa nedostatkov, niektoré 

sme vyriešili v priebehu leta
- oddelenie hrubej a čistej prevádzky priečkou, zamurovanie dverí, ob-

klady, dlažba a maľovanie skladov a jedálne

- zakúpenie el. bojlera do kuchyne a prietokového ohrievača do spr-
chy

- zakúpenie el. sporáka do MŠ
- kúpy hračiek do ŠKD a MŠ
- maľovanie jedného pavilónu MŠ a výdajne stravy v MŠ

Závady čakajúce na odstránenie:
- úplne zhrdzavené a nefunkčné bleskozvody na jedálni
- stavebné úpravy v ŠJ stále nie sú podľa predstáv hygienikov
- zatekajúca strecha v MŠ – zatiaľ to lepia školníci špeciálnym tme-

lom
- chodníky v MŠ v zlom stave
- ohrevný pult v ŠJ a el.rúry na pečenie dochádzajú
- v kuchyni je potrebné vymeniť regále a odkladací stôl (drevo prežra-

né, odhnité, hygienicky závadné)
- závadná voda pre kuchyňu

RNDr. Janka Schreiberová, riaditeľka školy

Milé dievčatá, mamičky, babičky!
 Príďte medzi nás, spraviť niečo pre svoje 
zdravie. Pozývame Vás do našej telocvične 
na „Cvičenie pre ženy“. Cvičíme každý pon-
delok od 18.00 hod. do 19.00 hod.

Milé mamičky a ockovia!
Našej škole sa v novembri 2005 podarilo 
uspieť v projekte Digitálni Štúrovci a získať 
tak pre školu peknú finančnú čiastku, ktorú 
investujeme do zveľadenia počítačovej učeb-
ne, ktorú používajú Vaše deti pri výuke, v 
krúžkoch, ale aj vo voľných počítačových po-
poludniach. Aby sme však peniažky získali, 
zaviazali sme sa zrealizovať viacero aktivít. 
A k tomu potrebujeme Vašu pomoc pri ich 
propagácii v našej i v okolitých obciach. Ak-
tivity začneme realizovať od januára 2006. O 
projekte sa môžete dozvedieť i z našej web 
stránky www.zspodolie.edu.sk v časti Digi-
tálni Štúrovci. O aké aktivity ide?
Aktivita č.1 : Internetová čitáreň 
Každý piatok od 15.30 do 17.30 bude učeb-
ňa otvorená pre verejnosť. Hocikto zo širo-
kého okolia môže prísť do učebne a využiť 

možnosť pripojenia na internet, scanovania 
obrázkov, tlače a spracovania dokumentov 
za odbornej pomoci dozorkonajúceho. Vstup 
do učebne – 20 Sk na hodinu. Začíname od 
13.1.2006.
Aktivita č.2 : Dedko, babka, poďte s nami 
k počítaču
 Kurz v trvaní 30 hodín – 15 stretnutí po 
2 hodiny (alebo 10 stretnutí po 3 hodiny po 
dohode). Kurz bude zdarma. Vnuci a vnučky 
pritiahnu do našej učebne svojich dedičkov a 
babičky a budeme sa spolu baviť s počítačom 
– maľovať, animovať, mailovať, pracovať s multi-
mediálnymi CD. Deti budú učiť svojich starých 
rodičov pod vedením skúseného lektora.
Aktivita č.3 : Kurzy práce s počítačmi pre 
verejnosť
 Kurz v trvaní 30 hodín – 15 stretnutí po 
2 hodiny (alebo 10 stretnutí po 3 hodiny po 
dohode)
V prípade väčšieho záujmu zorganizujeme 
viac kurzov. Náplň kurzu určíme podľa pria-
nia účastníkov. Cena kurzu – 500 Sk.
Aktivita č.4 : Kurz práce s počítačmi pre 
rómsku komunitu

 Kurz v trvaní 30 hodín – 15 stretnutí po 
2 hodiny (alebo 10 stretnutí po 3 hodiny po 
dohode). Tento kurz bude zdarma. Pozývame 
do učebne našich bývalých rómskych žiakov 
alebo ich rodičov. Naučíme Vás základom 
práce s počítačmi.
Ak máte záujem o ktorýkoľvek z kurzov, 
nahláste svoj záujem na tel.č. 032/7794104 
u vedenia školy alebo na sekretariáte školy, 
alebo odkážte po svojich deťoch. Dúfame, že 
pomôžete škole pri naplnení kurzov a tým 
prispejete k úspešnému uskutočneniu pro-
jektu.                                Vedenie školy

Milí občania!
Rodičovské združenie pri ZŠsMŠ Podolie 
Vás srdečne pozýva na Fašiangový školský 
ples, ktorý usporiadame v našom KD v Podo-
lí v piatok 3. februára 2006. Vstupenky bude 
možné zakúpiť v januári na troch miestach – 
u vedenia školy (cez triednych učiteľov detí, 
osobne alebo telefonicky na čísle 77 94104), 
na Obecnom úrade u pani Macháčovej a u 
predsedníčky RZ Bc. Ivony Babuškovej, Po-
dolie č.773.                            výbor RZ

ŠKOLA  INFORMUJE

Majstrovstvá školy v cezpoľnom behu Majstrovstvá školy v cezpoľnom behu 
– žiačky 1. – 2. roč., 23.9.2005– žiačky 1. – 2. roč., 23.9.2005

Deti 1.stup-
ňa súťažia na 
Deň jablka, 
27.10.2005

Mikuláš cho-
dil aj na našej 
škole spolu 
s anjelom a 
štyrmi čerta-
mi, 6.12.2005



 Obecný úrad a Poľnohospodárske družstvo Podolie usporiadali v druhú 
júnovú sobotu už druhý ročník KONSKEJ SHOW. Jej najdôležitejšou súčas-
ťou sú furmanské preteky, ktoré sa skladajú z troch súťažných disciplín: slalom 
po vytýčenej trati, stíhací pretek s nakládkou a vykládkou vriec a spolupráca 
furmana s koňmi na presnosť a čas. Zvláštnou a samostatne hodnotenou disci-
plínou bol ťažký ťah koní. 
 Živá pozvánka obcou začínala pekným slnečným ránom aj doobedňajšia 
časť preteku prebiehala v príjemnom predletnom počasí, ktoré prilákalo spolu 
s výborným gulášom a poľovníckymi špecialitami veľa divákov. Jedenásť sú-
ťažiacich a ich silné páry koní predviedli pekné divadlo a hodnotné výkony, 
ktoré boli odmeňované spontánnym potleskom. Sympatickými vstupmi bola 
aj ukážka výcviku ťažných koní pod sedlom v podaní mini jazdeckého oddielu 
Podolie a mladého súťažiaceho Jurku, ktorý predvádzal so svojím koníkom 
priam cirkusové číslo. Za významnej podpory sponzorov z podnikateľského 
prostredia boli súťažiacim zabezpečené hodnotné ceny a celkový servis počas 
pretekov. Hodnotu vydarenej akcie iba málo znížil Medard so svojimi tromi 
silnými dažďovými prehánkami v poobeňajších hodinách. Záverom by som si 
dovolil poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k uskutočne-
niu našej akcie.         organizátori Konskej show

Už veľa rokov sa každý týždeň stretáva skupina volejbalistov v telocvični 
ZŠsMŠ v Podolí, aby si zahrali volejbal, ale sa aj pripravili na zápasy, 
ktoré pravidelne organizujú okolité základné školy: I. ZŠ Nové Mesto 
nad Váhom, Cirkevná škola sv. Jozefa Nové Mesto nad Váhom, ZŠ Stará 
Turá, ZŠ Horná Streda, ZŠ Bzince pod Javorinou a tiež ZŠ Podolie. Ten-
to rok bol pre nich rokom úspešným. Dobre reprezentovali našu ZŠ ale 
aj obec, keď sa im podarilo získať 1. miesto na turnajoch v Novom Meste 
nad Váhom, Starej Turej, Hornej Strede a v Podolí. Prajeme im i do budú-
cich turnajov veľa zdravia a dobrých športových výkonov.                  PC
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V  TELOCVIČNI  NAŠEJ  ŠKOLY SA  STÁLE  
HRÁ DOBRÝ  AMATÉRSKY  VOLEJBAL

PODOLSKÚ  KONSKÚ  SHOW
Z  LETA  MÁME EŠTE

V  ČERSTVEJ  PAMÄTI
 V dnešnom príspevku by som rád napísal niekoľko poznámok k 
aktuálnej situácii v ambulancii v Podolí. V súčasnej dobe sa postupne 
zvyšuje počet chorých na infekčné vírusové ochorenie -CHRÍPKU. 
S daným ochorením sa určite každý z nás už stretol, dá sa povedať je 
sa jedná o bežné ochorenie. Rád by som pripomenul niekoľko viet k 
danému ochoreniu:
 Chrípka je akútne, vysoko nákazlivé ochorenie vírusového pôvodu 
a postihuje predovšetkým dýchacie cesty, menej tráviaci trakt, niekedy 
býva i kombinované. Postihuje všetkých ľudí bez rozdielu veku, rasy, 
pohlavia. Na Slovensku podľa posledných údajov ročne ochorie na 
chrípku až 2 milióny ľudí.
Treba rozlišovať medzi chrípkou a nachladením. 
Základné rozdiely medzi chrípkou a nachladnutím sú nasledovné:
-nachladnutie: postupný nástup, častá nádcha, kašeľ najmä suchý, len 
zriedka bolesť svalov, malátnosť a únava, bolesti na hrudi nebývajú, 
väčšinou sa jedná o ochorenie bez teploty alebo s teplotou len mier-
nou. Doba trvania 3-4 dni.
-chrípka: náhly začiatok, nádcha občasne, kašeľ tiež väčšinou nebýva, 
naopak ale bývajú bolesti svalov, malátnosť, únava, časté bolesti na hru-
di, teploty do 4O °C. Dĺžka trvania asi 7 dní. Nakaziť chrípkou sa môže 
človek všade, najmä však v priestoroch s väčším počtom ľudí, v uza-
vretých zle vetraných miestnostiach. Nákaza sa šíri vzduchom, vírus sa 
prenáša v sekréte napríklad v slinách, pri rozprávaní, pri dotykoch rúk, 
pri dotykoch infikovaných predmetov. Ako už v úvode bolo napísané, 
chrípka je vírusové ochorenie, a preto sa NELIEČI antibiotikami.

Antibiotiká neúčinkujú na vírusy.
Základom liečby je pokoj na lôžku, dostatok tekutín napríklad čaj, vi-
taminózna liečba najmä vitamíny skupiny C, podávajú sa antipyretiká, 
napríklad Paralen, Mexalen, Panadol, Acylpyrin. Pri bolestiach svalov, 
kĺbov napríklad Ibalgin, Brufen. Liečba trvá väčšinou cca 7-lO dni.
Horší priebeh býva u starších ľudí, a u ľudí so závažnými ochoreniami 
napríklad ischemickou chorobou srdca, s cukrovkou atď.
 Jedinou možnou prevenciou je očkovanie. Účinok očkovania trvá rok. 
Preto na začiatku chrípkovej sezóny, kto má záujem je dobré sa zaoč-
kovať (koncom septembra).
 Posledné roky platí nasledovne preplácanie vakcíny zdravotnými 
poisťovňami: Všetci ľudia starší ako 65 rokov majú nárok na uhrádza-
nie vakcíny zdravotnou poisťovňou (i keď je možné, že určitý minimál-
ny doplatok za vakcínu bude treba v lekárni uhradiť - nie 100% úhrada 
vakcíny poisťovňami. Cena vakcíny je cca l80 Sk, doplatok –možný 
cca 2O Sk).
-všetci tí ktorí i keď majú menej ako 65 rokov, ale liečia sa na závažne 
ochorenia majú nárok na úhradu vakcíny,(napríklad pacienti liečiaci sa 
na vysoký tlak, cukrovku, ischemickú chorobu srdca, asthmu atď.)
 Na záver jedna malá poznámka. I keď je očkovanie jedinou možnou 
prevenciou proti nákaze chrípkou aj keď je poistenec zaočkovaný 
– očkovanie nezaručí l00% ochranu. Očkovanie je účinné len proti 
chrípke, nie proti zápalu priedušiek, angíne, zápalu hrdla atď., ako sa 
mnohí domnievajú.
 Kto nebol ešte zaočkovaný, má možnosť dať si vakcínu predpísať, po-
prípade tí, ktorí nemajú nárok na úhradu poisťovňou, si ju môžu v 
lekárni kúpiť a dať sa zaočkovať v ambulancii.
 Keď už píšem o očkovaní – každý poistenec bez ohľadu na vek a 
zdravotný stav, by sa mal dať preočkovať proti Tetanu. V súčasnosti 
platí, že treba preočkovať jednou dávkou poistenca, ktorý bol naposle-
dy očkovaný v intervale 10-15 rokov. Tí, ktorí neboli vyše 15 rokov 
očkovaní, musia byť preočkovaní nanovo, troma dávkami. Vakcíny 
máme v ambulancii, a tí ktorí nevedia kedy boli zaočkovaní, môžu si 
to skontrolovať v zdravotnej karte v ambulancii. 
 Ďalej by som rád upozornil, že pacienti majú možnosť, raz za dva 
roky, absolvovať PREVENTÍVNU PREHLIADKU - poisťovňa plne 
uhrádza vyšetrenie. Neplatí sa ani poplatok 2O Sk. Môžete sa objednať 
alebo priamo v ambulancii zažiadať o preventívnu prehliadku.             

MUDr. Karol Durdík

LEKÁR  RADÍ  A  INFORMUJE

Víťazi turnaja v Starej Turej



 Opäť je tu vianočný čas. Všetko navôkol nám už pripomína, že 
vytúžený deň sa nezadržateľne blíži. V tomto predvianočnom čase 
sa v Kultúrnom dome v Podolí zišli občania našej obce, aby sa pote-
šili programom žiakov ZŠ v Podolí. Vystúpenie sa začalo hrou „La-
komkine Vianoce“, ktorú scenáristicky, režijne aj s osvetlením pripra-
vil pán učiteľ Schreiber, so žiakmi dramatického krúžku. Na realizácií 
hry sa spolupodieľala aj pani učiteľka Vienerová.
 Jednotlivé výstupy boli doplnené koledami dievčat zo spevácke-
ho krúžku, tancom žiačok 4.a, žiakov 7.a a vystúpením mažoretiek 
8.a triedy. Poďakovanie za prípravu patrí pani učiteľke Jacolovej, pani 

učiteľke Štefánikovej a žiakom Lenke Toráčovej a Šimonovi Augustí-
novi.
 Na záver kultúrneho programu nám v hre „Lakomkine Vianoce“ 
jej autor ponúkol myšlienku, ktorá je aktuálna nielen počas Vianoc, že 
láska a dobrota ponúknutá ľuďom má väčšiu silu ako ich zlé vlastnosti 
a je schopná meniť ľudí k lepšiemu.                   AČ
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VÍTAME DO ŽIVOTA
Daniš Dominik č. 413, Kriššák Marek č. 549, Šimnová Sára 
č. 613, Pollák Šimon č. 340, Hluchá Michaela č. 954, Majdiš 
Samuel č. 712, Gúčik Adam č. 471, Gajdošíková Ema č. 65, 
Baláž Patrik č. 142, Herák Kamil č. 414, Macháč Timotej č. 
668, Gašparík Nicolas č. 10, Fetr Lukáš č. 549, Matyášová 
Pavlína č. 593, Gúčiková Natália č. 280, Vojtech Adrián č. 
715, Lacko Roman č. 594, Gúčiková Ema Mária č. 505, Ho-
chelová Eva č. 294, Porubská Anežka č. 802, Češeková Na-
tália č. 895, Burzová Alica Petra č. 27, Hrušovský Matúš č. 
670, Heráková Janka č. 466, Fiľová Zdena č. 189, Puváková 
Karin č. 955, Augustín Sebastián č. 816, Augustínová Simona 
č. 571, Moravanský Matúš č. 767, Hutta Samuel č. 735, Parči-
ová Sophia č. 291, Herák Ján č. 468, Kováčik Nicolas č. 457

ROZLÚČILI
SME SA 

Matyáš Jozef Podolie 198, Uhlík 
Jozef Podolie 306, Augustín Ján 
Podolie 307, Toráč Ondrej Podo-
lie 101, Cagala Vojtech Podolie 
309, Fogašová Mária Podolie 
779, Ondrejka Ján Podolie 781, 

Čechvalová Jolana Podolie 216, Bobocká Pavlína Po-
dolie 648, Zoller Ján Podolie 51, Bublavý Alojz Podo-
lie 231, Hanicová Mária Podolie 324, Lachová Alžbeta 
Podolie 969, Mašánová Jozefína Podolie 624, Masá-
rová Antónia Podolie 461 , Fogašová Johana Podolie 
756, Lenická Beáta Podolie 899, Augustínová Mária 
Podolie 760, Lachová Anna Podolie 733, Čechva-
la Emilián Podolie 666, Straková Anna Podolie 110, 
Mašánová Mária Podolie 812, Klčová Jozefína Podo-
lie 669, Masár Pavol Podolie 766, Gúčiková Antónia 
Podolie 63, Moravanský Jozef Podolie 36, Macháčo-
vá Bernardína Podolie 789, Mišík František Podolie 
785, Toráčová Anastázia Podolie 317, Augustín Michal 
Podolie 242, Moravanská Anna Podolie 278, Mrekaj 
Rudolf Podolie 225, Augustínová Margita Podolie 706, 
Okienková Hedviga Podolie 758, Bartek Ján Podolie 
950, Miškovičová Anna Podolie 602, Zemko František 
Podolie 274, Michal Hanic Podolie 181.

 l PODOLSKÝ CHÝRNIK l

NA SPOLOČNÚ
CESTU ŽIVOTOM VYKROČILI

Peter Valo a Hana Humelová č. 391, Ivan Augustín a Monika 
Šottníková č. 570, Ján Vičík a Milena Lachová č. 955, Ladi-
slav Kováčik a Zdenka Ješková č. 542, Ľubomír Baláž a Mária 
Štipáková č. 142, Marek Zemko a Jana Augustínová č. 296, 
Marcel Čechvala a Veronika Križáková č. 194, Ladislav Tesa-
řík a Oľga Bošková č. 919, Roman Lipták a Ivana Makarová č. 
442, Roman Zemko a Mária Mrekajová č. 199, Marián Siváň a 
Eva Kiková č. 361, Peter Zemko a Veronika Richterová č. 266, 
Karol Herák a Lucia Macková č. 190, Marián Lacko a Ľudmi-
la Homolová č. 35, Mário Hadbábny a Andrea Huličiaková č. 
284, Juraj Plško a Monika Drabantová č. 711 

OBYVATELIA  NAŠEJ  OBCE  V  ČÍSLACH
Obec Podolie má ku koncu tohto roka 2031 obyvateľov, z toho 1053 žien a 978 mužov.

Počas roka 2005 sa narodilo 30 detí, prisťahovalo sa 26 ľudí, zomrelo 36 ľudí a odsťahovalo sa 39 ľudí.



 Koniec roka je obdobím, kedy sa hodnotí, bilancuje hľadajú sa príčiny 
neúspechu, hľadajú sa rezervy. Futbal v Podolí mal vždy dobrú úroveň, výbor-
ných funkcionárov a vychoval veľa výborných futbalistov. V piatok 2.12. sa 
uskutočnilo hodnotenie, bilancovanie futbalového roku 2005.

STARŠÍ ŽIACI. O mládežnícky futbal bolo v Podolí vždy postarané. Držali 
sme sa hesla, že budúcnosť je v mládeži. Trénerom žiakov je Rudolf Bobocký. 
Pracuje so žiakmi už viacej rokov. Jeho pomocníkmi boli Ivan Zámek a Daniel 
Pyšný. Po zdravotných problémoch p. Bobockého ho výborne zastúpil Miroslav 
Mrekaj. Našim žiakom sa vydarila jeseň, neprehrali ani jeden zápas a skončili 
na výbornom 3. mieste. Najlepším strelcom mužstva za rok 2005 sa stal Ľuboš 
Herák, ktorý dal 19 gólov, Červeňanský Ladislav dal 10 gólov, Toráč Viliam 
dal 8 gólov, Udržal a Dávid Vita dali po 4 góly. Je to mladý kolektív a treba sa 
chlapcom venovať. Bilancia žiakov roku 2005: 26 - 11 - 8 - 7 - 68 :38

DORAST. Dorast nám tiež urobil radosť. Pri hodnotení výsledkov mal dorast 
výbornú jar a zaslúžene postúpil do majstrovstiev oblasti. Bola to však jeho 
povinnosť. Trénersky tandem Sčepko Dušan, bývalý výborný futbalista (hral i 
za Púchov II. ligu) a veľký stratég, nekompromisný tréner Ing. Solčiansky Ľu-
dovít, dokázali skĺbiť hráčov do silného kolektívu. Už prvé zápasy ukázali silu 
nášho mužstva a niektoré zápasy mali skutočne výbornú úroveň. Najlepším 
strelcom v doraste v roku 2005 bol Juraj Križák, veľký talent nášho futbalu, 
so 46 gólmi, Klčo Dušan dal 19 gólov, Martin Kerak dal 14 gólov, Bobocký 
Rasťo dal 10 gólov, Makara Gabo dal 8 gólov, Masár Juraj dal 7 gólov, Juraj 
Gagala 6 gólov. Bilancia dorastu v roku 2005: 35 - 21 - 4 - 10 - 125:76

A – MUŽSTVO. Azda najviac pozornosti sa vždy venuje A-čku. Podľa vý-
sledkov sa posudzuje úroveň futbalu v obci. Rok 2005 bol pre našich mužov 
náročný a veľmi sledovaný. Nový tréner Kolník hral 1. ligu za dorast v Bratislave 
a II. ligu v Spojoch. Hral i za Podolie 5. ligu spolu s vedúcim mužstva Jozefom 
Červeňanským „vytiahol“ A-mužstvo z 9. miesta na konečné 5. miesto v jarnej 
časti. Jesenná časť, kde bolo veľa zranených a úzky kolektív, dopadla pre muž-
stvo dobre, lebo 6. miesto za daného stavuje je uspokojivé. V budúcnosti sa musí 
kolektív doplniť aspoň o dvoch futbalistov. Veď celú jarnú a jesennú časť odoh-
ralo len sedem futbalistov. Brankár Miroslav Vojtech, hráči Martin Hrušovský, 
Róbert Hrušovský, Radoslav Havrlent, Martin Červeňanský, Braňo Kališ dali 15 
gólov, Marián Ivana dal 11 gólov, Patrik Brezuľa 9 gólov, 8 gólov dali Ostrenka 
Miroslav a Augustín Róbert, 7 gólov Sčepko Alexander, 5 gólov Červeňanský 
Martin. Biliancia A - čká 2005: 45 - 20 - 8 - 17 - 79:74

 Na vyhodnotení boli odmenení najlepší strelci za jednotlivé kategórie. Za 
talent roka bol vyhlásený Herák Ľuboš žiak, najlepším strelcom OSK Podolie 
v roku 2005 bol Juraj Križák z dorastu - dal 49 gólov. Najlepším futbalistom 
OŠK Podolie za rok 2005 sa stal Martin Hrušovský pôsobiaci v Podolí už 20. 
sezónu. Posledné slovo na bankete patrilo prezidentovi Ivanovi Žinčíkovi, čer-
stvému 40-tníkovi. Vyslovil poďakovanie celému výboru za vykonanú prácu, 
všetkým trénerom a ich asistentom, všetkým hráčom za dosiahnuté výkony 
a verným fanúšikom za podporu. Vie, že nás čaká veľa práce, vie že s rokom 
2005 za danej situácie treba vysloviť spokojnosť. Jeho ciele a plány sa naplnili 
a verí, že rok 2006 bude ešte úspešnejší.

Futbalový ročník 2005/2006 po jesennej časti : 
A mužstvo
1. Pov. Bystrica 15 11 1 3 41:14 34...
6. Podolie 15 7 4 4 32:16 25...
16. Horná Streda 15 1 0 14 13:79 3

Majstrovstvá oblasti – žiaci
1. Skalka n/V 13 12 1 0 61:8 37...
3. Podolie 13 7 6 0 48:12 27....
14. Drietoma 13 0 1 12 10: 64 1

Majstrovstvá oblasti – dorast
1. AS Trenčín “C” 16 12 3 1 83:18 39...
7. Podolie 16 8 2 6 49:42 26...
16. Omšenie 16 2 1 13 23:92 7
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Horný rad zľava: Martin Hrušovský, Jozef Červeňanský - vedúci mužstva, Milan 
Čechvala, Michal Korytina, Marek Pisca, Marián Lednický, Martin Červeňan-
ský, Miloš Krajčík, Miroslav Vojtech, Rado Havrlent, Jozef Kolník - tréner
Dolný rad zľava: Daniel Radošinský, Jozef Marek, Juraj Krížák, Miroslav Os-
trenka, Branislav Kališ, Marián Ivana, Robo Hrušovský

INZERCIA

SPLÁCATE DLH? NA KARTE ALEBO NA ÚČTE V BANKE?
Vyplaťte ho Pôžičkovou kartou Žolík a budete platiť 0% úrok prvých 
6 mesiacov! Po 6 mesiacoch o 1% ročne menej ako platíte teraz!
Z karty si môžete opakovane požičiavať peniaze za nízky úrok!

Žolíka si môžete zobrať zadarmo, aj keď nechcete vyplatiť starý dlh!
Informácie na tel. č. 0908 722 093

Dorast, víťaz skupiny JUH II. trieda futbalový rok 2004/2005
Horný rad zľava: Martin Čechvala - tréner, Ľudovít Solčiansky – vedúci mužstva, 
Martin Kerak, Rastislav Bobocký, Jozef Valo, Ľubo Krajčík, Rado Líška, Gabo 
Makara, Dušan Ščepko - tréner. Ivan Žinčík - prezident klubu. Dolný rad zľava:
Martin Gúčik,Tomáš Bobocký, Juraj Gágala, Jura j Križák, Martin Gúčik, Ivan 
Bobocký, Dušan Klčo

Starší žiaci Horný rad zľava: Rudolf Bobocký - tréner, Ján Gúčik, Viliam Toráč, Starší žiaci Horný rad zľava: Rudolf Bobocký - tréner, Ján Gúčik, Viliam Toráč, 
Ján Barančík, Martin Udržal, Peter Zárycký, Vlado Palkech, Ladislav Červe-Ján Barančík, Martin Udržal, Peter Zárycký, Vlado Palkech, Ladislav Červe-
ňanský, Daniel Mrva, Martin Šprlák, Daniel Pyšný - vedúci mužstva. Dolný rad ňanský, Daniel Mrva, Martin Šprlák, Daniel Pyšný - vedúci mužstva. Dolný rad 
zľava: Juraj Uhlík, Marko Udržal, Roman Červeňanský, Jakub Chaben, Matej zľava: Juraj Uhlík, Marko Udržal, Roman Červeňanský, Jakub Chaben, Matej 
Halán, Ondrej Barančík, Daniel Pyšný, Juraj BabulicHalán, Ondrej Barančík, Daniel Pyšný, Juraj Babulic

Príjemné prežitie Vianoc v kruhu svojich najbliž-
ších a veľa zdravia a úspechov v novom roku 2006 
Vám želá redakčná rada.


