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MILÍ SPOLUOBÈANIA,

na Hromnice v sobotu sa v našom kultúrnom dome uskutoènil Prvý reprezentaèný 

podkonický bál. Zhodnotenie jeho priebehu nechávam na iných, no z tohto miesta by som chcel 

oceni� tých ¾udí, ktorí síce boli na plese ale sa nezabávali, pretože robili všetko preto, aby sme sa 

my zabáva� mohli. Okrem úèinkujúcich patrí obrovské poïakovanie rodinnej firme Zvarík s.r.o. (kto 

nevie a nepozná tak od Futusov), ktorí zabezpeèovali výbornú stravu a tiež nádhernú výzdobu 

stolov a stolièiek. Ïakujem aj kolektívu obsluhujúcich dám, ktoré nachodili kilometre s taniermi èi 

pohármi i všetkým, ktorí sa podie¾ali na organizácii bálu.

Túto sobotu nás èaká pod organizaènou taktovkou DeSpoTur Dubiny Gazdovská zabíjaèka. 

Pozvánku prikladáme vo vnútri èísla. Osobne sa teším na  stretnutie s vami pri dobrotách, ktoré pre 

nás pripravia. Sprievodnou akciou zabíjaèky je výstava debnárskeho majstra Ladislava 

Slobodníka „A ja som z Podkoníc debnár“, ktorá bude sprístupnená v kultúrnom dome, kde budeme 

môc� obdivova� zruènos� a šikovnos� nášho majstra.

Tí, ktorí chodievate na Pleše ste si iste všimli, že v chatovom zariadení je nový nájomca. Po 

tom, èo došlo ku ukonèeniu nájomného vz�ahu s predchádzajúcim nájomcom bola vyhlásená 

verejná obchodná sú�až. Do nej sa prihlásil len jeden jediný záujemca, firma NERA S s.r.o., s ktorou 

sme uzavreli nájomnú zmluvu. Verím, že spolupráca s touto spoloènos�ou bude osožná pre širokú 

verejnos� h¾adajúcu oddych v areáli na Plešiach.

Ing. Michal Kukuèka

starosta obce

18.2.

19.2.

20.2.

21.2.

22.2.

23.2.

24.2.

2. PÔSTNA NEDE¼A

18. 2. 2013 - 24. 2. 2013

18.00 - féria

+ rodièia Vrábovci a zosnulí z rodiny

25.2.

26.2.

27.2.

28.2.

1.3.

2.3.

3.3.

3. PÔSTNA NEDE¼A

25. 2. 2013 - 3. 3. 2013

18.00 - féria

18.00 - féria

18.00 - féria

+ starí rodièia Júlia a Ján Kostúr a deti,
Mária a Ján Oèenáš a deti

18.00 - féria

18.00 - féria

Poïakovanie a prosba o Božie
požehnanie pre rodinu Kostúrovú

+ rodinu Oèenášovú

7.30 - féria

+ Mária a Jozef Kukuèka

Za ženy
modliace sa prístrešie u Slobodníkov

7.30 - féria

18.00 - féria

+ Lýdia Budajová

18.00 - Katedra sv. Petra, apoštola

Za ženy
modliace sa prístrešie u Turèanov

9.00
Za všetkých farníkov

FARSKÉ  OZNAMY

11. 2. 2013 - 17. 2. 2013

11.2.

12.2.

13.2.

14.2.

15.2.

16.2.

17.2.

1. PÔSTNA NEDE¼A

Na úmysel

7.30 - féria

9.00
Za všetkých farníkov 

Jozef Kuneš, farár
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9.00
Za všetkých farníkov

www.podkonice.sk
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+ Anna a Július Flaška

+ Mária a Jozef Homola a deti

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA - Každý štvrtok po sv. omši

Február 2013

4.3.

5.3.

6.3.

7.3.

8.3.

9.3.

10.3.

4. PÔSTNA NEDE¼A

4. 3. 2013 - 10. 3. 2013

18.00 - féria

18.00 - féria

18.00 - féria

Poïakovanie a zdravie a Božiu pomoc
pri jubileu 90 rokov

+ rodièia Kornélia a Jozef,
syn Jozef a rodièia

7.30 - féria

+ rodièia Štefan a Valéria

9.00
Za všetkých farníkov

+ z rodiny Flaškovej a Pe�kovej

18.00 - féria

+ Ondrej Nemèok

18.00 - féria

+ Veronika a Viliam Patráš a deti

18.00 - POPOLCOVÁ STREDA

+ Angela Ladislav, syn Dušan, 
ostatná rodina

18.00 - féria

+ Helena a Valentín Ivaniè

18.00 - féria

+ Emília a Martin Šajban
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1) DANE A POPLATKY
Po zmenách v legislatíve sa daò z nehnute¾nosti, poplatok za komunálny odpad a daò za psa sa 

bude vybera� spolu po spracovaní údajov. Termín oznámime v spravodaji i v miestnom rozhlase.

2) ÚDRŽBA CHODNÍKOV
Upozoròujeme obèanov, že pod¾a platných zákonov sú majitelia nehnute¾ností zodpovední za 

èistenie  a údržbu chodníkov pri¾ahlých k nehnute¾nostiam. Chápem, že snehovej pokrývky je ve¾a 
a z cesty sa odhàòa na chodníky, ale  je potrebné ich vyèisti� aspoò v miestach ako sú nepreh¾adné 
zákruty alebo nebezpeèné miesta.

3) CESTA DO PRIECHODU
Taktiež chcem upozorni� a poukáza� na problém cesty medzi našou obcou a Priechodom. Hoci 

sa snažíme spolu s kolegami z Priechodu udržiava� túto cestu v zjazdnom stave, treba pamäta�, že 
táto je len úèelovou komunikáciou a každý na òu vstupuje na vlastné riziko. 

4) MASÉRKA
Oznamujeme obèanom, že každú stredu od 17.00 do 20.00 hod. je možné využi� služby 

masérky v priestoroch Obecného úradu Podkonice. Nahlási� sa môžete na obecnom úrade, kde 
vám budú poskytnuté bližšie informácie.

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

Február 2013 Február 2013

-mk-

5) UZNESENIE ÈÍSLO 39 Z MIMORIADNEHO ZASADNUTIA OZ V PODKONICIACH, 
    KONANÉHO DÒA 24. JANUÁRA 2013

OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO SCHVÁLILO:
1. Súhlas, že proces obstarávania a schva¾ovania  územnoplánovacej dokumentácie 
    potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie                                                                                                         

pomer
hlasov:

V Podkoniciach, 24.1.2013

6:0:0

VAŠE PRÍSPEVKY.
POÏAKOVANIE

Milí spoluobèania, chcela by som sa vám zo srdca poïakova� za vaše príspevky na zbierku, 
ktorá sa uskutoènila v dòoch od 21.decembra 2012 do 4.januára 2013 na podporu pani Hruškovej. 
Spolu sme vyzbierali sumu 345 €, ktorú som odovzdala pánovi starostovi a niektorí z vás venovali 
mne 12 €.

Náš ve¾ký misionár lásky Mgr. Marián Kuffa zo Žákoviec hovorí:
"Milujte ¾udí takých, akí sú. Èím menej si to zaslúžia, tým viac ich milujte! Nemilujte ich pod¾a 

ve¾kosti ich zásluh, ale pod¾a ve¾kosti ich potrieb! "
V posledných rokoch sa na Slovensku v našich mestách a dedinách dvíha pred našimi zrakmi 

dym "bielej Afriky." Verím však, že keï niekedy spolu urobíme aj takýto malý skutok lásky, tento dym 
bude slabnú� a snáï si náš Pán všimne našu lásku a všetkých tu v Podkoniciach v budúcnosti 
ochráni od akejko¾vek duchovej èi telesnej biedy.

Za vašu pomoc èloveku v núdzi ešte raz ïakuje Iveta
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FAŠIANGY

Plesy, masky, karnevaly, zábavy, ale aj pochú�ky ako sú šišky, fánky, chrapne èi pampúchy - to 
všetko patrí k práve prebiehajúcemu fašiangovému obdobiu, ktoré skonèí popolcovou stredou. 
Táto pripadá tento rok na 13. februára 2013.

K príjemnej fašiangovej pohode a ku káve prinášame recepty na pampúchy a chrapne:

Pampúšky:
1kg preosiatej hladkej múky, 500 ml mlieka, 2 KL soli, 1PL šmalcu a 2 žåtky.
Kvások: 150 ml teplej vody, 1 kocku droždia, 4 KL cukru.
Suroviny s vykysnutým droždím dobre vymieste, aby vzniklo vláène cesto. Na teplom mieste 

nechajte vykysnú�. Na višpréte rozva¾kajte, vykrojte pohárom kolieska alebo pokrájajte na štvorce. 
Možno ich plni� lekvárom alebo makom. Vypražte v horúcej masti (oleji).

Pampúšky è. 2
1/2 kg polohrubej múky, 100 ml oleja, 1 kocku droždia (rozmrvi�), 1 vanilkový cukor, so¾.
Všetky prísady nasypte do misky a zalejte 3 dcl horúceho mlieka. Vypracujte cesto a nechajte 

vykysnú�. Rozva¾kajte a vykrojte pohárom kolieska. Vypražte v horúcom tuku (oleji).

Vychladnuté pampúchy posypeme zmiešaným práškovým a vanilínovým cukrom. Povrch 
natrieme zriedeným lekvárom alebo snehovou penou.

Chrapne
Z vajíèka a hrubej múky zamieste mäkšie cesto, vyva¾kajte na hrubšie a pokrájajte. Do 

každého 8x8 cm štvorca urobte 2-3 šikmé zárezy. Vypražte v rozpálenej masti do tmavo èervena a 
na tanieri posypte práškovým cukrom s vanilkou.

Dobrú chu� !

(Zdroj - kniha: „Ofúkané recepty starých materí“ - Mária Èemanová, rod. Mojžišová)
-vt-

VARÍME A PECIEME

NOHEJBALOVÝ TURNAJ

V sobotu pred sviatkom Troch Krá¾ov sa v 
telocvièni základnej školy uskutoènil tradièný 
trojkrá¾ový nohejbalový turnaj. Osem trojíc 
rozdelených do dvoch skupín bojovalo o ví�aza. Vo 
ve¾mi dobrej a priate¾skej atmosfére sa zdalo, že  
postupovými predpokladmi zamieša najmladšie 
mužstvo, ktoré sa oèividne zlepšilo, ale nakoniec 
im postup unikol a do semifinále sa prebojovali 
tradièní úèastníci závereèných bojov. V semifinále 
sa opakoval priebeh vlaòajšieho turnaja, keï sa vo 
finále stretli mužstvá CASE IN a M&M&M. A aj 
finále skonèilo tak ako rok predtým a ví�azom 
trojkrá¾ového turnaja sa stal tím obhajcov 
M&M&M. 

-mk-

ŠPORT

M&M&M

CASE IN

Ing. Michal Kukuèka
starosta obce

-jg-
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SPOLOCENSKÁ KRONIKA

60. rokov

¼ubomír Flaška (è.d. 251)
   Elena Bittnerová (è.d. 230)

50. rokov

Mária Valentová (è.d. 345)

Samuel Slanèík (è.d. 143)
NARODENÉ

DETI

55. rokov

Emília Gregorèoková (è.d. 221)

65. rokov

Mária Šusteková (è.d. 301)

75. rokov

Emil Šajban  (è.d. 271)
   Ondrej  Krajèí  (è.d. 123)
      Eleonóra Patrášová  (è.d. 298)

80. rokov

Mária Fojtíková (è.d. 73)
   Elena Šípková (è.d. 249) 

70. rokov

Ondrej Kostúr (è.d. 215)
   Ján Slobodník (è.d. 292)
      Jozef Slobodník (è.d. 71)

-vt-
OPUSTILI NÁS Mária Oèenášová (è.d. 180) - 86 rokov

Milí spoluobèania, 

chcem sa vám poïakova� za vaše príspevky v minulom roku. Len vïaka nim sme mohli 
podpori� niektoré podujatia, ktoré sa v našej obci uskutoènili. Obecný úrad nám tento rok kvôli 
nedostaku finanèných prostriedkov neposkytol dotáciu, takže vaše príspevky boli jediným príjmom. 
Ešte raz vám ïakujeme a aj tento rok pri podávaní daòových priznaní na nás nezabudnite.

 Príjmy za rok spolu: 578,08 €

Výdavky spolu: 578,08 € (upravené)

Rozpis výdavkov:
65,00 € bankové poplatky
53,80 € notárske poplatky
51,50 € Mikulášske balíèky pre deti
34,68 € režijné náklady - upravené, (skutoèné 39,99 €)
11,00 € príspevok na volejbalový turnaj Brusno

212,10 € príspevok stolnotenisový oddiel Podkonice
150,00 € príspevok na Rozprávkové hry ZŠ Podkonice - upravené, (skutoèné 215,49 €)

Katarína Bobáková

SPOLOK PODKONICAN

2%

Február 2013 Február 2013

Jaromír Oèenáš & Mariana Gajdošová - 1.2.2013 - Slov. ¼upèa
UZAVRELI

MANŽELSTVO
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Vážení spoluobèania, 

dovo¾te mi informova� vás o súèasnom stave v Dobrovo¾nom hasièskom zbore v Podkoniciach. 
Dòa 2.2.2013 sa za úèasti 22 èlenov DHZ, starostu obce a delegáta Okresného výboru DPO SR 

v Banskej Bystrici v priestoroch pohostinstva Zorka uskutoènila výroèná èlenská schôdza DHZ v 
Podkoniciach, ktorej hlavnými bodmi boli:

- prerokovanie správy predsedu o èinnosti DHZ za rok 2012 
- správa o hospodárení v DHZ za rok 2012
- plán hlavných úloh DHZ pre rok 2013.

Azda najdôležitejším bodom programu výroènej èlenskej schôdze bola vo¾ba nového výboru 
Dobrovo¾ného hasièského zboru v Podkoniciach po tom, èo na svoje funkcie rezignovali Martin 
Oèenáš (predseda), Ing. Martin Valent (tajomník a finanèný hospodár) a v neposlednom rade aj Ing. 
Juraj Kostúr (velite¾). Dôvodmi pre odstúpenie boli nedostatok vo¾ného èasu popri svojom štúdiu 
resp. zamestnaní, avšak tým závažnejším, bola nezhoda s Obecným úradom v predstave o 
fungovaní Dobrovo¾ného hasièského zboru. 

Vzh¾adom na fakt, že do týchto funkcií sa neprihlásil žiadny kandidát, ktorý by mal záujem vies� 
Dobrovo¾ný hasièský zbor v našej obci, je jeho ïalšie fungovanie nejasné. Uvedenú situáciu však 
bude nutné rieši�, nako¾ko pod¾a §15 odsek b) zákona NR SR è. 314/2001 Z.z. o ochrane pred 
požiarmi je hasièský zbor nutnou súèas�ou obce.

Na záver by som chcel z tohto miesta v mene odstupujúcich èlenov výboru úprimne poïakova� 
všetkým funkcionárom organizácií, sponzorom, ako aj iným sympatizantom dobrovo¾ných hasièov, 
s ktorými sme poèas vykonávania našich funkcií spolupracovali.

Martin Oèenáš a kolektív DHZ 

DOBROVOLNÝ HASICSKÝ ZBOR
,

OKIENKO HUMORU

- Aký je rozdiel medzi traktorom a mrazom?
- Keï vám prejde po chrbte mráz, dá sa to vydrža�.

- Ktoré zviera je najprítulnejšie?
- Pytón. Keï objíme èloveka, do smrti ho nepustí.

- Èoho sa najviac bojí krtko?
- Betónu.

- Predstav si, èo sa stalo! Pa¾o išiel pracova�!
- Vedela som, že za peniaze je všetkého schopný.

Eskimák, Rus a Maïar skúšajú, kto dlhšie vydrží v mraznièke. Ide Maïar, vydrží dve hodiny. Ide 
Rus, vydrží tri hodiny. Ide Eskimák, vydrží deò, dva, tri... Otvoria ho a Eskimák hovorí:
- Zavrite, �ahá.

- Kto je najmúdrejší na svete?
- Zápalka. Má síce malú hlavièku, ale ako jej to páli.

-jk-
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POZVÁNKA ÈLENOM BÝVALÉHO DETSKÉHO PIONIERSKEHO SÚBORU Z r. 1954-1958

Milí rodáci,
pozývam vás na seniorské retrostretnutie súborníkov,

ktoré sa uskutoèní v nede¾u

10. februára 2013 o 16.00 hod. v „starej škole“
(Fašiange sa krátia - ešte nie je pôst, aby si aj seniori mohli zanôti� èi zacifrova�)

Detský pioniersky súbor v Podkoniciach založil uèite¾ Alfonz Mojžiš 10. 2. 1954, nacvièoval ho a 
viedol až do r.1958. Za 4 roky pilného cvièenia, driny, radosti aj zábavy deti absolvovali 100  
vystúpení po celej Èeskoslovenskej republike (Banská Bystrica, Hradec Králové, Nová Paka, 
Praha, Východná, Korytnica, Tatry, Rimavská Sobota, Krupina… a všetky susedné èi okolité 
dediny). Spoznávali iné móresy aj svoju krásnu domovinu. Každý èlen dostal o svojom úèinkovaní 
diplom s presnou evidenciou, kde vystupoval. Náš súbor bol ozajstnou lastovièkou,  bol jedineèný a 
absolútne sebestaèný - muzika, spev, tanec. V súbore úèinkovalo najskôr len pár muzikantov, no 
postupne rodièia prihlasovali ïalšie detváky a súbor sa rozrastal. Najväèší problém bol, že 
nacvièení 18-roèní chlapci - muzikanti èi speváci, museli ako regrúti narukova� na vojenèinu, a nie 
vždy sa podarilo nájs� adekvátnu náhradu.

Vlasy nám už obeleli, zuby vypadali, nôžky o�aželi ale nezabudnute¾né spomienky zostali. 
Èasu máme habadej, nuž spomínajme, ako sme pred 59. rokmi žili a èo sme vo vo¾nom èase bez 
televízie, auta, poèítaèa èi mobilu dokázali robi�. Na stretko vrelo pozývam aj tých, na ktorých som 
možno zabudla, lebo nie sú na  fo�kách.

Chýba� nebudú ani dvorní harmonikári: Fero Slobodník-Malina, Milan Barla-Zufalceje a 
zavàzgne aj môj brat Miloš Mojžiš-Školeje. Aby sme od hladu nepomreli, dohodnime batôžkovô. Ak 
máte nazvyš, doneste èoko¾vek v menšom množstve (len sebe a jednému susedovi) a ve¾aaaa 
spomienok. Do polnoci schosnujeme.

M. Èemanová, rod. Mojžišová-Školeje

Menoslov muzikantov aj s typickým podkonickým prímením:
Z¾ava 1. rad: Zlatica Barlová Paleje-husle, Ján Slobodník Chujaveje-husle, Miloš Gregorèok Slivkeje-primáš, 
Miloš Mojžiš Školeje-harmonika, Ján Mojžiš Školeje-husle, Anna Barlová Zufalceje-husle, Marta Barlová 
Zufalceje-cimbal 
V pozadí: zakladate¾ a vedúci súboru Alfonz Mojžiš, Jozef Patráš Janeje, Kamil Oèenáš Kuriceje-basa

   Uznesenie è. 1: 
Vzh¾adom k nedostatkom uvedeným v slabých stránkach vypracova� metodiku pravidelného 

získavania spätnej väzby s cie¾om zis�ova� názory rodièov na prácu školy a materskej školy a 
identifikova� ich prípadné požiadavky a potreby. Po realizácii a vyhodnotení prieskumu následne s 
výsledkami oboznámi� zamestnancov školy, ako aj rodièov a po vzájomnej diskusii navrhnú� a 
priebežne dohliada� na realizáciu možných riešení. 

Zodp.: Rada školy. 
Termín: do konca apríla 2013. 

Uznesenie è. 2: 
Rada školy žiada starostu obce o vypracovanie analýzy financovania školy, ako aj o analýzu 

možného vývoja s oh¾adom na poèty žiakov. Zároveò žiada starostu, aby ju s uvedenou analýzou 
oboznámil v najbližšom možnom termíne. 

Zodp.: Starosta obce Podkonice. 
Termín: najbližšie stretnutie - v stredu 6. februára 2013 o 18:00 hod. 

Uznesenie è. 3: 
Zverejòova� zápisnice zo zasadnutia Rady školy pomocou webovej stránky 

www.nasepodkonice.sk, prípadne (v skrátenej podobe) aj v miestnom informaènom èasopise 
Podkonický spravodaj. 

Zodp.: Starosta obce Podkonice, Rada školy. 
Termín: priebežne. 

Uznesenie è. 4: 
Zástupcovia Rady školy žiadajú starostu, aby v dostatoènej miere informoval Radu školy o 

všetkých záležitostiach, ktoré sa týkajú chodu školy a jej financovania. 
Zodp.: Starosta obce Podkonice. 
Termín: priebežne. 

Návrh è. 1: 
Nako¾ko rodièia, ani širšia podkonická verejnos�, nepoznajú systém financovania ZŠ s MŠ 

Podkonice, navrhujeme pripravi� prezentáciu systému financovania a súèasného rozpoètu školy a 
následne s òou oboznámi� obidve cie¾ové skupiny na verejnom zasadnutí.

Zápisnicu vypracovala: Mária Zátrochová
v plnom znení ju nájdete na www.NasePodkonice.sk

OZNAM

Základná škola s materskou školou ïakuje všetkým šikovným a ochotným Podkonièanom, 

ktorí prispeli svojimi vianoènými výrobkami k pestrosti Vianoèných trhov. Zároveò ïakujeme 

všetkým návštevníkom, ktorí podporili našu školu dobrovo¾ným finanèným príspevkom.

Finanèný vý�ažok v sume 155,- EUR sa použil na zakúpenie uèebných pomôcok.

ÏAKUJEME

ZÁKLADNÁ ŠKOLAKULTÚRA
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Fašiangovníci 
Z¾ava 1. rad: Miloš Gregorèok Slivkeje, Milan Svrèina Zavodeje, Ján Mojžiš Školeje, Ivan Švihla Mucheje, 
Ondrej Kostúr Martinceje, Ján Slobodník Chujaveje
Z¾ava 2. rad: Ján Kostúr Hajdúcheje, Miloslav Mojžiš Školeje, Martin Turèan Valacheje,
Jozef Slobodník Mäsiareje, Martin Slobodník Svrèinkeje, Ivan Kostúr Kostúreje, Kamil Oèenáš Kuriceje
Z¾ava 3. rad: Marian Patráš Mäsiareje z vàšku, Martin Gregor Šušneje, František Slobodník Malineje, Ján 
Ivaniè Chabaneje, Ján Nemèok Mièudeje, Martin Vráb Piláreje, Jozef Ivaniè Mäsiareje z vàšku

Dievèenská skupina
Z¾ava 1. rad: Ružena Styková, Marta Ivanièová Mäsiareje z vàšku, Mária Nemèoková Mrvíkeje, Mária Barlová 
Hodináreje, Mária Mojžišová Školeje, Emília Barlová Ivaneje Ondrova, Anna Ivanièová Valentova Soboníkeje, 
Viera Jamrichová Chronkeje, Mária Flašková Zachareje, Marta Kostúrová Gileje 
Z¾ava 2. rad: Soòa Bocková Pekáreje, Anna Kuffová Flaškeje, Mária Barlová Ivaneje Ondrova, Anna Kostúrová 
Husáreje, Mária Budajová Ondriašeje, Anna Kòažková, Jozefína Šajbanová Slivkeje, Marta Barlová Ïurova 
Ivaneje, Božena Stanková Barbaseje alebo Ružena Barlová Paleje, Emília Ivanièová Šinkeje 
Z¾ava 3. rad: Anna Barlová Zufalceje, Ružena Stanková Michalkeje, Anna Flašková Gregáneje, Mária 
Ivanièová Petreje, Zlatica Kme�ová Rácikeje, Eva Švihlová Mucheje, Marta Barlová Zufalceje, Marta Ivanièová 
Soboníkeje Pa¾ova 
Z¾ava posledný rad: Anna Kremnická, Želmíra Randová Staneje, Helena Turèanová Petreje, Viera Barlová 
Hodináreje, Mária Slobodníková Petreje, Františka Budajová Ondriašeje, Zlatica Barlová Paleje
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iniciova� zmysluplnú diskusiu o tom, ako si zachova� našu školu.
Veríme, že toto je zaèiatok nového trendu a že spoloènými silami sa naplnia jednotlivé body 

uvedené v závere zápisnice, ktoré boli sformulovali do finálnej podoby v užšom kruhu po stretnutí. 
Èaká nás ešte ve¾a práce, no ak vytrváme, na konci je sladká odmena v podobe životaschopnej 
školy plnej šikovných detí.

Zo zápisnice vyberáme: 

Rodièia a pedagógovia spoloène pomenovali a prediskutovali silné a slabé stránky ZŠ s MŠ 
v Podkoniciach. 

Silné stránky: 
- škola rodinného typu (rodinná povaha vz�ahov žiak - žiak, uèite¾ - žiak), 
- príjemné vyuèovacie prostredie domáckeho charakteru, 
- udržanie kamarátskych väzieb zo škôlky medzi rovesníkmi v obci, 
- rodièia poznajú osobne uèite¾a (rodièia vedia, komu zverujú die�a), 
- lepší doh¾ad nad prácou uèite¾a, možnosti využitia individuálneho prístupu na vyuèovaní, 
- úzka spolupráca medzi ZŠ a MŠ, 
- priebežne sa zlepšujúce vybavenie ZŠ (telocvièòa, bežky, poèítaèe, notebook, web-kamera, 

fotoaparát, atï.), 
- rodièia nemusia zabezpeèova� odvoz a dovoz die�a�a do vzdialenej školy, 
- vzh¾adom k rodinnému charakteru výuèby a úzkym sociálnym väzbám si die�a prirodzene 

osvojuje hodnotový systém, vníma vzory v podobe starších spolužiakov (prípadne sa uèí 
pomáha� mladším a neskúsenejším), zároveò dochádza k prirodzenému rozvoju 
emocionálnej inteligencie. 

Slabé stránky: 
- nedostatoèná komunikácia s rodièmi (rodièia nie sú dostatoène informovaní o podstatných 

zmenách týkajúcich sa školy, ako sú napr. personálne zmeny), 
- pedagógovia nekomunikujú zo všetkými rodièmi rovnako, ale pod¾a sympatií, 
- vyjadrenie nespokojnosti s tým, že našu školu v minulosti navštevovali aj integrovaní žiaci s 

agresívnymi prejavmi, 
- neúèas� starostu na celých zasadnutiach - ZRPŠ, Rady školy, odchod v priebehu stretnutia, 

ktorý je vnímaný ako nedostatoèný záujem o dianie školy (zároveò je však potrebné zdôrazni�, 
že starosta spolu s obecným zastupite¾stvom školu finanène podporujú aj napriek vysokej 
finanènej nákladnosti), 

-uèitelia (ZŠ aj MŠ) nedostatoène zis�ujú spätnú väzbu na svoju prácu, nevedia tak 
identifikova�, èo je potrebné zmeni� - rodièia zároveò majú pocit, že nie sú v dostatoènej miere 
vypoèutí. 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

DISKUSIA O BUDÚCNOSTI NAŠEJ ŠKOLY

Z iniciatívy jedného  z rodièov detí našej ZŠ s MŠ pána Martina 
Hrušku sa v stredu 30. januára na Obecnom úrade v Podkoniciach stretli 
zástupcovia Rady školy spolu so starostom obce, ako aj zamestnanci 
školy, škôlky a rodièia školákov a budúcich prváèikov. Spoloène boli 
prediskutované otázky týkajúce sa budúcnosti ZŠ s MŠ v Podkoniciach.

Situácia, kedy obec dotuje prevádzku školy znaènou èas�ou zo 
svojho rozpoètu nie je dlhodobo udržate¾ná a ohrozuje ïalšiu existenciu 
školy aj škôlky. Preto sa p. Hruška, ako rodiè jednej zo školáèok pokúsil 

KULTÚRA
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NOVÉ NA www.NasePodkonice.sk

Najnovšie príspevky na www.NasePodkonice.sk:

- Túlavý pes / autor: Vladimíra Turèanová
- Farské oznamy 14.-20.1.2013 / Jozef Kuneš
- Pleše 2.januárový víkend / Michal Vráb
- Zmena otváracích hodín v COOP Jednota / Jaroslav Kostúr
- Muzikoland / Zuzana Polónyová
- Farská pú� do Svätej Zeme / Vladimíra Turèanová
- Pozvánka na víkendovú lyžovaèku / Martin Barla
- Zápis do 1. roèníka / Jaroslav Kostúr
- Podkonický bál / Jana Gregorová
- Stretnutie èlenov bývalého detského súboru / Štefan Èeman
- Farské oznamy 21.–27.1.2013 / Jozef Kuneš
- Zábava na svahu už tento víkend… / Martin Barla
- Rokovania obecného zastupite¾stva / Michal Vráb
- Málotriedka – plnohodnotná alternatíva ... / Martin Hruška
- Noèná januárová idylka / Michal Vráb
- Môj sen sa stal skutoènos�ou – JARDA ŽÍDEK prijal moje pozvanie / Jana Šípková
- Budúcnos� našej ZŠ s MŠ? / ¼ubo Turèan
- Farské oznamy 28.1.–3.2.2013 / Jozef Kuneš
- A ja som z Podkoníc debnár / Michal Vráb
- Gazdovská zabíjaèka / Michal Vráb
- Polroèné prázdniny na snehu / Martin Barla
- Podkonice obrazom - január / Dušan Koctúr
- Diskusia o budúcnosti našej školy / Martin Hruška
- Hromnice / Dušan Koctúr
- Správa z Výroènej èlenskej schôdze DHZ Podkonice / Juraj Kostúr
- Fašiangový priešmäk / Jana Šípková
- Farské oznamy 4.2.–10.2.2013 / Jozef Kuneš
- Podkonický bál - fotogaléria / Igor Slobodník

Najnovšie príspevky vo fóre:

- Chodník od dolnej k strednej zastávke

Team NasePodkonice.sk

Webkamera Pleše

Vïaka iniciatíve vlekárov a 
rokovaniu medzi Gulamedia s.r.o. a 
Webra system s.r.o. bola dòa 29. 
j a n u á r a  2 0 1 3  n a  s t r á n k e  
w w w . N a s e P o d k o n i c e . s k  
ak t i vovaná  webkamera  na  
Plešiach. Zábery z webkamery sa 
automaticky aktualizujú raz za 
hodinu.

JARDA ŽÍDEK A NEBÍÈKO V PAPU¼KE V PODKONICIACH

Ten, kto ma aspoò trošku pozná vie, že mám zá¾ubu vo varení a peèení. Každý správny kuchtík 
má svoj vzor alebo spriaznenú dušu, ktorá ho motivuje k skúšaniu, h¾adaniu ïalších obyèajno-
neobyèajných receptov. Môj „kuchtík – inšpirátor“ je Jarda Žídek. Kto ho nepozná, snáï mu nieèo 
napovie jeho relácia NEBÍÈKO V PAPU¼KE, ktorú môžete sledova� na STV 1 každú sobotu o 18.25 
hod.

Ešte v júni 2011 som po zhliadnutí relácie sadla za PC a napísala list tvorcom relácie. A èuduj sa 
svete v januári mi volala produkcia, èi moje POZVANIE stále platí. Taká som bola š�astná, že vybrali 
práve môj list…mimochodom písanie takýchto listov mi ide vcelku dos� dobre, pretože zatia¾ ma 
vždy všade vybrali :-) , uverejnili už nieko¾ko mojich kuchárskych príspevkov nielen v slovenských, 
ale aj v èeských èasopisoch.

Nakrúcanie trvalo od 9.00 do 21.00 hod. a musím poveda�, že to bola fuška, hlavne v tej zime. 
Nakrúcalo sa na svahu a v dedine – v lyžiarskom múzeu. Chcela som toho to¾ko poveda�, 
ukáza�…ale…nedalo sa. Už som zažila toèenie do telky 2x, ale toto bolo úplne iné. Niè nejde tak 
¾ahko, ako nakoniec vyzerá hotový produkt. Niè nešlo po poradí, scény boli poprehadzované, raz 
hento, raz tamto :-) . To� som zvedavá na výsledok, ako to šikovne zostrihajú, to¾ko breptov v jednej 
dokrútke, oèi hore pregúlené a tak… Plne sa v tomto spolieham na strižòu a zázraky modernej 
techniky. Tak èi onak, naša dedinka raz opä� bude zvidite¾nená.

A aký je Jardo? Úplne normálny èlovek, má zmysel pre humor. Okrem toho je aj ve¾ký 
profesionál a povedala by som aj psychológ, ktorý to vie s ¾uïmi. Nemôžem zabudnú� ani na štáb, 
ktorý je perfektne s Jardom zohratý.

Mohla by som ešte rozpráva� do detailov, ale to by bolo na román. Zákulisné pikošky osobne.
Na konci by som však rada poïakovala Tomášovi Kme�ovi, Igorovi Bobákovi a Lacovi 

Slobodínkovi, že som ich namoèila do natáèania a oni súhlasili. Ve¾ká vïaka však patrí hlavne 
mojej mame Márii Šípkovej, ktorá nachovala 10 hladných krkov tak, ako sa patrí. Nechýbali 
chlebíèky, moravské koláèe, maková podkova, tvarožník a hlavne naše slávne „krumple s klobásou 
a kyslou kapustou“, ktoré mi nakoniec do relácie neprešli a tak naša akèná mama zobrala hrnce 
domov a tie krumple uvarila. Samozrejme, že sa všetci zalizovali.

To¾ko k mojej aktivite na zvidite¾nenie našej dedinky. Tak dozjedenia priatelia.

P.S. Predbežný termín vysielania - 23.2.2013 (sobota) o 18.25 hod. na STV1. 

Janka Šípka Šípková
prevzaté z www.NasePodkonice.sk, kde nájdete viac foto

VIETE, ŽE ...
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GAZDOVSKÁ ZABÍJAÈKA

DeSpoTur Dubiny a Obecný úrad Podkonice vás pozývajú 9. februára 2013 na námestie pred 
Krochmelov na Gazdovskú zabíjaèku.

Program bude nasledovný:
  8.00 hod. vyšikovanie a zaèiatok zabíjaèky 
  9.00 hod. hrajú miestni muzikanti
10.00 hod. prvá koštofka "zahltanec" a ïalšie špeciality
11.00 hod. do skoku a do spevu vám zahrajú Pecníkovci

Obèerstvenie: Peèená klobása, jaternica, kapustnica, hriatô na slaninke, varené vínko.
Na spestrenie: Výstava debnárskeho umenia majstra Slobodníka, jazda konským záprahom 

na voze, koèi èi na saniach, výroba ovèiarskych zvoncov pánom Kostúrom, výroba ovèieho syra 
baèom Mišom, ukážka vojenskej jednotky s varením bryndzových halušiek v po¾nej kuchyni.

Sponzori: Rodinná farma Majer a Turèan, Krèma na Hrbe - Lalík, Urbár Podkonice, Strechy 
Styk, Slob-real-Slob-Stav, Nera-S, Krèma Zorka - Repa, Randa-R, Peter Houžva, Chata Pleše, 
Podkonická pálenica Bukovina, Gulamedia a ïalší naši verní, aj keï nemenovaní prispievatelia.

Michal Gula Vráb
uverejnené aj na www.NasePodkonice.sk

PODUJATIA

A JA SOM Z PODKONÍC DEBNÁR

Pán Ladislav Slobodník a OÚ Podkonice vás pozývajú na otvorenie výstavy debnárskych 
výrobkov pod názvom "A ja som z Podkoníc debnár". Expozícia bude umiestnená v kultúrnom 
dome v sobotu 9. februára 2013 od 12.00 do 19.00 a v nede¾u 10. feburára 2013 od 10.00 do 
14.00. Výstavu graficky podporila firma Gulamedia, s.r.o., ktorá vytvorila plagát, pozvánky a 
fotografie na výstave.

Michal Gula Vráb
uverejnené aj na www.NasePodkonice.sk

PODUJATIA

PODKONICKÝ BÁL

Na sobotòajší ples som sa tešila. Vedela som, že budem ma� okolo seba dobrú partiu ¾udí, ktorí 
sa vedia zabáva�. A tak som vytiahla najlepšie šaty, úèes, pretože program na pozvánke s¾uboval 
dobrú náladu. To, èo sa dialo na Prvom reprezentaènom podkonickom bále mi ale aj tak vyrazilo 
dych.

Nádherné privítanie. Pred vchodom fakle, svieèky na schodoch a bubnujúci chlapi v sutanách s 
kapucòami. Po odovzdaní kabátu a vecí do šatne nás vo dverách privítali ružou a zaviedli ku stolu. 
Ja, èo som bola v sále kultúrneho domu pred „pár“ rokmi na zábave, som si nevedela predstavi�, že 
takto to môže vyzera� v našom kultúrnom dome. Krásne vyzdobené, krásne naaranžované, 
jednoducho som sedela za stolom a s otvorenými ústami a oèami som sa pozerala okolo seba a 
poèúvala Pecníkovcov ako hrajú na privítanie. Neuverite¾né.

Sála sa zaplnila a o 19. 15 zaèalo slávnostné otvorenie. Dobre èítate, žiaden podkonický èas s 
trištvrte hodinovým meškaním. Úvod obstarali bubeníci a slávnostný gong. Po prípitku a predjedle 
vyšli mladí taneèníci, ktorí predviedli štandardné tance a vytiahli starostu na parket. Prvé taneèné 
kolo tancovali takmer všetci a tak bolo trošku tesno. Potom nasledovali opä� taneèníci s 
latinskoamerickými tancami, výborná veèera a dobrá zábava, tanec spev s muzikou, kávièka, 
koláèik. Do toho vhodne zapasovalo, že sme si mohli pozrie� aj taneèné umenie nášho Janka 
Jamricha. Zábava gradovala a všetci oèakávali príchod Michala Èervienku. To, èo predviedol bolo 
úchvatné, podmanivé, skvelé, fantastické. 

Tombolu organizátori zbytoène  nena�ahovali, radšej nechali priestor na dobrú zábavu. Z 
nièoho niè bolo pol piatej ráno. Hoci sa mi ve¾mi nechcelo odís�, únava sa už hlásila. Ale bol to ve¾mi 
príjemný dôvod na únavu.

Èo doda� na záver?  Krásna sála, vynikajúci program, výborné jedlo a obsluha, skvelá zábava.
Chcem poïakova� všetkým, ktorí sa na príprave a priebehu plesu podie¾ali, urobili ste to na 

ve¾mi vysokej úrovni a myslím, že nie som jediná, ktorá to tak cíti.
Kto váhal, zaváhal. Rezervujem si miesto na budúci rok.

Martina È.
foto: Ing. Igor Slobodník

270 fotografií z podujatia nájdete na www.NasePodkonice.sk
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