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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA
Je tomu len pár dní, čo sa v našich domovoch a bytoch rozžiarili vianočné stromčeky.
V.kruhu našich najbližších sme strávili sviatky pokoja a mieru. Rok uletel mnohým z nás ako
voda. Bol to rok úspešný, aj menej úspešný - ako pre koho.
Máme tu rok 2005 a s ním nové finančné hospodárenie, tzv. fiškálnu decentralizáciu pre
samosprávu, t.j. pre mestá a obce. Rozpočet obce bol schválený na rok 2005 Obecným
zastupiteľstvom ako vyrovnaný vo výške 4 014 600 Sk. Taktiež novou vecou sú miestne
dane a poplatky v zmysle nových zákonov prijatých v roku 2004. Najhoršia situácia bude
v.základnom školstve, kde je zavedené normatívne financovanie a peňazí je málo.
Zaželajme si na prahu nového roku 2005, čo má pre každého neoceniteľnú hodnotu t.j.
zdravie a tiež trochu šťastia, ktoré nám neuletí. Ďalej si želajme lásku, bez nej sa vždy cíti
človek osamelý. Lásku potrebujú všetci, deti aj starí občania.
Milí naši občania, nech sa Vám darí dnes, zajtra aj po celý rok 2005.
Jozef Jamrich
starosta obce

MILÍ BRATIA A SESTRY
Začíname Nový rok 2005, každý z nás si praje, aby bol lepší ako ten minulý. To, čo sme
prežili v uplynulom roku je už minulosťou a ten nový nám dáva mnoho nových príležitostí.
Príležitostí napraviť to, čo sme uplynulých 365 dní nezvládli, ale i pokračovať v dobrých
veciach. Aj tento rok bude mať zmysel, ak po nás zostane na svete o trochu viac lásky a
dobra. Pokúsme sa mať otvorené oči pre tých, ktorí potrebujú našu ochotu. Prijímame
mnoho gratulácií, aj ja k nim pridám jednu, ktorá však nechce patriť medzi tie formálne, lebo
je myslená zo srdca.
V tomto novom roku Vám prajem mnoho ľudskej radosti a spokojnosti, čím menej
sklamaní a úprimnú radosť zo stretnutia s Bohom, ktorý nás potrebuje.... možno práve na
tom nasledujúcom kroku tajomne skrytý pod plášťom človeka, ktorého stretneme.
Ubezpečujem Vás o svojich modlitbách
Mgr. Norbert Ďurdík.
administrátor farnosti
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
1) NOVÉ POVINNOSTI PRE DAŇOVNÍKOV
Národná rada Slovenskej republiky sa 23. septembra 2004 uzniesla na zákone
č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach").
Zákon o miestnych daniach upravuje daň z nehnuteľností (ktorá zahŕňa daň z
pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov), daň za psa, daň za
užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za
nevýherné hracie prístroje a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
Na obce - správcov dane prešli väčšie právomoci pri určovaní konkrétnych sadzieb
dane podľa miestnych podmienok. Poslanci obecného zastupiteľstva obce rozhodli a určili
vo všeobecne záväznom nariadení ročné sadzby miestnych daní a poplatku, ktoré
nadobudne účinnosť od 1. januára 2005.
Zavedením miestnych daní štát vytvoril pre obce priestor na zvýšenie a stabilizáciu
vlastných finančných zdrojov, nevyhnutných na zabezpečenie úloh, ktoré plnia starosta a
obecné zastupiteľstvo.
Zákon o miestnych daniach upravuje: kto je daňovníkom miestnej dane, predmet dane,
základ dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, podávanie daňového priznania
daňovníkom, oznamovaciu povinnosť daňovníka, platenie dane.
Daňovník dane z nehnuteľností (všetci vlastníci, správcovia, nájomcovia
nehnuteľností) podľa § 104 ods. 1 zákona o miestnych daniach je povinný podať na
predpísanom tlačive daňové priznanie (aj keď podal daňové priznanie v roku 2004 alebo
pred rokom 2004) podľa zákona o miestnych daniach prvýkrát do 28.februára 2005.
Podľa § 19 ods. 3 zákona o miestnych daniach daňovník je povinný v priznaní uviesť
všetky skutočnosti, rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám vypočítať a pravdivosť a
správnosť údajov potvrdiť svojím podpisom.
Podľa všeobecne záväzného nariadenia obce daňovník dane za psa, daňovník dane
za užívanie verejného priestranstva, platiteľ dane za ubytovanie, daňovník dane za
predajné automaty, daňovník dane za nevýherné hracie prístroje a poplatník miestneho
poplatku za komunálne odpady je povinný do 31. januára 2005 splniť oznamovaciu
povinnosť podľa zákona o miestnych daniach na predpísanom tlačive. Oznamovacia
povinnosť sa vzťahuje na všetkých daňovníkov, aj tých, ktorí si svoju oznamovaciu
povinnosť splnili v roku 2004 alebo pred rokom 2004.
Tlačivá daňové priznanie k dani z nehnuteľností a tlačivá na splnenie si oznamovacej
daňovej povinnosti k uvedeným miestnym daniam a poplatku sa nachádzajú na obecnom
úrade obce, ktoré pomôžu a uľahčia právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľ a
fyzickým osobám pri plnení ich daňových a oznamovacích povinností.
Zároveň Vás chceme požiadať, aby ste si nenechávali podávanie daňového priznania
a plnenia oznamovacej povinnosti na posledné dni stanovenej lehoty, čím sa vyhnete
zbytočnému státiu v rade na obecnom úrade obce. Obecný úrad obce je pripravený podať k
nejasnostiam daňovníkov informácie k jednotlivým daňovým povinnostiam.
V prípade, že daňovník podá daňové priznanie a oznamovaciu povinnosť po lehote
alebo si vypočíta nižšiu daň akú v skutočnosti má platiť, obec je povinná v zmysle § 35
zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných
finančných orgánov v znení neskorších predpisov takémuto daňovníkovi uložiť pokutu.
Veríme, že pochopíte vážnosť, náročnosť a zodpovednosť Vášho prístupu k plneniu
nových daňových povinností.
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Teraz najdôležitejšie schválené dane a poplatky na rok 2005:
- daň za psa 250 Sk
- daň zo stavby 1,50 Sk/m2 + 1,50 Sk/m2 za každé ďalšie poschodie
- poplatok za domový (komunálny odpad) 280 Sk za 1 osobu na 1 rok. Je možnosť dokúpiť
si lístky po 40 Sk. V tejto cene je zahrnutý i triedený (separovaný) zber, ako aj
veľkokontajnerový zber odpadov a tiež nebezpečný odpad.
2) SEPAROVANÝ ODPAD
Oznamujeme všetkým občanom, že zber separovaného (triedeného) odpadu sa
v.mesiaci január 2005 neuskutoční, vzhľadom na inštaláciu triediacej linky na Sliači. Rozpis
vývozu tohto odpadu bude zverejnený v najbližšom čísle Podkonického spravodaja.
Komunálny odpad (t.j. kuka nádoby) bude vyvážaný v dvojtýždňových cykloch, t.j.
každú druhú stredu v mesiaci, tak ako doteraz. Pre rok 2005 bude prvý vývoz (5.1.2005)
ešte na staré lístky (modré) a druhý vývoz a ďalšie na nové lístky platné pre rok 2005.
3) SPOLOK PODKONIČAN
Vzhľadom na zaregistrovanie Spolku Podkoničan na Ministerstve vnútra SR , bola
uskutočnená ustanovujúca členská schôdza spolku dňa 1.12.2004 za účelom volieb do
orgánov spolku.
Orgány spolku boli zvolené nasledovne:
Správna rada:
Predseda správnej rady: Katarína Bobáková
Členovia správnej rady: Andrej Ulbrík
Mgr. Norbert Ďurdík
Mgr. Mária Cesnaková
Jaroslav Kostúr st.
Ján Jamrich
Revízna komisia:
Predseda rev. komisie:
Vladimíra Turčanová
Ing. Miroslava Barlová
Marta Patrášová
Cieľom tohto spolku bude činnosť na úseku:
- kultúrno-spoločenskom
- športovom
- práce s mládežou
- vzdelávania
- rozvoja a propagácie obce
Tento spolok bude fungovať ako občianske združenie a bude možné naň poukázať 2%
z.príjmov zo závislej činnosti a z inej zárobkovej činnosti.
Bližšie informácie o možnosti poukázať 2% a v akom termíne, budú poskytnuté
v.najbližšom čísle spravodaja. Kto sa chce stať členom môže sa nahlásiť u Kataríny
Bobákovej.
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4) TELOCVIČŇA
Pre Vašu informovanosť na základnej škole, resp. telocvični, prebieha v súčasnosti
rekonštrukcia strechy nakoľko do telocvične zateká.
Ako krytina bude použitá škridla značky "Bramac". Boli vybavené finančné prostriedky
vo výške 1,2 milióna Sk. Termín ukončenia prác je do 31.12.2004. Jedná sa o prvú etapu
rekonštrukcie telocvične.
5) K ROZPOČTU NA ROK 2005
Koncom roka bilancujeme to, čo je za nami a takéto zamyslenie je aj dobrou prípravou
na to, čo bude, čo chceme, čo môžeme. Každý dobrý hospodár si stanoví iba také ciele,
ktoré sú reálne a môže ich podložiť finančne, jednoducho povedané, na ktoré má.
Rok 2005 prináša v hospodárení obce nové podmienky a nikto z nás nevie posúdiť, ako
sa prejavia a čo prinesú. Príjmy v našej obci pozostávajú z príjmov zo štátneho rozpočtu
(cca 54%), z miestnych daní (cca 15%), z prenájmu majetku (cca 6%) a ostatných
príležitostných príjmov (cca 25%). Z uvedeného vyplýva, že zhruba 1/4 celoročného príjmu
obce je podmienená rizikovým faktorom ich získania. Ich výšku ovplyvňuje výška prebytku
hospodárenia z predchádzajúceho roka a iné príležitostné príjmy, napr. v roku 2005 to bude
kompenzácia energetického hospodárenia vo výške 780 tisíc Sk.
Pri financovaní potrieb obce musíme vychádzať z výšky príjmov, ktoré očakávame. A
tomu každý rok prispôsobujeme výšku výdavkov tak, aby sme sa nedostali do
schodkového rozpočtu. Štruktúra výdavkov pozostáva z úhrady prevádzkových nákladov
(cca 50%), z príspevkov na jednotlivé športové podujatia a kultúrne činnosti (cca 7%), z
krytia potrieb na údržbu majetku a verejných priestorov (cca 23%) a z čerpania účelovo
získaných prostriedkov (cca 20%).
Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2005 sme stáli pred nevďačnou úlohou. Niektoré
výdavky nemôžeme ovplyvniť, sú dané legislatívou, resp. vonkajšími činiteľmi. Nie všetky
pripravované akcie máme z čoho pokryť, pretože príspevok zo štátneho rozpočtu je v
porovnaní z rokom 2004 nižší. Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2005 sme museli pristúpiť k
skromnejším príspevkom a minimalizovať náklady na prevádzku a údržbu.
Môžeme si iba zaželať, aby sme spoločnými silami zvládli podmienky v roku 2005 tak,
aby predstavitelia obce a Vami zvolení poslanci mali spokojné svedomie, že to, o čom
rozhodli slúži predovšetkým Vám, občanom. Snažme sa o to spoločne všetci.
Ing. Mária Vrábová, hlavná kontrolórka obce

ZDRAVOTNÍCTVO
ORDINAČNÉ HODINY V ROKU 2005 - MUDr. Herková
Január
7.1.
21.1.

Február
4.2.
18.2.
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Marec
4.3.
18.3.

Apríl
1.4.
15.4.
29.4.

Máj
13.5.
27.5.

Jún l
10.6.
24.6.
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
AKO SME ROZBEHLI "OTVORENÚ ŠKOLU"
Týmto príspevkom chcem nadviazať na predchádzajúci, ale v rovine mimoškolskej
činnosti a priebežný prehľad využitia ponúkaných školských priestorov. Sme veľmi radi, že
nám naši žiaci z ročníkov 1.-4. odovzdali v plnom počte plus dvaja bývalí žiaci t.j. 31
vzdelávacích poukazov, čím sme získali pre záujmové útvary takmer 10 000.-Sk, ktoré
využívame pre činnosť krúžkov. Veľmi efektívne pracujú skupiny navštevujúce počítačovú
učebňu s internetom, ktorý máme len vďaka sponzorom Orangu a Poľnohospodárskemu
družstvu v Podkoniciach. Výučba na počítačoch je skutočne v bezkonkurenčných
poplatkoch a je veľkou škodou, že tento vzdelávací produkt je stále málo využívaný, najmä
zo strany starších žiakov ZŠ a mládeže. Touto cestou sa obraciame na všetkých, najmä
mladých, ktorí by zvládli prácu správcu-inštruktora počítačovej učebne, aby nám pomohli
vyriešiť miesto, ktoré sa môže uvoľniť po J.Kostúrovi od 1.9.2005. Zároveň ponúkame
možnosť privyrobenia na miesto kvalifikovaného učiteľa anglického jazyka od 1.9.2005.
Z ďalších mimoškolských aktivít pracujú aktívne a pravidelne športové krúžky:
stolnotenisový-p.Cesnaková, futbalový-p.Laco Barla a novovzniknutý v základoch
volejbalu p.V.Patrášová-deti do 8 rokov.
Pripravujem projekt zameraný na manažment pre celoplošné obecné aj regionálne
rozšírenie športovo-turistických aktivít s účinnou účasťou rodičov, aktivistov, cvičiteľov a
trénerov pre jednotlivé športové odvetvia, ktorého cieľom bude vytvoriť z otvorenej školy
centrálu riadenia všetkých športových a turistických aktivít. Konkrétne volejbal ,futbal,
stolný tenis ,základy detského basketbalu, zjazdové a bežecké lyžovanie (v nadväznosti na
znovurodiacu sa Podkonickú pätnástku). Dôležitou súčasťou projektu bude rodinná
turistika, cyklo a auto turistika a v zime návšteva aj iných lokalít lyžovania.
Uvedomujeme si odvážnu náročnosť projektu, ktorého adresátom bude Ministerstvo
školstva SR, ktoré vypísalo tendre a po prijatí aj finančne podporiť, ale bez Vás vážení
Podkoničania to nie je reálne. Naše ciele finančne podporuje aj náš pán farár Mgr. Norbert
Ďurdík. Ďakujeme.
V roku 2005 nás čaká organizácia II. Olympiády málotriednych škôl okresu BB v
atletike, ktorú bez organizačných pomocníkov z radov rodičov, občanov, bývalých našich
žiakov a sponzorov nemôžme zrealizovať. Pomoc prisľúbili aj centrá voľného času a
atletický zväz BB.
V súčasnej dobe prebieha po výmene žľabov a zvodov na streche po obvode ZŠ aj
stavba novej strechy telocvične, na ktorú získal financie p.starosta. Postupne chce majiteľ
ZŠ s MŠ obec Podkonice obdobne vykonať izolácie severnej steny a generálku parketovej
plochy interiéru. Okrem toho nám obec zabezpečuje upratovanie telocvične, vývoz
kontajneru, kosenie a množstvo údržbárskych práce areálu. Veľká vďaka. Koncepčnosť
kvalitnej výchovnej a predškolskej vzdelávacej činnosti dokázal aj kolektív pracovníkov
materskej školy pri ZŠ s MŠ pri (zatiaľ ústnom) veľmi pozitívnom hodnotení výsledkov
školskej inšpekcie dňa 8.12.2004.
Osobne ma to teší a dúfam, že aj to podnieti rodičov vo väčšej dôvere najmä pri určitom
poklese počtu detí v MŠ, čo má tiež podstatný vplyv na výpočet budúceho rozpočtu.
Záverom mi dovoľte vážení spoluobčania zaželať Vám veľa zdravia, šťastia, osobnej
pohody a len to najpozitívnejšie v roku 2005.
A osobne: veľká a úprimná vďaka všetkým, ktorí mi pomáhali a pomáhajú pri
prekonávaní ešte doznievajúcich onkologických ťažkostí.
Mgr. Štefan Dugas, riaditeľ ZŠ s MŠ
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POZVÁNKA NA STOLNÝ TENIS
Pani učiteľka Cesnaková pozýva na deň 1.február 2005 (polročné prázdniny) všetkých
žiakov, ktorí chodili na stolný tenis od školského roku 1996/97 doteraz, aby si prišli zahrať
do telocvične pri Základnej škole v Podkoniciach.
Začiatok: 10.00 hod
Koniec: kým bude chuť hrať
Prineste si raketu (môžeme aj požičať) a prezuvky.
DIVADLO PRE DETI
Na pondelok 20.12. sa tešil každý škôlkár a školák, pretože sme sa zúčastnili
divadelného predstavenia Ela a Hop. Predviedli nám predstavenie o Vianociach. Bolo to
v.Banskej Bystrici v Bábkovom divadle na rázcestí. Po predstavení bola autogramiáda.
Podpisovali všade aj na ruky. Boli sme veľmi šťastní.
Martin Halaj, 4.ročník
POČÍTAČOVÁ MIESTNOSŤ
Od októbra 2004 je v našej škole zriadená počítačová miestnosť. Návštevníkom je tu
k.dispozícii 5 nových vysokovýkonných počítačov so 17-palcovými monitormi. Od
decembra 2004 sú všetky počítače pripojené do internetu.
Počítačová miestnosť ponúka prácu s počítačom v prostredí Windows XP, prácu
s.internetom, vytváranie a úpravu dokumentov v programoch Word a Excel (MS Office
2003.sk), scanovanie obrázkov a textov, vytlačenie čiernobielych obrázkov a textov
na.formát A4 a počítačové kurzy pre mládež aj dospelých.
V súčasnosti fungujú 3 počítačové kurzy pre dospelých a jeden kurz pre žiakov
druhého stupňa ZŠ. Zatiaľ sa na týchto kurzoch vyučujú začiatky obsluhy počítača
v.prostredí Windows XP a práca s internetom. Kto má záujem o podobný kurz môže sa
informovať priamo v počítačovej miestnosti.
Pre záujemcov o prácu na počítačoch, prípadne aj na internete, je miestnosť
sprístupnená každý pondelok a stredu v čase od 15:00 do 20:00.
Ing. Jaroslav Kostúr, správca počítačovej miestnosti

KULTÚRA
Dňa 13.1.2005 si pripomenieme nedožité 98. narodeniny klenotníka ľudového umenia,
zakladateľa SĽUK-u a Slovenského rozhlasu v Bratislave - prof. Pavla Tonkoviča. Od
10.decembra 1998 ponúka pamätná izba v priestoroch Obecného úradu stálu expozíciu
venovanú životu a dielu nášho rodáka.
Bolo to práve pred 22 rokmi, v decembri r..1982, keď vtedajšie vydavateľstvo OPUS
pripravilo na vianočný trh prvú LP platňu P. Tonkoviča, na ktorú bola vybraná
reprezentatívna zostava 10 piesní, vrátane Vrchárskej nálady, jednej z najznámejších
z.jeho tvorby. Vydania platne sa už profesor nedožil, zomrel v r. 1980.
Vladimíra Turčanová
PODKONICKÝ Spravodaj
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SV. MIKULÁŠ
Tak ako každý rok, tak aj tento zavítal medzi nás svätý Mikuláš. Zastavil sa u nás
v.pondelok 6.12.2004 v kostole sv. Martina po večernej svätej omši. Deti sa na jeho príchod
pripravili a privítali ho scénkou o dobrých skutkoch, ktoré Mikuláš počas celého svojho
života s láskou robil. Neskôr sa mohli predviesť všetky deti tým, čo si pre Mikuláša pripravili
a za každú básničku, či pesničku dostali odmenu v podobe mikulášskeho balíčka.
A keďže Mikuláš by to mal ťažké obdarovať toľké deti len sám, tak veľká vďaka patrí aj
sponzorom, ktorí pomohli pri príprave balíčkov. Konkrétne p. Flaška (pohostinstvo na
Hrbe-1000 Sk), Potraviny Nikol (napolitánky) a dvaja dobrodinci (po 1000 Sk). V mene
všetkých detí Vám ďakujeme.
-jk-

PODKONICKÁ PÁLENICA
Podkonická pálenica Bukovina s.r.o. poskytuje už od roku 1986 služby pre pestovateľov
ovocia - destiláciu ovocných kvasov. Denne je tu možné spracovať až 2500 litrov ovocných
kvasov. Prevádzka pálenice je pestovateľom k dispozícii každý deň okrem nedele.
Kontakt priamo na prevádzku pálenice - telefón / fax: 41 968 26.
CENOVÝ VÝMER PRE PESTOVATEĽSKÉ PÁLENIE V SEZÓNE 2004/05
1) od 0 do 30 litrov absolútneho alkoholu počas jedného výrobného obdobia
- náklady prevádzkovateľa spolu za 1 liter aa........70,- Sk
- spotrebná daň pre 1 liter aa ..............................125,- Sk
- spolu za 1 liter aa...............................................195,- Sk
2) nad 30 litrov absolútneho alkoholu
- náklady prevádzkovateľa spolu........................... 70,- Sk
- spotrebná daň pre 1 liter aa ..............................250,- Sk
- spolu za 1 liter aa...............................................320,- Sk
3) pestovateľom ktorým bude poskytnuté palivo uhradia 150 Sk za každých 250 kg
ovocného kvasu
4) občanom Podkoníc je na základe uznesenia 7. valného zhromaždenia s.r.o.
poskytnutá zľava 20,- Sk / la.
Jaroslav Kostúr, konateľ
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AKO SA ZAKLADAL SPOLOK TRIEZLIVOSTI V PODKONICIACH
Traja kamaráti z mladosti Jano, Martin a Paľo sa v týždni niekoľkokrát vo večerných
hodinách stretli v miestnej krčme, kde si veselo popíjali a spomínali na zážitky z mladosti.
Pred záverečnou sa z krčmy vo veselej nálade pomaly rozišli domov.
Martin a Paľo boli vdovci. Jano mal manželku a dve dospelé dcéry. Ráno, keď vstal,
manželka zaútočila na Jana pravidelnou kázňou. Už zase si bol včera opitý, že sa
nehanbíš! Starý chlap a takto sa opíjať.
„Veru, len hanbu robíte celej rodine“, povedala mladšia dcéra.
„Je to pravda“, povedala staršia dcéra, „to sa nepatrí, aby sa kresťan katolík takto opíjal.
Založte spolok triezlivosti a budete žiť tak, ako sa na katolíkov patrí“.
Táto myšlienka sa u všetkých troch žien ujala a trvali na tom, aby ich otec šiel hneď za
svojimi kamarátmi a založili ešte dnes spolok triezlivosti.
Najprv sa Jano vybral do stredu dediny za kamarátom Paľom. Paľo sa udivene hľadel na
Jana, ktorý prišiel k nemu neočakávane.
„Vieš, Paľko, prišiel som za tebou z tých dôvodov, aby sme prestali s tým popíjaním
v.krčme. To sa nepatrí, aby tak žili kresťania-katolíci a preto založme v Podkoniciach spolok
triezlivosti.“
Starý Paľo, beťár a vtipkár od narodenia sa len usmial a povedal: „Poďme k Martinovi, čo
on na to povie.“
Išli teda na dolný koniec dediny, kde Martin býval. Udivený na nich hľadel a pýtal sa, čo
prišli k nemu tak neočakávane v dopoludňajších hodinách.
Úvodnú reč začal Jano a podobne ako pri Paľovi aj tu uviedol, že je nutné, aby skončili
s.doterajším spôsobom života, prestali sa opíjať každý večer, že robia sebe a svojej rodine
len hanbu a preto je nutné, aby založili spolok triezlivosti a žili tak, ako sa na kresťanovkatolíkov patrí.
Martin vypočul túto Janovu úvodnú reč a povedal, že spolok triezlivosti je skutočne dobrý
spolok. „Treba ho založiť, ja nie som proti spolku, ale prečo ste neprišli hneď ráno? Ľaľa,
pozrite, jedenásť hodín! To sa nám už neoplatí do večera založiť,“ zakončil túto debatu
Martin.
Vladimír Očenáš, č.d. 72

ŠPORT
LYŽIARSKY VLEK
V prípade priaznivých poveternostných podmienok na lyžovanie bude v prevádzke
lyžiarsky vlek na Plešiach. Premávať bude denne od 9.30 hod. do 15.30 hod.
Ceny lístkov pre sezónu 2004/05 sú nasledovné:
- celodenný lístok: 200 Sk
- poldenný lístok: 150 Sk
50 Sk
- bodový lístok:
100 Sk
- detský lístok
Pre všetkých lyžiarov a turistov je otvorený bufet na Chate Pleše denne.
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ŠPORT
VOLEJBALOVÝ TURNAJ
Dňa 26. 12. 2004 sa v našej telocvični uskutočnil tradičný “Štefanský” volejbalový turnaj
za účasti zmiešaných družstiev za ulice Hôrka, Nová ulica, Stred (Hlavná ulica), družstva
Mládeže "After" a družstva Novamed.
Turnaj sa hral systémom každý s každým a vďaka početnej diváckej kulise mal aj
správnu športovú atmosféru. Najdôležitejší zápas bol vôbec posledný súboj medzi
družstvom Hôrky a družstvom Stredu. Po dramatickom priebehu sa nakoniec z.víťazstva
tešilo družstvo Stredu, ktoré zvíťazilo 2:1 na sety a prerušilo tak dlhoročnú sériu víťazstiev
Hôrky na tomto Štefanskom turnaji.
Konečné poradie družstiev:
1. Stred (Hlavná ulica)
2. Hôrka
3. Mládež "After"
4. Nová ulica
5. Novamed
Foto 1 - Finálový súboj, Foto 2 - víťazné družstvo Stredu (Ján Bobák, Marek Kukučka,
Mária Vrábová, Michal Kukučka, Michal Valent, Katarína Bobáková a Marianna Zupková).
PODKONICKÁ PÄTNÁSTKA
Obec Podkonice a Mikroregión pod Panským dielom usporiada dňa 22.1.2005 verejné
preteky v behu na lyžiach klasickou metódou pod názvom Podkonická pätnástka o cenu
Roľníckych novín. Pôjde už v poradí o 29. ročník týchto pretekov, ktoré boli v minulých
rokoch neodmysliteľnou súčasťou športového života v našej obci.
Hlavnú cenu, putovný pohár pre pretekára s najlepším dosiahnutým časom v behu na
15 km, už tradične venuje redakcia Roľníckych novín.
Prihlášky do pretekov sa podávajú písomne na predpísanom tlačive na adresu
Obecného úradu v Podkoniciach, alebo e-mailom na p15@pobox.sk. Uzávierka prihlášok
bude 21.1.2005 o 17:00 hod., kedy v kancelárii pretekov (v budove Obecného úradu)
prebehne žrebovanie.
Pretekať sa bude v nasledujúcich kategóriách: ml. žiačky (2 km), ml. žiaci (2 km), st.
žiačky (3 km), st. žiaci (4 km), ml. dorastenky (4 km), ml. dorastenci (5 km), st. dorastenky
(5 km), st. dorastenci (10 km), ženy-juniorky (5 km) a muži-juniori (15 km).
Štartovné pre zúčastnených pretekárov je nasledovné: žiaci - bez úhrady, dorastenci 30 Sk, dospelí a juniori - 50 Sk.
Zodpovednými funkcionármi pretekov sú Jozef Jamrich (predseda organizačného
výboru) a Ing. Peter Slobodník (riaditeľ pretekov).
-jk-

Z REDAKCIE
V prípade, že Podkonický spravodaj č.1/2005 nebol doručený do domácnosti, máte
možnosť vyzdvihnúť si ho na Obecnom úrade. Chceme sa vyhnúť uvedenému nedostatku
pri distribúcii budúceho čísla.
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FARSKÉ OZNAMY

P
3.1.

U

3. 1. 2005 - 9. 1. 2005
18.00 - féria
+ rodičia, Alexander Gregor,
manželka a deti, 30. výr.
18.00 - féria

10. 1. 2005 - 16. 1. 2005

P
10.1.

+ Mária a Pavol Ivanič

U

18.00 - féria
omša nebude
+ František Bobák (15. výročie)

4.1.

+ Mária a Pavel Očenáš

11.1.

S

7.00 - féria
Za ženy, ktoré sa modlili
prístrešie u pani Kremnickej
18.00 - Zjavenie Pána - Traja králi
8.00 + Júlia a Juraj Turčan
10.30 Za veriacich

S

5.1.

Š
6.1.

P

18.00 - féria

7.00 - féria

12.1.

Š
13.1.

P

7.00 - féria
omša nebude
+ Júlia a Juraj Turčan
18.00 - féria
omša nebude
+ Alžbeta Očenášová a rodina
18.00 - féria

7.1.

+ Mária Turčanová

14.1.

+ st. rodičia Júlia a Ján Kostúr a deti

S

18.00 - féria

S

18.00 - féria

8.1.

+ Angela a Gizela

N

Krst Krista Pána, sviatok
8.00 Za zdravie a Božiu pomoc v rodinách
10.30 Za veriacich
9.1.
Upratovanie kostola: Anna Očenášová

15.1.

Margita Patrášová, 1. výr.

N

2. nedeľa v cezročnom období
8.00 + Pavol Kmeť
10.30 Za veriacich

16.1.

Upratovanie kostola: Jožka Gregorčoková

17. 1. 2005 - 23. 1. 2005

P

18.00 - Sv. Antona, opáta, spomienka

17.1.

+ Anna a Ján Oravec a rodičia

U

18.00 - féria

24. 1. 2005 - 30. 1. 2005

P

18.00 - Sv. František Saleský, biskup

U

18.00 - Obrátenie sv. Pavla, apoštola

24.1. + starí rodičia Mária, Ján Očenáš a deti

18.1.

+ Ladislav Kostúr

25.1.

+ Emília Barlová

S

7.00 - féria

S

7.00 - Sv. Timoteja a Títa, biskupov
Za ženy, ktoré sa modlili
prístrešie u Bittnerov
18.00 - féria
Poďakovanie a prosba o Božiu pomoc
pri 70-tom výr. života

19.1.

Š

Za ženy, ktoré sa modlili
prístrešie u pani Turčanovej
18.00 - féria

20.1. Za Božiu pomoc v rodine Jamrichových

P
21.1.

S

18.00 - Sv. Agnesy, panny a mučenice

26.1.

Š
27.1.

P

+ Mária a Július Barla a syn Ján

28.1.

18.00 - féria

S

17.00 - Sv. Tomáš Akvinský, kňaz
Peter Kostúr, rodičia a dcéra Edita
18.00 - féria

22.1.

+ Mária a Anton Tonkovič

29.1.

+ manžel a rodičia

N

3. nedeľa v cezročnom období
8.00 + Vladimír Vráb a rodičia
10.30 Za veriacich

N

4. nedeľa v cezročnom období
8.00 + rodičia Balkoví a ich rodičia
10.30 Za veriacich

23.1.

Upratovanie kostola: Mária Flašková

30.1.

Upratovanie kostola: Emília Beňová

Zmena Farských oznamov vyhradená !
PODKONICKÝ Spravodaj
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