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MILÍ SPOLUOBÈANIA,
v mesiaci máji nás èaká pár nevšedných udalostí. Prvou z nich je sèítanie obyvate¾ov, domov a
bytov. Už dlhé stároèia sa na získavanie údajov a informácií o stave spoloènosti využívajú rôzne
podoby sèítania obyvate¾ov, veï aj Panna Mária so sv. Jozefom putovali na sèítanie obyvate¾ov, a
preto sa Ježiš narodil práve v Betleheme. Sèítanie je ve¾mi významnou udalosou a zúèastni sa na
òom je právom ale i zákonnou povinnosou každého obèana. Po prvý raz v histórii sa v tom istom
roku sèítajú obyvatelia vo všetkých krajinách Európskej únie.
Sèítanie obyvate¾ov, domov a bytov sa bude vykonáva od 13. mája do 6. júna, pre tých, ktorí
sa rozhodnú pre elektronickú formu sèítania prostredníctvom internetovej stránky
www.scitanie2011.sk je èas kratší od 21. mája do 29. mája. Rozhodujúcim okamihom sèítania je
polnoc z piatku 20. mája na sobotu 21. mája. Sèítacími komisármi v našej obci sú zamestnankyne
obecného úradu Božena Barlová a Jana Gregorová, ktoré vám doruèia sèítacie formuláre,
identifikátor s overovacím heslom v zalepenej obálke na meno a tiež vysvetlia a poradia pri
nejasnostiach. Výsledky zo sèítania sa budú zverejòova priebežne, komplexné výsledky budú
známe najneskôr v marci 2014.
Ako iste mnohí viete, v nede¾u 22. mája o 14:00 hodine sa na futbalovom ihrisku na Brodku
uskutoèní 3. roèník Tonkovièových folklórnych slávností. Touto cestou by som vás všetkých
chcel pozva na toto podujatie a aj poïakova všetkým, ktorí akýmko¾vek spôsobom pomáhajú pri
organizovaní týchto slávností. Podrobnejšie informácie a program nájdete na osobitnom liste tohto
spravodaja.
V èase, keï èítate tento spravodaj už máme za sebou druhú májovú nede¾u, ktorá je dòom
matiek. Nezáleží na tom, èi ste na tento sviatok pozabudli alebo nie, chyte svoju mamku za ruku a
povedzte jej ïakujem. A hoci by ste to urobili aj každý deò, verte, že to mame nikdy nezovšednie.

Michal Kukuèka
starosta obce

spravodaj@podkonice.sk
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
1) UZNESENIE ÈÍSLO 25
Z 4. ZASADNUTIA OZ V PODKONICIACH , KONANÉHO DÒA 28. APRÍLA 2011
OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO:
Vzalo na vedomie:
1. Kontrolu predchádzajúceho uznesenia
Zvolilo:
1. èlenov komisií obecného zastupite¾stva

pomer
hlasov:

Schválilo:
1. Zníženie nájomného za Pohostinstvo na Hrbe na sumu 166 € mesaène

4:3:0

2. Zmluvu o poskytovaní právnych služieb s advokátom Mgr. Júliusom Ernekom

7:0:0

3. Upresnenie hranice pozemku medzi Ing. Miloslavom Oèenášom a obcou
Podkonice na základe Kúpnej zmluvy zo dòa 4.11.2009

7:0:0

4. Smernicu obce o podprahovom obstarávaní

7:0:0

5. Zásady hospodárenia s majetkom obce

7:0:0

6. Rozpoètové opatrenia po I.Q. 2011

7:0:0

Vzalo na vedomie:
1. Èerpanie rozpoètu za I.Q. 2011
2. Stav príprav Tonkovièových folklórnych slávností
3. Financovanie základnej školy
4. Diskusné príspevky
Doporuèilo:
Starostovi da vypracova – zakresli situáciu zrealizovania prechodu z Novej ulice do stredu
obce a zvola vlastníkov susedných nehnute¾ností. Na základe žiadosti o kúpu obecného
pozemku zapísaného na LV 431 parcelné èíslo 722 o výmere 156 m2.
V Podkoniciach, 29.4.2011

Ing. Michal Kukuèka
starosta obce

2) DAÒ Z NEHNUTE¼NOSTÍ
Daò z nehnute¾ností za rok 2011 je možné zaplati do pokladne obce v úradných hodinách.
-jgPODKONICKÝ
ODKONICKÝ Spravodaj
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KULTÚRA
MAMA
Matke, tak èasto ospevovanej a zvelebovanej v básòach a piesòach, právom patrí miesto v
kalendári každý rok druhú májovú nede¾u. Prejavujme úctu mame každý deò, nie len v tento
sviatok, pretože si to zaslúži ako darkyòa života, ako zdroj lásky, pomoci a útechy svojim deom,
teda nám všetkým. Matku nikto a niè nenahradí. Srdeène blahoželáme všetkým mamám a starým
mamám a želáme ve¾a zdravia. V spomienkach sa vracajme aj k mamièkám, ktoré už medzi nami
nie sú.
Matka sa rodí, matka pre diea,
Keï duša z Neba tíško padá,
otvára dvere do tajomného sveta,
keï na Zemi znie šepot:
teší sa, keï z úst nám zaznie prvá veta,
„Mám a rád, mám Ta rada.“
keï po vlastných sa nesmelo rozbiehame,
Keï raduje sa v Nebesiach Boh,
aby sme padli - do náruèia mame...
že zoznámil na Zemi tých dvoch...
Ko¾kože krokov a ciest za sebou máme,
Keï láska na Nebi s láskou na Zemi splýva,
už nepadáme mame do náruèia keï v žene zaznie bytos živá.
už v škole života nás pokusmi a omylmi uèia.
Matka - pre každé diea jediná,
a aj keï ich ako kàde¾ vtáèat má,
každé pre òu v srdci ako hviezdièka svieti,
rovnako každému najväèšiu lásku dáva,
lebo jej materinská láska nikdy neustáva !
-vt-

PODUJATIA
ZA ÈISTEJŠIE PODKONICE - 3. ROÈNÍK
Dòa 30. apríla sa v našej dedine uskutoènil už 3. roèník èistenia cesty z Podkoníc do Slovenskej
¼upèe a Priechodu. Koneène sme dokázali vyzbiera iba 5 vriec odpadu oproti ostatným dvom
roèníkom, kde sme vždy vyzbierali cca 50 vriec.
Som rád milí obèania, že sme si vstúpili do svedomia a dokázali sme zodpovedne pristúpi k
problému vyhadzovania odpadkov z dopravných prostriedkov. Výsledok práce hovorí za nás
všetkých, aj keï je stále èo zlepšova.
Chcem všetkých vyzva, aby sme naïalej chránili prírodu a správali sa k nej tak, aby aj ïalšia
generácia poznala prechádzky prírodou a lieky, ktoré sa nachádzajú v nej, pretože príroda je liek.
"Príroda je oproti nám vo výhode, môže existova bez nás, ale my bez nej nie."
Chcem sa srdeène poïakova Obecnému úradu v Podkoniciach, ktorý nám vyšiel v ústrety a
vyèlenil peniaze, ktoré boli použité na obèerstvenie a zabezpeèenie prostriedkov pre brigádujúcich
dobrovo¾níkov. Ïalej ïakujem všetkým zúèastneným a zainteresovaným priate¾om Zeme, ktorí
nám stále a ochotne pomáhajú. A nakoniec sa chcem poïakova krèmièke na Hrbe za poskytnutie
záhradných priestorov pre obèerstvenie a za skvelú obsluhu.
Martin Burian
/priatelia Zeme/
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KULTÚRA
MÁJ, MÁJ, MÁJ, ZELENÝ, POD OBLÔÈKOM SADENÝ...
Máje boli známe už v antike. Staroveké národy dávali pred 1. májom na domy a hospodárske
budovy stromèeky, ktoré mali chráni ¾udí pred zlými duchmi a chorobami. Májová zeleò, ako
magický prostriedok, vyjadrovala želanie po¾nohospodárov, aby ich úroda mala potrebnú silu a
dobrý rast.
Stavanie májov patrí medzi tradièné zvyky na Slovensku. Vïaka nášmu Dobrovo¾nému
hasièskému zboru aj u nás na námestí stojí vysoký, stužkami ozdobený máj.

U nás v Podkoniciach sa oddávna máje stavali na prvého mája, alebo na Turíce, v období, keï
príroda už bola v bujnej zeleni, zaèali už práce na poli a ¾udia sa chystali na nastávajúce ve¾ké práce
kosbu, žatvu, kopanie zemiakov. Dni oddychu predstavovali Turíce, ktoré tento rok pripadnú na
mesiac jún. V sobotu pred týmto sviatkom dedinskí mládenci postavili na námestí pred konzumom
vysoký 15-20 metrový „máj“ obielený z kôry a zakonèený malým smrekom alebo borovicou,
ozdobený farebnými stuhami.
Ku tomuto zvyku patrilo aj osádzanie brezových stromèekov - májov pred dom, alebo pod oblok
svojím vyvoleným dievèatám, alebo každému slobodnému dievèau. Chlapci za to dostali od
dievèat obèerstvenie, èi peniažok. Veèer sa konala zábava. Nie je tomu tak dávno, èo sa tento zvyk
zachovával aj u nás. Ako uvádza A. G. Igovän v monografii Podkonice, v minulosti sa pri sadení
májov spievala pieseò:

Zasadím ti, zasadím,
zasadím ti strom zelený,
èo ti bude naveky zelený,
zasadím ti zasadím....
-vt-
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OKIENKO HUMORU
Volá Móricko do rádia:
"Pred chví¾kou som našiel na ulici peòaženku,
bolo v nej asi 3.300 dolárov a okolo 4.000 eur,
dokonca je tu napísaná aj adresa:
Peter Novák, Vajnorská 14, Bratislava. Prosím
vás, zahrajte mu nejakú peknú pesnièku."

Viete, preèo je mesiac bledý?
Pretože celú noc svieti a nevyspí sa.

Zákazníèka sa pýta v lekárni:
- Myslíte si, že je ten krém na vyhladzovanie
vrások úèinný?
- Isteže je. My sme s ním na chalupe
vyrovnávali vlnitý plech.

V reštaurácii:
- Pán vrchný, èo to pláva v tej mojej
polievke?
- Ako sa tak pozerám, tak niè...
- No vidíte! A mali tam by rezance!

Príde montér na jednotku intenzívnej
starostlivosti, chví¾u pozerá na pacientov,
všetci na prístrojoch, a hovorí:
- Poriadne sa nadýchnite, budem meni
poistky!

Poznámka v denníku miliardára:
-Nabudúce, keï manželka povie:
"Treba kúpi èínu," znamená to jedlo!

Viete, kedy je èloveku najlepšie samému?
Keï dedí!

V autoservise: "Vaše brzdy sa nedali opravi,
tak som vám dal silnejší klaksón..."
Ako sa sta naj¾ahšie milionárom?
By miliardárom a riadne utráca!
Vyzeráš dobre, mal by si sa da vypcha!
-"Pán doktor, tak ako dopadla operácia?"
-"Výborne, ani raz som sa neporezal!"
Jano, kedy mi vrátiš tých požièaných
1.000 eur?
Dohodli sme sa, že ti budem dlžný a nie, že ti
ich vrátim!

Èasto upadáme do omylu, keï si myslíme,
že to, èo nám druhý hovorí, si skutoène aj
myslí.
-kj-

SPOLOCENSKÁ KRONIKA
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50. rokov

65. rokov

Alena Oèenášová (è.d. 340)

Martin Vráb (è.d. 262)

60. rokov

75. rokov

Jozef Mrva (è.d. 276)

Anna Kukuèková (è.d. 97)

PODKONICKÝ Spravodaj

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
DEÒ MATIEK

Pozývame Vás na oslavu

Dòa matiek
v nede¾u 15. mája o 15.00 hod.
do Kultúrneho domu v Podkoniciach
deti, žiaci a pedagógovia ZŠ s MŠ Podkonice,
ZUŠ Slovenská ¼upèa

ZBER PAPIERA

Od 23. MÁJA 2011 do 3. JÚNA 2011 bude pri ZŠ s MŠ pristavený kontajner.
Odvoz papiera bude v dopoludòajších hodinách v UTOROK 24. MÁJA 2011.
ZŠ s MŠ Podkonice

Aj naši žiaci prispeli k èistote Podkoníc, okolia školy.

PODKONICKÝ
ODKONICKÝ Spravodaj
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
STOLNOTENISOVÝ TURNAJ
Dòa 2. apríla sa konal v telocvièni ZŠ s MŠ Podkonice stolnotenisový turnaj - 4. roèník Memoriál
Štefana Dugasa. Súažiaci boli rozdelení do 4 kategórií: žiaci, žiaèky, ženy a muži.
Umiestnenie Podkonièanov:
Žiaci:
Koctúr Tomáš - 2. miesto
Žiaèky mladšie:

Slobodníková Nikola - 1. miesto
Homolová Paulína - 2. miesto
Randová Karin - 3. miesto

Žiaèky staršie:

Homolová Júlia - 1. miesto
Vajdová Kristína - 2. miesto
Turèanová Kristína - 3. miesto

Ženy:

Cesnaková Mária - 1. miesto

Muži:

Gregorèok Ján - 4. miesto
Pavlenda Milan - 5. miesto

Žiaci

Žiaèky staršie

Žiaèky mladšie

Ženy
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PODKONICKÝ Spravodaj

FARSKÉ OZNAMY
23. 5. 2011 - 29. 5. 2011

16. 5. 2011 - 22. 5. 2011

16.5.

23.5.

18.30 - féria

18.30 - féria
17.5.

+ Anna a Andrej Gregorèok

24.5.

18.30 - Sv. Bédu Ctihodného, kòaza

18.30 - Sv. Jána I., pápeža a muèeníka
18.5.

+ rodièia Matilda a Emil a starká

25.5.

18.30 - féria
19.5.

+ manžel, rodièia, st. rodièia a deti

+ Kristína a Jozef Krétik a st. rodièia

26.5.

22.5.

+ rodièia Júlia a Juraj (60.výr.)
5. VE¼KONOÈNÁ NEDE¼A
9.00
Za všetkých farníkov

27.5.

28.5.

29.5.

1.6.

+ Anna a Ján
18.30 - Sv. Justína, muèeníka
Poïakovanie za 70 rokov života
a prosba o požehnanie rodiny

18.30 - féria
7.6.

Za všetkých farníkov

4.6.

5.6.

+ Anna a Martin Ivaniè

+ Emília Mojžišová (1. výroèie)
18.30 - féria
+ Anna a Ján Budaj

8.6.

18.30 - Sv. Efréma, diakona
9.6.

18.30 - Sv. Karola Lwangu a spoloèníkov
3.6.

6. VE¼KONOÈNÁ NEDE¼A
9.00
Za všetkých farníkov

6.6.

18.30 - NANEBOVSTÚPENIE PÁNA
2.6.

Na úmysel

6. 6. 2011 - 12. 6. 2011

18.30 - féria
31.5.

+ Emília a Juraj Barla (15. výr)
7.30 - féria

30. 5. 2011 - 5. 6. 2011

30.5.

+ Júlia, Ondrej, syn a st. rodièia
18.30 - Sv. Augustína z Canterbury

7.30 - féria
21.5.

+ rodièia Alžbeta a Ján a ich rodièia
18.30 - Sv. Filipa Neriho, kòaza

18.30 - Sv. Bernardína Sienského, kòaza
20.5.

+ Jozef Barla (15. výr.)

+ Emil Patráš (2. výr)
18.30 - féria
+ Stanislav Stanko (20. výroèie)

10.6.

7.30 - féria

7.30 - Sv. Barnabáša, apoštola

+ Anna a Ján Turèan

Na úmysel (+ Matúš Burian a rodièia)

7. VE¼KONOÈNÁ NEDE¼A
9.00
Za všetkých farníkov

11.6.

12.6.

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO
9.00
Za všetkých farníkov
Jozef Kuneš, farár
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