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VÁŽENÍ SPOLUOBÈANIA,

zima už pomaly odchádza a Perinbaba už len sem tam rozfúka na okolité polia a lúky kúsok 
svojej periny. Vtáèiky vytrvalo hlásia príchod jari. Aj v našom vnútri pomaly  rozkvitá jar, tešíme sa 
na prvý jarný kvietok, na lúèe, ktoré zohrievajú aj staré kosti. Naša myse¾ oslabená zimnou 
nostalgiou preberá sa k životu, aj my ¾udia, ako tie vtáèiky, tešíme sa na príchod jari.

S príchodom jari nám prichádzajú aj ve¾konoèné sviatky. Prichádzajú vo ve¾kom oèakávaní 
krásnych rodinných stretnutí, tradiène výnimoèných chví¾ ¾udskej spolupatriènosti a spoloèného 
oèakávania vítania znovuzrodenia.

Nech pokoj, vzájomná úcta a láska medzi ¾uïmi prebýva v našich srdciach v tieto dni.
"Pekné sviatky, ženám èerstvú, sviežu vodu a mužom tiež nech dobre je, nech si prídu na 

svoje."
Želajme si krásnu jar a krásnu Ve¾kú noc.

Jozef Jamrich, starosta obce

MILÍ PRIATELIA,

ve¾konoèným sviatkom, do ktorých práve vstupujeme, už mnohí chceli da� iný obsah, než aký 
im právom patrí; Ve¾ká noc cez to všetko aj naïalej ostáva sviatkom definitívneho ví�azstva života 
nad smr�ou, nádeje nad malomyse¾nos�ou a obavami, dobra nad zlom. 

Cez nastávajúce sviatky Boh pozýva ¾udstvo k ve¾kému zastaveniu. Najdôležitejšie udalosti si 
vyžadujú najviac reflexie, uvažovania, hodnotenia. Okrem parúzie (druhého príchodu Krista v 
sláve) už niè väèšie než umuèenie a zmàtvychvstanie Ježiša Krista ¾udstvo neèaká. Tak, ako sa 
mysliaci kres�an pripravuje temer štyri týždne na preniknutie do faktu Mesiášovho narodenia poèas 
Adventu, dáva v ešte dlhšie trvajúcom pôstnom období viac priestoru osobnému premýš¾aniu nad 
finálnym utrpením, potupnou smr�ou a zmàtvychvstaním Syna èloveka, aby si ešte viac mohol 
uvedomi� svoju vlastnú hodnotu a váži� si tak seba i iných v neustálom ïakovaní Bohu.

Pôst skonèil a Ježišov vstúpenec by už mal by� dos� „napremýš¾aný“, mal by ma� za sebou 
hlbokú analýzu svojho vlastného stavu. K tomu však treba ticho, ve¾a ticha. Nech teda tlaè, bulvár, 
spravodajstvo, socio-politické èi ekonomické diskusie a množstvo iných reèí utíchne, aby sa ¾udský 
duch mohol koneène zastavi� pri najväèšej udalosti dejín ¾udstva i jednotlivca.

Jozef Kuneš, farár

www.podkonice.sk
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

SPOLOCENSKÁ KRONIKA

55. rokov

Anton Chabreèek (è.d. 243)
   Anna Pe�ková (è.d. 344)

70. rokov

Anna Patrášová (è.d. 86)
   Blanka Turèanová (è.d. 258)

NARODENÉ
DETI

Natália Budze¾ová - (è.d. 221)

Matyáš Kleisner - (è.d. 329)

Laura Barlová - (è.d. 362)

1) UZNESENIE ÈÍSLO 44
     Z 23. ZASADNUTIA OZ V PODKONICIACH , KONANÉHO DÒA 18. FEBRUÁRA 2010

OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO :

Vzalo na vedomie:

1. Kontrolu predchádzajúceho uznesenia
2. Informáciu o územnom pláne obce
3. Informáciu o kontrole civilnej ochrany obyvate¾stva

Schválilo:

1. Velite¾a Dobrovo¾ného hasièského zboru p. Tomáša Turèana

2. Plán èinnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2010

Jozef Jamrich
starosta obce

pomer
hlasov:

V Podkoniciach, 19.2.2010

5:0:0

5:0:0

60. rokov

Mária Èemanová (è.d. 120)
   Mária Oèenášová (è.d. 162)

65. rokov

Milan Patráš (è.d. 98)
   Blanka Oèenášová (è.d. 144)

Apríl 2010

80. rokov

Emília Mrvová (è.d. 25)

OPUSTILI NÁS Ondrej Nemèok (è.d. 286) - 74 rokov

   Redakèná rada sa ospravedlòuje p. Blanke Turèanovej, že sme ju omylom nespomenuli
vo februárovom èísle. Dnes jej o to srdeènejšie k 70-ke gratulujeme!

Spravodaj  ODKONICKÝP
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PODKONICE na DVD

LUBELLAN FILM v spolupráci s Obecným úradom Podkonice spracoval DVD o obci 
Podkonice, ktoré si môžete za 10 € zakúpi� na Pošte Partner alebo Obecnom úrade. Poh¾ady na 
obec, chotár a prírodu, krátky prierez históriou, archívne zábery tváre obce v minulosti a 
geografická charakteristika tvoria úvodnú èas� filmu, ktorý narozprávala redaktorka rádia Regina p. 
Katarína Gogolová a ktorej sprievodné slovo znie celým filmom. 

Pešia prechádzka p. Gogolovej a starostu obce p. Jozefa Jamricha po ulièkách našej obce 
zachytáva poh¾ad na bežný život v dedine, je doplòovaná informáciami zo súèasného života obce 
a umocnená zábermi  na detaily niektorých domov, dvorov, záhrad. Nechýbajú zábery na inštitúcie 
obce ako sú: Obecný úrad, Podkonická pálenica, Kostol sv. Martina, èi Kaplnku Božského srdca a 
iné. Okrem toho sa môže divák pokocha� aj na leteckých záberoch na našu obec.

Osobitné sekcie sú venované kancelárii starostu obce, ktorý v krátkosti opisuje život a 
podujatia v obci, ïalej prvému lyžiarskemu múzeu na Slovensku, ktorého autorom a majite¾om je 
p. Igor Bobák, divák sa dostane aj na salaš za sprievodu gájd, taktiež do Pamätnej izby prof. Pavla 
Tonkovièa s podmazom Vrchárskej nálady, svoje miesto dostali aj zábery z horskej cyklistiky a 
sú�aže downhill aj zo snowboardových pretekov. 

Osobitná èas� je venovaná Tonkovièovým folklórnym slávnostiam z roku 2009 a vystúpeniu 
obecného folklórneho súboru Vysoká a ïalších hostí. Nemenej pútavá je sekcia z 50.výroèia 
futbalu, kde okrem záberov  zo zápasov nášho mužstva na turnaji konanom pri tejto príležitosti a 
krátkych spomienok dlhoroèného funkcionára a futbalistu p. Laca Slobodníka sa divák príjemne 
pobaví na nadšencoch dedinského turistického spolku Despotur a ich „detskej spartakiáde v 
plienkach,“ ktorá tvorila vtipnú a milú kultúrnu vložku na tomto podujatí. Chotár v letnom a 
jesennom šate vystriedala zima a zábery na lyžovaèku na Plešiach. Tu sa konèí prechádzka obcou 
a scenár filmu I. èasti výberu z hlavného menu.  

II. èas� tvorí anglická verzia tejto èasti a celá III. èas� je venovaná tohtoroènej obecnej 
gazdovskej zabíjaèke organizovanej dedinským spolkom turistov DESPOTUR pod vedením 
Miloša Turèana v spolupráci s Obecným úradom Podkonice. Tí, èo sa jej zúèastnili si môžu 
zaspomína� a ostatní sa jej môžu virtuálne zúèastni� prostredníctvom tohto filmu, keïže o detailné 
zábery z perfektne vypracovanej scény, aktérov v autentických odevoch a samotného priebehu 
zabíjaèky nie je núdza. Chutné zabíjaèkové pochú�ky a dobrá nálada pri poháriku hriateho, tanci a 
¾udovej hudbe - to všetko nájdeme v III. èasti tohto DVD filmu. Príjemnú zábavu pri jeho sledovaní !  

KULTÚRA

-vt-



1. Podkonice  A        21 11 3 7 0 213 :165 46
2. Malachov A       20 12 0 8 0 209 :151 44
3. MAGENTA      20 7 1 12 0 166 :194 35
4. Medzibrod  B        20 7 0 13 0 171 :189 34
5. COBRA                  20 3 3 14 0 123 :237 29
6. Predajná B        21 2 3 16 0 118 :260 28
7. Rieèka  B          20 3 1 16 0 43 :317 27
8. Malachov  B      20 1 0 19 0 77 :283 22
9. Podkonice B     20 0 1 19 0 41 :319 21
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STOLNÝ TENIS

Po 22. kole stolnotenisovej sú�aže mužstiev IV.B triedy je na èele naše mužstvo Podkonice A. 
Družstvo Podkonice B v tomto kole získalo prvý bod, ktorý im poskytuje možnos� odpúta� sa z dna 
tabu¾ky a zabojova� o lepšie umiestnenie. O prvenstve v tejto skupine sa rozhodne v poslednom 
kole, kde Podkonice A nastúpia proti domácemu Malachovu A.

22. kolo vo výsledkoch:

Malachov A - Medzibrod B    10 :  8
D :    Kozák 3/1,5 Seèkár 3/1,5  Mrva 2,5/2 Lauroško 1,5/3 
H :    Gregor 4,5 Hu�ka 2/2 Cuper 2/2,5Padúch 1,5/3 Sáliš 0/0,5

Podkonice A  -  MAGENTA    9 :  9
D :   Barla 4,5 Budaj 2/2,5 Lacika 1,5/3 Patráš 1/3,5
H :   Molnár 3,5/1 Kolesová 3/1,5 Švihra 2/2,5  Chaban 0,5/2 Mojžiš 0/2
 
Rieèka  B  -  COBRA    10 :  8
D :   Dlhoš 4,5 Geregay ml. 3,5/1  Babušák 1/1,5  Petráò 1/3,5  Bajs 0/2          
H :   Vozár 2,5/0  P.Jarina  2,5/2  D.Jarina 2/2,5 Šnirc 1/1 Niederland 0/4,5     

Podkonice B  -  Predajná B      9 :  9
D :   Porubèan 4,5  Krá¾ 3,5/1  Žaloudek 1/3,5 Patráš ml. 0/4,5   
H :   Bulla  M.Kuna  Vaník  Babka  Fodor      

vo¾no    Malachov B

Milan Patráš

ŠPORT
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DOBRÁ RADA

Apríl je mesiac všetkých záhradkárov, ideálny na vysádzanie, vysievanie, presádzanie, 
štepenie. Aj keï je to mesiac plný poveternostných protikladov, je apríl zároveò mesiacom 
skutoèného slnka, ktoré vnáša do záhrad nový život. 

Tu je nieko¾ko odporúèaní pre pestovanie zeleniny  možno budete ma� príležitos� niektoré z 
nich v tomto roku vyskúša�.

Èo s èím pestova�?
Bazalka je vhodná na spoloèné vysádzanie s rajèinami. Zlepšuje ich chu� a rast. Okrem toho 

odpudzuje komáre a muchy.
Rumanèek pestujeme spolu s kapustou a cibu¾ou. Zlepšuje ich chu� a rast.
Pažítka je vhodná na pestovanie s mrkvou.
Kôpor pestujeme s kapustou. Nesadíme ho s mrkvou, lebo sa neznášajú.
Cesnak sadíme v blízkosti malín a ruží, lebo zlepšuje ich chu�, rast a vôòu.
Chren nasadíme po okrajoch zemiakov, aby sme ich chránili pred plošticami.
Hluchavka je považovaná za všeobecný repelent hmyzu.
Mäta zlepšuje chu� rajèín.
Mlieènik odpudzuje krtkov a myši.
Potoènica lekárska zlepšuje rast a chu� reïkovky, kapusty, tekvice. Záhradkári by ju mali sadi� 

pod ovocné stromy, aby odpudzovala hmyz.

Apríl 2009

A ktorú zeleninu by sme mali voli� za suseda inej zelenine?
Cvikla sa znáša s cibu¾ou.
Chren znáša rajèiny, petržlen a bazalku.
Fazu¾a sa znáša so zemiakmi, mrkvou, uhorkami, karfiolom, 

neznáša sa však s cibu¾ou, cesnakom a gladiolami.
Kapusta znáša zeler, kôpor, rumanèek, repu, cibu¾u. Neznáša 

jahodník, rajèiny a fazu¾u.
Zeler znáša pór, rajèiny, fazu¾u, karfiol, kapustu a mrkvu.
Uhorky znášajú fazu¾u, hrach, reïkovku, neznášajú zemiaky.
Mrkva znáša hrach, šalát, pažítku, cibu¾u, pór, rajèiny. Neznáša 

kôpor.
Pažítka znáša mrkvu, neznáša hrach a fazu¾u. 
Rajèiny znášajú pažítku, cibu¾u, petržlen, chren, mrkvu. Neznášajú 

kaleráb, zemiaky a kapustu.
Hrach znáša mrkvu, reïkovku, uhorky, fazu¾u. Neznáša cibu¾u a 

cesnak.
Cibu¾a a cesnak znášajú repu, jahodník, rajèiny, šalát. Neznášajú 

hrach a fazu¾u.
Pór znáša cibu¾u, zeler a mrkvu.
Hlávkový šalát znáša mrkvu, reïkovky, jahodník a uhorky.
Petržlen znáša rajèiny a chren.
Zemiaky znášajú fazu¾u, baklažán ako ochranu pred mande-

linkou zemiakovou. Neznášajú tekvicu, uhorky, rajèiny a maliny.
Jahody znášajú šalát, špenát. Neznášajú kapustu.

Zdroj: www.flora.sk
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12.4.

13.4.

14.4.

15.4.

16.4.

17.4.

18.4.

3. VE¼KONOÈNÁ NEDE¼A

12. 4. 2010 - 18. 4. 2010

18.00 - Sv. Martina I., pápeža a muè.

+ Rozália Babjaková a ostatní z rodiny

19.4.

20.4.

21.4.

22.4.

23.4.

24.4.

25.4.

4. VE¼KONOÈNÁ NEDE¼A

19. 4. 2010 - 25. 4. 2010

18.00 - féria

18.00 - Sv. Anzelma, biskupa

26.4.

27.4.

28.4.

29.4.

30.4.

1.5.

2.5.

18.00 - Sv. Kataríny Sienskej

18.00 - Sv. Pia V., pápeža

5. VE¼KONOÈNÁ NEDE¼A

26. 4. 2010 - 2. 5. 2010

Poïakovanie za Božiu pomoc
pri 80 rokoch života

18.00 - féria

+ starí rodièia Júlia a Ján Kostúr a deti

18.00 - Sv. Vojtecha, biskupa a muèeníka

Poïakovanie za Božiu pomoc
pri 70 rokoch života

Na úmysel

+ rodièia Veronika a Viliam Patráš a deti

7.30 - féria

+ Božena Luštiaková

18.00 - féria

18.00 - féria

+ z rodiny Ivanièovej

18.00 - Sv. Petra Chanela, kòaza

+ Jozef Oršula (1. výroèie)

9.00
Za všetkých farníkov

7.30 - Sv. Juraja, muèeníka

Na úmysel

Poïakovanie za Božiu pomoc
pri 60 rokoch života

+ Matúš Burian a rodièia

7.30 - féria

18.00 - féria

+ Irena Stanková (10. výroèie)

18.00 - féria 

Za Božiu pomoc
pre rodiny Kostúrovú a Barlovú

+ Etela a František Bobák a starí rodièia

9.00
Za všetkých farníkov

9.00
Za všetkých farníkov

FARSKÉ  OZNAMY
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5. 4. 2010 - 11. 4. 2010

5.4.

6.4.

7.4.

8.4.

9.4.

10.4.

11.4.

18.00 - féria

18.00 - féria

+ Emília Pavlendová (20. výroèie)

2. VE¼KONOÈNÁ NEDE¼A

Poïakovanie za 40 rokov manželstva
a 65 rokov života

7.30 - féria

18.00 - féria

+ z rodiny Pospíšilovej

18.00 - féria

+ starí rodièia Gašparíkovci a Èekalovci

+ rodièia Vilma a Ondrej a starí rodièia

9.00
Za všetkých farníkov

Mgr. Jozef Kuneš, farár

9.00 - VE¼KONOÈNÝ PONDELOK

+ Mária a Ján Oèenáš a deti
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