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VÁŽENÍ SPOLUOBÈANIA,
prichádza nám jesenné obdobie. V súvislosti s ním je potrebné postara sa i o rôzne
ve¾koobjemové odpady, ktoré nám vznikli poèas roka v domácnostiach. Obec, tak ako každý
rok v jesennom období, vyváža ve¾koobjemové odpady prostredníctvom ve¾kých kontajnerov.
Zo skúsenosti vieme, že šes kusov kontajnerov nestaèí pokry objem odpadu, ktorý nám
vznikol pri rôznych domácich prácach. Na obecnom zastupite¾stve sme sa preto zaoberali
možnosou uvo¾nenia finanèných prostriedkov pre dva vývozy v jesennom období, èo by
predstavovalo dvanás kontajnerov. Rozhodnutie padne po fakturácii prvých šiestich
vyvezených kontajneroch.
Ïalej by som chcel upriami pozornos na verejné priestranstvá, kde sa nám vytvárajú
rôzne skládky piesku, palivového dreva, stavebných materiálov a v neposlednej miere i
nepretržitým parkovaním automobilov. Je neseriózne, ak niekto má skládku stavebného
materiálu na verejnom priestranstve jeden rok a viac, a niè s tým nerobí. Je tiež neseriózne, ak
len s ve¾kou námahou môžeme prejs niektoré ulice kvôli parkovaniu motorových vozidiel.
Týmto problémom sme sa zaoberali na dvadsiatom zasadnutí obecného zastupite¾stva dòa 17.
septembra 2009. Verím, že sa zodpovedne postavíte k tejto veci, v opaènom prípade budeme
musie pristúpi k celoroèným poplatkom za užívanie verejného priestranstva v zmysle
všeobecne záväzného nariadenia.
Chcem požiada obèanov bývajúcich v èasti obce od p. Valentovej (è.d. 1) až po Ing. Plachú,
že v mesiaci október 2009 bude pri ich rodinných domoch prebieha rekonštrukcia pešieho
chodníka, preto Vás prosím o zhovievavos.
Záverom chcem informova všetkých záujemcov
o prevádzkovanie Pohostinstva na Hrbe, že
poènúc 9.10.2009 bola vyhlásená obchodná verejná
súaž na prevádzkovanie tohoto zariadenia.
Podmienky súaže budú zverejnené na obecných
tabuliach, ako aj na webovej stránke našej obce.

Jozef Jamrich
starosta obce

spravodaj@podkonice.sk
PODKONICKÝ SPRAVODAJ - mesaèník vydávaný Obecným úradom v Podkoniciach pre svojich obèanov.
Vychádza vždy do 10. dòa v mesiaci.
Redakèná rada: Ing. Jaroslav Kostúr (-jk-), Jana Gregorová (-jg-),
Vladimíra Turèanová (-vt-), Ing. Katarína Hošalová (-kh-).
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
UZNESENIE ÈÍSLO 39
Z 20. ZASADNUTIA OZ V PODKONICIACH , KONANÉHO DÒA 17. SEPTEMBRA 2009
OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO :
Vzalo na vedomie:
1. Kontrolu predchádzajúceho uznesenia.
2. Informáciu o pripravovanej obchodnej súaži pre prenájom „Pohostinstva na Hrbe“.
3. Informáciu o vo¾be prísediaceho na okresný súd za obec.
4. Informáciu o rozpoète na rekonštrukciu verejnej komunikácie „Blatina“ vo výške 273.818 €.
pomer
hlasov:

Schválilo:
1. Prenájom obecných pozemkov za družstevnou bytovkou - parcela è. 885/1, 886,
884 a 883 v cene 30 € / rok
2. Rekonštrukciu pešieho chodníka smerom na Priechod
3. Výstavbu parkoviska pri starom cintoríne

6:0:0
6:0:0
5:1:0

Doporuèilo starostovi obce:
1. Ujednoti cenu prenájmu pôdy s Družstvom chovate¾ov oviec porovnate¾nú s inými
subjektami.
2. Uzatvára prenájomné zmluvy obecných bytov transparentnejším spôsobom.
3. Uzatvori dohodu o prenájme pozemkov za družstevnou bytovkou.

V Podkoniciach, 18.9.2009

Jozef Jamrich
starosta obce

SVIEÈKA ZA NENARODENÉ DETI
V deò, keï si budeme spomína na našich drahých zosnulých,
spomeòme si aj na zomrelé nenarodené deti.
Zjednome sa veèer 2. novembra v modlitbe za zomrelé nenarodené
deti a v úmysle za ochranu života. Svoje modlitby prednesme pred
nemocnicami, kde sa vykonávajú umelé potraty a na iných vhodných
miestach. Spomienku na nenarodené deti môžeme vyjadri aj umiestnením
horiacich svieèok v oknách našich domovov a zakúpením Svieèky za
nenarodené deti.
viac infornácií na www.forumzivota.sk
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KULTÚRA
STAROBA - ÈI „JESEÒ ŽIVOTA“
V mesiaci október nás príroda obdarúva krásnymi jesennými dòami a už tradiène patrí k
obdobiu, kedy našu pozornos sústreïujeme na staršiu generáciu, ktorá prežíva taktiež „jeseò“
svojho života a zároveò oslavujeme narodenie tých obèanov našej obce, ktorí v tomto roku oslavujú
svoje „okrúhle životné jubileá“. Nebude tomu inak ani tohto roku. Obecný úrad a starosta obce už
tradiène pripravia pre tých našich spoluobèanov, ktorí v tomto roku oslavujú svoje 70., 75., 80., 85. a
95. narodeniny malé slávnostné posedenie, ktoré sa uskutoèní dòa 22.10.2009 o 10.00 hod. v
Kresanskom dome.
Èas prirodzene plynie, a tak ako sa striedajú roèné obdobia, tak detský vek strieda dospelos a
mlados plynule prechádza do staroby, ktorá èaká na každého z nás. Prichádza tak pomaly, že si ju
niektorí uvedomia v poslednej chvíli a nestihnú si ju vychutna. Sú ¾udia, ktorí tvrdia, že nie je èo
vychutnáva. Proti ich tvrdeniu stoja naopak životy mnohých tých starcov a stareniek, ktorí svoju
jeseò života prežili, èi prežívajú v nádherných pokojných farbách. Nepremeškajme svoju príležitos
a neodkladajme svoju starobu na posledné dni svojho života. Staroba je ve¾kou príležitosou teši
sa z toho, èo sme v živote prežili a teši sa z toho, èo prežívajú, èi už naši blízki, alebo ¾udia okolo
nás. Staroba je pre niekoho možno väèším bremenom, s tým neurobíme už niè, no staroba však
môže by aj väèším darom, a s tým už nieèo urobi môžeme... V mene našej redakcie želáme
všetkým našim starším spoluobèanom pevné zdravie, ve¾a síl a radosti z ich krásneho a
úctyhodného veku a pripájame nieko¾ko výrokov slávnych osobností :
„Pred šedivou hlavou vstaò, cti si staršiu osobu...“ (LV 19,32 ). Úcta k starším prináša trojakú
povinnos voèi nim: prija ich, pomáha im a oceni ich kvality...aby tí, èo pokroèili vo veku mohli
zostarnú dôstojne a bez strachu, že už nebudú ma žiadnu cenu. Je nevyhnutné získa
presvedèenie, že pravej ¾udskej civilizácii je vlastné cti si a milova starších ¾udí, aby sa napriek
ubúdajúcim silám neprestávali cíti živou súèasou spoloènosti. Už Cicero poznamenal, že „¾ahšie
nesie bremeno staroby ten, kto cíti úctu a lásku od mladých“. (z Listu Sv. Otca Jána Pavla II Starším ¾uïom - 1.10.1999)
„Starý èlovek je po druhý raz dieaom.“ (Shakespeare)
„Nikto nemiluje život tak ako starý èlovek.“ (Sofokles)
„Mlados má krásnu tvár, staroba má krásnu dušu.“ (Švédske príslovie)
"Starnú znamená, že stojíme pred tými istými problémami ako mladí. Treba všetko znovu
zaèa, len z inej perspektívy a s iným energetickým potenciálom." (P.Strauss)
"Oheò plápolá v oèiach mladosti, ale svetlo vidíme v oèiach starého èloveka." (V.Hugo)
"Pretože ¾udia nemôžu nepretržite pracova, potrebujú odpoèinok; preto však odpoèinok nie je
ešte koneèný cie¾." (Aristoteles)
"Ako mladý som dúfal, že nájdem starca, ktorý sa nechá pouèi. Keï budem starý, nájdem dúfam - mladého èloveka a... dám sa pouèi." (B.Brecht)
"Skôr som mával málo úcty k dospelým. Bol to omyl, èlovek nikdy nestarne." (Exupéry)
"Starý nemusí mladým závidie ich možnosti, ktoré majú pred sebou, skôr sa má teši zo
skutoènosti svojej minulosti - z vytvorených diel, zo skutoènosti milovanej lásky a pretrpených
útrap." (V.E.Frankl)
"Stupeò úcty k starobe udáva stupeò uš¾achtilosti a pravej ceny u všetkých národov a kultúr."
(L.Klíma)
-vt-
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PODKONICKÝ Spravodaj

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
NÁŠ HOS
Našim hosom v septembri bol Mgr. Jozef Budaj.
Dozvedeli sme sa že:
-.bol uèite¾om hudobnej výchovy, dejepisu, zemepisu
-.je nielen dobrým organistom a spevákom, ale vie
hra aj na trúbke, harmonike a klavíri
-.keï chodil do školy, nemal rád predmety fyzika,
chémia
-.sa rád venuje záhradkárstvu a venoval sa
fotografovaniu
-.nastúpil do školy ako 5-roèný
-.dostal zo správania trojku a to len preto, že
namiesto zväzáckej rovnošaty mal obleèený kabát
dovezený z Kanady.
Ïakujeme mu za príjemné chvíle, želáme ve¾a zdravia a životného optimizmu.
SVETOVÝ DEÒ JAZYKOV
Pri príležitosti Svetového dòa jazykov prezentovali deti MŠ a žiaci ZŠ pred svojimi rodièmi
aktivity, ktoré sa nauèili na hodinách anglického jazyka a predstavili nám krajinu Anglicko
pomocou svojich projektov.

VARILI SME
Školský lekvár sa nám podaril. Ïakujeme za pomoc.
POZVÁNKY
Pozývame Vás na:
- brigádu - uskladnenie dreva do kotolne. Info na tel. è. 0915 988 100
- Šarkaniádu - predpokladaný termín: 15. 10. 2009 o 15.00 hod. - pod Ïurkovou skalou
- Tekvicovú slávnos v stredu 28. 10. 2009.
Mgr. Vladimíra Turèanová, riadite¾ka ZŠ s MŠ
PODKONICKÝ
ODKONICKÝSpravodaj
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ŠPORT
FUTBAL - II. TRIEDA "A" - BB
Rozpis zápasov - jesenná èas 2009/2010:
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
6.kolo
7.kolo
8.kolo
9.kolo
10.kolo
11.kolo
12.kolo
13.kolo
14.kolo

9.08.2009
16.08.2009
23.08.2009
30.08.2009
6.09.2009
13.09.2009
20.09.2009
27.09.2009
4.10.2009
11.10.2009
18.10.2009
25.10.2009
1.11.2009
28.03.2010

Podkonice - Hiade¾
Strelníky - Podkonice
Podkonice - Rieèka
Tajov - Podkonice
Podkonice - Šalková B
Podkonice - Mièiná
St. Hory - Podkonice
Podkonice - Hronsek
Malachov - Podkonice
Podkonice - H. Pršany
Harmanec - Podkonice
Podkonice - Jakub
Dúbravica - Podkonice
Hiade¾ - Podkonice

3:0
3:3
1:2
6:1
1:2
1:2
7:0
8:2
1:0
o 14,30 hod.
o 14,00 hod.
o 14,00 hod.
o 13,30 hod.
o 15,00 hod.
-jk-

SPOLOCENSKÁ KRONIKA
NARODENÉ
DETI

Katarína Zátrochová - rodièia: Mária a Peter Zátroch (è.d. 59)
Lujza Èemanová - rodièia: Štefan a Lívia Èeman (è.d. 120)
Samuel Slobodník - rodièia: Nora a Igor Slobodník (è.d. 358)

UZAVRELI
MANŽELSTVO

Marek Polóny a Zdenka Uríková - B. Bystrica, 26.09.2009
Lívia Barlová a Radoslav Homola - Podkonice, 26.09.2009

50. rokov
Lýdia Turèanová (è.d. 330)

70. rokov
Anna Patrášová (è.d. 280)
Anna Oèenášová (è.d. 290)

OPUSTILI NÁS
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¼ubica Oèenášová (è.d. 85) - 60 rokov
Kristína Šujanská (è.d. 366) - 76 rokov
PODKONICKÝ Spravodaj

FARSKÉ OZNAMY
19. 10. 2009 - 25. 10. 2009

12. 10. 2009 - 18. 10. 2009

12.10.

19.10.

18.30 - féria

18.30 - féria
13.10.

+ Anna Ivanièová (1. výroèie)

20.10.

18.30 - Sv. Kalixta I., pápeža a muèeníka
14.10.

+ Alžbeta Vrábová

21.10.

18.30 - Sv. Terézie od Ježiša, panny a muè.
15.10.

+ Boris Šípka

22.10.

18.30 - Sv. Hedvigy, reho¾níèky
16.10.

+ Anna Slobodníková (è.d. 50)

18.10.

+ Andrej Béreš
29. NEDE¼A V OBDOBÍ CEZ ROK
9.00
Za všetkých farníkov
26. 10. 2009 - 1. 11. 2009

26.10.

18.00 - féria
27.10.

+ rodièia Alexander a Anna a deti

23.10.

+ Jolana a Pavol Veterník

24.10.

25.10.

+ Júlia a František Flaška

3.11.

4.11.

5.11.

18.00 - féria
30.10.

31.10.

1.11.

+ Anna a Ján Budaj

+ Martin

+ ¼ubica a Vladimír Oèenáš
30. NEDE¼A V OBDOBÍ CEZ ROK
9.00
Za všetkých farníkov

2. 11. 2009 - 8. 11. 2009
7.30 - Na úmysel Sv. Otca
15.00 - Za všetkých zosn. (na cintoríne)
2.11. 18.00 - + Helena Švihlová (1. výroèie)
18.00 - Sv. Martina Porres, reho¾níka

18.00 - féria
29.10.

+ Blažena a Matúš Stanèiak

7.30 - Sv. Antona Clareta, biskupa

18.00 - Sv. Šimona a Júdu, apoštolov
28.10.

18.30 - féria
+ Ján a Lýdia Kostúrovci
a syn František
18.30 - féria

18.30 - Jána Kapistránskeho, kòaza

7.30 - Sv. Ignáca Antiochijského
17.10.

+ Emil Patráš

6.11.

+ Mária a Michal Bobák
18.00 - Sv. Karola Boromeo
+ František Oèenáš
a st. rodièia Anna a Pavel
18.00 - Sv. Imrciha
+ st. rodièia Júlia a Pavol Turèan
a deti
18.00 - féria
+ manžel Matúš

7.30 - féria

7.30 - féria

+ Ján Mojžiš

+ Boris a František

VŠETKÝCH SVÄTÝCH
9.00
Za všetkých farníkov

7.11.

8.11.

32. NEDE¼A V OBDOBÍ CEZ ROK
9.00
Za všetkých farníkov

Hody budeme slávi v nede¾u 15. novembra 2009 sv. omšou o 10:00 hod.

PODKONICKÝ
ODKONICKÝSpravodaj

Jozef Kuneš, farár
Október 2009

6

