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VÁŽENÍ SPOLUOBÈANIA

Jozef Jamrich
starosta obce

Dovo¾te mi aby som Vás na prahu Nového roku 2009 pozdravil a zaželal Vám ve¾a zdravia, 
spokojnosti, ve¾a š�astia vo Vašich rodinách a pokoja v duši. Vykroèili sme do ïalšieho roku a 
každý si kladie otázku, èo tento rok prinesie:

Na miestnej - obecnej úrovni:
- v mesiaci máj chceme usporiada� 2. roèník Tonkovièových slávností
- v mesiaci jún oslávime 50 rokov založenia futbalu v našej obci
- vzh¾adom k tomu, že je spoplatnený vývoz separovaného odpadu, budú poplatky za vývoz 
komunálneho odpadu zvýšené v r. 2009 na 350 Sk/obèan/rok v prepoète na euro to 
predstavuje 11,62 €. Cena lístka bude 50,- Sk t.j. 1,66 €. Poplatky boli schválené Obecným 
zastupite¾stvom uznesením è. 32/2008 zo dòa 11.12.2008 a to Všeobecno záväzným 
nariadením obce è. 4/2008. Ostatné poplatky zostávajú nezmenené.

Na celoštátnej úrovni:
- prezidentské vo¾by
- vo¾by do samosprávnych krajov VÚC
- vo¾by do europarlamentu

Záverom tohto príhovoru Vám chcem poïakova� za spoluprácu v uplynulom roku. Veï rok 
2008 tiež môžeme považova� za úspešný. Previedli sme opravy miestnych komunikácií, ako aj 
prístupových komunikácií do obce, èi už smerom z Priechoda, na Pleše, ako aj zo Slovenskej 
¼upèe, kde bola rozšírená komunikácia. Bola potiahnutá vodovodná prípojka do starého 
cintorína, a celý rok sme sa „zaoberali“ pozemkami - tzv. „ROEP“.

Milí naši obèania, nech r. 2009 je rokom vnútorného pokoja a nech sa Vám darí po celý rok.

www.podkonice.sk
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE ...

1) UZNESENIE ÈÍSLO 35
     ZO 15. ZASADNUTIA OZ V PODKONICIACH , KONANÉHO DÒA 11. DECEMBRA 2008

OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO :

Vzalo na vedomie:

1. Kontrolu predchádzajúceho uznesenia 

2. Informáciu od poslanca Róberta Valenta oh¾adne inventúry Kres�anského domu

3. Informáciu od poslanca Jozefa Lipu oh¾adne inventúry v Dobrovo¾nom hasièskom zbore

4. Pripomienku poslanca Juraja Barlu oh¾adne teplej vody v telocvièni ZŠ s MŠ

5. Závereèné zhodnotenie roku 2008 od starostu obce

6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpoètu na rok 2009

Schválilo:

1. Rozpoèet obce na rok 2009   

2. Všeobecne - záväzné nariadenie obce è. 4/2008 o miestnych daniach a miestnych 

poplatkoch za komunálne odpady výšku platby za komunálny odpad na rok 2009

350 Sk/1 obèan/ 1 rok t.j. 11,62 € a cenu lístka 50 Sk t.j. 1,66 €                                                                                                            
23. Kúpnopredajnú zmluvu na odpredaj obecného pozemku o výmere 38 m   v cene 

2po 100 Sk/ l m , èas� parcely è. 2079-neknihovaná (nová 1208/3) k.ú. Podkonice pre 

Milana Svrèinu                                                                                                           

4. Návrh plánu kontrolnej èinnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2009

Doporuèilo:

1. Starostovi obce prehodnoti� nákup resp. opravu el. sporáka, drezu a dverí na saune v 

Kres�anskom dome. 

2. Vykona� kontrolu knihy ubytovaných  hostí v Penzióne na Hrbe.

Jozef Jamrich
starosta obce

5:0:0

5:0:0

5:0:0

5:0:0

pomer
hlasov:
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE ...

2) POVINNOSTI OBÈANOV

Pod¾a  zákona è. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov  o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, je povinnos�ou obèanov, 
daòovníkov  do 31. januára 2009: 

- poda� nové daòové priznanie, ak došlo k zmene skutoènosti na vyrúbenie dane
z nehnute¾nosti (dedením, kúpou, predajom).

- zaplati� daò za psa vo výške 8,30 € t.j 250,- Sk.

3) ZBER KOMUNÁLNEHO A SEPAROVANÉHO ODPADU

Prvý odvoz komunálneho odpadu v roku 2009 je v stredu 14. januára (platí lístok ešte z roku 
2008 - zelený) a pokraèuje každú druhú stredu v nepárnom týždni (platia nové lístky).

Separovaný zber - harmonogram vývozu separovaného odpadu na rok 2009 uverejníme v 
nasledujúcom èísle. 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za rok 2009 je 11,62 €
350,-Sk/osoba/rok.

4) ORDINAÈNÉ HODINY LEKÁROV V ROKU 2009 V PODKONICIACH:

MUDr. Herková - každý prvý pondelok v mesiaci od 13.00 hod.
MUDr. Janèovièová - každý prvý štvrtok v mesiaci od 13.15 hod.
MUDr. Zatloukalová - každú druhú stredu v mesiaci od 10.30 hod.
MUDr. Pešoutová - každý štvrtok od 14.30 hod. 

ZOMRELÍ SPOLUOBCANIA Alžbeta Vrábová (78 rokov)

SPOLOCENSKÁ KRONIKA

50. rokov

Dušan Potkan (è.d. 342)                           
   Igor Slobodník (è.d. 217)                
      Iveta Oèenášová (è.d. 334)                          

60. rokov

Mária Holováèová (è.d. 279)

70. rokov

Viliam Barla (è.d. 305)

   Anna Turèanová (è.d. 312)

OPUSTILI NÁS

85. rokov

Mária Vrábová (è.d. 191)

GRATULUJEME
K VÝROCIU

Jozef Tonkoviè (63 rokov)

65. rokov

Anton Barla (è.d. 362)

-jg-
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PODKONICKÁ PÁLENICA

PODKONICKÁ PÁLENICA BUKOVINA - CENOVÝ VÝMER PRE PESTOVATE¼SKÉ PÁLENIE

1) od 0 do 43 litrov absolútneho alkoholu (ïalej aa) poèas jedného výrobného obdobia:

  - náklady prevádzkovate¾a spolu za 1 liter aa 2,61 € 78,50 Sk

  - spotrebná daò pre 1 liter aa 4,70 € 141,50 Sk

  - spolu za 1 liter aa 7,31 € 220,20 Sk

2) nad 43 litrov absolútneho alkoholu: 

  - náklady prevádzkovate¾a spolu 2,61 € 78,50 Sk

  - spotrebná daò pre 1 liter aa 9,39 € 283,00 Sk

  - spolu za 1 liter aa 12,00 € 361,50 Sk

3) pestovate¾om, ktorým bude poskytnuté palivo uhradia 6,64 € (200.- Sk) za každých

250 kg ovocného kvasu

4) obèanom Podkoníc na základe uznesenia 7. valného zhromaždenia s.r.o. je poskytnutá

z¾ava 0,66 € (20,- Sk) / la.

Platí od 1.1.2009

Kostúr Jaroslav 

konate¾

pozn. 1 laa - 1 liter absolútneho alkoholu = 1 liter 100% liehu
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KDE SA NACHÁDZA:
- individuálna integrácia do bežnej triedy, v prípade potreby špeciálna trieda
  (pre žiakov so špecifickými vývinovými poruchami uèenia a správania sa, pre     

     telesne postihnuté deti)
- 0-tý roèník pre deti, ktoré už dosiahli vek 6 rokov, ale nedosahujú ešte školskú   

     zrelos�

PONÚKAME:
- odborný prístup špeciálnych pedagógov
- bezbariérový prístup
- vyuèovanie v prírode
- chov a starostlivos� o zvieratká
- Projekt-Škola podporujúca zdravie, Otvorená škola
- výuèba cudzích jazykov
- záujmové krúžky (PC, futbal, volejbal, lyžovanie, tenis, cyklistika, regionálne tance

    a spevy) - dobré materiálne a technické vybavenie školy (telocvièòa, ihriská,    
    náuèné chodníky, jazda na koòoch)

- relaxácia a oddych v krásnom prostredí, využívanie sauny
- regionálna kultúra (vyrábanie vlastných produktov)
- možná úèas� rodièov na výchovno-vzdelávacom procese
- zájazdy a výlety, ozdravné pobyty pri mori

Doprava zabezpeèená!

Ideálne podmienky pre vaše deti, príïte sa presvedèi�, príïte medzi nás! 

Základná škola s materskou školou v Podkoniciach
976 41 Podkonice, tel.: 048 / 41 968 49,  0915 988 100

Organizuje
dòa 15. a 20. januára 2009

od 15.00 hod. do 18.00 hod.
(pod¾a potreby individuálne po telefonickom dohovore)

Zápis žiakov do 1. roèníka

ZÁKLADNÁ ŠKOLA



ZÁKLADNÁ  ŠKOLA

PODKONICE

Podkonice, krásny kraj,
v srdci Ti je jednostaj.
Hory, lúky, strmé stráne,
nezabudneš veru na ne.

¼udia v skutku ve¾mi milí,
spomenieš si v každej chvíli,
keï si v svete ïalekom,
èo je tvojim rodiskom.

Lukáško Styk
žiak 3.roèníka
ZŠ s MŠ Podkonice

NOVOROÈNÉ VINŠE 

Vinšujem Vám Nový rok -
aby kvitlo pole žitkom,
dvor dobytkom,
k tomu zdravia ve¾a,
aby vás po celý rok hlava nebolela.
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Lukáško Styk
žiak 3.roèníka

ZŠ s MŠ Podkonice

Z DETSKÝCH KNÍH

Hádanka
Keï na nový rok prišiel k nám,
bol ešte riadny tuèný pán.
No schudol, èudná vec,
až celkom zmizol nakoniec.
Èo je to?
(rádnelak)

Zimné pranostiky
Keï rastie v januári tráva, bude v júni hladova� krava.
V januári mráz teší nás, v januári voda - to je veèná škoda.
Na Tri krále zima stále.

Vinšujem Vám nový rok,
by ste mali š�astný krok,
doma lásku, svornos� a všetkého hojnos�.

Foto 1 a 2 - Vystúpenie detí materskej školy
Foto 3 a 4 - Vystúpenie detí základnej školy
Foto 5 - Vystúpenie detí Základnej umeleckej školy

VIANOÈNÁ BESIEDKA VO FOTOGRAFIÁCH

1 2 3

4

5
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KULTÚRA

K NOVÉMU ROKU

Odchádza rok a blíži sa rok nový.
Kalendár koná dielo obnovy, vždy, znova, 
naèas, pod¾a osnovy: umiera krá¾ a rodí sa krá¾ nový.

Starému na chválu, novému na slávu, 
kolíšu zvony pieseò prastarú, prípitky na zdravie,
vinše budúcnosti, zachova� túto Zem vo svojej múdrosti.

Z jej darov v radosti po celý nový rok
podsypa� pevnosti pod každý ¾udský krok 
a z ¾udskej lásky vládnu korunu novému roku - na znak rozumu. 

Nestihli sme si uvedomi�, a opä� budeme o rok starší, dávame si novoroèné predsavzatia a 
väèšina z nás chce do svojich domovov a rodín prináša� rados� a pohodu, a to nie len v 
súvislosti so sviatoènou atmosférou.

Zaželajme si, aby viera, nádej a láska zostali aj do budúcna tým krédom, z ktorého èerpáme pre 
seba zdroj našej životnej energie. Snažme sa pri èinnostiach, ktoré vykonávame, vždy myslie� 
nielen na seba, ale i na tých, pre ktorých tieto èinnosti robíme. Nie vždy, èo je osožné pre nás, je 
osožné aj pre iných. Nech nás nikdy neopúš�a snaha nájs� dobro všade naokolo, èasto v 
obyèajných ¾uïoch a v obyèajných veciach. A návod ako nájs� dobro je skrytý aj v tomto príbehu:  

„Každý deò meral staruèký Èíòan cestu od svojej chatrèe k neïalekej rieke. Na pleciach mal 
bambusovú palicu a na každom konci hlinenú nádobu na vodu. Už tretí rok mal tie isté nádoby a už 
tretí rok bola jedna z nich prasknutá. Preto tretí rok nosil starèek do chatrèe iba jeden a pol nádoby 
vody - z prasknutej nádoby vždy polovica vody vytiekla. Nepoškodená nádoba bola pyšná na svoju 
užitoènos� a tá prasknutá smutná pre svoju nedokonalos�. Nuž oslovila raz starèeka s pocitom 
akejsi hanby a nepotrebnosti, veï je iba poloviènou mierou užitoèná ako nádoba na druhom konci 
bambusovej palice. A starèek jej odpovedal: „Všimla si si tie nádherné kvety, ktoré lemujú chodník k 
rieke na tvojej strane? To preto, lebo som vedel o tvojom nedostatku a na tvoju stranu chodníka som 
vždy zasial semienka krásnych kvetín, ktoré vzišli a rozvíjali sa iba zásluhou vody, ktorou si ich ty 
polievala. A týmito kvetmi si denne zdobím svoj skromný príbytok. Keby si nebola taká aká si, nemal 
by som už žiadne potešenie v mojej starobe...“ 

Všetci máme chyby a všetci sme ako tie prasknuté nádoby. Ale aj tie chyby, aj tie praskliny, ktoré 
sú v každom z nás, robia náš život jedineèným. Preto by sme mali prija� každého takého, aký je. 
H¾ada� v òom dobré. Spoloène si želajme, aby nám bolo dopriate toto nachádza�...

Prežite nový rok 2009 v pokoji, zdraví, š�astí a láske. Všetko najlepšie Vám želám v mene 
svojom aj v mene celého kolektívu Redakènej rady.

Vladimíra Turèanová

7 Január 2009



PODUJATIA

Afriky, kde budú použité na konkrétne projekty pomoci de�om a ¾uïom v núdzi v oblasti 
vzdelávania, zdravotníctva, zabezpeèenia pitnej vody atï. O celkovom finanènom príspevku na 
celom Slovensku vás ešte budeme informova�. Za každý váš príspevok vám aj v mene detí z Afriky 
srdeène ïakujeme.

Ïakujem všetkým, ktorí sa do priebehu Dobrej noviny v našej obci zapojili. Hlavne našim malým 
koledníkom: Lenke, Lucke, Terezke, Pavlínke, Julke, Kike, Magdalénke aj obidvom Martinom, ako 
aj sprevádzajúcim osobám Lenke, Katke a Dianke. Keï sme si spoloène pozreli video o afrických 
de�och, ktorým už peniažky z Dobrej noviny v minulosti pomohli, neváhali sme ani chví¾u, obetova� 
v tomto vianoènom èase pár dní pre tých, ktorí našu pomoc naozaj potrebujú. Tešili sme sa milým 
privítaniam vo vašich rodinách a pozitívnym reakciám na náš pripravený program. Nech Vás teda 
Pán po celý rok požehnáva za vašu v¾údnos� a dary.

Kto by mal záujem, môže ešte stále prispie� na Dobrú novinu formou darcovskej SMS. Do 31. 
januára 2009 môžete posla� v sieti Orange a T-mobile SMS s textom DMS DOBRANOVINA na èíslo 
877. Po jej zaslaní dostanete potvrdenie o poskytnutí daru Dobrej novine vo výške 30 Sk / 1 €. Viac 
informácií získate na webových stránkach www.dobranovina.sk alebo www.darcovskasms.sk. 
Ïakujeme.

Ing. Jaroslav Kostúr - zodpovedná osoba za Dobrú novinu v Podkoniciach

DOBRÁ NOVINA

V èase Vianoc, teda 24. a 25. decembra 2008 navštívili naše 
rodiny poslovia Dobrej noviny. Títo malí koledníci mali za úlohu 
prinies� do našich príbytkov rados� a zažela� Vám pokojné a 
požehnané sviatky. Okrem toho boli povïaèní za každý váš milodar, 
ktorým ste prispeli na zmiernenie hladu a chudoby afrických detí. 

Výsledok zbierky nás milo prekvapil, keïže sa nám vïaka vám 
podarilo vyzbiera� 28 484 Sk (945,5 €), ktoré sme odovzdali na 
centrum Dobrej noviny. Odtia¾ tieto peniažky poputujú priamo do 
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Priaznivci volejbalu v Podkoniciach si druhý sviatok vianoèný, teda "Štefana", nevedia ani 
predstavi� bez volejbalového turnaja. Tradièní úèastníci - Hôrka, Stred, Nová ulica a Mládež After 
sa aj tento rok stretli na jubilejnom 10-tom roèníku, ktorý opä� priniesol výbornú atmosféru, 
vyrovnané súboje a na záver aj fajnú kapustnicu. Navyše tento turnaj bol pod záštitou Slovenského 
orla, ktorý ví�aznému družstvu venoval trièká a volejbalovú loptu.

V prvom zápase sa stretli mládežnici so Stredom, za ktorý síce nastúpilo o jedného hráèa 
menej, ale potvrdili svoju hernú kvalitu a Mládež odprevadili po jasnom ví�azstve 2:0 na sety.

Keïže v druhom zápase Hôrka tesne pod¾ahla Novej ulici a následne aj Mládež odišla zo 
zápasu s Novou ulicou s prehrou, tak o ví�azovi rozhodoval zápas Nová ulica - Stred.

Nová ulica sa však chcela prispôsobi� súperovi a do zápasu nenasadila plný poèet hráèov, èo 
sa jej možno stalo osudným a s dobre hrajúcim Stredom prehrala v dvoch setoch 0:2. Zápas o 3. 
miesto vyhrala Mládež s Hôrkou 2:0 a o poradí bolo rozhodnuté. 

-jk-

ŠPORT

VOLEJBALOVÝ TURNAJ

NOHEJBALOVÝ TURNAJ

V sobotu 3. januára 2009 sa v našej telocvièni pri ZŠ uskutoènil nohejbalový turnaj. Turnaja sa 
zúèastnilo 7 mužstiev, ktoré hrali v 2 skupinách. Poradie v skupinách urèilo semifinalistov: My - Red 
Bull s výsledkom 2:0 na zápasy a z ïalšieho semifinále postúpilo do finále mužstvo Case po 
ví�azstve nad Šnúrkami.

Vo finále, ktoré sa tiež hralo na 2 zápasy bolo nakoniec úspešnejšie mužstvo Case, ktoré 
zdolalo mužstvo My výsledkom 2:0.

Priebehu turnaja a slávnostného vyhlásenia ví�azov sa zúèastnil aj pán starosta Jozef Jamrich 
a pani riadite¾ka ZŠ s MŠ Mgr. Vladimíra Turèanová, ktorá venovala aj špeciálnu cenu od 
Slovenského orla v podobe futbalovej lopty. Odniesli si ju najmladší úèastníci - Deti.

Celkové poradie mužstiev:
1. CASE PUMA TEAM - Miroslav Barla, Branislav Slobodník, Martin Turèan
2. MY - Michal Valent, Marek Kukuèka, Zoro Barla
3. ŠNÚRKY - Jaroslav Chaban, Vladimír Lamper, Ján Pavlák
4. RED BULL - Ivan Barla, Mišány, Ladislav Barla
5. OLD BOYS - Juraj Barla, Ivan Kostúr, Jaroslav Barla
6. PRIECHOD - Peter Škrváò, Richard Slobodník, Matúš Vajda
7. DETI - Michal Šajgalík, Andrej Lupták, Ondrej Oèenáš

-jk-

Hoci celkové výsledky o tom nehovoria, 
turnaj priniesol pekné a vyrovnané súboje, 
na ktoré sa tešíme aj o rok. Ale dovtedy nás 
urèite èaká nejeden turnaj na antuke v 
letnej sezóne.

Koneèné poradie družstiev:
1. Stred 6 bodov
2. Nová ulica 4 body
3. Mládež After 2 body
4. Hôrka 0 bodov Ví�azný Stred (z¾ava): Ján Bobák, Marek Kukuèka, 

Júlia Kaluderovièová, Michal Hrivnák, 
Katarína Bobáková a pán starosta Jozef Jamrich. 

9 Január 2009



ZMENA FARSKÝCH OZNAMOV VYHRADENÁ !

19.1.

20.1.

21.1.

22.1.

23.1.

24.1.

25.1.

18.00 - féria

+ Anna a Ján Budaj

3. nede¾a v období cez rok

19. 1. 2009 - 25. 1. 2009

18.00 - Sv. Fabiána

+ Rozália Babjaková a
+ z rod. Strmeòovej a Chladnej

26.1.

27.1.

28.1.

29.1.

30.1.

31.1.

1.2.

18.00 - Sv. Timoteja a Títa

4. nede¾a v období cez rok

26. 1. 2009 - 1. 2. 2009

18.00 - Sv. Angely

8.00 - Sv. Tomáša Akvinkého

2.2.

3.2.

4.2.

5.2.

6.2.

7.2.

8.2.

18.00 - Sv. Agáty, panny a muèenice

18.00 - Sv. Pavla Mikiho a spoloèníkov

5. nede¾a v období cez rok

2. 2. 2009 - 8. 2. 2009

+ rodièia Ján a Mária

8.00 - Sv. Agnesy

+ Ján Slobodník

18.00 - féria

12.1.

13.1.

14.1.

15.1.

16.1.

17.1.

18.1.

18.00 - féria

+ Mária a Pavol

18.00 - féria

18.00 - féria

+ Anna a Jozef (è.d. 50)

2. nede¾a v období cez rok

12. 1. 2009 - 18. 1. 2009

+ Anna Ivanièová

18.00 - Sv. Antona, opáta

8.00 - féria

Na úmysel (cel.)

+ Anna a Ján

+ Elena, Miloš a Jozef Binka

+ Júlia a Ján Kostúr a ich deti

+ Anna Slobodníková (è.d. 313)

18.00 - féria
Poïakovanie za 80 rokov života

(Emil Turèan)

18.00 - féria

18.00 - OBETOVANIE PÁNA

+ Anton a Mária Tonkoviè,
Angela a Gizela

18.00 - Sv. Blažeja

+ Martin, Ema a Emil

8.00 - féria

+ Jozef Tonkoviè

9.00
Za farnos�

18.00 - Sv. Jána Bosca

+ Jozef Patráš (1. výroèie)

+ Anna a Andrej Gregorèok

Poïakovanie za 70 rokov života
a prosba o Božiu pomoc

18.00 - Sv. Františka Saleského

18.00 - Sv. Vincenta

Poïakovanie za 60 rokov života Marcely

18.00 - Sv. Štefana, prvého muèeníka

18.00 - Sv. Hilára

+ Martin Slobodník

Za modlitbovú skupinu u Bittnerov

+ Anton Vráb, Alžbeta a Vladimír

Za zosnulých rod. st. Èekalovci 

Mgr..Pavel Glejdura

9.00
Za farnos�

9.00
Za farnos�

9.00
Za farnos�

FARSKÉ  OZNAMY
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