
Čas radosti...
„Čas radosti, veselosti svetu nastal nyní. 
Porodila Spasiteľa Mária bez viny. 
V jasliach v Betleheme...“ (JKS 40)

 Boží proroci predpovedali čas, miesto i okolnosti prícho-
du Mesiáša. Pripravovali ľudstvo na narodenie Božieho 
Syna. Aj o dnešných časoch rozprávali proroci. A tu i do 
dnešných čias sa vynára tajomstvo príchodu Božieho Syna. 
Človek si plánuje vonkajšie dekórum (čo a ako spraví, pri-
praví), a Boh plní svoje prísľuby vypovedané skrze prorokov, 
ktorí pripravovali cestu. Lebo On je verný. My sme si naplá-
novali veci, ktoré sa dotýkajú Vianoc a teraz to prichádza: 
skláňame hlavy, aby sme vošli do betlehemského príbytku, 
kde je Dieťa a pokľakáme pred Božím majestátom. Hľa, čas 
skutočnej hlbokej ľudskej radosti...
 Starý pustovník rád ľuďom rozprával, ako sa raz jeden 
strom modlil k svojmu Stvoriteľovi: Môj dobrý Bože, veľmi by 
som túžil a chcel, aby raz z môjho dreva vyhotovili drevenú 
pokladnicu na odkladanie vzácnych šperkov, drahokamov, 
pokladov. Po čase ho Boh vyslyšal: Vyrobili z jeho dreva 
jasle, aby do nich v Betleheme položili malé Božie Dieťa. 
 Naše túžby, sny, modlitby aké sú len rôzne. Aj tento 

čas vianočný 
mnohých pobá-
da k modlit-
be a slovám k 
nášmu Bohu. 
Či sa niekedy 
n e p o d o b á m e 
spomenutému 
stromu? Keď sa 
narodil Spasiteľ 
– Kristus Pán, 
pastieri z okolia 
Betlehema dostali o tom zvesť od anjelov. A ako píše sv. 
Písmo, pastieri sa tam ponáhľali. Aká škoda pre ľudstvo i 
pre jednotlivca, že dnes niektorí nehľadia na Božie Dieťa ale 
len a len na seba. Tí skutočnú radosť nepoznajú.
 Nuž mýlia sa tí, čo spolu s televíznym bôžikom revú, že 
Vianoce sú vtedy, keď sú všetci okolo stola. To pravda nie 
je! Vianoce sú vtedy, keď sú všetci okolo Boha a ich oči 
hľadia na Božie Dieťa a ich srdcia patria jeho láske. Títo 
spoznali pravú radosť a môžu ju žiť i rozdávať!
 Všetkým prajem milostiplné požehnané sviatky narodenia 
Pána!                                                            

Štefan Šoka, farár
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Milí spoluobčania! 

     Chcem vás poinformovať, čo nové sa v našej obci udialo 
od vydania ostatných Podolských novín i o tom, čo nás čaká 
v najbližšej dobe. Naposledy sme Vás informovali o príprave 
projektovej dokumentácie na rekonštrukciu trafostanice na 
pozemku v školskom areáli. Koncom júla nadobudlo právo-
platnosť stavebné povolenie na jej rekonštrukciu. Touto ces-
tou by som chcela poďakovať všetkým, ktorí pri vybavovaní 
stavebného povolenia boli ústretoví. Nikdy by som neverila, 
že môže vzniknúť toľko obštrukcii od účastníkov konania pri 
takej verejnoprospešnej stavbe akou je uloženie vysokého 
napätia do zeme, vystavanie novej trafostanice a odstrá-
nenie starej, škaredej a tiež niekoľkých stĺpov okolo. Samot-
ná stavba bola takmer zmarená pre nesúhlasy dotknutých 
susedných účastníkov, čo by bola pre obec veľká škoda, 
pretože sa nám len veľkým úsilím podarilo vybaviť, že celú 
stavbu v hodnote 100.000.- € vyfi nancuje ako svoju  investí-
ciu Západoslovenská energetika, a.s. 
     Ďalšou naplánovanou investičnou akciou obce je výstavba 
bytového domu, ktorý sa bude stavať v areáli školy, v rohu 
pri odbočke na štadión. Pre námietky a odvolania, susedov 
ako účastníkov konania nenadobudlo územné rozhodnu-
tie ešte právoplatnosť aj napriek tomu, že všetky vyjadre-

nia orgánov, ktoré sa k stavbe vyjadrovali boli kladné. Tiež 
poslanci obecného zastupiteľstva sa opätovne zaoberali 
svojim rozhodnutím vystavať bytový dom v rohu areálu ško-
ly. Prehodnotili pripomienky vlastníkov susedných nehnuteľ-
ností ako účastníkov konania a konštatovali, že sa zakladajú 
len na ich veľmi subjektívnom posudzovaní novej stavby ako 
jednotlivcov, ktorí nehľadia na verejný záujem celej obce. 
Keďže námietky tiež nedokázali porušovanie Stavebného 
zákona, poslanci potvrdili svoje rozhodnutie z roku 2011 o 
pokračovaní vo vybavovaní povolení na stavbu a následne 
aj jej potrebu realizácie. Okrem námietok, ktoré spochyb-
ňujú všetky vyjadrenia, jednou z výčitiek je údajná neinfor-
movanosť občanov o zámere výstavby bytového domu. Už 
v decembrových Podolských novinách v roku 2011 bolo zve-
rejnené uznesenie o plánovanej výstavbe bytovky a odvtedy 
je možné si štúdiu pozrieť i na webovej stránke obce ale-
bo priamo na obecnom úrade. Myslím, že je to dostatočne 
dlhá doba na to, aby sa tí, ktorí sa cítia stavbou dotknutí 
mohli zaujímať o jej umiestnenie a predniesť svoje pripo-
mienky. Záujem ľudí o nájomné byty je veľký. Bytov je stále  
nedostatok, preto je výstavba nájomnej bytovky pre obec 
jednou z hlavných priorít. Na obci stále evidujeme nevyba-
vené žiadosti o pridelenie nájomných bytov. Pre nájomníkov 
sú výhodné, pretože stavba fi nancovaná alebo kúpená cez 
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UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PODOLÍ
Uznesenia z OZ z 10.06.2013 

10/2013 - Obecné zastupiteľstvo v Podolí  schvaľuje Zmluvu o budú-
cej zmluve o zriadení vecných bremien č. 13/214/13/22300/015-
ZoS/ZBZ_BV. Zmluva sa uzatvára medzi obcou Podolie (bu-
dúci povinný) a Západoslovenskou distribučnou a.s., Čuleno-
va 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518 (budúci oprávnený) k 
zriadeniu vecného bremena k časti p.č. 2059/10, 2059/11,
2062/1, 2066 v kú. Podolie. 
11/2013 - Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Zmluvu o odpredaji 
obecnej p.č. 2059/12 medzi obcou Podolie a Západoslovenská 
distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518. 
P.č. 2059/12 o výmere 17 m2 bola odčlenená z p.č. 2059/10 GP 
č. 34493956-34/13  na ktorej bude postavená kiosková trafosta-
nica. Cena za 1m2  12,-€.
12/2013 - Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  zmenu uznesenia 
č. 29/2012. Na predmetné parcely bol vyhotovený nový GP č. 
34493956-42/13, podľa ktorého sa teraz uskutočňuje predaj 
nasledovných parciel: 
-  z p.č. 4259, orná pôda, zapísaná v LV č. 1 na obec Podolie 
v 1/1, diel označený na GP číslom 1 o výmere 61 m2, ktorý bude 
súčasťou novej p.č. 2241/7 o výmere 171 m2
- z p.č. 4259, orná pôda, zapísaná v LV č. 1 na obec Podolie v 
1/1, diel označený na GP číslom 2 o výmere 199 m2, ktorý bude 
súčasťou novej p.č. 2241/8 o výmere 517 m2,
- z p.č. 4259, orná pôda, zapísaná v LV č. 1 na obec Podolie v 
1/1, diel označený na GP číslom 3 o výmere 83 m2, ktorý bude 
súčasťou novej p.č. 2253/1 o výmere 222 m2,
- - z PK neknihovanej parcely 4103, diel označený  na GP čís-
lom 11 o výmere 69 m2, ktorý vytvorí novú p.č. 2241/10 o výmere 
69 m2,
Cena za m2 je 3,32 €.  Výmera predávaných parciel je 412 m2, 
spolu cena za všetky predávané parcely je 1 367,84 €. Čiastku za 
predávané  parcely  zaplatí kupujúci do 14 dní po podpise zmluvy 
do pokladne obce alebo na účet obce č. 5806138001/5600.

Uznesenia z OZ z 27.06.2013             
13/2013 - Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet Obce 
Podolie 14/2013
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  schvaľuje  odpredaj pozem-
ku, p. 2357/2, k.ú. Podolie, o výmere  813 m2, ktorá bola GP č. 
43580718-S-Gp-F - 137/2013 odčlenená z pôvodnej p.č. 3960, 

zapísanej vo vl.  PK č. 849, pôvodne k.ú. Korytné, o výmere 881 
m2, pre Vladimíra Kožáka, bytom Zelená ul. 2026/7, Nové Mesto 
nad Váhom.
Cena za 1 m2 je  3,20  €, spolu cena za 813 m2 je 2 601,60 €. 
Čiastku 2 601,60 € za predávanú nehnuteľnosť zaplatí kupujúci 
do 14 dní po podpise zmluvy do pokladne obce alebo na účet 
obce č.: 5806138001/5600.
Odpredaj sa uskutočňuje na základe § 9a, ods. 8  písm. b/ zák.č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov.
15/2013 - Obecné zastupiteľstvo v Podolí  -  určuje v zmysle § 
11, odst. 4, písm. i/, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 
v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o 
právnom postavení a platových podmienkach starostov a primá-
torov miest, v znení neskorších predpisov plat starostovi obce ako 
súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v NH, vyčíslenej 
na základe údajov   ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok a 
násobku podľa § 4, ods. 1 bod 3 zákona č. 253/1994 Z.z.  znení 
neskorších predpisov, čo v podmienkach obce je 1,98 násobok, 
zvýšeného o 40  % v zmysle § 4, ods. 2 zákona 253/1994 Z.z. 
v znení neskorších predpisov.
16/2013 - Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje  žiadosť o 
prenájom nehnuteľnosti, parcela  č. 1427, súpisné číslo 389, o 
výmere 1 m2 pre spoločnosť CNS systems, s r.o., prevádzka  
Pod Párovcami 7271/157,  921 01 Piešťany. Cena za 1 m2 je   
150    €  ročne.
17/2013 - Obecné zastupiteľstvo v Podolí  prejednalo žiadosť 
pani Kriškovej,  na odstránenie príčin znečisťovania cesty  III.  
triedy od Sochy Najsvätejšej  Trojice smerom  na Kopanice a k 
uvedenej žiadosti sa vyjadrilo nasledovne: Obec  Podolie zvo-
lá do 2 týždňov konanie so SSC Trenčín, s Obvodným úradom 
– odbor  dopravy a pozemných komunikácií, s účasťou vlastní-
kov, prípadne nájomcov pôdy, ktorí obrábajú pôdu až po samý 
kraj cesty, orú parcely vedľa štátnej cesty III.  triedy až po samý 
kraj telesa cesty.
18/2013 - Obecné zastupiteľstvo v Podolí   sa  k predloženému 
listu  pána Madru Michala k odpredaju domu, súpisné číslo 844, 
na účely múzea – vyjadrilo nasledovne: Obec Podolie má záujem 
o kúpu, dá vyhotoviť znalecký posudok na predmetnú nehnuteľ-
nosť, prizve na pracovné stretnutie   poslancov a oboznámi s ním 
pána Michala Madru. 

Štátny fond rozvoja bývania, má výhodné úverové podmi-
enky (len 1% ročný úrok) a pri dodržaní podmienok dostáva 
obec na takúto stavbu nenávratný príspevok až do výšky 
35% ceny stavby. Tieto dobré podmienky sa odzrkadlia vo 
výške nájomného a obec získa do vlastníctva nehnuteľný 
majetok. V neposlednej rade sa prenajímaním bytov novým 
spoluobčanom zvyšuje počet našich obyvateľov, ktorý v 
posledných rokoch stagnoval.
     Keďže v ostatnom období sa zvyšuje počet akcií kona-
ných v našom kultúrnom dome, v lete sme zo svojich zdro-
jov zrekonštruovali toalety v kultúrnom dome v hodnote 13 
980,-€, aby spĺňali dnešný potrebný štandard a do kuchyne 
kultúrneho domu sme zakúpili novú umývačku riadu. 
     V tomto roku sme zaplatili Trenčianskym vodárňam a 
kanalizáciám a.s. prvú splátku na spolufi nancovanie projek-
tu výstavby nášho verejného vodovodu vo výške 10 000,-€ 
a teda už nič nebráni na jar začať verejný vodovod realizo-
vať. Mala by ho robiť vo verejnom obstarávaní vybratá fi rma 
Combin s.r.o.
     V novembri sme zrekonštruovali už dlho sľubovanú a naj-
viac poškodenú časť cesty do Mlynov v hodnote 32 811,- 
€  tiež z dotácie štátu vo výške 4.500.- € a aj s prispením 
vlastných peňazí sme čiastočne opravili výtlky na miestnych 
komunikáciách, ktoré vznikli hlavne po poslednej zime.

     Okrem vodovodu, je stále aktuálna aj výstavba kanali-
zácie v celej obci, všetko už záleží len od výsledku verej-
ného obstarávania dodávateľa, či a kedy sa nám ho podarí 
vysúťažiť. Aj napriek tejto verenej súťaži sme sa ešte pois-
tili v októbri žiadosťou na Enviromentálny fond o dotáciu 
na výstavbu časti kanalizácie v budúcom roku vo výške 
400 000,-€. 
     Ak všetko pôjde podľa plánu, uloží sa verejný vodovod, 
bude potrebné postupne zrekonštruovať i chodníky po obci a 
preto Obecné zastupiteľstvo na svojom ostatnom zasadnutí 
odsúhlasilo prípravu projektovej dokumentácie na rekon-
štrukciu chodníkov na Hlavnej ulici s možnosťou realizácie v 
2. polroku roku 2014. Chodníky plánujeme opraviť hlavne zo 
svojich rozpočtových zdrojov. 
     Samozrejme o všetkých realizačných aktivitách obce Vás 
budeme priebežne informovať v našich novinách i na webo-
vej stránke našej obce www.podolie.sk 
 Milí spoluobčania! O pár dní do našich domovov 
zavíta Jezuliatko. Utíchne pracovný ruch, a my začneme 
byť vnímavejší k svojmu okoliu aj k našim najbližším. 
Prajem Vám všetkým počas týchto Vianoc veľa pokoja, 
šťastia a radosti.                                 

Anna Čechvalová, starostka obce
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Uznesenia z OZ z 21.11.2013
19/2013 - Obecné zastupiteľstvo v Podolí  berie na vedomie  
správu o plnení  uznesení. 
20/2013 - Obecné zastupiteľstvo v Podolí  berie na vedomie  
správu o plnení rozpočtu bez pripomienok.
21/2013 - Obecné zastupiteľstvo v Podolí  berie na vedomie  
Smernicu o verejnom obstarávaní pre obec Podolie.
22/2013 - a)  Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje  ukonče-
nie nájmu pre Ing. Gúčik Dušan – Ekoprofi t, 916 22 Podolie č. 
813, IČO: 11775238 dohodou ku dňu 31.12.2013.
b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  žiadosť o prenájom neby-
tových priestorov pre fi rmu Ekoprofi t DG s.r.o so sídlom 916 22 
Podolie č. 813   IČO: 46741151.
23/2013 - Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje Dodatok č. 
1 k nájomnej zmluve zo dňa  pre Janu Augustínovú, v ktorom 
upravuje výšku nájmu na 1€/m2  od 1.11.2013 do 31.12.2013, 
z dôvodu ukončenia činnosti zubnej ambulancie, na ktorej bola 
činnosť zubnej laborantky naviazaná.  
24/2013 - Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje Dohodu o 

spolupráci medzi mestom Piešťany a obcou Podolie, ktorej pred-
metom je spolupráca zmluvných strán, za účelom zabezpečenia 
poskytovania záujmového vzdelávania žiakov s trvalým pobytom 
v obci Podolie a centrom voľného času zriadenom na území mes-
ta Piešťany, formou úhrady fi nančných prostriedkov vynaložených  
mestom Piešťany na zabezpečenie záujmového vzdelávania žia-
kov. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú do 30.06.2014.
25/2013 - Obecné zastupiteľstvo v Podolí  schvaľuje použitie re-
zervného fondu vo výške 18 689,83 €  na rekonštrukciu a rozší-
renie komunikácie na Družstevnej ulici.
26/2013 - Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie znalecký po-
sudok, ktorý dala vypracovať obec Podolie  na nehnuteľnosti 
pána Michala Madru, a čaká na vyjadrenie vlastníka nehnuteľ-
nosti k tomuto posudku.  
27/2013 - Obecné zastupiteľstvo v Podolí  schvaľuje nájom časti 
zdravotného strediska pre pani MUDr. Věru Masárovú, Trenčian-
ska 17, Nové Mesto n. V., IČO 36 351 873, pre činnosť stoma-
tologická ambulancia, v budove zdravotného strediska podľa 
Nájomnej zmluvy, ktorá je prílohou č. 2 k tomuto uzneseniu.

REDAKČNÁ RADA INFORMUJE O AKCIÁCH V OBCI 
Spomienka na PODOLSKÉ HODY 28. apríla 2013 
 Podolské hody skonči-
li, návštevy odišli, domáci 
poupratovali a hodnotili. Aké 
boli tohtoročné hody? Vyda-
rili sa, boli všetci spokojní? 
Tieto otázky si tiež kládla za 
celú obec i starostka a bola 
spokojná. Hody dopadli dob-
re. Domáci i hostia začali 
deň na sv. omši v kostole a po výdatnom obede, za krásneho 
počasia sa vybrali na kolotoče. Potom prešli do areálu Par-
ku miniatúr, kde si mohli prezrieť miniatúry hradov, vypočuť 
koncert dychovej hudby Bojnická kapela. Keď skončil koncert 
začal futbalový zápas Dospelých V. ligy Sever Podolie - Bor-
čice. Prehrali sme síce 0:2, ale za výkon sme sa hanbiť nemu-
seli. Dovidenia na hodoch 2014.

30.04.2013 sme postavili MÁJ pred kultúrnym domom pre 
všetky dievky a ženy v dedine 
  Tradičné stavanie 
MÁJA bolo v predvečer 
1. mája za sprievodu 
dychovej hudby Podo-
lanka. MÁJ sme postavili 
za prítomnosti zúčast-
nených občanov Podo-
lia. Ďakujeme všetkým 
organizátorom i dievča-

tám, ktoré viazali stužky na 
vrchol MÁJA. V príjemnej 
atmosfére teplého jarného 
dňa sa všetci mohli ponúk-
nuť vínom i nealkoholickými 
nápojmi, ktoré zabezpeči-
la obec. Všetci prežili opäť 
jeden spoločný, príjemný 
večer umocnený zachova-
ním tradície stavenia MÁJA.

Opravili sme niektoré výtlky na našich miestnych komu-
nikáciách
 Po neprajnej zime vznikli azda v celej republike nové výtl-
ky, jamy na všetkých cestách. Štát na ich opravu uvoľnil i keď 

obmedzené zdroje, z ktorých sme do obce získali 4.500.- €. 
Za tieto peniaze sme okamžite dali opraviť najhoršie výtlky na 
našich miestnych komunikáciách.
Deň matiek sme oslávili v Podolí 05.05.2013 
 Ako každoročne, 
pripravili žiaci Základnej 
školy s materskou ško-
lou v Podolí, pre svoje, 
ale i ostatné mamičky 
obce Podolie, zábavný 
a ďakovný program. 
Na začiatku všetkých 

prítomných pozdravila starostka obce, 
poďakovala všetkým matkám za ich 
nenahraditeľnú úlohu v živote našej 
spoločnosti a popriala im veľa zdravia a 
šťastia. Potom nasledovalo vystúpenie 
detí, ktoré pripravili pod vedením pani 
učiteliek z materskej školy, učiteliek a 
učiteľov základnej školy. V poslednom 

čísle s deťmi vystúpila i naša dychová hudba Podolanka, kto-
rá potom hrala na počúvanie i do tanca. Ďakujeme všetkým, 
ktorí s ochotou pripravili toto krásne, májové popoludnie a 
potešili všetky mamičky, pri ich sviatku.

Požehnanie sôch
 V poslednú má-
jovú nedeľu sa „v 
chotári“ našej obce 
konala malá (milá) 
duchovná slávnosť. 
Najskôr sa veriaci 
stretli pri soche Pan-
ny Márie Lurdskej, 
ktorá je situovaná pri ceste na Podolské kopanice, asi 700 
metrov od odbočky z hlavnej cesty. 
 Po dlhé roky tu bolo toto miesto ticha, zastavenia sa, pre-
mýšľania a modlitby. Minulý rok bolo toto miesto veľmi pekne 
skultivované, vybudovaný nový podstavec pod sochu, plôtik 
(ohrádka), vysadené kvety... Je to taký náš malý areál – mies-
to modlitby. Veď nie každý má sily vyšliapať na Plešivec ku 
krížu. Duchovný otec našej farnosti vdp. Štefan Šoka, najprv 
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predsedal modlitbe posvätného ruženca. Každú časť – desia-
tok – obetoval na špecifi cký úmysel dotýkajúci sa našej obce 
a jej obyvateľov. Po modlitbe sa konal samotný akt požehna-
nia tohto miesta modlitby a rozjímania. Na záver ľudia zaspie-
vali duchovné piesne k úcte Panny Márie.

 Následne sa 
zídení „pútnici“ presu-
nuli autami, bicykla-
mi i pešo k súsošiu 
Najsvätejšej Trojice 
pri hlavnej ceste. Ako 
si dobre pamätáme 
toto súsošie bolo v 
minulosti vandalmi 

poškodené, priam zničené. Po jeho obnovení – reštaurova-
ní prišiel pán farár s myšlienkou aj toto najprv znesvätené a 
potom obnovené súsošie opätovne požehnať. A tak za účasti 
zhromaždených veriacich obyvateľov nielen našej obce ale aj 
veriacich z Očkova a Častkoviec toto súsošie požehnal.
 Nech nám tieto miesta pripomínajú našu ľudskosť i Božiu 
slávu!

Tradičné Furmanské preteky 29. júna 2013 v Podolí sa 
vydarili 
 Opäť prišlo veľké množstvo súťažiacich zmerať si svoje 
sily a sily svojich koní. Bolo 
ich 14. Počasie bolo pri-
am ideálne, pre kone i pre 
divákov, ktorých prišlo tiež 
hojne. Kvality súťažiacich 
sa každým rokom zvyšujú a 
to prispieva ku kvalitnejšie-
mu zápoleniu. Teda organi-
zátori a aj diváci mohli byť 

spokojní. K jedlu boli ako 
každoročne špeciality z divi-
ny, k pitiu čapované pivo, 
kofola i vinea a tiež alkoho-
lické nápoje. Organizátori 
Obec Podolie, PD Podolie 
a SZCHK ďakujú všetkým 
divákom za účasť a samo-
zrejme všetkým, ktorí sa na 

príprave a priebehu akcie podieľali ďakujú za ich čas a ochotu 
pomôcť.
Celkové výsledky 1. miesto Gnida Daniel z Vitanovej, 2. mies-
to Franczsci ml. z Krupiny, 3. miesto Gnida Peter z Vitanovej. 
Náš Jozef Halás sa umiestnil na 9. mieste.

Uskutočnil sa 2. ročník Futbalového turnaja o pohár sta-
rostky obce Podolie v sobotu 13. júla 2013 
    Svoje sily si tu zmerali opäť tímy z Častkoviec, Pobedi-
ma, Očkova a samozrejme domáci z Podolia. Na potešenie 
všetkých domácich, tento rok zostal pohár v Podolí, záslu-

hou našich futbalistov, ktorí naj-
prv porazili mužstvo z Pobedima a 
potom zdolali aj mužstvo z Častko-
viec. Častkovce skončili na druhom 
mieste, Očkov na treťom mieste a 
Pobedim na štvrtom mieste. Počas 
prestávok a po turnaji hrala do tanca 
na terase živá hudba, podával sa guláš, zabíjačka i langoše, 
ponúkali sme vína, pivo i nealko nápoje. Bolo to pekné a dob-
re zorganizované sobotňajšie popoludnie. Ďakujeme všet-
kým, ktorí bez nároku na odmenu pomohli tento turnaj zor-
ganizovať. Škodou je len to, že našich podolských fanúšikov 
prišlo tento rok tak málo.

Po našom domácom turnaji sa naši futbalisti zúčastnili 
21.7.2013 futbalového turnaja v Trebaticiach 

    Podolskí dospelí futbalisti boli pozva-
ní na priateľský turnaj štyroch mužstiev do 
Trebatíc. Stretli sa tu futbalisti z Boroviec, 
Krakovian, Podolia a Trebatíc. Naši vyhrali 
prvý zápas nad Krakovancami a vo fi nále po 
dobrom výkone podľahli domácim 2:1. Teda 
skončili sme na druhom mieste po Trebatici-
ach, tretie boli Borovce a štvrté Krakovany.
     

ANNABÁL - krojovaný sprievod a program v KD, bol v 
nedeľu 28. júla 2013 
 Milovníci starých tradícií, krojov, hudby, spevov, dobrých 
hereckých výko-
nov i spomienok, 
prišli i tento rok 
na náš tradičný 
ANNABÁL 2013. 
Slávnostné popo-
ludnie sa zača-
lo krojovaným 
sprievodom od 
požiarnej zbrojni-
ce. Účastníci prešli dedinou, aby ukázali krásu a rozmanitosť 
našich krojov. V sprievode išli spoločne s dychovou hudbou 
Podolanka, harmonikárom a kočom s koňmi. 

 Sme radi, že náš 
Annabál sa stal tra-
díciou, ktorá pokra-
čuje. Pre nás to nie 
je len oslava mena 
Anna, Hana a žien, 
ktoré ho nosia, ale 
stal sa i oslavou 
ľudových tradícií. 
Tradícií, ktorými si 
pripomíname život 

našich predkov v tomto regióne.
 Teší nás, že o náš program, ale aj o krojovaný sprievod, 
ktorým nedeľné popoludnie začína, je stále veľký záujem. 
Záujem zo strany divákov, 
ale hlavne záujem zo stra-
ny účinkujúcich, ktorí sa 
radi stretávajú a nacvičujú 
tento program. Dôležité je 
však i to, že okrem skú-
sených ochotníkov vždy 
prídu i noví herci, speváci 
i tanečníci. Týmto nastá-
va aj obmena niektorých 
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účinkujúcich, čo je však vec normálna a pre nás aj potrebná, 
aby sme si vychovali vždy nových ochotníkov, ktorí v našej 
peknej tradícii budú pokračovať.
 Obnovená tradícia Annabálov začala v roku 2007 progra-
mom „Rok na dedine“, v roku 2008 sme pokračovali krásnou 
„Svadbou“, v 2009 to bol program „Drápačky“, 2010 „Žatva, 
mlatba, dožinky“, v 2011 „Keď nás na tú vojnu brali“, v minu-
lom roku „Aj tak sa žilo v Podolí ...“  a tento rok si spoločne 
pozrieme program „“Prišla k nám jar“.

 Jar - najkrajšie obdo-
bie roka. Končí sa obdobie 
zimy, končí sa pôst. Začína 
na nás svietiť čoraz teplejšie 
slniečko, prebúdza sa príro-
da. A ľudia pookrievajú, lú-
čia sa so zimou, topia More-
nu, vítajú jar, vinšujú si, aby 
i tento rok mali veľkú úrodu. 

Prichádza Veľkonočné obdobie a najmä veselý šibačkový 
Veľkonočný pondelok. Práve tento čas nám tento rok účinkuj-
úci pripomenuli.
 Ako už býva zvy-
kom, programom 
nás sprevádzali 
naše  známe klebet-
nice. S Morenou sa 
rozlúčili, jar privítali 
hlavne deti a šibačku 
u richtárovcov zažili 
nielen mládenci a 
dievky, ale i Šándor 
s Gizelou.
 Medzitým nám pravdaže zaspievali krásne piesne naše 
speváčky a zatancovali mladí tanečníci.
 Ochotníci znovu ukázali svoju profesionalitu. Scenár pre 
deti napísala pani Anna Makarská, ktorá ich i režírovala. Pre 
dospelých napísal scenár a mal tiež réžiu pán Eugen Schrei-
ber. Tanečníkov nacvičil pán Peter Čechvala. Všetkým patri-
lo na konci programu poďakovanie od pani starostky Anny 
Čechvalovej. Vďaka patrila samozrejme aj všetkým hercom, 
speváčkam, tanečníkom, harmonikárke pani Ľubici Gálovej, 
harmonikárovi pánovi Slavomírovi Jamborovi a všetkým, ktorí 
pomohli tento program pripraviť.  Krátke ukážky zo sprievodu 
a programu ste si mohli pozrieť na TV Karpaty. 

V nedeľu večer 4.8.2013 víchrica vyvrátila starú lipu pod 
kostolom 

    Víchrica prišla 
ako blesk, vietor bral 
so sebou čo nebolo 
upevnené alebo čo 
bolo slabé. Niekoľko-
krát vyplo elektrinu i 
verejné osvetlenie. 
Slabá a stará bola už 
i lipa pod kostolom, pri 

dome Kosovcov. Už niekoľkokrát ju nevďačníci zapálili, hasili 
ju občania i hasiči. Určite jej to na pevnosti nedodalo. Z vnút-
ra už bola bútľavá a suché haluze tiež z nej boli niekoľko-
krát orezávané. Teraz však neodolala vetru a vyvrátila sa zo 
zeme. Našťastie dopadla celá na cestu, nepoškodila okolité 
domy, iba ohla zábradlie na mostíku cez potok. Obec zabez-
pečila okamžite prístupové cesty značkami zákaz vjazdu a 
obchádzka, pretože okolo spadnutej lipy sa prejsť nedalo. S 
uvoľňovaním začali už hasiči v noci a skoro do rána pilovali a 

odtiahli kmeň na kraj cesty. Ráno už prišli naši z prevádzok, 
pilovali ďalej a odvážali postupne odpílené časti lipy. 
 
Dňa 30.8.2013 sa konali oslavy 69. výročia SNP 
v Podolí 

 Ďakujeme všet-
kým, ktorí sa zúčast-
nili týchto tradičných 
osláv. Návštevníci 
si pozreli zaujímavý 
program - príhovo-
ry, zapálenie vatry, 
vystúpenie dychovej 
hudby Podolanka. 
Potom obec rozdá-

vala guláš, víno a neal-
koholické nápoje. Deti si 
opekali špekáčky. 
 Členovia Zväzu pro-
tifašistických bojovníkov 
si ocenili každoročnú 
prácu niektorých našich 
spoluobčanov, ktorí sa 
na príprave týchto osláv 
podieľajú a verejne im poďakovali i odovzdali ďakovné listy.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa i tento rok pričinili o dôstojný 
priebeh osláv. 

Park miniatúr v Podolí mal opäť aj tento rok viac zaujíma-
vých podujatí
 Musíme spomenúť 
najmä návštevu pre-
zidenta SR Ivana 
Gašparoviča, ktorý 
Park miniatúr navštívil 
12.4.2013, o čom sme 
bližšie písali už v pre-
došlých novinách.
 1. júna 2013 sa 
konali Oslavy 10. výro-
čia založenia „Parku 
miniatúr“. Počas celého dňa boli pre všetkých návštevníkov 
pripravené rôzne atrakcie - súťaže a hry pre deti, dobová 
kuchyňa, pasovanie detí za rytierov, vystúpenia šermiarov, 
výstava dobových kostýmov a zbraní a iné. V čase od 11.00 
do 12.00 hod. sa prítomným prihovoril sám Matúš Čák Tren-
čiansky. Po ňom mali hovoril zakladateľ parku miniatúr Doc. 
RNDr. Juraj Hlatký, CSc a starostka obce Anna Čechvalová. 
Následne bolo otvorenie 1. etapy expozície modelov veľko-
moravských stavieb, otvorenie MiniZOO. Pri tejto príležitosti 
slávnostne poklepali mečom na základovú dosku a kameň 
Beckovského hradu, ktorý v areáli vybudujú do apríla budú-
ceho roku. Na dosku a kameň poklepal mečom sám Stiborom 
zo Stiboríc, za prítomnosti predsedu Záujmového združenia 
Hrad Beckov a zástupcu obce Beckov. 
 V sobotu 31.08.2013 bola v Parku miniatúr otvorená edu-
kačná expozícia „Modely veľkomoravských stavieb v čase 
pôsobenia Sv. Cyrila a Metoda na území Slovenska“. 
 K 1150 výročiu príchodu Cyrila a Metoda na naše územie 
nechal v Parku miniatúr v Podolí Juraj Hlatký, pod záštitou 
prezidenta Slovenskej republiky a fi nančnej podpory Minister-
stva kultúry SR, vystavať modely kostolov a kaplniek z týchto 
rokov. Je tu umiestnená i drevená plastika Sv. Cyrila a Meto-
da. 
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 Vandali – sprejeri, zo soboty 31.8.2013 na nedeľu 
01.09.2013 poškodili novú fasádu školy, telocvične, zdra-
votného strediska, autobusovej zastávky nastriekanými 
nápismi. Našťastie sú medzi nami aj takí, ktorí si spoloč-
ný majetok vážia a pomohli nám veľmi rýchlo vinníkov 
nájsť.  
 Ďakujeme všetkým ktorí boli 
nápomocní pri hľadaní týchto 
vandalov. Už v pondelok večer 
boli i bez pričinenia polície, 
odhalení. Rodičia vandalov sa 
zaručili, že škodu nahradia, čo 
i urobili a poškodené miesta 
uviedli do pôvodného stavu.
Konalo sa Stretnutie bývalých futbalistov a funkcionárov 
z Podolia v sobotu 7.9.2013 

 Pán Alojz Kubán dal pod-
net a v spolupráci s obcou 
Podolie zorganizoval stret-
nutie bývalých futbalistov, 
ktorí hrali v Podolí, z Podo-
lia vyšli, či bývalých i súčas-
ných funkcionárov TJ, OŠK 
i ostatných, ktorí pri práci s 
futbalom pomáhajú. Zišlo 

sa tu veľa priateľov, spoluhráčov, ktorí sa i roky nevideli. Bolo 
o čom hovoriť, spomínať. Všetci tento nápad pána Kubána 
veľmi ocenili. V malej sále KD bola výborná nálada, rozprá-
valo sa, tancovalo pri hudbe AXIOM, ktorú zabezpečil Mirko 
Mrekaj, či sa spievalo za výborného doprovodu harmonikára 
Bohuša Krchu. 

V obci sa konala „Súťaž v orbe konským dvojzáprahom a 
malotraktormi domácej výroby“, bolo to 28.9.2013 a dúfa-
me, že sme začali ďalšiu súťažnú tradíciu 

 Obec Podolie, PD Podolie 
a Zväz chovateľov koní Slo-
venska zorganizovali 1. roč-
ník súťaže v orbe s konským 
dvojzáprahom a malotraktor-
mi domácej výroby. Konala 
sa na poliach za Futbalovým 
štadiónom v Podolí, v časti 

za „letiskom“. Počasie tentokrát vyšlo na 100%. Bol krásny 
jesenný deň, prišlo veľa súťažiacich i divákov. V orbe dvojzá-
prahom súťažilo 7 oráčov a v malotraktoroch 10 súťažiacich. 
 Takáto súťaž pre oráčov, ale ani pre porotu nie je jedno-
duchá. Hodnotilo sa 12 ukazovateľov. Napríklad  pri orbe do 
skladu i rozkladu sa hodnotila rozorávka, hrebenitosť oráčiny, 
zapracovanie rastlinných zvyškov do oráčiny, príprava lôžka 
pre osivo pri orbe celého pozemku, priamočiarosť pri ukon-
čení orby, zahlbovanie a vyhlbovanie pluhu, celkový dojem z 
práce furmana s dvojzáprahom, ustrojenie furmana a čistota 
postrojov.
 Umiestnenie v orbe dvoj-
záprahov: 1. Viliam Hodulík 
z Chocholnej Velčíc, 2. Jozef 
Halás z Podolia (na fotografi i), 
3. Jozef Palcút z Častkoviec. 
Umiestnenie v orbe malotrak-
tormi: 1. Marian Čechvala z 
Podolia (na fotografi i), 2. Ján 
Ješko z Maduníc, 3. Miloš 
Čechvala z Podolia. 

Posedenie jubilantov obce Podolie dňa 20.10.2013 
  V mesiaci októ-
ber, v mesiaci úcty k star-
ším, ako je už tradíciou, 
obec Podolie pozvala 
všetkých 60, 65, 70, 75, 
80 ročných a všetkých 
nad 80 rokov, do kultúr-
neho domu k spoločným 
oslavám ich jubilea. Všet-
kým sa po úvodnom slo-

ve a básni, prihovorila a poblahoželala starostka obce Anna 
Čechvalová. Zvlášť pobla-
hoželala našej najstaršej 
občianke Márii Masárovej, 
číslo domu 685 k jej 99 
narodeninám, ktorých sa 
dožila v septembri tohto 
roku. Následne prítomných 
pozdravil poslanec Národ-
nej rady SR a VÚC, sta-

rosta vedľaj-
šej obce 
Čas tkovce , 
Dušan Bubla-
vý. Duchovné 
slovo si jubi-
lanti vypo-
čuli od pána 
farára Šte-
fana Šoku. 
V kultúrnom 
p r o g r a m e 

jubilantom zaspievali 
naše speváčky za dopro-
vodu harmoniky, vystú-
pili deti z materskej školy 
a nakoniec zahrala dycho-
vá hudba Podolanka. Kaž-
dý z jubilantov dostal od 
obce darček, bol pohos-
tený večerou a pestrým 
občerstvením. Starostka 
obce ďakuje všetkým, ktorí sa pričinili k zorganizovaniu tejto 
peknej nedeľnej akcie.

Oprava cesty do Mlynov 14.11 2013 
 Obec po dlhšej príprave 
dala urobiť generálnu opravu 
cesty do Mlynov v celej časti 
medzi areálom PD Podolie. 
Práce urobila fi rma Skanska. 
Stará cesta sa vyfrézovala a 
uložili sa tu dve nové vrstvy 
asfaltu, aby bola cesta pevná 
a stabilná, pretože je tu dosť 
veľký pohyb nákladných áut 

a ťažkých mechanizmov. Výška investície bola 32.811.- € a 
obec všetko uhradila so svojich vlastných zdrojov.

V sobotu 9.11.2013 sme aj v Podolí volili poslancov a 
predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK)
 Občania si vo volebnom obvode č. 4 Nové Mesto nad 
Váhom zvolili nasledujúcich 5 poslancov do zastupiteľstva v 
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TSK: Jozef Trstenský - 3 292 hlasov - SMER-SD (v Podolí 
získal 39 hlasov), Dušan Bublavý - 2 805 hlasov - SMER-
SD (v Podolí získal 87 hlasov), Ján Bielik - 2 552 hlasov - 

KDH,OKS,SaS,NOVA,MOST-HÍD, SDKÚ-
DS (v Podolí získal 76 hlasov), Anna 
Halinárová - 2 230 hlasov - SMER-SD 
(v Podolí získala 33 hlasov), Kvetoslava 
Hejbalová - 1 943 hlasov - SMER-SD (v 
Podolí získala 17 hlasov). Účasť voličov v 
Podolí bola len 8,53 %.
 

Predsedom Trenčian-
skeho samosprávneho 
kraja sa stal už v 1. 
kole JAROSLAV BAŠ-
KA (SMER-SD), ktorý 
získal v Trenčianskom 

kraji väčšinu hlasov 
- 43 745 platných hla-
sov (53,45 %), z toho 
vo volebnom obvode 
č. 4 Nové Mesto nad 
Váhom získal 4 121 
hlasov (57,31 %) a 
v Podolí 75 hlasov. 
Volilo sa v dvoch 

okrskoch – v Podolí a na kopaniciach. Ako vidíte voliť bola 
i nevesta so ženíchom, ktorí mali práve v tento deň svadbu. 
Členov komisií si môžete pozrieť na priložených fotografi ách.

V našom kultúrnom dome bolo v sobotu 16.11.2013 bolo 
divadelné predstavenie o Móricovi Beňovskom „Sprisa-
hanie“ 
 Sprisahanie hovorí o čase, ktorý musel Beňovský, dobro-
druh, cestovateľ, objaviteľ, kolonizátor, spisovateľ, kráľ Mada-
gaskaru, plukovník 
francúzskej armády, 
veliteľ poľskej armá-
dy, rakúsky vojak a 
prvý Európan, ktorý 
sa plavil v severnom 
Tichom oceáne, strá-
viť vo vyhnanstve na 
Sibíri, kam ho Rusi 
poslali za podporu 
národného hnutia v Poľsku v roku 1768. Hovorí aj o jeho lás-
ke k Afanasii a ďalších skutočnostiach až po odchod z ostro-
va. Predstavenie hralo: Dyvallo spod šikmej veže z Vrbového, 
v réžii Romana Nikodéma. Škoda však len, že divákov v sále 
bolo pomenej. Tí, čo prišli boli s divadlom i výkonmi hercov 
spokojní a pochvaľovali si, že nemusia sedieť iba doma pred 
televízormi alebo počítačmi.

Po Podolí 5. decembra 2013 chodil opäť MIKULÁŠ. 
 Už tradične ako každý 
rok chodil po našej dedine Miku-
láš so svojim sprievodom - anjel-
mi a čertmi. Najprv Mikuláš rozžal 
obecný vianočný stromček. Potom 
sa vybral po dedine, aby všetkým 
deťom priniesol darčeky, lebo boli 

dobré a vedeli zarecitovať, 
či zaspievať Mikulášovi. 
Mikuláš nechodil len po 
rodinách s malými deťmi, 
ale i po niektorých rodinách, 
kde už síce malé deti nema-
jú, ale zúčastňujú sa aktívne 
na kultúrnej činnosti v našej 
obci.

Klub dôchodcov v Podolí mal v nedeľu 15.12.2013 Miku-
lášske stretnutie.
     V nedeľu 15.12.2013 sa v kultúrnom dome zišli členo-

via  Klubu dôchod-
cov, aby si spoločne 
v adventnom čase 
posedeli a zabavili 
sa. Na úvod stretnutia 
prišiel aj čert s Miku-
lášom, ktorý rozdával 
všetkým poslušným 
dôchodcom darčeky. 
Keďže všetci poslú-
chali, niektorí aj zare-

citovali, obdarení boli všetci. Vianočné posedenie im sprí-
jemnili deti z materskej škôlky milým programom a mládež 
pozdravila peknými básňami a vinšami. Prítomným zavinšo-
vala vo svojom mene, ale aj za vedenie obce starostka Anna 
Čechvalová. Počas celého posedenia zneli vianočné koledy. 
K dobrej nálade prispela aj výborná  kapustnica, ktorú pripra-
vili členky klubu. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí pripravili 
posedenie, postarali sa o program, ale hlavne majú na pamä-
ti, že človek nemá byť sám.

Blahoželanie najstaršej občianke obce 99 ročnej Márii 
Masárovej 
 Obec Podolie si vždy uctieva 
našich starších spoluobčanov, a 
tým zvlášť, ak sa jedná o našu 
najstaršiu občianku, ktorá 16. sep-
tembra 2013 oslávila 99 narode-
niny. Starostka obce so zástup-
cami poslancov OZ prišli osobne 
pozdraviť oslávenkyňu pani Máriu 
Masárovú, bytom Podolie č. 685 
domov a zablahoželať jej. Aj tým-
to jej ešte všetci gratulujeme, pra-
jeme hlavne veľa zdravia a tešíme 
sa na budúcoročnú oslavu stých 
narodenín.

Konanie na obnove evidencii niektorých pozemkov a 
právnych vzťahov k nim (ROEP) v katastri obce Podolie 
by sa v budúcom roku mali ukončiť
 Týmto dávame našim občanom do povedomia, že práce 
na ROEP pre Podolie sa dostávajú do záverečnej fázy. Rea-
lizátor nám oznámil, že v budúcom roku 2014 predpokladá 
uzatvorenie Pozemkovej knihy pre Podolie a Korytné, nevy-
konávanie zápisov do našej evidencie nehnuteľností. Ozna-
mujeme občanom, že elaborát výstupu bude v budúcom roku, 
k dispozícii k nahliadnutiu, skontrolovaniu a pripomienkovaniu 
na obecnom úrade. Termín oznámime včas na úradnej tabuli, 
rozhlasom i na internete. Preto prosím, sledujte naše ozna-
my.
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Projekty podolskej školy
 V Podolských novinách vydaných v apríli 2013 k podolským 
hodom  som písala o dvoch projektoch, ktoré vedenie školy spolu 
s pedagogickým kolektívom odoslalo v apríli príslušným inštitú-
ciám – nadácii Volkswagen a Ministerstvu školstva SR.  S pote-
šením môžeme verejnosti oznámiť, že v oboch projektoch sme 
boli úspešní. Oba projekty boli pre našu školu prínosom aj po 
fi nančnej stránke, ako aj po stránke zatraktívnenia vyučovacieho 
procesu a realizácie mnohých netradičných výchovno-vzdeláva-
cích aktivít.
 Nadácia Volkswagen vyhlásila vo februári 2013 grantový 
program: BEZPEČNE NA CESTÁCH. Riaditeľka školy Janka 

Schreiberová vytvorila 
líniu projektu, ktorú spolu 
s učiteľmi na spoločnom 
sedení doladili a vytvorili 
rozpočet projektu. Pred-
sedníčka rodičovského 
združenia p. Gašpariková 
nám pomohla s prekla-
dom do nemčiny. Všetko 
sme stihli a do 15. apríla 

sme projekt pod názvom PODOLSKÝ DOPRAVNÝ VIACBOJ 
zaregistrovali a poslali. Škôl, ktoré projekty napísali bolo veľmi 
veľa, určite cez 100.
 Koncom mája 2013 nadácia zverejnila podporené projekty. 
Bolo ich veľmi málo - len 9 škôl. A my sme boli medzi nimi. Od 
nadácie sme získali 1.700 € na podporu dopravnej výchovy, zo 
získaných zdrojov zo zberu papiera sme priložili 350 €, celkový 
rozpočet projektu bol 2.050€.  Projekt môžete sledovať na web 
stránke projektu  http://podolsky-dopravny-viacboj.webnode.sk/, 
na stránku projektu je možné dostať sa i cez stránku Projekty na 
webovom sídle školy www.zspodolie.sk.
 Niektoré aktivity projektu sme zrealizovali už v máji 2013. V 
1. kole viacboja sa deti 1. – 6. roč. hrali na spisovateľov a tvorili 
hádanky a básničky s dopravnou tematikou. Z dielok detí vytvorili 
ôsmačky školské dopravné leporelo.  V 2. kole sme sa zahrali na 
výtvarníkov a tvorili sme dopravné značky z rôznych materiálov. 
Zo značiek sme vytvorili na chodbe školy výstavku. 3. kolo viacbo-
ja bolo veľmi zaujímavé, deti 1. – 6. ročníka sa zahrali na fi lmárov. 
Každý ročník mal určenú tému z dopravnej výchovy a musel o 
nej vytvoriť krátky výchovno-vzdelávací fi lm. Aktivita bola nároč-
ná pre učiteľov aj žiakov,  napriek tomu ju vysoko hodnotíme, 
pretože vzniknuté fi lmy sú pútavé a poučné. Na stránke projektu 
si ich môžete pozrieť. 20. septembra sme zrealizovali projektový 
deň,  v rámci ktorého prebehlo na ihrisku 4. kolo, v ktorom sme 
sa zahrali na superzručných jazdcov a museli sme zvládnuť trať 
jazdy zručnosti. Trať si prišli vyskúšať aj deti z materskej školy. V 
ten istý deň sme sa hrali v 5. kole na plánovačov a konštruktérov 
a navrhovali plány cyklotrás, opakovali sme si dopravné značky 
a dokresľovali ich do plánov Podolia. Dievčatá z 8. A navrhli, aké 
značky použijeme na budúcom dopravnom ihrisku, vytlačili ich, 
zalaminovali, vystrihli a nalepili na stojany, ktoré nám poskytla 
naša materská škola. Takto sme si svojpomocne vyrobili 22 pre-
nosných dopravných značiek. Najstarší deviataci tvorili v skupi-
nách návrh dopravného ihriska. Vznikli 4 makety ihriska, ktoré 
sme vystavili na dolnej chodbe. Žiaci, učitelia aj rodičia sa mohli 
zapojiť do ankety, kde hlasovali o najlepšom návrhu. Ďalší pro-
jektový deň sme uskutočnili 22. októbra 2013, kde sme v 6. kole 
tvorili rôzne dopravné súťaže. 1. – 4. roč. sa zahral Súťaž „5 proti 
5“ a 5. – 8. roč. žiaci vyšších ročníkov tvorili dopravné súťaže a 
hry vo dvojiciach, či väčších skupinách: krížovky, pexesá, puzzle, 
kvartetá, kvízy, osemsmerovky a i. Najkrajšie diela tvoria výzdo-
bu chodieb našej školy. Deviataci v tento deň spolu so školníkmi 
a p. uč. Schreiberom a p.uč. Čechvalom maľovali na betónovom 
ihrisku dopravné ihrisko, ktoré bude aj v budúcnosti slúžiť na 

STRÁNKY VENOVANÉ ZÁKLADNEJ ŠKOLE S MATERSKOU ŠKOLOU V PODOLÍ
dopravnú výchovu. V 7. kole sme sa hrali na záchranárov. Počas 
tejto hry boli žiaci rozdelení na 4 skupiny a pod vedením záchra-
nárov sa učili podávať 1. pomoc so zameraním sa na situácie pri 
dopravných nehodách. Naše veľké poďakovanie patrí riaditeľstvu 
Nemocnice s poliklinikou a lektorom záchranárom MUDr. Pavlovi 
Halašovi a záchranárke Bc. Magdaléne Mitákovej ako aj pánovi 
sanitkárovi, ktorí odborne zastrešili túto časť projektu. 
 Vyvrcholením projektu bolo 8. kolo – veľké fi nále DOPRAVNÁ 
GRANDPRIX. Konalo sa počas dvoch dní, 1. st. súťažil vo štvrtok 
28. novembra 2013, 2. st. v piatok 29. novembra 2013. Vytvorili 
sme zmiešané družstvá z detí 1. st. (7 družstiev), z detí 5. - 8. 
roč. (9 družstiev). Najstarší deviataci boli rozdelení k učiteľom 
na stanovištia ako pomocníci. Časový harmonogram aj úlohy 
na jednotlivé stanovištia pripravili vedúci projektu Mgr. Eugen 
Schreiber a Mgr. Miroslava Jacolová, stanovíšť bolo pre 1. st. 7, 
pre 2. st. 9, a to: 1. Chodím podľa predpisov (ihrisko), 2. Jazdím 
podľa predpisov (ihrisko), 3. Údržba bicykla, 4. Výbava bicykla a 
cyklistu, 5. Dopravné značky, 6. Riešime križovatky, 7. Dopravné 
hry, 8. Záchranári I., 9. Záchranári II. Otázky boli primerané veku 
detí, deti využili vedomosti získané v predchádzajúcich kolách, 
dokonca na niektorých stanovištiach sa použili žiacke výtvory z 
predchádzajúcich kôl. Na záver oboch dní boli 3 najúspešnejšie 
družstvá ocenené vecnými cenami a diplomami. 
 Na novom doprav-
nom ihrisku pobudli aj 
deti z materskej školy a 
deti zo školského klubu 
detí, využili kolobežky 
a odrážadlá a učili sa 
základným dopravným 
predpisom.
 Jedna vec je pro-
jekt vymyslieť a druhá 
zrealizovať. Myslíme 
si, že aktivity projektu sme zvládli veľmi dobre a boli pre deti pod-
netné a zaujímavé. Mnohé z nich rozvíjali tvorivosť detí. Veľké 
poďakovanie patrí všetkým učiteľom i žiakom, ktorí sa na jeho 
realizácii podieľali.                RNDr. Janka Schreiberová

Tvorba našich žiakov z 1. stupňa, ktorí sa zahrali na spisova-
teľov a tvorili básničky s dopravnou tematikou

Ja som značka križovatka
Ja som značka križovatka,

prejsť cezo mňa nie je hračka.
Zhora zdola autá chodia

krížom - krážom do Podolia.
Ja tu nie som žiadna hračka,
poznajú ma pes aj mačka.

Podolie ma pozná hej,
ba aj hlúpy Alexej.

Alex Burza, Nikola Gašparík, Adrián Vojtech, Patrik Uraz, vlaňaj-
šia 2. B

Rýchle auto
Auto frčí, auto letí,

Katka na ňom vonku sedí.
Alica jej kričí, brzdi!

Nejdú na ňom moje brzdy.
Pomáhajte ľudia moji,
lebo auto stále nestojí.

Idú všetci z ulice,
na pomoc tej Alice,
aby auto v zákrute,
neskončilo na plote.

Anežka Porubská, Šimon Pollák, Eva Hochelová, 
Jozef Zámek, vlaňajšia 2.A
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Projekt „Elektronizácia a revitalizácia 
školskej knižnice ZŠ s MŠ Podolie“

 Projekt sme podávali v apríli 2013. Na jeho tvorbe sa 
podieľali riaditeľka školy a vedúce knižníc – Mgr. Miriam Han-
zlíková, Mgr. Dorota Kiková a Mgr. Viera Gúčiková. V auguste 
2013 boli zverejnené výsledky projektu na stránke MŠ SR, my 
sme boli medzi vybranými úspešnými projektmi. Projekt podalo 
258 škôl, úspešných bolo len 18 škôl, naša škola skončila veľ-
mi dobre, boli sme v poradí tretí. Rozpočet projektu bol 4.050 
€, pričom Ministerstvo školstva poskytlo 3.000€, rodičovské 
združenie poskytlo spoluúčasť 1.050 €. Pri realizácii projektu 
sme doňho vložili aj ďalšie peniažky. 

   V rámci projek-
tu sme pred škol-
skou knižnicou  
vybudovali čítaciu 
oddychovú zónu, 
dokúpili sme do 
knižnice nové pre 
deti príťažlivé kniž-
né tituly, obstarali 

sme knižnično-informačný systém a počítače pre knihovníka i 
pre užívateľov knižnice. Otvorili sme knižnicu pre žiakov školy 
každý utorok a štvrtok v poobedných hodinách. Knihovníkom 
na škole je Mgr. Miriam Hanzlíková. V októbri a novembri sa 
nám podarilo zrealizovať v školskej knižnici veľa aktivít, do kto-
rých boli zapojení všetci žiaci aj učitelia školy. 
Spomenieme len niektoré z nich:
o Mesiac rozprávok pre 1. – 4. roč. - ranné čítanie jednej roz-
právky 2x do týždňa počas 3 septembrových týždňov v školskej 
knižnici, prepojenie do iných predmetov, ilustrovanie prečítané-
ho, vytvorili sme Knihu ilustrácií (všetky p. učiteľky 1.st.)
o Obnovenie vydávania školského časopisu (Po)Školák  
- pracuje na ňom krúžok školského časopisu pod vedením 
manželov Kikových, pred Vianocami vyjde 1. číslo časopisu
o Zachráňme  poškodené knihy - aktivita pre žiakov 2. st.-  
lepenie poškodených kníh v školskej knižnici zastrešila Mgr. 
Daniela Rosinská
o Spoznávame regionálnych spisovateľov – projektová tvor-
ba žiakov 2. st. na hodinách slovenského jazyka, vzniklo veľa 
posterov o spisovateľoch pod vedením PaedDr. Ľubomíra Kika 
a Mgr. Bohumila Čechvalu
o Záložka do knihy spája svet – obe oddelenia ŠKD a deti z 
5. roč. sa zapojili do 4. ročníka  tohto celoslovenského projektu 
, v rámci neho deti vytvorili záložky do kníh na tému literárnych 
hrdinov a poslali partnerskej škole v obci Belá-Dulice, projekt 
zastrešila p. vych. Lagová, pomohli Mgr. Rosinská a p.vych. 
Štefániková
o Súťaž o naj...  knihu z domácich knižníc - žiaci nosili celý 
október zaujímavé a niečím originálne knihy z domácich kniž-
níc svojmu učiteľovi slovenského jazyka alebo triednemu uči-
teľovi (kniha najmenšia, najhrubšia, najstaršia, najkrajšie ilu-
strovaná, najtenšia, najľahšia, najťažšia a pod.). 24. 10. 2013 
na Medzinárodný deň knižníc sa stretla v poobedných hodi-
nách výberová komisia v zložení: Mgr. Miriam Hanzlíková, Mgr. 
Viera Gúčiková, PaedDr. Ľubomír Kiko, za žiacky parlament: 
Martina Krajčíková a Tereza Urbanová. Komisia vytvorila dve 
kategórie: staršie knihy a novšie knihy a v týchto kategóriách 
vyhodnotila naj... knihy. Na spoločnom stretnutí celej školy sme 
súťaž vyhodnotili a cenami a diplomami odmenili 13 víťazov. 
Zo súťažných kníh sme spravili výstavku.
o Noc v knižnici s rozprávkou – úžasné dva večery a noci 
zažili najskôr naši prváci a druháci a o týždeň nato tretiaci so 
štvrtákmi. Prezlečení za rozprávkové bytosti plnili v knižnici 
množstvo úloh, deti čítali, hľadali, hádali, pátrali, kreslili, sklada-
li napodobňovali rozprávky, hľadali indícií pre získanie pokladu. 
Po splnení všetkých úloh sa naša knižnica zmenila na nocľahá-
reň. Aktivity realizovali všetky p. uč. 1. st. a p. uč. Vienerová.
o Večerné strašidelné čítanie pri čaji pre žiakov 2. st. – vlast-

nú strašidelnú tvorbu 
čítali dobrovoľníci z 2. st. 
prezlečení do strašidel-
ných kostýmov. Posilne-
ní čajom a sladkosťami 
tvorili pozvánky na stra-
šidelnú párty. Aktivitu 
zastrešili manželia Kiko-
ví, o výzdobu sa posta-
rala Mgr. Rosinská
o Učíme sa hľadať informácie z rôznych zdrojov -  projekty na 
geografi i, chémii, informatike  pod vedením vyučujúcich pred-
metov sa žiaci učili hľadať informácie v rôznych zdrojoch
o Beseda  s rozprávkovou babičkou – deti 4., 5. roč. a ŠKD2 
besedovali s p. Oľgou Nápokyovou, rozprávkárkou z Nového 
Mesta nad Váhom. Na záver besedy zahrali žiaci 5.A triedy s 
pánom učiteľom Kikom modernejšiu  formu rozprávky Tri pra-
siatka.
o  Rozprávky starých materí – prišli nás pozrieť babičky p. 
Červeňanská, p. Filipová a p. Radošinská. Deťom 1. st. čítali 
rozprávky a rozprávali o svojom detstve. Deti z 3.A zase babič-
kám ukázali, ako vedia oni čítať rozprávky. Akciu organizovala 
Mgr. Gúčiková.
o Beseda s regionálnou spisovateľkou p. Vitou Jamborovou. 
– s podolskou spisovateľkou besedovali žiaci 8. a 9. roč., p. 
Jamborová darovala knižnici svoje knihy, akciu  organizoval 
Mgr. Čechvala
o Malí menším - akcia pre deti z materskej školy, ktoré nás 
navštívili, interaktívne vyučovanie v 1. A a 2.A škôlkárom uká-
zali p. uč. Trpíšková a Hanzlíková
o Burza starých kníh 
pre žiakov aj rodičov 
– deti darovali škole kni-
hy z domácich knižníc na 
predaj, výťažok sa použil 
na nákup ďalších titulov 
do knižnice.
 O každej aktivite by 
sa dalo napísať oveľa 
viac. Aj tu patrí poďako-
vanie za nápady, voľný čas pri príprave akcií  všetkým učiteľom, 
ktorí  boli do projektu zapojení. Viacerí sme skonštatovali, že 
tento projekt mal úspech hlavne u detí nižších ročníkov, pre-
tože mnohé z nich sme pritiahli ku knihe. Návštevnosť knižnice 
stúpla a o nové tituly je veľký záujem. Fotky z aktivít projektu 
nájdete na webovom sídle školy a mnoho informácií na stránke 
projektu http://zspodolie-kniznica.webnode.sk/.  
                                                     RNDr. Janka Schreiberová

Oslava 50. výročia Podolskej školy
 Nedeľa, 1. september 1963. Mala som deväť mesiacov. 
Moja mama ma zobrala v kočíku na slávnosť otvorenia novej 
školy. Nepamätám si to, viem o tom len z rozprávania mojich 
rodičov. Veľká sláva. Konečne v Podolí vyrástla veľká a moder-
ná škola, do ktorej sa zmestilo až cez 600 žiakov. Na nové 
priestory sa tešili vtedajší žiaci aj učitelia. A vážili si ich. Smut-
no mi bolo v nedeľu 1. septembra 2013, keď som musela ako 
riaditeľka školy podávať trestné oznámenie na neznámych 
páchateľov za zničenie fasády zrekonštruovanej školy. Hodno-
ty je náročné nadobudnúť, ale úžasne jednoduché ich zničiť.
 2. septembra 2013 sme v miestnom kultúrnom dome sláv-
nostne otvorili spolu s našimi žiakmi, zamestnancami a rodičmi 
päťdesiaty školský rok. Tento medzník v histórii školy si chceme 
pripomenúť aj s Vami, občanmi našej obce, bývalými žiakmi, či 
zamestnancami školy. Chystáme oslavy 50. výročia školy na 
jar 2014. Podrobnejšie budeme verejnosť informovať na web 
stránkach školy, obce aj v Podolských novinách. Aj keď to bude 
veľa práce, už teraz sa na ňu aj na oslavy 50-tky školy tešíme 
a všetkých priateľov našej školy pozývame na slávnostnú aka-
démiu určenú pre verejnosť.         RNDr. Janka Schreiberová
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 ⚫ PODOLSKÝ CHÝRNIK ⚫
VÍTAME DO ŽIVOTA

Buriánská Gustáva Jolana č.d. 104
Ray Dominik č.d. 324

Bobocká Aneta č.d. 807
Radošinský Jakub č.d. 532
Mozgová Martina č.d. 104
Žažová Viktória č.d. 187

Doleželová Natália č.d. 755
Gréková Nicol č.d. 500

Gréková Natália č.d. 500
Macháčová Nina č.d. 29 
Bumbál Patrik č.d. 613

ROZLÚČILI SME SA 
Makara Ľubomír 687
Tomková Judita 966
Srnec Tomáš 480
Macháč Ľudovít 195
Makarský Miroslav 401
Čechvala Štefan 126
Mišík Jozef 304

Čechvala František 630
Šimová Mária 345
Halienková Anna 650
Maráková Ľudmila 729
Moravanský Milan 108
Kostolány  Jozef 82
Makarová Anna 688 

NA SPOLOČNÚ CESTU 
ŽIVOTOM VYKROČILI

Peter Macháč - Daniela Červeňanská 29

Gabriel Makara - Lenka Augustínová 687

Patrik Ohrablo - Miroslava Štefúnová 722

Kristián Helbych - Michaela Fúsková 733

Erik Herák - Lucia Heráková 415

Mário  Červeňanský - Ing. Marianna Muráriková 701

Bc. Jozef Valo - Katarína Miklová 186

Marek Klčo - Adriana Dvorská 268

Ján Vido - Michaela Homolová 35

Marián Moravanský - Lenka Behanová 335

Pavol Pastorek - Michaela Vidová 94

Milan Šnajdar - Zuzana Lukačovičová 628

Rudolf Čechvala - Mgr. Daniela Augustínová 827

 PRÍSPEVOK STAROSTKY O NÁVŠTEVE ŠTRASBURGU
     V dňoch 12. a 13. 
júna 2013 som sa na 
pozvanie europoslanky-
ne pani Anny Záborskej 
zúčastnila poznávacie-
ho zájazdu do Štrass-
burgu. 
   Štrasburg je krás-
ne  mestečko, ktoré sa 
nachádza na východe 
Francúzska a je hlav-
ným mestom Alsaska. 
Z historických stavieb 
dominuje mestu kated-
rála Notre - Dame, kto-
rá bola postavená v 12. 
- 15. storočí z červené-
ho pieskovca. Námestie 
Kleber, na ktorom sa 

Notre Dame nachádza, patrí k najkrajším historickým náme-
stiam v Európe.  
 V meste sídli Rada Európy, Euópsky parlament a Európ-
sky súd pre ľudské práva. V čase návštevy zasadal Európ-
sky  parlament pod vedením pána Barosa a prijímal opat-
renia na zníženie nezamestnanosti mladých ľudí, ktorých 
je bez práce v rámci EÚ 5 miliónov. Rokovacia sála bola 
počas rozpravy takmer prázdna, obdoba nášho parlamen-
tu, až na hlasovanie sa začali schádzať všetci poslanci. Na 
otázku, kde sú všetci poslanci sme dostali odpoveď, že pro-
blematiku si prediskutovali vo výboroch, a všetci vedia ako 
majú hlasovať. 
 Po rokovaní Európskeho parlamentu sme sa stretli s 

poslankyňou pani 
Annou Zábor-
skou, ktorej som 
pri príležitosti jej 
narodenín odo-
vzdala knihu 
Osobnosti farnos-
ti Podolie. Pani 
Záborská pracuje 
vo Výbore pre prá-
va žien a rodovú 
rovnosť a vo Výbo-
re pre rozvoj. Je známa svojimi vystúpeniami za zachovanie 
tradičnej rodiny, model otec a mama, obhajuje práva žien a 
stavia sa za ochranu nenarodených detí. 

   Z prostredia 
Európskeho par-
lamentu, ale aj 
mesta samotné-
ho Štrasburg som 
mala  veľmi dob-
rý pocit. Odvšade 
bolo cítiť pokoj, 
vysokú životnú 
úroveň, ktorú by 
som dopriala aj 
našej krajine.

 S pozdravom

Mgr. Anna Čechvalová 
starostka obce 
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FUTBAL
Prípravka

 Po jarných problémoch, ktoré sa vyskytli v prípravke sa tré-
ner Rastislav Bobocký rozhodol dočasne nepokračovať s touto 
kategóriou počas jesene 2013. Sám tréner hovorí: „Nad dočas-
ným zrušením prípravky som bol nútený uvažovať už počas 
jarných mesiacov- máj, jún, kedy sa tréningov zúčastňovalo len 
5 až 6 chlapcov. Nerozumiem tomu prečo, keď ešte v apríli mi 
chodilo na tréningy cca 11 chlapcov. Samozrejme som v tom 
nevidel zmysel, pretože ak chcem aby sa chlapci naučili hrať 
futbal, tak pri tak nízkom počte je to problém. V tomto období 
som musel odrieknuť množstvo pozvánok na turnaje a príprav-
né zápasy, ktoré sú veľkým prínosom pre naše nádeje.Počas 
týchto dvoch rokov bolo vidno aký progres chlapci zaznamena-
li. Chlapci dosahovali výborné výkony v prípravných zápasoch 
a na turnajoch. Tešil ma aj fakt, že naša prípravka bola konku-
rencieschopná futbalovej škole R. Hanka v Moravanoch. Čo 
tak sledujem, tak tí teraz žnú úspech za úspechom. Bol som 
asi naivný, keď som si myslel, že aj u nás bez nejakej futbalo-
vej školy môžeme vychovávať futbalistov/športovcov. Žiaľ bez 
podpory rodičov nič takéto nikdy nepôjde! Alebo je to len nezá-
ujem detí? Istotne NIE!
 Finančné náklady na fungovanie tejto kategórie boli mini-
málne. Rodičov som sa snažil odľahčiť od všetkých vedľajších 
poplatkov. Jediným výdavkom bol len mesačný rodičovský 
poplatok 10€, ktorý sami rodičia odsúhlasili ešte v auguste roku 
2011. Je to moc? Tieto fi nancie boli použité na trénera, turnaje, 
pomôcky, atď. Dokonca bolo povedané, že prečo pýtam penia-
ze od rodičov, keď na OŠK prispieva obec?! Keby sa rodičia 
na príspevku nedohodli... To sa nad tým rozum zastavuje. Ale 
nechajme deti zatvorené doma pred PC, to je istotne lepšia 
voľba. Alebo nech sa túlajú po ulici a potom, keď vyrastú nech 
striekajú grafi ty na školu. Samozrejme aj po tomto som stratil 
ďalšiu chuť do práce.  Koniec koncov ma toto zrušenie veľmi 
mrzí. Dlho som váhal. Najviac mi je ľúto tých malých, šikovných 
chalanov, ktorí sa snažili a futbal totálne „žrali“ (Vrba, Novot-
ný, Hutta, Porubský, Zámek). Z týchto chlapcov zostali pri žia-
koch len Denisko Novotný a Adamko Vrba. Obaja sú športovo 
nadaní. Treba to u nich len podporovať, aby nezostali na jednej 
úrovni. Samozrejme, okrem nich boli nadaní aj iní chlapci, len 
sa to nepodporovalo.
 Nevylučujem však,  že by sa s prípravkou od zimy nemohlo 
opäť začať pracovať. Všetko však záleží na ich záujme a pod-
pore zo strany rodičov.“  Tréner mládeže, Rastislav Bobocký

Starší žiaci
Ako v prípravke či 
doraste, tak aj u 
žiakoch to nie je 
ustlané na ružiach.  
Po skončení roč-
níka 12/13 skon-
čili chlapci na 10. 
mieste so ziskom 
28 a skóre 71:111. 
Celá jarná časť 
bola začiatkom 
všetkých problémov. Tieto problémy sa objavili vo všetkých 
podolských kategóriách. Zaujímavé, že tak náhle a všade. Veď 
na jar získali žiaci len 7 bodov čo je o 21 menej ako tomu bolo 
na jeseň. Sám si neviem tento zostup vysvetliť.
 Pre Drexlera, Halienku, Bobockého, Strapatého, Toráča a 
Poláka bol tento súťažný ročník posledným. Toráč a Polák sa 
rozhodli nepokračovať ďalej v dorasteneckej kategórii. Trénero-
vi tak odišlo 6 hráčov. To bolo na zamyslenie čo ďalej so žiakmi. 

 ⚫ ŠPORT ⚫
Káder pred sezónou malo tvoriť len 10 hráčov a to aj vďaka 
príchodu Vrbu a Novotného z prípravky. Riešením malo byť 
zlúčenie sa s Očkovom. Výhodné to malo byť pre obe strany. 
Zlúčenie malo priniesť do tímu nových hráčov, ktorí by nastupo-
vali aj za mladších (podolanci), aj starších žiakov (očkovanci). 
Keby k tomuto kroku nedošlo, tak by sme celú sezónu hrávali 
len s ôsmimi či deviatimi hráčmi. Ak však títo hráči nemohli, tak 
sme mali možnosť vidieť trápiť sa chlapcov na ihrisku v malom 
počte. Najnižší bol 7 s Trenčínom (prehra 22:0). Nevýhodou 
zostáva, že títo hráči nechodia na tréningy okrem Jakuba Burzu.
 V žiakoch je najväčším „ťahúňom“ a oporou Martin Majdiš, 
bez ktorého by sme istotne nedosiahli žiadny úspech. V minu-
losti chválený Macháč, ktorý mal patriť spolu s Martinom k opo-
rám, len dohráva súťaž. To ma mrzí. Potešujúce je, že väčšinu 
chlapcov svoj entuziazmus nestratilo a na tréningy chodia hoci 
nás nie je veľa. Tu treba pochváliť Čechvalu, Hanica F., Hanica 
M., Vrbu, Novotného, Majdiša, Ščepka, Jankecha, Círu. Aj keď 
nie vždy prídu na tréning. Toto je vlastne aj celý káder žiakov.
Momentálne fi gurujeme na 14. mieste s počtom bodov 9 a skó-
re  21:95. Najlepším strelcom je Filip Hanic so 6 gólmi.

Dorast
 Po úspešnej 
seźone 2012/2013, 
kedy naši dorasten-
ci skončili v súťaži 
na výbornom 2. 
mieste, musel tré-
ner riešiť nemalé 
kádrové problémy. 
Spočiatku to vyze-
ralo sľubne aj do 
nového ročníka. 
Z dorastu do mužov mali prejsť Červeňanský, Klčo, Bartek, 
Strapatý. Všetci ostatní hráči mali pokračovať ďalej. Náhradou 
za „odídencov“ mali byť: Drexler, Bobocký, Halienka, Strapa-
tý. Káder pred sezónou mal zo začiatku 17 hráčov. Hlavným 
problémom pre trénera predstavoval brankársky post. Tréner 
ho spočiatku aj vyriešil, ale tesne pred začiatkom sezóny sa 
stalo neočakávané. Brankár sa nakoniec rozhodol, že nebude 
pôsobiť v Podolí a tak sa do brány počas celej časti musel vždy 
postaviť nejaký hráč. Moravčík náhle odišiel do konkurenčných 
Častkoviec, Hargaš prestal hrávať, Bokor po dvoch zápasoch 
skončil a Augustín tiež. Ravas s Mihočkom sa zúčastňovali 
zápasov len v prvej polovici jesennej časti. Čechvala koniec 
„vypustil“. Holubec bol dlhodobo zranený. Našťastie koncom 
septembra pribudol do tímu Prokop z Nového Mesta, ktorý pri-
niesol oživenie na ihrisku.
 Tréningového procesu sa v lete nezúčastňovali starší hráči, 
ktorí ako dôvod uvádzali brigádu (niektorí aj cez školský rok), 
hoci sa trénovalo až o 19:30 ! Neskôr na tréningy chodili, len 
stálice podolského dorastu: Drexler, Červeňanský, Palkech, 
Šenkarčin, Bobocký, sem-tam Kolenčík. K nim sa pridávali žia-
ci Majdiš, Čechvala.
 Od druhej polovice jesennej časti mal tréner k dispozícii na 
zápasy už len 8-9 hráčov. V tomto počte dokázali konkurovať 
tímom len v prvom polčase a potom kondične odpadávali. Napr. 
v poslednom zápase s Čachticami sme polčas vyhrávali 1:0 a 
nakoniec sme to kondične nezvládli a prehrali sme 5:1. Tu tre-
ba ešte poznamenať, že v zápase nastúpili Hargaš a Holubec, 
ktorí dlho netrénovali.
 Celkovo nám patrí posledné 11. miesto so skóre 10:63. Zís-
kali sme len 1 bod za remízu 1:1 s Kálnicou.
Veľmi ma mrzí nezáujem mládeže o futbal v našej obci. Žiaľ 
je to celoplošný problém, s ktorým treba bojovať. Alebo robím 
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Futbal Dospelí V. liga Sever
     Príprava pre nový súťažný ročník 2013 - 2014 sa začala v 
polovici júla. Počas nej sa odohralo niekoľko prípravných fut-
balových stretnutí. Odohrali sme aj dva futbalové turnaje. Na 
domácej pôde to bol turnaj o Pohár starostky obce, ktorý sme 
vyhrali. Vo fi nálovom zápase sme porazili futbalistov  z Častko-
viec. Druhý turnaj sa hral v Trebaticiach. Tu sme skončili druhý 
za domácimi Trebaticami. 
 Majstrovské kolo sme začali 4.8. 2013 v Osľanoch. Po 
jesennej časti súťaže sme skončili na 8. mieste. 
Tabuľka po jesennej časti:
1. Chocholná - Velčice         15     11    2    2     43 : 14    35
2. Stará Turá                        15     10    2    3     28 : 16    32
8. Podolie                             15       6    4    5     27 : 23    22
     Ako sa dá vyčítať z dosiahnutých výsledkov, vonku sme 
získali 8 bodov. Škoda, že doma sme toľko bodov stratili a to za 
dve prehry a jednu remízu. Do 12. kola sme mali pekné umiest-
nenie medzi tretím a piatym miestom, čo iste potešilo našich 
fanúšikov. Škoda, že v posledných troch kolách sme získali iba 
jeden bod za remízu v nervóznom derby so Starou Turou. Tieto 
výsledky nás posunuli až na 8. miesto. Veríme, že v jarnej časti 
sa posunieme o niečo vyššie, pretože sa hrá aj o jeden zápas 
viac na domácej pôde. 
     V príprave a na začiatku sezóny sme mali celkom široký 
káder hráčov, keď z dorastu prišli traja mladí hráči. No postup-
ne sa káder zužoval z rôznych príčin na dosť obmedzený počet. 
Martin Bartek, Martin Strapatý a Rastislav Bobocký hosťujú v 
Očkove, Lukáš Moravčík je zranený a Tomáš Bobocký je pra-
covne v zahraničí. 
 Zostávajú hráči: Branislav Palkech, Alexander Ščepko, 
Miloš Klčo, Tomáš Omasta, Juraj Križák, Róbert Hrušovský, 
Martin Hrušovský, Stanislav Hlaváč, Viliam Toráč, Martin Čer-
veňanský, Milan Ohrablo, Róbert Augustín, Daniel Pyšný, 
Juraj Uhlík, Martin Gúčik. Trénerom je Peter Vojtech a vedúci 
mužstva Miroslav Vojtech.                              Rudolf Bobocký

Futsalový klub Dragons Podolie
 Do svojho tretieho ročníka v 2. slovenskej futsalovej súťaži 
vstúpil náš klub s viacerými zmenami. Po skončení sezó-
ny 12/13 sa vedenie klubu rozhodlo ďalej nespolupracovať s 
novomestským klubom - Etnou. Predseda klubu hovorí: „Po 
vzájomnej debate sme sa rozhodli ísť každý svojou cestou a 
s vlastnými myšlienkami, pretože tie nám bránili spolu pokra-
čovať aj v ďalšej sezóne. Zmenili sme aj pole pôsobenia a 
zamerali sme sa na piešťanský smer.“ Pre Podolie sa domov-
ským stánkom stala hala na Gymnáziu Pierra de Coubertina v 
Piešťanoch. Okrem tejto zmeny sa klub musel vysporiadať aj 
s odchodom niektorých hráčov. Všetci mešťania zostali v Etne, 
ba dokonca aj Juraj Križák sa rozhodol nepokračovať v klube a 
odišiel do konkurencie. Klub musel vyriešiť túto závažnú otáz-
ku čo najskôr. V tíme zostali Bobocký Ivan, Bobocký Rasťo, 
Pyšný, Směřička, Halás, Šimor, Makara. Prišli noví hráči Klas 
(N. Blatnica), Líška (Trebatice), Trebatický (Čachtice), Lacko-
vič (Vrbové) a Kyselica (Pobedim). 

Momentálne káder tvorí 10 hráčov a 2 brankári.
 S prípravou na novú sezónu sa začalo v polovici septembra 
vo vrbovskej telocvični a už v polovici októbra sa odohral prvý 
majstrovský zápas proti exligovej Trnave, ktorý sme prehrali 4:2. 
V prvom „piešťanskom“ domácom zápase proti Novému Mes-
tu sa nám tiež nepodarilo bodovať hoci sme polčas vyhrávali 
3:2. Nakoniec sme prehrali 4:8. Prvý bod si Dragons pripísal vo 
štvrtom kole proti Doxx Žiline po remíze 4:4. Dramatický a veľ-
mi kvalitný zápas sme odohrali so ŽFA Žilina, no prehrali sme 
tesne 4:3. V nasledujúcom zápase sa nám už podarilo naplno 
bodovať a to na pôde Prievidze, ktorú sme vysoko prestrieľali 
a vyhrali sme 9:3. Posledný domáci zápas sme odohrali proti 
ETNE Nové Mesto, v ktorom sme sa tešili z tesného víťazstva 
3:2. Momentálne fi gurujeme na 5. mieste so ziskom 7 bodov 
a skóre 26:32. Cieľom je postupovať v tabuľke stále vyššie a 
neustále zlepšovať individuálne i kolektívne výkony.
 Draci reprezentujú obec Podolie už tretí rok a aj touto ces-
tou vás pozývame, aby ste nás prišli povzbudiť na ostatné 
domáce zápasy do piešťanskej haly.

Vedenie FK Dragons Podolie

Amatérsky volejbal
 V telocvični našej 
ZŠsMŠ sa neustále a 
to už dva krát do týždňa 
stretajú volejbalisti, aby 
si zatrénovali, zahrali a 
pripravili sa na jeden z 
piatich turnajov, ktorých 
sa každý rok zúčast-
ňujú. Nehrajú tu len naši 
podolčania, ale hráči 
i z Nového Mesta nad 
Váhom, Kalnice, Kra-
kovian, Pobedima. V 
minulom čísle novín sme 
vyjadrili svoju nespokojnosť s kvalitou hry, no a dnes môžeme 
konštatovať, že sa zlepšila. Dôkazom toho je i tretie miesto na 
turnaji v Starej Turej, dňa 14. decembra 2013, kde naši prehrali 
len jeden zápas zo štyroch. Ak by mal niekto záujem zahrať si s 
nami volejbal, môže prísť do telocvične vždy v utorok a štvrtok 
o 19.30 hod. Na fotografi i vidíme naše družstvo z vyššie uve-
deného turnaja.                         PČ

Príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, 
veľa šťastia, zdravia, osobných i pracovných úspechov 

v novom roku 2014 Vám praje redakčná rada.
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niekde chybu ja. Ak však momentálny káder zostane pohro-
made, tak je šanca dosiahnuť v ďalších rokoch nejaký úspech, 
pretože po skončení tohto ročníka nikto neodíde. Otázne však 
je, či chlapci vydržia a budú mať ešte chuť hrať futbal. Preto by 
sa vedenie OŠK malo zamyslieť a vytvoriť chalanom viac ako 
optimálne podmienky na fungovanie a pôsobenie v klube.


