
Čas Vianočný – čas (bez)krízový – čas Boží!
„Chlapček sa nám narodil, daný nám je syn.“ (prorok Izaiáš)
    Čas plynie, vrchy pevne stoja, zver sa túla po chotári, človek žije a Boh sa sta-
rá. Vstúpením do vianočného ticha si uvedomujeme až príliš veľa vecí: kde som, 
kde nie som a kde som chcel byť. Len pred pár dňami sme povyťahovali škatule 
s vianočnými ozdobami na vianočný strom a fi gúrky do betlehema. Dovtedy sa 
naše srdcia pretúlali časom Adventu, mali sme láskavú ponuku očistiť sa vo svi-
atosti zmierenia s Bohom a teraz sme tu. Možno sediaci vo svojej tichej kuchyni 
alebo uvoľnene ležiaci v pohodlí obývačky, či niekde inde.
    A hľadíme do budúcnosti... Pozeráme pohľadom veľkých, dospelých ľudí. 
Ale či by sme nemali vo Vianociach zmeniť „optiku“? Nemali by sme sa pozrieť 
na (ne)čas sveta a ľudstva pohľadom dieťaťa? V Betleheme vo Vianociach 
nachádzame a stretávame Dieťa, ktoré patrí Bohu, patrí Márii – svojej matke, 
ale duchovným spôsobom patrí aj nám. Prijmime toto Dieťa – Boha – Lásku aj v 
tomto čase, v dobe Vianoc, v dobe krízy, v dobe pôso-
benia lásky Božej.
     Vianočný príbeh ten nekončí! Bol nám daný syn 
– Spasiteľ – Záchranca. Dieťa musí vyrásť. Kríza pomi-
nie. A Boh je tu s nami stále. To je život, zatajený dych, 
údery srdca. To nie je plač novorodenca, ale šepot viery. 
To sa ozýva do tmy a chladu ľudských sŕdc nádej.
O nejaký čas uložíme vianočné ozdoby a betlehemské 

postavičky znova do škatúľ. Prosím, neodložme tam s nimi aj svoju lásku a nádej.
 Kiežby každý jeden z nás bol „betlehemským pastierom“, ktorý sa poklonil svojmu Bohu v jasli-
ach a s touto hlbokou a radostnou skúsenosťou ide v ústrety životu...  
 Všetkým Vám vyprosujem požehnané a milostiplné sviatky narodenia nášho Pána!  
 Štefan Šoka, farár

VYDÁVA OBEC PODOLIE ROČNÍK XI. Rozšírené vydanie December 2009  Bezplatne

Vážení spoluobčania !
 S prichádzajúcim koncom roka je potrebné zhodnotiť 
odchádzajúci rok 2009, ako si obec plnila úlohy, ktoré jej 
vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení. 
 K najdôležitejším úlohám obce patrí riadne hospodáre-
nie s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. 
 Aj v tomto roku sa nám z vlastných zdrojov podarilo 
fi nancovať prípravnú projektovú dokumentáciu pre vypra-
covanie žiadostí na čerpanie prostriedkov z eurofondov, 
splácať úver a investovať  do rozvoja športu a kultúry, 
zabezpečiť opatrovateľskú službu pre odkázaných obča-
nov, zabezpečiť  fi nancovanie a odvoz  komunálneho odpa-
du, starať sa o čistenie verejných priestranstiev a fungova-
nie verejného osvetlenia. 
 Do prípravy stavebných projektov a žiadostí o príspev-
ky z eurofondov investovala obec zo svojich prostriedkov 
33 690,- € - 1 014 921 Sk.

 Najskôr by som začala projektom, ktorý sa už realizuje 
. Je to projekt rekonštrukcie ZŠ v hodnote 608 791 € - 18 
340 445 Sk, ktorý sa začal 16.septembra tohto roku. Naše 
povinné 5% spolufi nancovanie z nášho rozpočtu je 917 022 
Sk a k tomu ďalšie výdavky, ktoré vzniknú pri rekonštrukcii 
a nie sú už zahrnuté v rozpočte stavby. Doteraz tieto prá-
ce navyše, ktoré budeme musieť vyfi nancovať z vlastného 
rozpočtu sú v hodnote 7 174.70 € - 216 145 Sk. Pri takýchto 
veľkých rekonštrukciách starých budov je predpoklad navý-
šenia približne 33 tis. € - 1 mil. Sk
 Úspešní sme boli aj s projektom Revitalizácia centra 
obce Podolie v rámci výzvy Regenerácia sídiel, Operačný 
program 4.1.a. -2009/014.1a. Celkové oprávnené výdavky 
projektu sú 455 714€ z toho fi nancovanie 5% z nášho roz-
počtu bude 22 785,7€ , 686 441,99 Sk.
 Projekt Rekonštrukcie verejného osvetlenia bol podaný 
vo februári 2009 a stále je v štádiu rozhodovania.
 Takisto žiadosť na výstavbu kanalizácie v aglomerácií 
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Podolie – Očkov bola podaná na MŽP a je v štádiu rozhodo-
vania. Podaniu žiadosti predchádzalo geodetické zamera-
nie miestnych komunikácií v hodnote 8 278,- € - 249 395,Sk 
a výkup pozemkov v časti obce Mlyny v hodnote 1 792,- € - 
54 000,- Sk.
 Príprava podkladov k jednotlivým výzvam, vybave-
nie stavebných povolení a ostatnej agendy je mimoriadne 
náročná. Vyžaduje si profesionálny prístup aj zo strany 
zamestnancov obce. Medzi originálne kompetencie obce 
patria aj sociálne služby. Tento rok poskytujeme opatrova-
teľskú službu našim 10 spoluobčanom a zamestnávame 5 
opatrovateľov. Dve opatrovateľky sú zamestnané na plný 
úväzok, ostatní opatrovatelia majú iba čiastočný úväzok. 
Náklady  na opatrovateľskú službu v tomto roku tvoria  21 
440,38 € a sú fi nancované z rozpočtu obce. V tomto roku 
obec dostala z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
dotáciu na nákup motorového vozidla pre potreby opatrova-
teľskej služby a pre potreby obce. 
 V budúcom roku by sa mala začať realizovať výstav-
ba bytového polyfunkčného domu, v ktorom bude 15 b.j, a 
priestory na podnikateľskú činnosť. Výstavba tohto domu 
sa doposiaľ nerealizovala kvôli nesúhlasu vlastníkov sused-
ných nehnuteľností.
 Po schválení úveru na vyfi nancovanie rekonštrukcie 
rod. domu č. 409 začneme s jeho prestavbou, čím získame 
miesto na umiestnenie našich prestárlych občanov. 
V tomto roku sme skolaudovali  kanalizačný  zberač PRESS-
KAN v časti od Veľkého Orvišťa po Podolie a môže slúžiť 
na odvádzanie splaškov pre obce združené v záujmovom 
združení Presskan. 
 Čo sa týka výstavby vodovodu naša obec je zahrnutá 
vo veľkom projekte Trenčianskych vodární a kanalizácií a.s. 
Trenčín: „Intenzifi kácia ČOV, odkanalizovanie a zásobova-
nie pitnou vodou v Trenčianskom regióne“ v hodnote 71 mil. 
Eur, ktorý bude fi nancovaný z kohézneho fondu EÚ. Aj tu sa 
musí naša obec, pokiaľ chce mať verejný vodovod,  spolu-
podielať na fi nancovaní výstavby 5-timi % čo znamená 11 
2846,-€ - 3 399 598.60 Sk
 V rámci údržby budov bola na kopaniciach na dome 
smútku zrealizovaná nová strecha v hodnote
61 427,- Sk - 2 039,- €.
 Na obecnom úrade bolo dokončené ústredné kúrenie 
so zateplením stien v zasadačke, knižnici a obradnej sie-
ni a vybudovanie novej kotolne v hodnote 949 288,- Sk-
31 510 €.
 Rekonštrukciou ústredného kúrenia došlo k úspore na 
energiách v podobe preplatku vo výške 11 tis €. 
 Pre potreby školskej jedálne bol zakúpený konvektomat 
v hodnote 159 833,- Sk - 5 305 €.
 Na kopaniciach bola v decembri opravená miestna 
komunikácia smerom k bývalému družstvu a most pri býva-
lej svadobke v hodnote 6 500,-€ -195 819 Sk,-.
 V novembri sme začali s kompletnou rekonštrukciou 
elektriny na miestnom štadióne, zatiaľ v hodnote 5 000 €.    
 Postupne sa v obci rozvíja kultúrna činnosť. Vo februári,
obec za pomoci ZŠ s MŠ organizuje veľmi úspešný obecný 
fašiangový karneval pre deti. K ukončeniu plesovej sezó-
ny patrí aj pochovávanie basy, ktorú pomáhajú pripravovať 
naši občania.
 V máji sme postavili za doprovodu Dychovej hudby 

Podolanka pred obecným úradom pre naše ženy a dievčatá 
tradičný máj.
 V apríli, počas hodovej slávnosti obec Podolie v spolu-
práci s Matúšovým kráľovstvom v areáli miniatúr hradov a 
zámkov usporiadala koncert dychovej hudby Bučkovanka. 
 Druhá májová nedeľa patrí našim mamám. Program 
v kultúrnom dome pripravili pre naše mamy deti z mater-
skej a základnej školy pod vedením svojich pani učiteliek.
  V júni sa v spolupráci s PD Podolie konajú furmanské 
preteky, ktoré majú stále viac priaznivcov a sú peknou a 
reprezentatívnou akciou v našej obci. 
 Júl patrí  Annabálu. Tento rok si naši folklórnici a herci 
pripravili Drápačky. Program mal veľmi dobrú úroveň a aj 
úspech. Preto patrí moja veľká vďaka všetkým, ktorí nene-
chávajú zaniknúť tradíciam a našim krásnym krojom. 
 Aj v  tomto roku sme si v auguste pripomenuli v areáli 
miestneho futbalového štadióna okrúhle - 65.výročie vzniku 
SNP.
 V októbri, v rámci mesiaca úcty k starším obec  pripravi-
la pre našich jubilantov posedenie v kultúrnom dome spoje-
né s kultúrnym programom a občerstvením. 
 Ďalšou oblasťou, ktorej podporovanie patrí do kompe-
tencie obce je rozvoj športu.
 V obci pôsobí Obecný športový klub, ktorý má 3 mužst-
vá a svoj výbor, ktorý sa stará a zabezpečuje fungovanie 
futbalu v Podolí. Obec hradí el. energiu, kosenie a bežnú 
údržbu. V tomto roku naši aktivační pracovníci ponatie-
rali lavičky na tribúne, betónovú ohradu okolo ihriska a v 
novembri sme začali s plánovanou rekonštrukciou el. roz-
vodov a rozvádzačov  v hodnote 12 280 € - 370 tis Sk. V 
tomto roku sme na rekonštrukciu preinvestovali 5 tis. €. Pri-
amym transférom sme OŠK poukázali 8 800 € - 265 109 Sk. 
Celkové náklady na OŠK na tento rok činia 650 tis Sk. 
 Veľa vecí sa podarilo, ale taktiež nie všetko ide ako by 
sme si predstavovali. Mrzí ma, že nám ľudia stále odchádza-
jú do nových bytov do iných obcí. Dúfam, že tento problém 
sa nám podarí vyriešiť už v budúcom roku, pretože aj keď 
neskôr, ale predsa stavebné povolenie na bytovku je právo-
platné a my môžeme začať stavať buď byty nájomné alebo 
do vlastníctva, ako sme pôvodne zamýšľali.
 Za odvoz komunálneho odpadu zaplatila obec k 
30.11.2009 34 584,74 € - 1 041 899,80 € a od občanov a 
organizácií sme vybrali 21 504,85 € - 647 855,- Sk. Náklady 
na odvoz odpadu každoročne stúpajú a obec musí platiť aj 
za odvoz separovaných komodít. Touto cestou by som Vás 
prosila, uvážte, čo dávate do nádob na komunálny odpad. 
Čím väčšie náklady budú na odvoz, tak sa tomu úmerne 
budú zvyšovať aj poplatky za smeti.
 Na začiatku sme si stanovili priority rozvoja obce. Postup-
ne sa začínajú napĺňať . Obci sa darí čerpať prostriedky z 
eurofondov. Zatiaľ sa nám darí hospodáriť s prebytkom a 
vytvárať si fi nančnú rezervu, ktorú potrebujeme, aby sme 
mohli spolufi nancovať projekty z EÚ a používali fi nančné 
prostriedky na obnovu a rozvoj obecného majetku.
 Na záver sa chcem poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľ-
vek spôsobom prispievajú k rozvoju našej obce, či už je to v 
oblasti  športu, kultúry alebo pri skrášľovaní našej obce. 
 Moje poďakovanie patrí zamestnancom obce, 
poslancom, hlavnému kontrolórovi, spoločenským organi-
záciám, sponzorom a všetkým obetavým ľuďom.
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XV. zasadnutie OZ Podolie 06. mája 2009

UZNESENIE č. 138
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje účtovnú závierku za 
rok 2007 a správu audítora tak ako bola predložená.

UZNESENIE č. 139
a)  Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje Záverečný účet 
obce za rok 2008 a celoročné hospodárenie obce za rok 2008 
bez výhrad.
b) Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje použitie prebyt-
ku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo 
výške 1 790 637,13 Sk (59 438,26€).

UZNESENIE č. 140
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje dotáciu:
a. ZO chovateľov poštových holubov v Podolí vo výške  
 170.- €,
b. SZPB Nové Mesto nad Váhom vo výške 170.- €,
c. ZO Jednoty dôchodcov vo výške 330.- €,
d. Použitie sumy 900.- € z obecného rozpočtu, na Fur-
manské preteky organizované obcou v spolupráci s PD Podo-
lie, ktoré sa uskutočnia 27. júna 2009.

UZNESENIE č. 141
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  schvaľuje zmeny v zložení 
komisie pre školstvo kultúru, šport a sociálne veci :
- z komisie odstupuje a končí pani Viera Žišková, za poslancov, 
nahrádza ju Ing. Zuzana Holíková, za poslancov
-  prácu v komisie končí končí pani Anna Makarová, za obča-
nov, nahrádza ju Mgr. Anna Makarská, za občanov

UZNESENIE č. 142
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje poskytnutie fi nan-
čnej dotácie pre občianske združenie Obecný športový klub 
Podolie, vo výške 8.300.- € (slovom Osem tisíc tristo EUR) na 
kalendárny rok 2009, ktorá bude vyplatená na účet združenia 
až po predložení vyúčtovania vyplatenej dotácie na rok 2008 
prekontrolovanej obecným  kontrolórom. 

UZNESENIE č. 143
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje kúpu konvektomatu 
do školskej jedálne na základe najvýhodnejšej cenovej ponuky 
v hodnote do 5.000.- €. 

UZNESENIE č. 144
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje odpredaj obecnej 
parcely číslo 838/2 o výmere 77m2 v k.ú. Podolie, za 3,32 €/
m2 pre Ladislava Červeňanského, nar. 19.03.1971 a manželku 
Marianu Červeňanskú, nar. 04.12.1971, Podolie č. 516, s tým 
že pri užívaní predmetnej parcely nesmie byť zúžený profi l oko-
loidúcej miestnej komunikácie, kanála a prípadne budovaného 
chodníka. Kúpnu cenu zaplatia kupujúci do pokladne obce ale-
bo na účet obce do14 dní po podpise kúpnej zmluvy.

UZNESENIE č. 145
Obecné zastupiteľstvo v Podolí berie na vedomie informáciu 
pani riaditeľky ZŠsMŠ k rozpočtu originálnych kompetencií.

UZNESENIE č. 146
Obecné zastupiteľstvo v Podolí neschvaľuje navýšenie kúpnej 
ceny parciel pod trhoviskom p. č. 741/1 o výmere 97 m2  v GP 
označená ako diel „4“, ktorý bude súčasťou novej p.č. 420, o 
výmere 749 m2  a pôvodnú p.č. 738 o výmere 105 m2 v GP 
vyznačenú ako diel „1“ z ktorého vznikne nová p.č. 421/1, na 
sumu 4,97 €/m2. 

XVI. zasadnutie OZ Podolie 25. mája 2009 
mimoriadne

UZNESENIE č. 147
K projektu  ,,Vybudovanie a využívanie stokovej siete v 
aglomerácii obcí Podolie a Očkov ,, Obecné zastupiteľstvo 
v Podolí schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný fi nanč-
ný príspevok pre:
- Projekt s názvom: Vybudovanie a využívanie stokovej sie-
te v aglomerácii obcí Podolie a Očkov
- Výšku celkových výdavkov projektu v sume: 
8 387 994,23  EUR
- Výšku celkových oprávnených výdavkov projektu v sume: 
8 387 994,23  EUR
- Výšku spolufi nancovania projektu žiadateľom – Obcou Podo-
lie v sume: 419 399,71   EUR
- Spôsob fi nancovania projektu využitím kombinácie vlastných 
fi nančných zdrojov a externých fi nančných zdrojov

UZNESENIE č. 148
Obecné zastupiteľstvo v Podolí doporučuje odpredaj časti 
obecnej parcely č. 1745/1 v k.ú. Podolie, pre Mgr. Hadbábneho 
Mária, ul. Očkovská 284, Podolie a manželku, za týchto pod-
mienok: 
- obec odpredá časť spomínanej  parcely až po vzniku vlast-
níckeho práva žiadateľovi k časti p.č.1750, ktorej vlastníkom je 
teraz pán Miroslav Hanic a po vysporiadaní vlastníctva pivníc, 
ku ktorým je prístup cez obecnú parcelu, tiež do vlastníctva 
žiadateľov.  Toto skontroluje a posúdi stavebná komisia, kto-
rá podá OZ o výsledku správu s návrhom riešenia a návrhom 
geometrického plánu. Odpredaj samotného pozemku vo vlast-
níctve obce bude predmetom ďalšieho rokovania OZ. 

XVII. zasadnutie OZ Podolie 17. septembra 
2009

UZNESENIE č. 149
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  s c h v a ľ u j e  zme-
nu uznesenia č. 87/2008 a predlžuje termín začatia výstavby 
polyfunkčného domu z dátumu 30.06.2009 s návrhom nového 
termínu 30.04.2010.

UZNESENIE č. 150
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje :
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-2009/01 
ROP za účelom realizáciu projektu „Revitalizácia centra obce 
Podolie“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plá-
nom obce a platným Programom hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja obce;
b) zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení žiados-
ti o NFP;
c) fi nancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených 
výdavkov na projekt vo výške 23 000 EUR

UZNESENIE č. 151
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  s c h v a ľ u j e  predaj  obec-
ných parciel podľa GP č. 34493956-6/09, overeného Sprá-
vou katastra v Novom Meste nad Váhom dňa 6.3.2009 pod č. 
135/2009   pre pána Jána Dornáka, Podolie č. 711. Jedná sa 
o parcelu č. 910/11- diel č.3 k.ú. Podolie o výmere 24 m2  a 
parcelu č. 845/2 k.ú. Podolie o výmere 30 m2.
Odpredaj sa uskutočňuje na základe § 9a ods. 8 písm. b) zák. 
č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Na parcele č. 
910/11 – diel 3 sa nachádza časť rodinného domu č. 410, ktorý 
žiadateľ zdedil po svojich rodičoch, parcela č. 845/2 je pred-
záhradka, ktorá patrí k rodinnému domu č. 410.  Tento dom a 

VÝPISY  Z  UZNESENÍ  OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA  OBCE 
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predzáhradku rodina Dornáková užíva viac ako 60 rokov.
Cena za predávané nehnuteľnosti je nasledovná:
Za p.č. 910/11- diel 3 je cena 1,65 €/m2 . Cena za p.č. 845/2 
je 3,32 €/m2 . Celková cena za predávané nehnuteľnosti je 
139,20 €. Peniaze za predávané parcely budú vyplatené pri 
podpise zmluvy do pokladne obce.

UZNESENIE č. 152
Obecné zastupiteľstvo v Podolí   s c h v a ľ u j e  predaj  obecnej 
parcely číslo 845/1, k.ú. Podolie, o výmere 30 m 2  pre pána 
Marcela Čechvalu a manželku Veroniku Čechvalovú, bytom 
Podolie č.491. Na tejto parcele je umiestnená žumpa, ktorá 
patrí k rod. domu č. 491.  Odpredaj sa uskutočňuje na základe 
§ 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov. 
Cena za predávanú nehnuteľnosť je  3,31€/m2. Celková 
cena je 99,- €. Peniaze budú vyplatené pri podpise zmluvy do 
pokladne obce.

UZNESENIE č. 153
Obecné zastupiteľstvo v Podolí   s ú h l a s í  so spolufi nanco-
vaním projektu cezhraničnej spolupráce s názvom „Zbližovanie 
detí a mládeže cez vzájomné spoznávanie jazykov folklóru a 
regiónov obcí Podolie a Strání“, medzi ZŠ Podolie a ZŠ v Strá-
ní vo výške 1 200,- € z rozpočtu obce.

UZNESENIE č. 154
Obecné zastupiteľstvo v Podolí súhlasí s uhradením platby za 
vypracovanie projektu s názvom:  „Zbližovanie detí a mládeže 
cez vzájomné spoznávanie jazykov folklóru a regiónov obcí 
Podolie a Strání“ vo výške 12 000.- Kč.

UZNESENIE č. 155
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  schvaľuje  fi nančný príspevok 
vo výške 660,- €, pre občianske združenie Matúšovo kráľov-
stvo, na činnosť združenia, ktoré pôsobí a buduje  Park minia-
túr na území našej obce.

UZNESENIE č. 156
Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje odpredaj p.č. 838/2 o výme-
re 68 m2 , ktorá bola odčlenená z obecnej parcely č. 910/10 
podľa GP č. 34493956 – 42/09, overeného 16. júla 2009 pod č. 
429/2009 Ladislavovi Červeňanskému a manželke Marianne, 
bytom Podolie č. 515. Odpredaj je schválený  podľa § 9a ods. 
8, písm. e) zák. 138/1991 Zb. Uznesenie bolo schválené  3/5 
väčšinou prítomných poslancov.

XVIII. zasadnutie OZ Podolie 04. decembra 2009

UZNESENIE č. 157
Obecné zastupiteľstvo v Podolí    s c h v a ľ u j e  Dodatok č. 
2 k VZN č. 1/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v ktorom sa 
vypúšťa v § 6 ods. 9, ktorý bol v rozpore so zákonom. 

UZNESENIE č. 158
Obecné zastupiteľstvo v Podolí
a) o d v o l á v a z funkcie kronikára Annu Makarovú, bytom 
Podolie č. 442 a 
b) s c h v a ľ u j e  do funkcie obecného kronikára pána PaedDr. 
Ľubomíra Kiku, bytom Podolie č. 361 a určuje pre neho fi nanč-
nú odmenu 6,60 € za jednu stranu v kronike.

UZNESENIE č. 159       
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  s c h v a ľ u j e  poskytnutie 
úveru na fi nancovanie projektu ,, Rekonštrukcia a modernizá-
cia ZŠ vo výške 95% ceny projektu z prostriedkov Slovenskej 
záručnej a rozvojovej banky.

UZNESENIE č. 160
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  s c h v a ľ u j e  odpredaj  časti 
obecnej parcely č. 1745/4 o výmere 147 m2 , ktorá bola na 
základe  GP č. 34493956-43/09 zo dňa 11.8.2009, schvále-
ného správou katastra v Novom Meste nad Váhom 19.8.2009 
odčlenená z p.č. 1745/1,  pre Mária Hadbábneho a manžel-
ku, bytom Podolie č. 284. Cena za predávanú nehnuteľnosť 
je  8,29 € za 1 m2. Celková cena za p.č. 1745/4 je 1 218,63 €. 
Peniaze poukáže kupujúci do 10 dní po podpise kúpnej zmlu-
vy na účet obce (č. účtu 5806138001/5600) alebo do poklad-
ne obce. Odpredaj sa uskutočňuje podľa § 9a ods. 6 písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Predá-
vaná parcela slúži ako prístup k pozemku p.č. 1750/2, ktorý je 
vo vlastníctve žiadateľov.

UZNESENIE č. 161
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  s c h v a ľ u j e  odpredaj KN 
p.č. 432 o výmere 84 m2, k.ú. Podolie, pre Miroslava Ščepku a 
manželku, bytom Podolie č. 840. Parcela v súčasnej dobe ešte 
nie ja zapísaná do listu vlastníctva pre obec Podolie. Z časti je 
vo vlastníctve SR a z časti vo vlastníctve obce, PK p.č. 910, 
ktorá sa nachádza pod domami č. 105 a č. 106. Po delimitácií 
pôvodnej PK p.č. 732 z Krajského úradu v Trenčíne na obec 
Podolie a po predložení GP, ktorý dajú vyhotoviť žiadatelia, 
bude im predmetná parcela odpredané za cenu  3,30 €/m2. 
Celková cena za p.č. 432 je 277,20 €. Peniaze poukážu 
kupujúci do 10 dní po podpise zmluvy na účet obce (č. účtu 
5806138001/5600) alebo do pokladne obce.
Odpredaj sa uskutočňuje podľa § 9a ods. 6 písm. b) zákona č. 
138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

UZNESENIE č. 162
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  s c h v a ľ u j e  vybavenie   
stavebného úver na rekonštrukciu domu č. 409 vo výške  166 
tis. € .

UZNESENIE č. 163
Obecné zastupiteľstvo v Podolí    s ú h l a s í  s odkúpením par-
ciel v k.ú. Podolie, pod miestnymi komunikáciami, chodníkmi a 
verejnými priestranstvami, od vlastníkov do vlastníctva  obce 
Podolie v 1/1 podľa geometrických plánov zhotovených Geo-
déziou a.s., Bratislava, pracovisko Nové Mesto nad Váhom, 
tak ako boli predložené OZ.

UZNESENIE č. 164
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  s c h v a ľ u j e  poplatky a 
nájom  na  miestnom cintoríne v Podolí a na cintoríne Podolie 
– kopanice od 01.01.2010. takto:   
Poplatky za prenájom hrobového miesta na 10 rokov: Jed-
nohrob-16,60 €, Dvojhrob-33,20 €,   Trojhrob-48,00 €, Urna-
3,30 €, Detský hrob-5,00 €, Krypta-100,00 €. 
Poplatky za pohrebné služby: Prepožičanie domu smú-
tku-5,00 €, Ozvučenie-2,00 €, Ručný výkop hrobu-66,50 €, 
Uloženie do hrobu a úprava-2,50 €, Chladenie za 1 deň- 2,50 
€, Použitie vozíka-2,00 €.

UZNESENIE č. 165
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  s c h v a ľ u j e  dotáciu pre 
detskú organizáciu Fénix v sume 170.- € pre rok 2009. Dotáciu 
vyúčtuje prijímateľ do 31.12.2009.

UZNESENIE č. 166
Obecné zastupiteľstvo v Podolí    s c h v a ľ u j e   dotáciu pre 
OŠK Podolie na vyplatenie nájmu za použitie umelého trávnika 
v Novom Meste nad Váhom na tréningy a prípravné zápasy 
pre rok 2009 vo výške 500.- €.  Dotáciu  vyúčtuje prijímateľ do 
31.12.2009.
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XIX. zasadnutie OZ Podolie 14. decembra 2009 

UZNESENIE č. 167
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  neschvaľuje  Zmluvu  o poskyt-
nutí vkladu a postupe pri realizácií Intenzifi kácie ČOV, odkana-
lizovaní a zásobovaní pitnou vodou v Trenčianskom regióne č. 
KF/13/2009 z 11/2009. Obecné zastupiteľstvo sa po diskusii s 
riaditeľom TVK Ing. Stankom uznieslo, že pošle pripomienky k 
tejto zmluve na TVK s tým, aby boli zakomponované do novej 
zmluvy.

UZNESENIE č. 168
Obecné zastupiteľstvo v Podolí schvaľuje dodatok č. 2 k VZN 
č. 3/2003 O poplatkoch za poskytovanie opatrovateľskej služ-
by tak, ako je uvedené v prílohe č. 2, ktorá tvorí súčasť tohto 
uznesenia.

UZNESENIE č. 169       
a) Obecné zastupiteľstvo v Podolí  schvaľuje úpravu  rozpočtu 
ZŠ s MŠ za rok 2009 tak, ako je uvedené v prílohe č. 3, ktorá 
tvorí súčasť tohto uznesenia.
b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje preklasifi kovanie nevyčer-
paných mzdových nákladov v prenesených kompetenciách 
ZŠsMŠ Podolie na tovary a služby, po vyčerpaní minimálneho 
stanoveného objemu mzdových nákladov vo výške 202.655.- € 
pre rok 2009. 

UZNESENIE č. 170
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  schvaľuje     u p r a v u j e     
rozpočet obce Podolie za rok 2009 tak ako je uvedené v prílo-
he č. 4 tohto uznesenia

UZNESENIE č. 171
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  s c h v a ľ u j e  VZN č.4/2009 
o určení normatívov na fi nancovanie originálnych kompetencií 
ZŠ s MŠ Podolie, tak ako je priložené v prílohe č. 5 tohto uzne-
senia. (Normatív na rok na žiaka MŠ 1.300.- €, na žiaka ŠKD 
250.-€, na žiaka ŠKJ 120.-€ )

UZNESENIE č. 171
a) Obecné zastupiteľstvo v Podolí  ruší pôvodné VZN 1/2005 o 
poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. 
b) Obecné zastupiteľstvo v Podolí  s c h v a ľ u j e VZN č. 
5/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, tak ako je pri-
ložené v prílohe č. 6 tohto uznesenia.

UZNESENIE č. 172
Obecné zastupiteľstvo v Podolí  v súlade s § 5, ods. 1 zák. 
253/1994 Z.z. s c h v a ľ u j e odmenu starostke obce vo výš-
ke 664.- €, ktorá bude vyplatená v mzde za mesiac december 
2009.

PROJEKTY,   investície a opravy    
OBCE PODOLIE

Obec Podolie pripravila a podala žiadosti do Euro fondov 
alebo realizuje zo svojich zdrojov v tomto volebnom obdo-
bí nasledovné projekty:

A. PROJEKTY ŽIADANÉ Z EUROFONDOV ZA PRISPENIA 
ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A OBCE :

1.   „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Podolie“ 
-   podaný: 29.4.2008 v štádiu - schválený : 18.08.2008 (Minis-
    terstvo výstavby a RR SR)
-  Celkové výdavky projektu 18.340.445.- Sk, spolufi nancova-
    nie obcou 5%  917.022.- Sk 
-  Celkové výdavky v EUR: 608.791.- €,   spolufi nancovanie 

obcou  5%    30.439.- €    
-   Celkové predpokladané reálne fi nancovanie obcou  63.000.- €
   (1.897.938.- Sk )
-  Stavebný projekt : Ing. arch. Konečný, Piešťany
-  Žiadosť o nenávratný fi nančný príspevok: Octigon, s.r.o., Bra-
   tislava
-  Realizácia: M.D.P. - Trade, s.r.o., 
-  začiatok realizácie    16. september 2009
-  ukončenie realizácie   5. august 2010
Obsah realizácie: nadstavba podkrovia, valbová strecha, výme-
na okien, zateplenie, maľovanie, výmena elektroinštalácie, 
vnútornej kanalizácie a vodovodu, výmena radiátorov  a kúre-
nárskych rozvodov, prístavby šatne, kompletná rekonštrukcia 
sociálnych zariadení, počítačové siete,  WIFI pripojenie, vyba-
venie IKT: data-video projektor 5ks, vizualizér 1ks, interaktívna 
tabuľa 5ks, keramická tabuľa 5ks, notebook 15 ks.
2.   „Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Podolie“ 
-  podaný: 12.2.2009 v štádiu – rozhodovania o pridelení (Minis-
   terstvo hospodárstva SR)
-  Celkové výdavky projektu 7.561.385.- Sk, spolufi nancovanie
   obcou 978.070.- Sk 
-  Celkové výdavky v EUR:250.992.-€, spolufi nancovanie
   obcou 32.466.- €    
- BIBO SWISS, BA – spracovateľ žiadosti
- Stavebný projekt: Ing. Anton Horváth
- Realizácia: EZ – ET s.r.o., Banská Bystrica
Obsah realizácie: Rekonštrukcia a modernizácia verejného 
osvetlenia (VO) obce Podolie – zlepšenie technického stavu 
VO a zvýšenie informovanosti o efektívnom využívaní energie, 
doplnenie svietidiel a svetelných zdrojov  za účelom splnenia 
požiadaviek platných svetelno-technických noriem, výme-
na existujúcich svietidiel a svetelných zdrojov za energeticky 
menej náročné, výmena riadiacich prvkov osvetlenia.
3.   „Vybudovanie a využívanie stokovej siete v aglomerá-
cii obcí Podolie a Očkov“ 
-  podaný: 28.5.2009 v štádiu – neschválený pre nedostatok
    fi nančných prostriedkov    
-  podaný opätovne 05.11.2009 v štádiu - rozhodovania o pri-
    delení (Ministerstvo životného prostredia SR)
-   Celkové výdavky projektu 252.695.201.- Sk, spolufi n. obcou
    5%  12.634.760.- Sk 
-   Celkové výdavky v EUR: 8.387.944.-€, spolufi n. obcou  5%       
    419.401.- €    
-   Stavebný projekt : Monstav, Levice
-    Žiadosť o nenávratný fi nančný príspevok:  GOODWILL, a.s.,
    Nové Mesto nad Váhom
Obsah realizácie: Vybudovaním kanalizácie bude zabezpeče-
né odkanalizovanie celej aglomerácie, kde patria obce Podolie 
a Očkov. Kanalizácia bude v našej obci gravitačná (spádová), 
napojí sa na vybudovanú a skolaudovanú kanalizáciu PRESS-
KAN vedenú z obce Podolie až na čističku do na Slňave pri 
Piešťanoch.

4.   „Projekt revitalizácia centra obce Podolie“ 
-   podaný: 17.9.2009 v štádiu – schválený 11/2009 (Minister-
     stvo výstavby a RR SR)
-     Celkové výdavky projektu 455 714 €, 13  728 000 - Sk, spolu-
     fi nancovanie obcou 5%  22 785 €, 686 420 - Sk 
-  Celkové výdavky v EUR: 250.992.-€, spolufi nancovanie
     obcou  5% 12.550.- €    
-    Náklady obce k termínu podania projektu 15.211.- €
-    Stavebný projekt : AWE ATELIER, s.r.o., Piešťany
-   Žiadosť o nenávratný fi nančný príspevok: Program 4 you,
     a.s., Bratislava
-   Obsah realizácie: 
-  SO 01 Chodník hlavná ulica – od križovatky pri bufete po
    napojenie na chodník k cintorínu 
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-   SO 02 Lávka – stavba novej  
-  SO 03 Výstavba verejného osvetlenia – Farská ulica od cin-
    torína po dom smútku
-   SO 04 Verejná zeleň – celý komplex
-  SO 05 Súbor prvkov drobnej architektúry – lavičky, detské 
    ihrisko s preliezkami a pod.
- SO 06 Riečne stavidlo pre rekreačné účely s regu-
  láciou prietoku  a výšky hladiny v dolnej časti járku,
  val, chodník, lávka nad potokom, v zime možnosť
     klziska
-   SO 07 Chodník Farská ulica – stavba nového
-  SO 08 Chodník Hlavná ulica – Farská ulica – stavba nové-
    ho

5.  „Projekt Materská škola Podolie – detské ihrisko“ 
-  podaný:  v štádiu – schválené marec 2009 (Ministerstvo 
     hospodárstva SR)
-   Celkové výdavky projektu   95.228.- Sk, spolufi nancovanie
     rodič. zdr. 5%   4.761.- Sk 
-    Celkové výdavky v EUR: 3.161.-€, spolufi nancovanie rodič.
     zdr.  5%         158.- €    
-    Realizácia: Willex, Komárno 
Obsah realizácie: 
Šplhacia veža Agneša, padací most, detský vlak s vagónmi, 
preliezky Z-lano, tyč“

6.  „Projekt Opatrovateľská služba – kúpa motorového
       vozidla“ 
-   podaný: 27.2.2009 v štádiu – schválené júl 2009 (Min. práce
    a soc. vecí a rodiny SR)
-  Celkové výdavky projektu 319.336.- Sk, spolufi nancovanie
    obec 10%   31.933.- Sk 
-   Celkové výdavky v EUR: 10.600.-€, spolufi nancovanie obec
    10% 1.060.- €    
-   Realizácia: Po výberovom konaní kúpa úžitkového motoro-
     vého vozidla Citroen Berlingo HDi 1,6
Obsah realizácie: 
Použitie úžitkového motorového vozidla pre potreby opatrova-
teľskej služby, starostlivosti o starších a chorých občanov obce, 
služby v sociálnej oblasti, využitie pre potreby obce a pod.

7. Projekt premena základnej školy
-   pripravené podklady do podania
-   projekt rieši modernizáciu vybavenia základnej školy
 Do prípravy stavebných projektov a žiadostí o príspevky 
z Eurofondov investovala obec zo svojich prostriedkov za 
roky 2007-2009 zatiaľ spolu    33 690.- €, čo je  1.014.921.- Sk.

B.  Výber niektorých investícií a opráv v obci Podolie reali-
zovaných od roku 2007 z rozpočtu obce :
1.   Kúpa - Profesionálne krovinorezy
dodávateľ: VHM technik Hlinka, Nové Mesto nad Váhom    
cena:  54.980.- Sk, termín: 6/2007 
použitie: kosenie zelených plôch v obci

2.   Nový ohrev teplej vody pre kuchyňu kultúrneho domu 
plynovými zásobníkmi 
dodávateľ: A. Gono,  Nové Mesto nad Váhom
cena: 45.945,00 Sk, termín: 7/2007
použitie: ohrev teplej vody pre kuchyňu kultúrneho domu, starý 
ohrev elektrickými zásobníkmi 
bol veľmi drahý a už nevyhovujúci po stránke bezpečnosti

3.  Oprava strechy Zdravotné stredisko:
dodávateľ: Dekoratíva, Škriečka
cena 31.850,00 Sk, termín: 11/2007
oprava zatekania strechy

4.   Kúpa traktorovej kosačky 
Šupa, Veľké Kostoľany
cena: 148.816,00 Sk, termín: 12/2007
použitie: pre kosenie futbalového ihriska a rovných plôch v 
obci

5.   Oprava cesty na Podolské kopanice (horná časť) 
dodávateľ: PROFISTAV, 
cena: 36.488,00 Sk, termín: 12/2007
oprava výtlkov a krajníc

6.   Nové ozvučenie kultúrneho domu
dodávateľ: Jozef Madro, Podolie 
cena: 96.326,00 Sk, termín: 1/2008
použitie: ozvučenie v celom kultúrnom dome, pôvodné ozvu-
čenie z pred 27 rokov bolo už nevyhovujúce a jeho opravy, tak 
ako opravy predtým, by boli nerentabilné

7.   Kúpa osobného motorového vozidla Peugeot 307
dodávateľ: CC Trade, s.r.o, Trenčín
cena: 439.620,00 Sk, termín: 3/2008
používaná 11 ročná Škoda Felícia bola v zlom technickom sta-
ve, neprešla by cez STK a jej oprava by bola vysoko nerentabil-
ná, Felícia je odpredaná a zakúpený nový automobil Peugeot 

8.   Kúpa nákladného motorového vozidla Multicar
Dovoz z Českej republiky         
cena: 96.652,00 Sk, termín: 5/2008
pre potreby obce a obyvateľov

9.   Nový ohrev teplej vody pre zdravotné stredisko plyno-
vým zásobníkom a namontovanie 
      termohlavíc na radiátory 
dodávateľ: Peter Valo,  Krakovany
cena: 58.643,00 Sk, termín: 6/2008
použitie: ohrev teplej vody pre nájomníkov ZS, starý ohrev bol 
veľmi drahý a nedostatočný, 
hlavice na radiátoroch boli staré a nepoužiteľné, teplota kúre-
nia sa nedala regulovať, preto sa nahradili novými termohlavi-
cami, pre úsporu spotreby plynu na kúrení.

10.  Oprava cesty pre poľnohospodárskym družstvom a 
do mlynov 
dodávateľ: A. Krško, Dubnica n/V.       
cena: 485.400,00 Sk, termín: 7,8/2008
oprava výmoľov v asfalte a krajníc

11.   Investície do areálu futbalového ihriska, ročná údržba 
a dotácia na činnosť OŠK za rok 2007
Energie    188.369,00 Sk
elektrická energia pre tribúnu a osvetlenie ihrísk
Spotrebný materiál       10.000,00 Sk
bežný spotrebný materiál, čistiace prostriedky, pracie prachy
Údržba areálu, trávnikov    45.000,00 Sk
bežné udržiavanie tribúny, trávnikov, pranie dresov
Poskytnutý príspevok priamo na činnosť OŠK 200.000,00 Sk
priama fi nančná dotácia občianskemu združeniu OŠK Podolie
Náklady obce na rozvoj futbalu za rok 2007 spolu:  
443.369,00 Sk

12.   Pre imobilných na inval. vozíku vybudovanie WC v kul-
túrnom dome
dodávateľ: Stabilit, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
cena:  46.760,00 Sk, termín: 8/2008
keďže v celom KD nebolo také WC, do ktorého by mohol vojsť 
imobilný občan, prebudovalo sa na tieto účely WC v zadnej 
časti KD, vchod cez malú sálu a bufet
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13.   Oprava strechy materskej školy 
dodávateľ: Dekoratíva Škriečka 
cena: 224.196,00 Sk, termín: 9/2008
zatekanie plochej strechy

14.   Odkúpenie pozemku p.č. 725 (koniec Očkovskej 
cesty, pre prečerpávačku kanalizácie)
kúpa od Jaroslav Stacho
cena: 30.000,00 Sk, termín:  9/2008
príprava pozemkov pre realizáciu kanalizácie

15.   Geometrické plány všetkých ciest v obci pre ich 
majetkové vysporiadanie a zapísanie do vlastníctva 
obce Podolie
dodávateľ: Geodézia Nové Mesto nad Váhom a Ing. Pavol 
Ondrejka, Čachtice
cena: 249.395,00 Sk, termín: 10-12/2008  
pre dokladanie vlastníctva miestnych komunikácií pre projek-
ty kanalizácie obce sme museli dať 
urobiť geometrické plány a začať vykupovať nevysporiadané 
pozemky, ktoré sú v obecných cestách

16.   Kúpa rodinného domu č. 409 v Korytnom a jeho 
rekonštrukcia
kúpa od Rudolfa Masára, Krakovany č. 370, t. č. Domov so-
ciálnych služieb Kovarce       
projekt rekonštrukcie Ing. Arch. Ľ. Šlachta, Trenčín
cena: 507.113,00 Sk, termín: 11/2008
Poschodový rodinný dom bol kúpený pre potreby obce, pre-
robenie na 4 apartmánové byty. Podľa nového zákona o 
sociálnych službách je obec povinná postarať sa o občanov 
odkázaných na pomoc o ktorých sa už nemá kto postarať. Je 
potrebné preto zriadiť takýto dom, pretože obec nič takéto 
nemala. Náklad na rekonštrukciu bude cca 4 milióny Sk.
17.  Rekonštrukcia ústredného kúrenia Obecného úra-
du na poschodí KD, plus zateplenie stien pod oknami 
sobášky, zasadačky a knižnice, doplnenie nábytku
dodávatelia: 
projekt plynofi kácie objektu Obecného úradu, Nova Gas, 
s.r.o., Trenčín, cena:  8.000,00 Sk, 
ústredné kúrenie: Inštalatérstvo Figura, Myjava, cena:  
886.986,00 Sk 
nábytok, TILIA, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom, cena     
23.443,00 Sk
výstavby priečok kotolne a zateplenie, JK Univerzál Kostolan-
ský, Častkovce, cena: 54.302,00 Sk
cena celkom: 972.731.00 Sk, termín: 11/2008-10/2009

18.   Investície do areálu futbalového ihriska, ročná údrž-
ba a dotácia na činnosť OŠK za rok 2008
Umelé plnoautomatizované závlahy na futbalovom ihris-
ku  309.757,00 Sk
dodávateľ: Sigma pumpy s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
automatizované polievanie trávy na ploche súťažného ihriska 
prispeje k lepšej kvalite trávy a ušetrí pracovnú silu potrebnú 
na polievanie
Energie    152.917,00 Sk
elektrická energia pre tribúnu a osvetlenie ihrísk
Spotrebný materiál       12.837,00 Sk
bežný spotrebný materiál, čistiace prostriedky, pracie prachy
Akcia Zameranie skutkového stavu stavby tribúny  
8.500,00 Sk
projektant Šrámková a spol. Trenčín, podklady k projektom         
Projektová dokumentácia na svetelné a zásuvkové roz-
vody
el.vykurovanie konvektormi, rozvádzačov, bleskozvodov 
25.800,00 Sk

projektant Gramblička, Trenčín           
Zaizolovanie podmokania stavby tribúny   164.447,00 Sk
Údržba areálu, trávnikov     76.300,00 Sk 
bežné udržiavanie tribúny, trávnikov, pranie dresov
Poskytnutý príspevok priamo na činnosť OŠK  
250.000,00 Sk
priama fi nančná dotácia občianskemu združeniu OŠK Podolie
Náklady obce na rozvoj futbalu za rok 2008 spolu :         
1.000.558,00 Sk

19.  Odkúpenie p.č. 160 a 196/26 časť Mlyny (cesta a 
„námestie“)
kúpa od rodiny Zemanovičovej a spol.
cena: 1.976,00 € ( 59.529.-Sk), termín: 4/2009

20.   Nová strecha na dome smútku na kopaniciach
dodávateľ: Ján Šagát STAVJAN, Nové Mesto nad Váhom
cena: 2.039,00 € ( 61.427.- Sk), termín: 7/2009
Na dome smútku na kopaniciach bola po víchrici poškodená 
strecha, obec ju dala vymeniť, plochú strechu nahradila nová 
valbová so strešnou krytinou

21.   Začala sa elektronická pasportizácia cintorína
dodávateľ programu: TOPSET Stupava,
cena: 3.396,68 € (102.328.- Sk), termín: 7/2009
Zo zákona nám je nariadené viesť evidenciu hrobových miest 
na cintorínoch. K tomuto sme zakúpili program do PC, digitál-
ne dali zamerať všetky hroby na cintoríne, každý hrob tu má 
svoju presnú evidenciu s fotografi ou. Program, po jeho dôsled-
nom naplnení dátami, nám  pomôže viesť evidenciu hrobov s 
menami mŕtvych, ale tiež presnú evidenciu platenia za nájom-
né miesto a osobu za toto platenie zodpovednú.

22.   Kúpa konvektomatu do školskej jedálne pri  Základnej 
škole s MŠ Podolie
dodávateľ: Gastrorex s.r.o., Bratislava
cena: 5.305,50 € (159.833.- Sk), termín: 8/2009
V školskej jedálni bola už dlhšiu dobu pokazená trojrúra na 
pečenie. Kuchárky boli veľmi v pečení obmedzené. Nový trend 
je nahrádzať tieto rúry konvektomatmi (teplovzdušná parná 
rúra). Majú nižšiu spotrebu, širšie využitie (pečenie mäsa, kolá-
čov, knedlí, dusenie zeleniny a pod.) a sú plne automatizované. 
Určite tento konvektomat prispeje k lepšej, pestrejšej strave 
pre naše deti v škole a škôlke. 
,

23.   Kúpa vibračnej dosky Bomag 
cena: 1.726,00 € (52.000.- Sk)
Vibračná doska sa používa na hutnenie podložia, používať sa 
bude pri oprave miestnych komunikácií (ciest a chodníkov), 
plánujeme dokúpiť motorovú rezačku na asfalt a motorovú zbí-
jačku, aby sme si všetky cesty a chodníky boli schopní opra-
viť sami, čo bude potrebné hlavne po realizácii kanalizácie. 
Návratnosť investície do týchto zariadení je rýchla, necelý rok.

24.    Investície do areálu futbalového ihriska, ročná údržba 
a dotácia na činnosť OŠK 
za rok 2009 (do 21.11.2009)
Energie   5.381,00 €     (162.108,00 Sk)
elektrická energia pre tribúnu a osvetlenie ihrísk
Údržba areálu, trávnikov 2.395,00 € (72.152,00 Sk) 
bežné udržiavanie tribúny, trávnikov, pranie dresov
Poskytnutý príspevok priamo na činnosť OŠK  
8.800.00 € (265.109,00 Sk)
priama fi nančná dotácia obč. združeniu OŠK Podolie
Rekonštrukcia elektrických rozvodov v tribúne, výmena 
kúrenia, rozvody po areáli    5.000,00 € (150.630,00 Sk) 
Náklady na rozvoj futbalu za rok 2009 zatiaľ :   21.576,00 € 
(650.000,00 Sk)



 Deti si 23. mája 2009 uctili svoje mamy krásnym pro-
gramom a vlastne prežitím celého nedeľného popoludnia 
v našom kultúrnom dome. Deň matiek je poďakovaním 
všetkým našim mamám, za ich starostlivosť a výchovu 
nášho potomstva. Je to neraz neľahká a veľmi zodpo-
vedná úloha. Za toto im patrí naša veľká vďaka.

 Ako aj po ostatné roky sme si i v tomto, pred našim 
kultúrnym domom postavili MÁJ. Pri pesničkách našej 

dychovej hudby Podolanka sa stretli spoluobčania v 
predvečer 1. mája a za pomoci žeriavu postavili vysoký 
MÁJ pre všetky dievčatá a ženy našej obce.

STAVANIE MÁJA SA STALO V OBCI UŽ TRADÍCIOU
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DEŇ MATIEK V SOBOTU 27. JÚNA SA KONALA V 
PODOLÍ FURMANSKA SHOW

 Furmanské preteky v našej obci organizované obcou 
Podolie a Poľnohospodárskym družstvom Podolie, majú 
už nezastupiteľné miesto v meraní si síl furmanov v rám-
ci celého Slovenska. 
 V tomto roku prišlo súťažiť 12 furmanov so svojimi 
dvojzáprahmi. Súťaž bola náročná, konkurencia veľká.  
 O to viac nás teší, že naši furmani, hoci nezískali prvé 
miesto, sa umiestnili hneď na štvrtom a piatom mieste i v 
takej silnej konkurencii. 
 Umiestnenie bolo nasledovné Matejík Jozef, Cho-
cholná - 1. miesto, Dobrotka Ľuboš, Brusno - 2. miesto,                            

   
Debnár Ján, Handlová - 3. miesto, Halás Jozef,  

  Podolie - 4. miesto, Palcút Jozef, Podolie - 
  5. miesto. 



                                                                                                                     Strana 9

SÚŤAŽ POĽOVNÍCKYCH PSOV V PODOLÍ SA KONALA 26.07.2009

 Naši poľovníci už tradične organizujú rôzne kvalitné 
podujatia, nebolo tomu inak ani v tomto roku. Preto je dobré 
si pripomenúť niečo z ich celkovej činnosti.
Poľovníctvo v obci.
Poľovnícke združenie v obci PODOLIE má dlhoročnú tradí-
ciu a jeho členovia vyvíjajú aktivity v súlade so zákonom o 
poľovníctve, v ktorom je poľovníctvo defi nované ako činnosť 
spojená okrem lovu najmä so starostlivosťou a vytváraním 
vhodných podmienok pre voľne žijúcu zver.
Členovia Poľovníckeho združenia (PZ) v súčasnosti vyko-
návajú výkon práva poľovníctva v uznanom PR, ktorého 
užívateľom je Poľnohospodárske družstvo so sídlom v obci. 
Poľovnícke združenie má aktuálne 23 členov a jeho činnosť 
riadi výbor PZ na čele s predsedom. 

Revír, ktorý v úzkej spolupráci s užívateľom PZ obhospoda-
ruje sa rozprestiera na úpätí pohoria Malé Karpaty (CHKO), 
juhozápadne od Nového Mesta nad Váhom v katastrálnom 
území obcí Častkovce, Podolie a Očkov. Výmera poľovné-
ho revíru je 2284ha, z toho je 300ha lesa, 1500ha poľno-
hospodárskej a zvyšok ostatnej plochy. 
Akostne je revír pre raticovú zver zaradený do poľovnej 
oblasti S-IV Stará Turá s takýmito normovanými stavmi zve-
ri :
• Srnčia zver  50ks pole + 15ks les
• Diviačia zver 5ks
Pre malú zver je revír zaradený do poľovnej oblasti M-VI 
Piešťany, pričom normované stavy zveri sú :
• Zajac  440ks
• Bažant  280ks
• Jarabica  280ks
V revíri sa okrem uvedených druhov zveri vyskytuje ešte 
jelenia zver, z dravej zveri je to najmä líška hrdzavá, kuna 
lesná a jazvec.
V súvislosti s aktivitami PZ v Podolí je nezanedbateľnou 
najmä kynológia, ktorej sa venujú viacerí členovia, pri-
čom s touto činnosťou je spojené hlavne meno bývalého 
dlhoročného predsedu, v súčasnosti člena Dozornej rady 
PZ, známeho chovateľa stavačov Jána LÍŠKU, majiteľa 
chovnej stanice  „Očkovská dolina“. Tento nestor slovenskej 
kynológie vychoval veľké množstvo výborných a poľovne 
upotrebiteľných stavačov a je viacnásobným víťazom naj-

prestížnejších podujatí ako „Memoriál Kolomana Slimáka“ 
alebo „Memoriál Karola Podhájskeho“. Aj v súčasnej dobe 
je vyhľadávaným cvičiteľom stavačov. V rámci kynologic-
kých podujatí pripravujú členovia PZ v spolupráci so SPZ 
každoročne skúšky alebo súťaže, pričom neraz aj na  med-
zinárodnej úrovni, čím takto prispievajú k dianiu a spolo-
čenským aktivitám v obci Podolie, čím sa nemalou mierou 
podieľajú aj na jej prezentácii v rámci regiónu.

Poľovnícku činnosť PZ delí na :
•   Starostlivosť o zver
 PZ vlastní  viacero poľovníckych zariadení, med-
zi ktoré sa zaraďujú najmä krmelce pre raticovú zver a 
zásypy pre drobnú zver. Členovia sa pravidelne starajú 
o prikrmovanie zveri v čase núdze a tiež o zlepšovanie 
úživnosti revíru a životného prostredia celkove. Pri tejto 
činnosti odpracujú nespočetné množstvá brigádnických 
hodín spojených so starostlivosťou o zver, majetok PZ a 
životné prostredie. V roku 2009 PZ vykonalo zazverenie 
revíru s cieľom občerstvenia krvi bažantami dovezenými 
z ČR v počte 52ks.
•   Lov
 Príkladná starostlivosť o revír a zver v ňom žijúcu 
sa členom PZ odmenila množstvom zaujímavých trofejí 
najmä srnčej zveri, ktorá má v revíri veľmi kvalitný geno-
fond. Jeho dôkazom sú medailové trofeje, ktoré vlastnia 
:
•   Rudolf MADRO  159,33 bodov CIC, zlatá medaila
•   Ján LÍŠKA  137,90 bodov CIC, zlatá medaila
•   Ing. Ján GÚČIK 121,45 bodu CIC, strieborná medaila
•   Ján LÍŠKA 105,50 bodu CIC, bronzová medaila
pričom každoročne sa z nášho revíru objaví na chova-
teľskej prehliadke regiónu srnčia trofej s bodovou hod-
notu okolo 100 bodov CIC.
 Naviac je „zlatá“ srnčia trofej Rudolfa MADRA s hod-
notou 159,33 bodov CIC ulovená ešte v roku 1971 stále 
najsilnejšou trofejou tejto zveri v rámci regiónu Trenčín a 
Nové Mesto nad Váhom.
 V posledných rokoch je v súvislosti s agrárnymi zme-
nami našej krajiny všeobecne zaznamenaný nárast počet-
nosti diviačej zveri, ktorá sa veľmi dobre dokáže prispôso-
biť životným podmienkam a jej úlovky majú z roka na rok 

Členovia PZ a ich hostia po úspešnej  
    poľovačke na diviačiu zver (2008).

Záber z priebehu vrcholových skúšok
stavačov v Podolí v roku 2003.
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stúpajúcu tendenciu. Tento nárast početnosti i odstrelu sa 
tiež prejavuje aj v trofejovej kvalite tejto veľmi atraktívnej 
zveri. Peknou trofejou sa v našom PZ môžu pochváliť :
•  Daniel ČECHVALA 116,95 bodov CIC, strieborná 
medaila
•    Ivan PISCA 116,70 bodov CIC, strieborná medaila
•    Ján Líška 112,50 bodu CIC, bronzová medaila
•     Juraj ČECHVALA 111,30 bodov CIC, bronzová 
medaila

 Pre zachovanie čo najväčšieho počtu malej zveri, kto-
rá je naopak veľkoplošným obhospodarovaním v našej 
krajine najviac postihnutá, je okrem pravidelného prikr-

movania, zlepšovania životných podmienok a zazvero-
vania potrebné tiež trvalé tlmenie populácie dravej zveri, 
najmä líšok. Medzi najaktívnejších „lovcov v tejto kategó-
rii“ je žiadúce spomenúť našich členov Daniela Čechva-
lu, Jána Čechvalu, Juraja Čechvalu, Ivana Augustína a 
Mariána Bublavého. 
 Členovia PZ v Podolí sú oprávnene na svoju prá-
cu hrdí a zároveň aj presvedčení, že tento koníček má 
svoj zmysel a je nesporným prínosom pre krajinu, obec 
a okolie. Snahou PZ je do budúcnosti ešte zaktivizovať 
svoje konanie v prospech voľne žijúcej zveri a zlepšo-
vaniu prostredia v ktorom žije nielen zver, ale tiež aj my 
všetci.       

 V nedeľu 26. júla 2009 sa o 16.00 začal tradičný 
Annabál krojovaným sprievodom obcou, za doprovodu 
dychovej hudby Podolanka. Sprievod sledovalo veľa 
našich obyvateľov i ich hostí z okolitých obcí a miest. 
Spoločne sa potom stretli v kultúrnom dome pri progra-
me s názvom "Drápačky". Podolskí herci so 
speváčkami a tanečníkmi predviedli kvalitný 
program o tradíciách od Ondreja do Štefana, 
pri drápačkách u našich gazdovcov. Diváci 
svojim standing-ovations dali najavo, že sa 
im predstavenie páčilo, čo bolo veľkým a 
ničím nenahraditeľným poďakovaním našim 
hercom, speváčkam, tanečníkom, muzi-
kantom i všetkým, ktorí sa o tento program 
zaslúžili. Sme radi, že Annabály sa našim 
spoluobčanom stali už akosi pravidelným 
podujatím, ktorého sa radi zúčastňujú. Po 
programe sa všetci zabavili a zatancovali si 
pri našej dychovej hudbe Podolanka.
 Na záver poďakovala starostka obce 
všetkým účinkujúcim slovami: „Ďakuje-
me všetkým našim účinkujúcim, ktorí svo-
je schopnosti, talent a voľný čas venovali 
príprave programu, čím dali najavo svoj 

pozitívny vzťah k tradíciám i k našej obci. 
Menovite ďakujem scenáristovi, režisérovi a 
hercovi v jednej osobe Eugenovi Schreibe-
rovi. Za nácvik tancov, choreografi u, výber 
pesničiek a zhotovenie scény patrí vďaka 
Petrovi Čechvalovi, st.. Za pomoc pri dopo-
ručení piesní ďakujeme Jolane Jurdovej. Za 
hudobný doprovod s harmonikou ďakujeme 
Gabrielovi Vlčekovi z Čachtíc a pani Ľubici 
Gálovej. Srdečne ďakujem DH Podolanka, 
za to že nám hrala do kroku v sprievode 
dedinou a do tanca po skončení tohto pro-
gramu. 
 Vďaka patrí našim furmanom z PD 
Podolie Jozefovi Halásovi a Jozefovi Pal-
cútovi. Zvukárom a osvetľovačom Jozefovi 
Drabantovi a Pavlovi Čechvalovi, za prácu 
s kamerou Petrovi Bulkovi a šepkárke Márii 
Ščepkovej. Za zapožičanie kostýmov ďaku-
jem KD Čachtice a všetkým nemenovaným 

za zapožičanie krojov a rekvizít. Sponzormi Annabálu 
boli Miroslav Mrekaj, Jozef Feranec, PD Podolie, Marek 
Moravanský. Ešte raz všetkým ďakujem a verím, že o 
rok sa na Annabále stretneme opäť.“

ANNABÁL
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 V mesiaci úcty k starším, 25. októbra 
2009, si aj naša obec uctila svojich dôchod-
cov, ktorí tu žijú, ktorí tu pracovali pre roz-
voj a blaho našej obce. Pozvaní boli všet-
ci, ktorí  tento rok oslávili 60, 65, 70, 75, 
80 rokov a všetci, ktorí majú nad 80 rokov. 
Bolo ich spolu 180. Obec im pripravili v kul-
túrnom dome zábavný program zložený z 
tancov a spevov podolských vystupujúcich, 
oblečených v našich krásnych krojoch. Po 
vystúpení dostali večeru s občerstvením a 
potom im na počúvanie a do tanca hrala 
naša dychová hudba Podolanka. 

UCTILI SME SI NAŠICH STARŠÍCH SPOLUOBČANOV

 Obec Podolie v spolupráci s 
Miestnou organizáciou Slovenské-
ho zväzu protifašistických bojovní-
kov pripravili i tento rok oslavy výro-
čia SNP. Na rok 2009 pripadlo už 
65. výročie vyhlásenia Slovenského 
národného povstania. Každý rok si 
výročie SNP pripomíname "Vatrou 
SNP" na miestnom štadióne. Nebo-
lo tomu inak ani tento rok. Oslavy 
sa konali už 21. augusta a boli o 
čosi väčšie ako v rokoch minulých, 
veď boli 65. Z tohto dôvodu sme na 
našich oslavách privítali i zástupcov 
Oblastného výboru Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov 
v Novom Meste nad Váhom a to 
Dr. plukovníka vo výslužbe Štefana 
Bumbála, Ing. kapitána vo výsluž-
be Jána Sedílka, MUDr. Miroslava 

Kusendu a nadpráporčíka vo výsluž-
be Pavla Jeřalu. Po zvukoch hymny 
SR otvorila oslavy starostka obce Mgr. 
Anna Čechvalová, privítala prítomných 
i hostí a odovzdala slovo Dr. Štefano-
vi Bumbálovi, ktorý predniesol hlavný 
príhovor osláv. Potom Ing. Ján Sedílek 
slávnostne zapálil vatru a všetci hostia 
odovzdali pamätné listy k 65. výročiu 
SNP Obci Podolie, Základnej škole s 
materskou školou Podolie, starostke 
obce Podolie, pani Helene Mašánovej 
a Ľudmile Radošinskej. Po ofi ciálnej 
časti hrala všetkým dychová hudba 
Podolanka a obec poskytla účastní-
kom občerstvenie - guláš, špekáčiky, 
víno a nealko nápoje. Účastníci osláv 
v príjemnom posedení, za vydarené-
ho počasia, zotrvali až do neskorých 
večerných hodín.

OSLAVY 65. VÝROČIA SNP
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 Pôvod tohto sviatku siaha do predkresťanských čias. 
Súvisí s pradávnou mystickou tradíciou indoeurópskych 
národov, keď sa medzi nás mali vracať duše zosnulých. 
Rozšírený bol najmä medzi obyvateľstvom keltského 
pôvodu, keď sa v noci z 31. októbra na 1. novembra 
druidi lúčili s letom patriacim bohyni života a vítali vládu 
kniežaťa smrti Samhaina (zo slova "Sam-fuin" - koniec 
leta), ktorý vládol zime. 
 Kelti verili, že v túto noc, keď život (leto) odovzdá-
va žezlo vlády smrti (zime), prichádzajú mŕtvi na zem, 
aby si vybrali na jeden rok telo, v ktorom sa usadia. 
Zo strachu, že si vyberú práve ich vlastné, im prinášali 
rôzne obety. Verili tiež, že stena medzi svetom živých a 
mŕtvych je túto noc taká tenká, že sa dá medzi nimi ľah-

ko nadviazať kontakt. Aby si Kelti naklonili mŕtve duše, 
ale zároveň odohnali zlých duchov a démonov, nachys-
tali im všelijaké dobroty a dary. 
 Podobné sviatky poznali aj Germáni a Slovania. 
Medzi kresťanmi sa tento sviatok rozšíril na začiatku 
7. storočia, keď pápež Bonifác IV. v roku 610 premenil 
pôvodne antickú svätyňu Panteón v Ríme na kresťanský 
chrám. Zasvätil ho úcte Panne Márii a všetkých svätých 
mučeníkov. 
 V roku 837 vyhlásil pápež Gregor IV., že pohanský 
sviatok Samhain (koniec leta) bude patriť aj v kresťan-
skej cirkvi mŕtvym. Tak sa z 1. novembra stal sviatok 
Všetkých svätých a nasledujúci deň bol vyhlásený za 
Deň všetkých duší. Neskôr, v 10. a 11. storočí, sa z tohto 

sviatku vyvinula 
aj Pamiatka zos-
nulých - Dušičky, 
ktorá pripadá na 
2. novembra. 
 P r o t e s t a n t -
ská cirkev pod 
menom All Hal-
lowed Evening 
zaviedla v 16. 
storočí tento svi-
atok s názvom 
Halloween.
 V tomto čase 
je i na našom 
cintoríne krásne, 
nádherne vyz-
dobené hro-
by hrajú všet-
kými farba-
mi za podpory 
svetla sviečok.

1. NOVEMBER  2009 SVIATOK VŠETKÝCH SVÄTÝCH 
A 2. NOVEMBER PAMIATKA ZOSNULÝCH

 Starostka obce poďakovala 
našim dôchodcom a svoj prí-
hovor ukončila slovami:" 
 Vážení spoluobčania, túto 
slávnostnú chvíľu vám z celého 
srdca prajem, aby ste ešte veľa 
rokov pobudli v zdraví a v šťas-
tí medzi svojimi najdrahšími a 
medzi nami všetkými. Vieme, 
že vďačnosť a úctu vyjadro-
vať iba slovami je málo, preto 
sa budeme snažiť dokazovať 
vám to aj skutkami. Nech sú dni 
vášho zrelého veku preteplené 
vďačnosťou nás všetkých. 
Nech je vaša jeseň plná plodov 
krásna, pokojná a slnečná." 
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Voľby do VÚC v Trenčianskom SK  
v obci Podolie 14.11.2009 1. kolo 

Okrsok 1 
Podolie

Okrsok 2 
Podolie-
kopanice 

obec
PODOLIE
spolu

obec
PODOLIE
spolu

za obvod 
Nové  
Mesto nV

po et
hlasov

po et
hlasov

počet 
hlasov 

perecentá 
    % 

počet hl. 
percentá 

Pre voľby predsedu TSK      
1. Jozef Čambalík, 66 r., dôchodca,  Kres anská udová 
strana 

3 - 3 1,39% 1327
1,38%

2. Lenka Ďurechová, Ing., 36 r., stavebná podnikate ka, 
ÚSVIT

3 4 7 3,24% 3375
3,51%

3. Martin Fedor, Mgr., MEconSc., 35 r., poslanec NR SR, 
SDKÚ-DS, KDH, Sloboda a Solidarita, Ob ianska 
konzervatívna strana 

41 1 42 19,44% 28553 
29,72%

4. Juraj Liška, Ing., 44 r., poslanec NR SR, Nezávislý 41 6 47 21,76% 10620 
11,05% 

5. Miloš Radosa, Ing., 46 r., obchodný riadite , LIGA, 
Ob iansko-liberálna strana, Slobodné fórum, Strana 
zelených 

2 - 2 0,93% 8427
8,77%

6. Pavol Sedláček, MUDr., MPH, 59 r., lekár SMER-SD, 
udová strana - HZDS 

101 14 115 53,24% 43760 
45,55%

s p o l u 191 25 216 100  
Pre voľby do zastupiteľstva TSK
3. Erika Bieliková, Mgr., 48r., samostatný odborný 
referent, astkovce, 393, Hnutie za demokraciu 

50 8 58 6,88% 449
1,40%

6. Dušan Bublavý, Bc., 45r., starosta, astkovce, 306, 
SMER - sociálna demokracia, udová strana - Hnutie za 
demokratické Slovensko 

135 18 153 18,15% 2430
7,55%

7. Mária Cagalová, JUDr., 56r., advokátka, Nové Mesto 
nad Váhom, Po ovnícka 2040/10, Nezávislý kandidát 

105 6 111 13,17% 1602
4,98%

11. Noman Ehsan, MUDr., 47r., lekár, Nové Mesto nad 
Váhom, Kl ové 2087/35, SMER - sociálna demokracia, 

udová strana - Hnutie za demokratické Slovensko 

44 5 49 5,81% 1680
0,52%

14. Juraj Gavač, Ing., 45r., podnikate , Stará Turá, SNP 
3/8, Slovenská demokratická a kres anská únia - 
Demokratická strana, Kres anskodemokratické hnutie 

24 2 26 3,08% 1850
5,75%

15. Anna Halinárová, Ing., 52r., primátorka, Stará Turá, 
SNP 265/9, SMER - sociálna demokracia, udová strana –
Hnutie za demokratické Slovensko 

32 10 42 4,98% 2575
8,00%

17. Juraj Hlatký, RNDr., CSc., 49r., konate  spolo nosti, 
Podolie, 510, Sloboda a Solidarita 

34 - 34 4,03% 432
1,34%

23. Ivan Križan, 50r., podnikate , Nové Mesto nad Váhom, 
Športová 23, Slovenská národná strana 

10 1 11 1,30% 487
1,51%

32. Milan Pašmik, MUDr., 62r., stomatológ, Nové Mesto 
nad Váhom, Royova 22, SMER - sociálna demokracia, 

udová strana - Hnutie za demokratické Slovensko 

26 4 30 3,56% 1665
5,18%

36. Ivan Sadovský, Ing., 53r., technik, Nové Mesto nad 
Váhom, SNP 389/19, Slovenská demokratická a 
kres anská únia - Demokratická strana, 
Kres anskodemokratické hnutie 

33 - 33 3,91% 1349
4,19%

40. Jozef Trstenský, Ing., 49r., primátor mesta, Nové 
Mesto nad Váhom, Turecká 38, SMER - sociálna 
demokracia, udová strana - Hnutie za demokratické 
Slovensko

43 4 47 5,58% 3021
9,39%

41. Jozef Valovič, 37r., strojár, achtice, Oslobodite ov
1249, Slovenská udová strana 

3 - 3 0,36% 148
0,46%

1. kolo - 14. novembra 2009,  
2. kolo - 28. novembra 2009.

Volili sme v dvoch okrskoch:
Okrsok č. 1  (pre Podolie v kultúrnom dome)
Vo volebnom okrsku č. 1 bolo zapísaných v 1. kole vo 
voličskom zozname spolu 1534 oprávnených voličov, 
volieb sa zúčastnilo 208 voličov, čo je 13,56 %. 
Vo volebnom okrsku č. 1 bolo zapísaných v 2. kole vo 
voličskom zozname spolu 1536 oprávnených voličov, 
volieb sa zúčastnilo 155 voličov, čo je 10,09 %.  
Okrsok č. 2
(pre Podolie-kopanice v Poľovníckom dome)
Vo volebnom okrsku č. 2 bolo zapísaných v 1. kole vo 

voličskom zozname spolu 117 oprávnených voličov, 
volieb sa zúčastnilo 26 voličov, čo je 22,22 %.
Vo volebnom okrsku č. 2 bolo zapísaných v 2. kole vo 
voličskom zozname spolu 117 oprávnených voličov, 
volieb sa zúčastnilo 22 voličov, čo je 18,80 %.
 V 1. kole za celú obec Podolie bolo zapísaných vo voličs-
kom zozname spolu 1 651 oprávnených voličov, 
volieb sa zúčastnilo 234 voličov, 
čo je 14,17 %.
V 2. kole za celú obec Podolie bolo zapísaných vo voličs-
kom zozname spolu 1 653 oprávnených voličov, 
volieb sa zúčastnilo 177 voličov, čo je 10,71 %.
Prinášame vybrané výsledky, ako sme volili v našej 
obci:

VOĽBY PRE PREDSEDU A POSLANCOV TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA V OBCI PODOLIE
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ODMENA PRE ÚČINKUJÚCICH ANNABÁLISTOV
 Blížia sa Vianoce, sviatky rodinného pokoja, hoj-
nosti, radosti. Podolčania, ktorí počas celého roku 2009, 
pomáhali pri kultúrnych akciách, ale hlavne pri programe 
"Drápačky" na Annabál, sa mohli "nadýchať" tejto atmo-
sféry už na Mikuláša, 6.12.2009 v Bratislave. Výlet pre 
nich a pre ich rodinných príslušníkov zorganizovala sta-
rostka obce, z vďaky za ich obetavosť a čas strávený pri 
pomoci v kultúrnej činnosti obce. Zájazd do Bratislavy 
bol fi nancovaný zo sponzorských prostriedkov tých, kto-
rým kultúrna činnosť v obci nie je cudzia. Navštívili sme 
Vianočné trhy v Inchebe i v centre Bratislavy a musíme 
povedať, páčilo sa všetkým. Ďakujeme.

Voľby do VÚC v Trenčianskom SK  
v obci Podolie 28.11.2009 – 2. kolo 
 

Okrsok 1 
Podolie  

Okrsok 2 
Podolie-
kopanice 

obec  
spolu 

za obvod 
Nové  
Mesto nV 

za Trenč. 
samospr. 
kraj 

 
po et 
hlasov 

po et 
hlasov 

počet hl./ 
      % 

počet hl./ 
       % 

 počet hl./
      % 

Pre voľby predsedu TSK      
1. Martin Fedor, Mgr., MEconSc., 35 r., poslanec NR 
SR, SDKÚ-DS, KDH, Sloboda a Solidarita, 
Ob ianska konzervatívna strana 

71 2 73 
41,71 % 

2 831 
   39,95 %

 

31 588 
 40,91 % 

2. Pavol Sedláček, MUDr., MPH, 59 r., lekár SMER-
SD, udová strana – HZDS 

82 20 102 
58,29 % 

4 254 
   60,04 %

45 613 
  59,08 %

spolu po et platných hlasov 153 22 175 7 085 77 201 
spolu po et zú astnených voli ov  155 22 177 7 165 78 010 
celkový po et voli ov zapísaných do zoznamu 
voli ov 

1536 117 1653 51 720 494 455 

percento ú asti voli ov 10,09 % 18,80 % 10,71 % 13,85 % 15,77 % 

Žiaci
 Najviac zmien v kádri nastalo u žiakov. Vymenil sa skoro 
celý kolektív a nastala zmena aj na trénerskom poste. Bolo 
veľkým problémom dať chlapcov do hromady, aby nastúpili 
na prvý majstrovský zápas. Boli to všetko malí žiaci, takže 
sme nemohli očakávať žiadne veľké výsledky. Problém bol 
aj v trénerovi, nakoniec sa však našiel, a Bobocký Rasťo, 
hráč A-mužstva zobral na seba zodpovednosť. Pomáhal mu 
pri trénovaní aj jeho otec, bývalý brankár Podolia. Chlapci 
mali chuť ale kvalita bola slabá. Prehrali všetky zápasy a 
sú po jeseni na poslednom mieste bez bodu. Bude treba 
dať ešte mužstvo do jari do poriadku a posilniť. Je veľmi 
smutné, keď naši žiaci hrajú v Částkovciach tú istú súťaž a 
necítia sa byť Podolčanmi!!!

Dorast
 Aj v doraste nastala silná výmena hráčov. Bolo to však 
dobre, nakoľko žiaci ktorí prešli do dorastu mali svoju kva-
litu. Bratia Lukáš a Miloš Klčoví, Bajan, Gono hneď patrili 
do základnej zostavy dorastu. Mužstvo ťahali traja najskú-
senejší Toráč, Udržal, Gono. Boli zápasy či už doma alebo 
vonku, kedy chlapci podali dobré výkony, ale boli aj zápasy, 
kedy sklamali. Je tu niekoľko šikovných futbalistov, tak sa 
im treba čo najlepšie venovať, aby bola zaistená budúcnosť 
nášho futbalu.

Dospelí „A“
 Najsledovanejším mužstvom v OŠK boli muži. V letnom 
období došlo k posilneniu výboru o členov Ivana Žinčíka, 
Stanislava Radošinského, Mariána Babulica a čakalo sa isté 
oživenie činnosti výboru OŠK. Je veľa problémov a výbor 
musí zodpovedne pristupovať k ich riešeniu. U mužov nasta-
la obmena kádra, Križák odišiel na hosťovanie do Nového 
Mesta nad Váhom, k nám prišli Milan Jurčo z Nového Mesta 
nad Váhom, Gabriel Havrlent z Moravian, Jaroslav Madera 
z Čachtíc a štyria dorastenci. Mužstvo vyzeralo dosť dobré, 
ale krátka príprava a zlé výsledky zdvihli varovný prst. Úvod 
nám vyšiel, ale potom nastalo veľké sklamanie v podobe 
8 prehier. Zranenia, choroby, karty, veľa nepremenených 
šancí, ale i nedisciplinovanosť a zlá kultúra na ihrisku nám 
priniesli až 25 žltých kariet a jednu červenú. Ocitli sme sa v 
tabuľke až na poslednom mieste. Po odstúpení trénera Pet-
ra Vrábela prevzala mužstvo dvojica Alojz Kubán a Martin 
Matyáš. Záver sezóny už patril nám. Oživenie do mužstva 
priniesol i Braňo Kališ.
Mužstvo je po jeseni na 13. mieste a preto čaká výbor tvrdá, 
ťažká zima a hráčov ťažká príprava. Všetci túžime po tom, 
aby sme zase zaujali miesta v tabuľke, kde patríme, do hor-
nej polovice. Dokážeme to!          
                                                           Martin Červeňanský

OBECNÝ  ŠPORTOVÝ  KLUB  INFORMUJE



 Už v minulých novinách ste 
si mohli prečítať, že v Podolí 
sa hrá už viac ako 20 rokov 
amatérsky volejbal. Žiaľ, chodí 
tu už viacej športovcov z iných 
dedín ako z Podolia. Volejba-
listi sa zúčastňujú pravidel-
ných amatérskych volejbalo-
vých turnajov, ako napríklad 
Mikulášky turnaj v Starej Turej, 
Vianočný turnaj v Novom Mes-
te nad Váhom, Medziškolské 
turnaje a u nás organizovaný 
turnaj Podolská lopta. Tento 
rok (4.12.2009) v silnej kon-
kurencii získali reprezentanti 
Podolia v zložení Ján Krška, 
Peter Čechvala, Martin Plač-
ko, Tomáš Slávik, Renáta Slá-
viková a Lenka Lysá na Miku-
lášskom turnaji v Starej Turej, 
1. miesto. Gratulujeme aj za 
reprezentáciu obce.            PČ
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Z PRÁCE STRELECKÉHO KRÚŽKU PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE S MATERSKOU ŚKOLOU

VOLEJBALISTI - AMATÉRI

 Nie je zvykom na našej škole, aby sme bilancovali 
prácu záujmového krúžku  už po troch mesiacoch.  Avšak 
rýchlosť, akou prebehla strelecká súťaž organizovaná  
celoslovenským CVČ  v streľbe zo vzduchovky žiakov v 
tomto roku,  zaskočila všetkých.  Totiž už 10. decembra  
prebehlo celoslovenské fi nále. A  pretože sme mali to 
šťastie byť jeho účastníkmi, podelíme sa s Vami o doj-
my z priebehu tejto najnáročnejšej postupovej streleckej 
súťaže žiakov.
 V októbri sme rozbehli prácu v krúžku a už ani nie o 
mesiac z prihlásených 26 členov osem reprezentovalo 
našu školu v okresnom kole. Išli sme tam s určitými náde-
jami, veď tí skúsenejší Monika Toráčová, Marek Kostolá-
ny, Patrik Moravčík, či Simonka Tremková dokážu poti-
ahnuť družstvo. Avšak keď tesne pred pretekmi Simonka 
ochorela,  museli elévky  Deniska Masárová , Miška 
Pyšná i Kika Hanicová zapnúť na plné obrátky a to isté 
museli spraviť  i nováčikovia Roman Hargaš a  Lukáš 
Vančo v družstve chlapcov. Ale podarilo sa a my sme 
po víťazstve oboch družstiev (a to sme mali i úspechy v 
jednotlivcoch) postúpili do krajského kola.
 Pre plnú obsadenosť našej telocvične sme museli 
trénovať aj cez víkendy. Ale strelci sa snažili, mali sme 
nastrieľané a do Partizánskeho sme išli s tými  najlep-
šími. Tentoraz však s veľmi malou dušičkou, pretože 
jediný Marek mal skúsenosti z krajského kola. Patrik, 
Lukáš, Monika, Miška, ako aj vyliečená Simonka boli na 
takejto súťaži prvýkrát. 27. novembra  sa však stal malý 
zázrak a obidve družstvá vo svojej kategórii zvíťazili.
V  jednotlivcoch bola Simonka strieborná, Monika bron-

zová rovnako ako Marek medzi chlapcami.
 Boli sme vo fi nále, ale začala nás stíhať smola. 
Ochorel Patrik a dva dni pred cestou na fi nálový súboj 
i Simonka. I keď sa Patrik tesne pred súťažou vrátil, 
nemal natrénované a Simonku musela zastúpiť Denis-
ka. Napriek týmto hendikepom sme reálne vedeli, že už 
účasť vo fi nále je pre nás maximálnym úspechom. Na 
palebnej čiare naši strelci ležali medzi deťmi z ôsmich 
krajov, z toho v piatich krajoch sú registrované strelecké 
kluby. Tam ich  žiaci v profesionálnych podmienkach a s 
profesionálnym vybavením trénujú. Na takéto vybavenie 
naša škola skutočne nemá. (Tu  môžu pomôcť už len 
štedrí sponzori.)  Napriek týmto všetkým mínusom naši 
nesklamali. Chlapci, ktorí si všetci zlepšili svoje osobné 
rekordy,  skončili na šiestom mieste hneď za spomínaný-
mi piatimi klubmi.  A z dievčat nám urobila veľkú radosť 
Monika, ktorá skončila na 6. mieste medzi dievčatami. V 
čom je to úspech? Kto z nás by dokázal streliť z tridsia-
tich rán 9 deviatok a 21 desiatok? Jej 291 bodov z 300 
možných je rekord nášho krúžku. 
 Na úvod školského roka sa nám darilo. Tým ale 
naša práca zďaleka nekončí. Sú tu začiatočníci, ktorí 
budú teraz naplno trénovať a potom nás čakajú ešte dve 
súťaže, ktoré organizuje naša škola – „Potkaniáda“ a  6. 
ročník Podolskej desiny.
 Podporujte nás, prosím, morálne a držte nám palce i 
naďalej. A ak by sa našli nejaké dobré sponzorské dušič-
ky, aj materiálna pomoc by nám prospela. Už vopred 
ďakujeme.

Vaši strelci z Podolskej ZŠ
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VÍTAME DO ŽIVOTA
Patrik Daniš č.d. 413
Emma Okrucká č.d. 716
Timea Havierníková č.d. 186
Daniel Žák č.d. 829
Ondrej Herák č.d. 466
Martin Bobocký č.d. 693
Viktória a Martin Nemšákoví č.d. 168
Romana Fiľová č.d. 189
Radka Sekulová č.d. 104
Karina Heráková  č.d. 416
Aneta Čechvalová  č.d. 272
Sebastián Černý č.d. 217
Peter Uherík  č.d. 680
Lenka Heráková č.d. 416
Eliška Huttová  č.d. 735

ROZLÚČILI SME SA 
Alojz Valla, č. 83

Ing. Jozef Marák, č. 798
Rudolf Šimo, č. 407

Jolana Moravanská, č. 36
Mária Barančíková, č. 567
Anna Ondrejková, č. 677
Katarína Lajdová, č. 911
Bohumil Zemko, č. 281
Elemír Augustín, č. 760

Ján Boor, č. 991
Miroslav Bobocký, č. 395
František Kopecký, č. 919

Jozef Burza, č. 169
Anna Remiášová, č. 927

Cecília Augustínová, č. 482
Pavol Straka, č. 110

 ⚫ PODOLSKÝ CHÝRNIK ⚫

NA SPOLOČNÚ
CESTU ŽIVOTOM 

VYKROČILI
Roman Pobjecký  a Zuzana Hanicová   č.d. 833
Andreas Braniš a Lucia Handzlík     č.d. 34
Baltazár Herák  a Žaneta Heráková  č.d. 416
Mgr. Roman  Makara  a  Mgr. Nadežda  Stanková  č.d. 442
Jozef Ľupták a Veronika Uhlíková  č.d. 306
Ing. Peter Bigoš a Miroslava Gúčiková  č.d. 813
Peter Lacko  a Lenka Masárová  č.d. 728
Miroslav Herák  a Lenka Kačányová  č.d. 414
Marek Krajčovič a Adela Bartošová  č.d. 856
Igor Švarc a Michaela Zemková  č.d. 296
Ivan Radošinský a Michaela Čechvalová  č.d. 578
Juraj Čechvala a Sylvia Matúšová  č.d. 26
Branislav Masár  a Jana Balážiková  č.d. 279

Blahoželáme k 50 rokom spoločného života
Pavol Dlhovič a Anna Dlhovičová r. Maráková 

č.d. 646
Karol Herák a Vilma Heráková r. Heráková 

 č.d. 418

Blahoželáme k 25 rokom spoločného života

Ivan Zámek a Drahomíra Zámková r. Toráčová 
č.d. 101

Ing. Jozef Valo a Janka Valová rod. Červeňanská 
č.d. 186

Ján Cagala a Jozefína Cagalová r. Macháčová 
č.d. 718

Ľuboš Janega  a Jana  Janegová r. Masárová 
č.d. 680 

Redakčná rada Podolských novín praje všetkým spoluobčanom spokojné
 a požehnané Vianoce a veľa šťastia, radosti 

a úspechov v novom roku 2010.


