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MILÍ SPOLUOBÈANIA,

ako sa už pomaly stáva tradíciou vo fašiangovom èase aj tohto roku DEdinský SPOlok 
TURistov DUBINY v spolupráci s obecným úradom a ostatnými partnermi a sponzormi usporiada v 
sobotu 11. februára gazdovskú zabíjaèku. Program a pozvánka je súèas�ou tohto spravodaja. 
Len dodávam, že sa teším na množstvo stretnutí a dobrú náladu, ktorá je neodmyslite¾ným 
sprievodným znakom tohto podujatia.

V týchto dòoch sa k vám do schránok dostávajú volebné materiály, v ktorých vás informujeme o 
mieste a èase konania volieb a o kandidátoch uchádzajúcich sa o zvolenie za poslancov do NR SR. 
Je to preto, lebo pod¾a ústavného zákona Národnej rady Slovenskej republiky sa v sobotu 10. 
marca uskutoènia predèasné parlamentné vo¾by, kde si zvolíme svojich zástupcov do 
parlamentu. V našej obci bude volebnou miestnos�ou ako obvykle zasadaèka obecného úradu a 
bude otvorená pre volièov od 7.00 ráno do 22.00 veèer. Verím, že na bezproblémový priebeh volieb 
bude dozera� až dvanás�èlenná volebná komisia. Apelujem na všetkých obèanov volièov, aby  
využili svoje právo a možnos� ovplyvni� dianie v našej krajine. 

Naša obec pripravuje založenie a vedenie evidencie pamätihodností našej obce. Táto bude 
slúži� jednak na vyjadrenie toho, na èo sme v našej obci hrdí a tiež na to, aby sme sa tým 
prezentovali aj navonok, teda, èo by sme radi ukázali návštevníkom našej dediny. Môže to by� 
budova, nehnute¾nos� ale aj hnute¾nos�, udalos� alebo hocièo iné, èo je pre našu dedinu typické. 
Preto prosím obèanov, aby nám na obecný úrad oznámili svoje návrhy, èo všetko by sme mohli 
zaradi� do evidencie pamätihodností našej obce.

V mesiaci január sme sa po dlhých rokoch „pôstu“ koneène doèkali poriadnej snehovej 
prikrývky a môžeme využíva� možnosti na lyžovanie, snowbording, èi iné zimné športy. Som ve¾mi 
rád, že tieto podmienky promptne využili organizátori na usporiadanie lyžiarskych i sánkárskych 
pretekov, za èo by som sa im chcel z tohto miesta poïakova�. Poïakovanie tiež patrí otcovi a synovi 
Kme�ovcom, ktorí upravili bežecké trate v okolí našej obce. 

Michal Kukuèka
starosta obce

www.podkonice.sk

Spravodaj  ODKONICKÝPRoèník X. Február 2012Èíslo 2



Spravodaj  ODKONICKÝP Spravodaj  ODKONICKÝP 2

1) UZNESENIE ÈÍSLO 31 Z 11. ZASADNUTIA OZ V PODKONICIACH, 
    KONANÉHO DÒA 19. JANUÁRA 2012

OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO:

VZALO NA VEDOMIE:

1. 

2. diskusné príspevky poslancov

SCHVÁLILO:

1. 

2. 

Ing. Michal Kukuèka

starosta obce

kontrolu predchádzajúceho uznesenia

Plán èinnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2012 

Pracovný kalendár obecného zastupite¾stva na I. polrok 2012

3. Zmluvu na rekonštrukciu kotolne ZŠ s MŠ Podkonice 

4. Súhlas, že proces obstarávania a schva¾ovania územnoplánovacej dokumentácie

    potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie

pomer
hlasov:

V Podkoniciach, 20.1.2012

6:0:0

6:0:0

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

6:0:0

6:0:0

Február 2012

-vt-

SPOLOCENSKÁ KRONIKA

60. rokov

Lýdia Baloghová (è.d. 214)

65. rokov

Anna Turèanová (è.d. 267)

70. rokov

Elena Porubèanová (è.d. 281)
   Emília Valentová (è.d. 174)

OPUSTILI NÁS Mária Kostúrová . (è.d. 204) - 90 rokov
Mária Irena Ivanièová (è.d. 235) - 90 rokov 
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PODUJATIA

DEdinský SPOlok TURistov DUBINY Podkonice
a Obecný úrad PodkoniceVás srdeène pozývajú na

Gazdovskú Zabíjaèku,
ktorá sa koná za pomoci miestnych sponzorov už štvrtýkrát na námestí obce 11.februára 2012.

Okrem dodržania zabíjaèkovej tradície bude program rozšírený aj o ukážky výroby syra na 
salaši a debnárske umenie nášho miestneho majstra pána Ladislava Slobodníka. 

A keïže je to gazdovská zabíjaèka, musí sa odohráva� na gazdovskom dvore, kde nechýbajú 
domáce zvieratká, náèinie ale aj krásne �ažné a jazdecké kone. Tie budú zapriahnuté do voza aj 
saní, na ktorých sa budute môc� povozi� ulicami obce.

Program spestrí aj hudba miestnych muzikantov a od 12.00 hod sa pridá ¾udová muzika z 
Hrochote.

 A samozrejme na zabíjaèke nesmie osta� ani brucho prázdne. Hneï zrána to bude „zahltanec“ 
a potom peèená klobása, jaternica, kapustnica. Prelia� tiež bude èím, varené vínko èi hriatô na 
slaninke veru dodá náladu.

Takže, nech sa páèi, v sobotu 11. februára 2012 od 8.00 hod. na Gazdovskú zabíjaèku. 
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Citujeme text ku nahrávke:
„Takmer sedemdesiatroèný Ladislav Slobodník je debnár z Podkoníc. Remeslu sa vyuèil v 

škole a zaèal ho aj vykonáva�, nástup moderných materiálov v 70. rokoch minulého storoèia však 
spôsobil, že upadalo do zabudnutia.

Musel si nájs� inú prácu, pred dvadsiatimi rokmi sa však rozhodol, že opä� zaène s tým, èo 
miluje najviac. Nevyrába debny, ale sudy na víno, pálenku a koòak, gelety na bryndzu, putiry na 
kyslé mlieko, varechy na žinèicu. Salašnícky riad je jeho srdcovka.

Je síce rozèarovaný z toho, že vïaka predpisom EÚ sa už dnes žinèica na salašoch nesmie 
uskladòova� v drevených nádobách, iba sa však pousmeje a naznaèí, že baèovia sú fièúri a 
byrokracia únie s nimi nevybabre.

Debnárstvo v sebe skrýva aj prekvapenia - napríklad ohnú� „dúšky" suda predstavuje 
nieko¾kohodinový proces, v ktorom sa drevo poctivo varí, aby si s ním poradil debnársky preš. 
Všetko musí sedie� na stotiny milimetra, inak by sud tiekol. Èloveku sa až nechce veri�, že všetko 
drží bez lepidla, iba s pomocou nerezových obruèí.

Náhoda chcela, že sme prišli na návštevu v èase, keï ujko zhotovoval dar k 85. narodeninám 
profesora Štefana Nosá¾a. Všetko najlepšie.

Chcete poèu� nádhernú slovenèinu a spozna� slovíèka, ktoré sa už dnes nepoužívajú? Viete, èo 
je geleta, dúška, amerikáò, denko, modla, èo znamená zaklaga�?

Pozrite si video, lebo ako ujko Laco hovorí, o desa� až dvadsa� rokov už na Slovensku debnára 
asi nestretnete.“

Mišo Veselský TV.SME.SK

Èítajte viac: 

Radi by sme èitate¾ov nášho Spravodaja informovali, že v jednom z najbližších vydaní bude 
uverejnený èlánok o debnárskom remesle a zároveò aj o práci Ladislava Slobodníka, s ktorým 
tento èlánok pripravujeme.

Naša obec sa môže pochváli� viacerými „majstrami“ svojho remesla, ktorých prácu by sme radi 
zverejnili a dostali viac do povedomia našich obèanov. Preto v rámci našej webovej stránky 

 pripravujeme rubriku o ¾udových umelcoch. Prosíme každého, kto sa 
venuje nejakému druhu remesla, aby prispel informáciami a materiálmi o svojej práci (èlánok, 
fotografie, prípadne video atï.) zaslaním na e-mail:  alebo priamo 
správcovi webu Ing. Jaroslavovi Kostúrovi na: , prípadne sa informujte 
u starostu obce alebo Vladimíry Turèanovej.

http://tv.sme.sk/v/23176/chcete-pit-vyrobte-si-s-nami-sud.html

www.podkonice.sk

podkonice@podkonice.sk
spravodaj@podkonice.sk

KULTÚRA

CHCETE PI�? VYROBTE SI S NAMI SUD

To je názov èlánku a video nahrávky, ktorú pripravil 
redaktor TV.SME Mišo Veselský. V rámci webového 
portálu SME.SK pripravuje televízia TV.SME relácie o 
slovenskom folklóre pod názvom Nehaòte ¾ud môj. Dòa 
19.1.2012 bola uverejnená nahrávka s našim 
podkonickým debnárom p. Ladislavom Slobodníkom, 
ktorého meno a zároveò remeslo sa vïaka nej stalo 
známym už aj prostredníctvom internetu.

-vt-

Február 2012
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Malý Dežko donesie domov kávovú lyžièku a hovorí otcovi:
-"Apa, aha èo som našiel!"
Starý Dežo zreve:
-"Hneï to zahoï, veï je to mláïa lopaty!"

Záhorák je v Anglicku a rozbolia ho zuby. Ide k zubárovi, sadne do kresla, ukáže na zub a povie 
„TU“. Zubár-sadista mu v momente vytrhne 2 zuby.
Veèer sa záhorák stretne s kamarátom a pos�ažuje sa mu, èo sa mu stalo. On mu na to: 
"Jaaaj a ty nevieš, že po anglicky "TU" znamená dva? Preto ti vytrhol dva zuby." 
Pouèený záhorák ide opä� k zubárovi, sadne do kresla, ukáže na zub a povie: "TEN."

Preèo má smrtka kosu?!
Lebo nemá papiere na kombajn!

Do kníhkupectva vstúpi žena v èiernom a v ruke drží knihu "Huby okolo nás". Kníhkupec jej 
stisne ruku a hovorí: "Úprimnú sústras�, vydavate¾stvo tú chybu už opravilo!" 

Finále ligy majstrov. Chlap v stredných rokoch sedí na lavièke štadióna a mrmle:
- „22 hráèov, 50 000 fanúšikov, 55 novinárov, 500 policajtov...“
Keï to povie tretíkrát, jeden fanúšik to už nevydrží a spýta sa ho:
- Èo to tu meliete?
Ale chlap ho ignoruje a ïalej si hovorí pre seba:
- „22 hráèov, 50 000 fanúšikov, 55 novinárov, 500 policajtov a ten sprostý holub musí trafi� práve 
mòa!“

-"Nevieš, preèo Jana vyhodili z horolezeckého oddielu?"
-"Ale! Prichytili ho, ako sa vracia domov vý�ahom."

Muž ide zapnú� televízor pred futbalovým zápasom a krièí na manželku, ktorá je v kuchyni: 
-"Drahá, chceš mi ešte nieèo poveda� pred zaèatím futbalovej sezóny?"

Poslucháèi sa pýtali Sergeja Gregorovièa, ktorý práve rozprával o love v Afrike:
 „Je to pravda” - pýta sa jeden z nich  „že divé šelmy v džungli ti neublížili, keï si niesol fak¾u?”
“Ono to všetko závisí na tom” - odpovedá Sergej  „ako rýchlo ju nesieš.”

Je ve¾mi tesná hranica medzi rybárèením a postávaním na brehu vyzerajúc ako blbec. 

Na tajnej schôdzi IIHF v Helsinkách sa stretli predstavitelia národných hokejových mužstiev 
Kanady, Fínska, Švédska, USA a Ruska.
Po 4 hodinách vášnivej debaty o možných výsledkoch budúcoroèných MS dospeli k záveru, že 
keï sa od Èeska odtrhne aj Morava, tak je už aj bronz v háji.

V polèase futbalového zápasu vojde do kabíny rozhlasového reportéra tréner domáceho 
mužstva. 
- „Poèúvajte" - prihovára sa reportérovi  „nemohli by ste komentova� trochu pomalšie? Moji 
chlapci už nevládzu tak rýchlo beha�!"

Viete, ako zastaví indián kamión?
Šliapne na brzdu.

OKIENKO HUMORU

-kj-
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CESTUJEME PO SVETE

Dòa 24.1.2012 našu MŠ a ZŠ navštívili hostia Romana Turèanová a  Pablo Vazquéz Ortega.
Pútavou formou sa s nami podelili o zážitky z atraktívnej cesty osobným autom po 

pobaltských štátoch a Škandinávii.
Priblížili nám to autentickým rozprávaním, doplneným fotografiami a videami. Trasa ich cesty 

prechádzala nasledovnými štátmi: Po¾skom, Litvou, Lotyšskom, Estónskom, Fínskom, Nórskom, 
Dánskom, Nemeckom a Èeskom. Ako prvé sme si s de�mi prezerali fotky hlavného mesta našich 
severných susedov modernej Varšavy. Každá metropola pobaltských štátov zaujme návštevníka 
nieèím iným. Kým hlavné mesto Litvy - Vilnius barokovými stavbami, hlavné mesto Lotyšska - Riga 
ortodoxnými kostolíkmi a hlavné mesto Estónska - Tallin pekným prístavom. Milú atmosféru 
pobaltských štátov dotvárali aj príjemní a pohostinní ¾udia. Poèas tejto cesty naši cestovatelia 
viackrát využili lodný trajekt, prvýkrát sa ním preplavili z Tallinu do Helsínk - hlavného mesta Fínska. 
Ïalej pokraèovali po pekných a kvalitných, hoci niekedy úzkych cestách celým Fínskom až na 
sever do Laponska. Fínska krajina je prevažne rovinatá s nízkymi kopcami. Najvyšším bodom je 
Haltitunturi s výškou 1328 m nad morom. Fínsko sa nazýva aj krajinou tisícich jazier, v skutoènosti 
je ich však viac ako 180 000. Fínske jazerné oblasti sú bohaté na lesy a bažiny zaberajú ve¾kú èas� 
územia. V riekach a jazerách je ve¾ké množstvo rýb. Severná èas� Škandinávie sa nazýva 
Laponsko. Deti si vïaka fotkám vedeli predstavi� aj obydlia Laponcov - Sámov. Páèilo sa im aj sídlo 
Santa Clausa v meste na polárnom kruhu - Rovaniemi. Deti z celého sveta sem adresujú svoje 
vianoèné želania. Keï sa už raz cestovate¾ dostane až sem, väèšinou využije šancu pokraèova� 
ïalej na sever k najsevernejšiemu bodu pevninskej Európy - Nordkap (Severný Mys), ktorý sa 
nachádza v Nórsku. Táto prekrásna krajina zaujala našich cestovate¾ov èistou prírodou, fjordami, 
vodopádmi, ¾adovcami a skalnými útesmi. Najkrajší a najznámejší skalný masív Preikestolen  
nevynechá azda žiaden návštevník Nórska a naši neboli výnimkou. Jeho výška je 604 metrov nad  ..

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
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OBECNÁ KNIŽNICA

Obecná knižnica v našej obci existuje už mnoho rokov a hoci už vystriedala viac miest, stále 
zostáva vynikajúcou a lacnejšou alternatívou pri h¾adaní zábavy aj pouèenia v knihách. Knižnièný 
fond je neustále rozširovaný o nové tituly èi už z beletrie alebo odbornej literatúry. Pri nákupe titulov 
sa snažíme vychádza� v ústrety najmä žiadostiam èitate¾ov, veï sme tu pre nich.

Aby sa služby knižnice ešte zlepšili, aktualizovali sme aj knižnièný a výpožièný poriadok a pár 
nasledujúcich výòatkov z neho odpovedá na najèastejšie otázky:

Kto si môže požièa� knihu?
Služby knižnice môže registrovaný èitate¾ knižnice využíva� na základe svojho platného 

èitate¾ského preukazu.

Na aký èas si môže knihy požièa� a ko¾ko ich môže by�?
Výpožièná lehota je 60 kalendárnych dní a èitate¾ si ju môže ešte pred skonèením predåži�. 

Môže ma� vypožièaných najviac 10 dokumentov.

Ako sa evidujú vypožièané knihy?
Knižnica vedie evidenciu výpožièiek dokumentov a ich vrátenia elektronicky aj v papierovej 

forme tak, aby bola zaruèená ich preukázate¾nos� konkrétnemu èitate¾ovi.

Èo sa stane, ak knihu nevrátim?
Ak èitate¾ nevráti dokument v stanovenej lehote je povinný zaplati� pokutu pod¾a nasledovných 

pravidiel:
- po obdržaní prvej upomienky a nevrátení dokumentu do 30 dní je èitate¾ povinný zaplati� 

pokutu 5 € za upomienkovaný dokument;
- po obdržaní druhej upomienky a nevrátení dokumentu do 14 dní je èitate¾ povinný zaplati� celú 

nadobúdaciu sumu upomienkovaného dokumentu.

Ak sme neodpovedali na všetky vaše otázky, alebo vás zaujali, tešíme sa na vás v obecnej 
knižnici dvakrát týždenne v pondelok a štvrtok od 18:30 do 20:00.

Katarína Luptáková

KNIŽNICA

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

hladinou fjordu. Deti mali najväèší zážitok z rozprávania o Troloch - nórskych obroch známych z 
mýtov a legiend. Po Troloch je v Nórsku pomenovaná aj úzka cesta plná zákrut  - Trollstigen. De�om 
sa páèilo aj video so sobmi, ktoré sa vo¾ne pohybujú nielen v prírode,  ale aj na cestách, takže 
motoristi musia dáva� pozor. Cestovate¾ sa k nim môže priblíži�, ale sú plaché a nedajú sa 
pohladka�. Ak vás v tomto kúte Európy neoèarí poh¾ad na tieto krásne zvieratá, tak sa vám urèite 
nezabudnute¾ne vryje do pamäte polárna žiara - (Aurora borealis). V južnej èasti Nórska 
cestovatelia nezvyknú obís� najsilnejšie vodné víry na svete - Saltstrau-men. Tieto víry sa 
nachádzajú medzi dvoma fjordami. Rozprestierajú sa v dåžke 3 km a v šírke 150 m. Len �ažko sa 
naši cestovatelia lúèili s Nórskom a trajektom sa preplavili do Dánska, kde si prezreli hlavné mesto 
Kodaò. Je to mesto plné cyklistov. Z Dánska bolo už len „na skok“ do Nemecka, kde bol zastávkou 
našich cestovate¾ov Berlín a jeho návštevníkmi známe zastávky - Berlínsky múr, Brandenburská 
brána èi Alexanderplatz. Plní dojmov a zážitkov sa  cez susednú Èeskú republiku dostali po 52 
dòoch a absolvovaní 10 500 km domov na Slovensko. Besedu ukonèili sladkou odmenou pre deti 
za ich trpezlivos�.

Alena Turèanová, uèite¾ka MŠ
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ŠPORT

PODKONICKÁ SÁNKOVAÈKA

V poslednú januárovú sobotu sa konali sánkárske preteky po ceste dolu z Plieš. Sú�ažili hlavne 
mládežníci z našej obce. V dvojkolových pretekoch im napokon vyfúkol ví�azstvo Jaroslav Krajan 
zo Slovenskej ¼upèe, na stupni ví�azov boli ešte Erik Styk a Ondrej Oèenáš s Martinom Barlom.

-mk-
foto: Ing. Igor Slobodník

FUTBAL

Futbalový klub Podkonice oznamuje svojim èlenom a priaznivcom, že dòa 25. februára v 
sobotu o 19. hodine sa v pohostinstve Zorka uskutoèní výroèná èlenská schôdza futbalového 
klubu v Podkoniciach. Vedenie futbalového klubu sa teší na stretnutie èlenmi a sympatizantmi 
futbalu v Podkoniciach 
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ŠPORT

LYŽOVANIE - OBROVSKÝ SLALOM NA PLEŠIACH

V sobotu 21. januára priaznivci lyžovania Podkonických Plieš usporiadali preteky v obrov-
skom slalome o putovný pohár vlekárov. Vynikajúce podmienky  prilákali množstvo štartujúcich, 
pre ktorých bolo pripravené obèerstvenie, ceny  a pre všetkých prítomných výborná atmosféra. 
Preteky odštartovali naše najmenšie deti na všelièom možnom, na èom sa dá šmýka� dolu kopcom 
a potom sú�ažili lyžiari pod¾a jednotlivých kategórií. Organizátori pripravili skvelé trate a výborné 
podujatie.

Výsledky pod¾a kategórií: 

Deti: 1. Erik Styk
         2. Timea Barlová

Mladšie dorastenky: 1. Janette Barlová
                                      2. Beáta Slobodníková
                                      3. Zuzana Bobáková

Staršie dorastenky: 1. Lýdia Turèanová
2. Miroslava Barlová

Muži do 35 rokov: 1. Martin Bobák
2. František Barla
3. Róbert Patráš

Muži od 35 do 50 rokov:  1. Jozef Slobodník
                                           2. Jozef Kuneš
                                           3. Jaroslav Barla

Muži nad 50 rokov: 1. Peter Slobodník 
                                     2. Dušan Homola
                                     3. Ivan Oèenáš

Celkové ví�azstvo s najlepším èasom a putovný pohár vlekárov si odniesol Martin Bobák. 

-mk- 
foto: Janka Šípková



20.2.

21.2.

22.2.

23.2.

24.2.

25.2.

26.2.

1. PÔSTNA NEDE¼A

20. 2. 2012 - 26. 2. 2012

18.00 - Sv. Petra Damianiho, biskupa

+ Matilda a František Jamrich
a Jozef Oršula

27.2.

28.2.

29.2.

1.3.

2.3.

3.3.

4.3.

2. PÔSTNA NEDE¼A

27. 2. 2012 - 4. 3. 2012

18.00 - féria

18.00 - féria

18.00 - POPOLCOVÁ STREDA

+ Stanislav, rodièia Patrášovci
a Gregorovci

18.00 - féria

18.00 - féria

+ rodièia Margita a Jozef Turèan

+ Mária Patrášová,
dcéry Mária a Alžbeta

7.30 - féria

+ Anna a Ján Pe�ko,
Veronika a Viliam Flaška

+ Mária Kostúrová

7.30 - féria

18.00 - féria

+ rodièia Júlia a František Slobodník,
st. rodièia a sestra Lýdia

18.00 - féria

+ Ivan Kostúr

9.00
Za všetkých farníkov

FARSKÉ  OZNAMY

13. 2. 2012 - 19. 2. 2012

13.2.

14.2.

15.2.

16.2.

17.2.

18.2.

19.2.

18.00 - féria

18.00 - féria

+ Mária a Jozef Kukuèka

7. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ

+ Július, Irena a rodièia

7.30 - Panny Márie v sobotu

18.00 - féria

Za Božiu pomoc pre rodinu

18.00 - Sv. Cyrila a Metoda, patr. Európy

+ Helena a Valentín Ivaniè

+ Mária a Anton Tonkoviè a syn Jozef

9.00
Za všetkých farníkov

Jozef Kuneš, farár

5.3.

6.3.

7.3.

8.3.

9.3.

10.3.

11.3.

3. PÔSTNA NEDE¼A

5. 3. 2012 - 11. 3. 2012

18.00 - féria

18.00 - féria

18.00 - féria

+ Anna a Vladimír Oèenáš,
ich rodièia a st. rodièia

18.00 - féria

+ Jozef Kostúr, dcéra Marta
a brat Emil Bittner

+ Helena a Ondrej Kostúr a deti

9.00
Za všetkých farníkov

7.30 - féria

Na úmysel

+ Ondrej Nemèok (2. výroèie)

Spravodaj  ODKONICKÝP Február 2012Spravodaj  ODKONICKÝP

9.00
Za všetkých farníkov

+ Mária, Matúš, brat Ján a manželka

+ ¼udmila a Ondrej Gonšenica,
Terézia a Štefan Pavlák

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA - Každý štvrtok po sv. omši
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