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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA,
Prichádza nám mesiac lásky, mesiac máj. Je to jeden z tých krajších mesiacov roka,
veď vzdávame hold našim matkám na ich významný sviatok - „Deň matiek“.
Každý z nás poznal, alebo pozná človeka, ktorého si váži a zároveň obdivuje. Tento
vzťah nevzniká náhodou. Je to dlhodobý jav, pri ktorom si už v najútlejších rokoch
uvedomujeme, čo vlastne človek, ktorého obdivujeme, pre nás znamená.
Ide o človeka, o ktorého sa môžeme oprieť v krajných životných situáciách a vieme, že
nám vždy poskytne lásku, radu a pocit bezpečia. Pre každého z nás týmto človekom je
matka.
Ďalej by som Vás chcel informovať o prenájme na Chate na Plešiach, kde dochádza k
zmene nájomcu, nakoľko došlo k ukončeniu platnosti prenájomnej zmluvy k 30.3.2008.
K.prevádzkovaniu sa prihlásilo celkom päť záujemcov vrátane predchádzajúceho
nájomcu. Obecné zastupiteľstvo zvážilo všetky predložené ponuky a schválilo pre ďalšie
prevádzkovanie chaty spoločnosť DIVUS GAME s.r.o. Trnava s mesačným prenájmom
25.000,- Sk (doterajší prenájom bol 10.000,- Sk).
Predchádzajúcemu nájomcovi resp. celému personálu sa chcem poďakovať za dobrú
spoluprácu a dobré služby. Novému nájomcovi želám, aby sa mu darilo a splnila sa jeho
predstava na našej chate Pleše.
Záverom k Vášmu sviatku milé mamy Vám želám veľa zdravia, šťastia, vnútornú
pohodu, pokojný a dlhý život a naplnenie všetkých snov a nádejí. Prajem Vám, aby ste vždy
mali koho pohladiť a aby mal kto pohladiť Vás.

Jozef Jamrich
starosta obce

spravodaj@podkonice.sk
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
1) UZNESENIE ČÍSLO 24
Z 10. ZASADNUTIA OZ V PODKONICIACH, KONANÉHO DŇA 13. MARCA 2008
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO :
Vzalo na vedomie:
1. informáciu o prieskume ohľadne stravovania dôchodcov nad 70 rokov
2. informáciu o majetko-právnom vysporiadaní TJ Tatran Podkonice
3. informáciu o rozšírení internetu v obci
4. informáciu o výstavbe rodinných domov - NIVA

pomer
hlasov:

Schválilo:

1. uzavretie nájomných zmlúv na hrobové miesta ako aj údržbu cintorínov .......4:3:0
2. plán hospodársko-sociálneho rozvoja obce .....................................................6:0:1
3. umiestnenie Slovenského lyžiarskeho múzea v obci ......................................7:0:0
4. nájomnú zmluvu pre prevádzkovanie Chaty Pleše pre p.Michala Budaja
od 1.5.2008 ......................................................................................................4:3:0

Neschválilo:
1. poplatky za nájom hrobového miesta a za údržbu cintorínov

Jozef Jamrich
starosta obce
V Podkoniciach, 14.3.2008
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
2) UZNESENIE ČÍSLO 25 Z MIMORIADNEHO ZASADNUTIA OZ V PODKONICIACH,
KONANÉHO DŇA 19. MARCA 2008
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO :
Vzalo na vedomie:
1. Informáciu o žiadostiach na výstavbu rodinných domov - lokalita NIVA.
2. Nespokojnosť občanov s predchádzajúcim rozhodnutím a vypočuť si ďalších
štyroch záujemcov o prevádzkovanie chaty Pleše.
Schválilo:
1. Pričlenenie obce Králiky do spoločného Stavebného úradu v Slovenskej Ľupči

Doporučilo starostovi obce:
1. Vypracovať návrh zmluvy na prenájom chaty Pleše do 4. apríla 2008

Jozef Jamrich
starosta obce
V Podkoniciach, 20.3.2008

3) POVINNOSTI OBČANOV - DAŇOVNÍKOV
Daň z nehnuteľností za rok 2008 je možné zaplatiť po 1. máji 2008.
Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a Všeobecno záväzného
nariadenia obce Podkonice č.1/2005 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce
Podkonice č. 11/2004 a 3/2006 je povinnosťou občanov, daňovníkov - do 31. mája
2008:
-.zaplatiť daň z nehnuteľností
-.zaplatiť poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za rok 2008
( 300,-Sk/osoba/rok)
-jg-
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
4) UZNESENIE ČÍSLO 26 Z MIMORIADNEHO ZASADNUTIA OZ V PODKONICIACH,
KONANÉHO DŇA 9. APRÍLA 2008
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO :
Vzalo na vedomie:
1. Žiadosť p.Milana Svrčinu o kúpe obecného pozemku.
2. Informáciu o vyúčtovaní nájmu obecných lesov za r.2007.

Schválilo:

pomer
hlasov:
1. Poverenie starostu obce pre zabezpečenie orientačních tabúľ pre lyžiarske
múzeum .......................................................................................................... 6:0:0
2. Návrh zmluvy pre prevádzkovanie Chaty Pleše ............................................. 5:1:0
3. Spoločnosť Divus Game s.r.o. Trnava pre prevádzkovanie Chaty Pleše, v prípade
akceptovania nájomnej zmluvy bez pripomienok, čím sa ruší bod č. 4. Uznesenia
č. 24/2008 zo dňa 13.marca 2008 ................................................................... 4:2:0

Neschválilo:
1. Žiadosť p.Igora Bobáka o zvýšenie mesačného príspevku pre správcovstvo
tenisového ihriska

Doporučilo:

1. starostovi obce zabezpečiť doplatok na prenájom lesných pozemkov obce po
speňažení zásob dreva

Jozef Jamrich
starosta obce
V Podkoniciach, 11.4.2008
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KULTÚRA
DEŇ MATIEK
Prvé správy o „predchodkyni“ Sviatku matiek siahajú do Anglicka v 16. storočí. Vtedy sa
tomuto dňu hovorilo Materská nedeľa alebo Nedeľa matiek (Mothering Sunday) a oslavoval
sa na počesť všetkých anglických matiek v období nazývanom Lent (t.j. štyridsaťdenné
pôstne obdobie od Veľkej noci).
V USA prvá navrhla Deň matiek v roku 1872 Julia Ward Howeová a venovala tento deň
mieru. V roku 1907 Anna Jarvisová zahájila kampaň za ustanovenie Dňa matiek ako
národný sviatok. V roku 1914 bol Deň matiek prehlásený oficiálne za národný sviatok - deň
verejného vyjadrenia lásky a úcty matkám. Prezident USA Woodrov Wilson podpísal v
Kongrese vyhlásenie, ktorým ustanovuje sviatok Deň matiek na druhú nedeľu v máji. V ten
deň matky nepracovali, nevarili, neupratovali. Obsluhovali ich ochotne deti a dospelí
posielali svojim matkám pozdravy a blahoželania. Američania sa ozdobovali kvetom bielym, ten kto matku už nemal a červenou tí ostatní.
Okolo roku 1918 začali v Československu ideu oslavy dňa matiek
šíriť
Československá ochrana matiek a detí, Červený kríž, Sokol, Orol, katolícke spolky i
niektoré ženské komisie pri politických stranách.
Najviac sa o oslavu Dňa matiek v bývalom Československu zaslúžila Alica Masaryková,
dcéra T. G. Masaryka, ktorý na svoju matku spomínal takto: “Matka na mňa mala väčší
vplyv než otec… Matka bola chytrá a múdra… Matka bola zbožná. Rada chodila do kostola,
ale nemala na to čas, pretože musela drieť pre rodinu…
50. roky - V komunistickom Československu a ostatných pro-ruských krajinách boli
oslavy Dňa matiek nahradené oslavami Medzinárodného dňa žien. Len v niektorých
rodinách sa tradícia májovej nedele udržiavala navzdory oficiálnym nariadeniam vládnucej
ideológie. Slobodne sme sa k oslavovaniu Dňa matiek vrátili až po roku 1989.
Ak teda existuje nejaký skutočne medzinárodný sviatok, tak je to Deň matiek. V ňom sa
odzrkadľuje jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky. Príroda nás obdarila inštinktom, ktorý
nás k nej vedie, a jej dala „radar“, pomocou ktorého okamžite zistí, že sa necítime dobre.
Mama spolu s nami prežíva našu radosť z úspechu, ale aj smútok zo sklamania. Ale ako sa
cíti ona sama, čo vieme o jej smútku, nádeji... o jej citoch? Kedy naposledy sme ju
rozosmiali, či prišli za ňou bez toho, že by sme niečo chceli? Teraz máme príležitosť
povedať mame, čo k nej cítime, ako veľmi si ju vážime. Ak to nedokážeme slovami,
môžeme využiť reč kvetín, no každý z nás by si mal nájsť chvíľku, aby si na svoju matku
spomenul a potešil ju trebárs teplým slovíčkom “ďakujem”- tak, ako sa spieva v jednej
pesničke:
“Ďakujem ti mama za nežnosť a za lásku, ktorú si mi dala, vďaka aj za život môj.”
-vt-
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VIETE, ŽE ...
PRANOSTIKY
V dnešnom čísle prinášame májové pranostiky:
> Svätý Florián (4.5.) úrodu nám chráň.
> Pankrác, Servác, Bonifác - zamrznutí svätí, Žofia (15.5) ich potvrdí a Urban
(25.5) uzavrie.
> Na Pankráce, Serváce a Bonifáce býva chladná na poľné práce.
> Svätá Žofia ľan rozsieva.
> Svätá Žofia stromy rozvíja.
> Keď sa na Želmíry (23.5.) včely začnú rojiť, dobrá ovca sa už môže dojiť.
Urban (25.5.) krásny, vyjasnený, hojným vínom nás odmení.
> Po jasnom Urbane, keď je dážď na Víta (15.6), hojnou žatvou tento rok ku
nám zavíta.
> Na Urbanov deň utekaj siať len.
> Na Urbanov ovos do stodoly nevoz.
> Na sv. Filipa tráva už rozkvitá.
> Dážď, dážď , májový dážď, budú mi od teba vlasy rásť.
> O svatém Duše choď ještě v kožiše.
> Keď je teplé, jasné nebo na Vstúpenie, sľubuje vinárom veľké potešenie.
> Svätý Kríž - ovce striž.
> Chladný máj - pre ovocie raj.
> V máji chladno - bude vína na dno.
> Chladný máj s mokrým júnom plnia stodolu zbožím a stohy senom.
> Chladný máj bez mrazu gazdovi je milý, bude mnoho sena bez chyby v obilí.
> V máji všetko je v kvete, všetko sa veselí, i bača sa teší umytej puteri
(pastierska nádoba).
> Za mokrým májom ide suchý jún, za suchým májom ide mokrý jún.
> Májová tráva moc úžitku dáva.
> Ak je máj záhradníkom, býva i roľníkom.
> Kto sa v máji potí na poli a modlí v komore, hladom neumre.
> Studený máj, v stodole raj, kravy na pašu nevyháňaj.
-jk-
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FARSKÉ OKIENKO
POZVÁNKA NA FARSKÝ DEŇ
Iste ste si všimli prác, ktoré sa počas minulého roku konali na kaplnke pri volejbalovom
ihrisku. Tieto práce sú pomaly na konci. Dňa 1. júna nanovo posvätíme obnovenú kaplnku
Najsv. Srdca Ježišovho. Keďže na „veľké“ hody na sviatok sv. Martina, nám počasie
poväčšine nepraje, v spolupráci s farskou radou vás pozývame na farský deň pri oslave
sviatku Najsv. Srdca Ježišovho, ktorému je zasvätená kaplnka, to sú naše „malé“ hody.
Počas farského dňa bude jedna sv. omša o 10.30 hodine pri kaplnke spojená s posviackou
kaplnky.
Po sv. omši bude agapé - spoločné posedenie pri pripravenom občerstvení (guláš a
nápoje). Tí, ktorí chcú prispieť a podeliť sa so sladkým, alebo slaným, možu to priniesť
priamo na sv.omšu a odovzdať povereným osobám.
Popoludní o 14.00 bude pre deti a ich rodičov pripravený športovo-zábavný program
na futbalovom ihrisku.
-nd-

DETSKÝ KÚTIK
OBRÁZKY
Milé deti! Rozdeľte
danú plochu dvoma
priamkami tak, aby v
každej časti boli tri rôzne
obrázky.
Správne odpovede
prineste do kostola na
detskú sv. omšu (16. mája
2008), kde na niektorých z
vás čaká pekná odmena.
Tí šikovnejší môžu
pripísať aj to, aké známe
osobnosti na obrázkoch
spoznali.
-jk-
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PRÍSPEVOK ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC
PODKONICE
Podkonice, to je pekná dedinka
a v nej býva celá naša rodinka.
Do lesa my radi chodíme,
na výlety do prírody sa vždy tešíme.
Či slnko svieti, či prší alebo padá sneh,
vždy je v našich Podkoniciach krásne,
ak neveríte, príďte hneď!
Šimon Štibraný, žiak 2. ročníka

ZRUŠÍME ŠKOLU ?

.?

.?

.?

Ak by to bolo v našej moci, chceli by sme „zrušiť“
všetkých „dobrákov“, ktorí tvrdia, že sa ide škola zrušiť.
Nevieme o tom. Nie je to pravda.
-..nechceli by sme, aby boli deti do 10 rokov „roztrúsené“ po mestských školách,
poriadne sa nepoznali a nedelili sa spolu o svoje zážitky
-..nechceli by sme, aby deti museli do školy skoro ráno vstávať, nemohli by sa vyblázniť
na podkonickom školskom dvore a v krásnej prírode
-..nechceli by sme, aby stratili detstvo a čas cestovaním a čakaním na autobusy
-..záleží nám na ich bezpečnosti a zdraví - staré mamy majú zväčša na dosah, keď sú
rodičia v zamestnaní
-..výsledky žiakov či už v športe alebo výchove a vzdelávaní hovoria o kvalite školy
-..učenie v prírode, lacnejšiu stravu, ŠKD, krúžky, mimoškolskú činnosť, výlety podľa
požiadaviek žiakov a rodičov len tak ľahko nenájdete
zamestnanci ZŠ s MŠ

Z NAŠEJ ČINNOSTI:
V Slovenskej Ľupči sa 30. 4. 08 konala čitateľská súťaž „Ľupčiansky čitárik“. Našu
školu reprezentovali:
za 1. ročník - Terezka Halajová
za 2. ročník - Nikolka Barlová
za 3. ročník - Lenka Booczová
za 4. ročník - Alexandra Dobrotová
Výstup na Vysokú sa podaril p. učiteľke Cesnakovej s deťmi. Na vrchole hory ich
čakala odmena - krásny koberec chránených vzácnych alpských rastlín.
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Pri čistení lesov a zbere odpadkov sme sa zamerali na altánok medzi Konicami, kde sme
mali čo robiť a zakaždým, keď si tam chceme ísť oddýchnuť a poopekať si, tak strávime
veľa času, aby sme to tam od fliaš, odpadkov a ohorkov z cigariet vyčistili. Škoda, že sú
niektorí ľudia takí nekultúrni.
ČO PONÚKAME?
- 11. 5. v nedeľu Deň matiek o 15.00 hod. v Kultúrnom dome
- zber papiera - posledný májový týždeň
- 1. 6. v nedeľu MDD - Športové hry pre deti na futbalovom ihrisku o 14.00 hod.
- turistické a cyklo akcie podľa počasia, sledujte oznamy
- nielen žiaci a deti ZŠ s MŠ, ale aj starší sa budú mať možnosť prihlásiť do ZUŠ na
budúci školský rok 2008/09. Žiaci budú mať opäť možnosť navštevovať ZUŠ v
našej škole. Bohatá ponuka záujmov bude uvedená na prihláške, ktorú, ak nenájdete
v prílohe Podkonického spravodaja, si budete môcť vyzdvihnúť u p. riaditeľky ZŠ s MŠ
Podkonice do konca mája

Poďakovanie
V sobotu 19. 4. 2008 sa pri spoločenskom posedení na Plešiach, kde bolo dobrovoľné
vstupné, vyzbieralo pre deti školy 535,-Sk.
Veľmi pekne ďakujeme p. Mrázekovi, p. Kontrášovej a p. Gibalovej.
Za vyzbierané vstupné zaplatíme deťom dopravu na tanečné predstavenie „O sestre
drakom unesenej“ dňa 30. 05. 2008 v Komornom divadle DK.
Mgr. Vladmimíra Turčanová
riaditeľka ZŠ s MŠ

SPOLOCENSKÁ KRONIKA
GRATULUJEME K VÝROCIU

50. rokov

65. rokov

Júlia Lipová (č.d. 266)

Jozef Očenáš (č.d. 90)
Jozef Slobodník (č.d. 81)

60. rokov
Miloslav Očenáš (č.d. 162)
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FARSKÉ OZNAMY

5.5.

6.5.

7.5.

8.5.

9.5.

10.5.

5. 5. 2008 - 11. 5. 2008
19.00 - féria
+ rod. Anna a Alexander, deti
a st. rodičia
19.00 - féria
+ Mária a Štefan Patráš a dcéra Alžbeta
7.00 - féria
+ Júlia a František Slobodník
a dcéra Lýdia
19.00 - féria
+ Stanislav Gregor, 10. výr
19.00 - féria
Poďakovanie a prosba o Božiu pomoc
pri 55-tom výr. sobáša
19.00 - féria
+ Vladimír Šípka

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO
8.00 + rod. Anna a Jozef
10.30
a st. rodičia
Za farnosť
11.5.

12. 5. 2008 - 18. 5. 2008
19.00 - féria
12.5.

19.00 - féria
13.5.

20.5.

21.5.

+ Ján Jamrich
19.00 - féria
Poďak. a prosba o Božiu
pomoc rodine Turčanovej

19.00 - féria
15.5.

25.5.

+ Anna a syn František
19.00 - Sv. Jána Nepomuckého

16.5.

+ Anastázia a Eduard Budaj, 15. výr.
19.00 - féria

17.5.

+ Mária Bobáková

NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
10.30
8.00 + Emil Očenáš, rodičia
Za farnosť
a st. rodičia
18.5.
26. 5. 2008 - 1. 6. 2008
19.00 - Sv. Felipa Neriho, kňaza
26.5.

+ Juliana a Jozef Barla a ich rodičia
19.00 - féria

27.5.

+ Ondrej, Júlia, syn a st. rodičia
7.00 - féria

Na úmysel celebranta

+ Juraj a Anton Valent

+ Boris Bobák

28.5.

19.00 - féria
29.5.

+ Irma a Ondrej Turčan a syn
8. nedeľa v cezročnom období
10.00
Za prvoprijímajúce deti a za farnosť

+ Anna Patrášová, 1. výr.
7.00 - NAJSV. SRDCA JEŽIŠOVHO

30.5.

19.00 - féria
24.5.

+ Ján Flaška

14.5.

7.00 - féria

NAJSV. KRISTOVHO TELA A KRVI
18.00 Poďak. a prosba o Božiu
8.00
22.5. Za farnosť pomoc pri 60-tom výr. života
19.00 - féria
23.5.

+ František Bobák a rodičia
7.00 - SV. MATEJA, APOŠTOLA

19. 5. 2008 - 25. 5. 2008
7.00 - féria
19.5.

+ rod. Mária a Pavol Ivanič

+ Alžbeta a Ján Balko a rodičia
19.00 - Nepoškvrneného srdca P. Márie

31.5.

+ Ladislav Kostúr

9. nedeľa v cezročnom období
10.30 + Martin Gregor
FARSKÝ DEŇ
(pri kaplnke)
1.6.

Zmena Farských oznamov vyhradená !
PODKONICKÝ Spravodaj

Máj 2008

10

