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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA.
Máme tu po roku opäť dane z nehnuteľností. Píšem o nich preto, lebo každý rok sú
zmeny. Pre rok 2006 platí:
- podanie daňového priznania do 31. januára 2006 už prebehlo, týkalo sa len tých,u
ktorých nastala zmena vo vlastníctve nehnuteľností 1. januáru 2006 (pozemky alebo
stavby)
- správca dane t.j. obec vyrúbi podľa § 20 zákona o miestnych daniach daň z
nehnuteľnosti do 15. mája 2006, a to formou platobného výmeru, ktorú je potrebné zaplatiť
do 31. mája 2006
V minulom čísle sme Vás informovali o vysielaní televízneho signálu pre našu obec
formou mikrovlnného vysielania. Obec je neustále v jednaní s firmou Asnet Žilina a po
vyhodnotení ankety a zložení finančných prostriedkov dôjde k realizácii. Obec má záujem o
čo najrýchlejšiu realizáciu, ale potrebné je vybavenie licencie na vysielanie pre našu obec.
Súhlas na vybavenie licencie z obce bol daný už začiatkom januára 2006. Podľa informácií
od spomínanej firmy montáž zariadenia trvá 2 dni. Ďalšie informácie budú poskytované
priebežne.
V štvrtom týždni ste dostali kalendár vývozu triedeného (separovaného) odpadu od
firmy Seza Sliač, ako aj prospekt o nakladaní s týmto odpadom. Verím, že dobrá spolupráca
bude i naďalej a takto prispejeme spoločne k ozdraveniu životného prostredia.
Záverom chcem len kus pochopenia pri zimnej údržbe miestnych komunikácií.
Skutočne „pani zima“ nás poriadne skúša a je niekedy dilema čo s masou snehu, ako aj či
posýpať, alebo neposýpať komunikácie. Sú rôzne názory.
Jozef Jamrich
starosta obce
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
VÝVOZ SEPAROVANÉHO ODPADU
Už ste určite dostali do Vašich poštových schránok propagačný materiál o triedení
odpadov a kalendár zberu.
V roku 2006 sa uskutoční v nasledovných termínoch:
17.2. - 17.3. - 21.4. - 19.5. - 16.6. - 21.7. - 18.8. - 12.9. - 13.10. - 14.11. - 15.12.

ZDRAVOTNÍCTVO
ORDINAČNÉ DNI V ROKU 2006
MUDr. Herková

MUDr. Zatlukalová MUDr. Jančovičová

Január

13.1, 27.1,

11.1.

-

Február

10.2., 24.2.

8.2.

2.2.

Marec

10.3., 24.3.

8.3.

2.3.

Apríl

7.4., 21.4.

12.4.

6.4.

Máj

5.5., 19.5.

12.5.

4.5.

Jún

2.6., 16., 30.6.

14.6.

1.6.

Júl

14.7., 28.7.

12.7.

6.7.

August

11.8., 25.8.

9.8.

3.8.

September

8.9., 22.9.

13.9.

7.9.

6.10., 20.10.

11.10.

5.10.

November

3.11.

8.11.

2.11.

December

1.12., 15.12., 29.12.

13.12.

7.12.

Október

SPOLOCENSKÁ KRONIKA
GRATULUJEME K VÝROCIU
55. rokov
Emília Beňová (č.d. 108)

65. rokov
Anna Šípková (č.d. 242)
Eleonóra Barlová (č.d. 112)

60. rokov

75. rokov

Ján Mojžiš (č.d. 134)

Eduard Homola (č.d. 231)
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TECHNICKÉ VYMOŽENOSTI 20. STOROČIA U NAŠICH STARÝCH RODIČOV
Naši starí rodičia v prvých desaťročiach 20. storočia žili na takej úrovni ako ich
prarodičia pred 200-300 rokmi. Každá nová vec z oblasti techniky bola pre nich neznáma,
neprijateľná, ktorá narúšala ich doterajší život.
V r. 1930-35 sa odrazu objavila medzi ľuďmi malá skrinka, z ktorej sa ozýval ľudský hlas
a hovorilo sa tomu rádio. Pokiaľ nebola prevedená elektrifikácia dediny, rádioprijímač mal
len p. farár Jozef Hudec. Rádio bolo napojené na baterky. V lete dával p. farár rádio do
okna, aby chlapci mohli počúvať hudbu. Priamo pod oknom v záhradke mohli sedieť len
chlapci, ktorí.ráno na omši miništrovali. Ostatní mohli sedieť len z vonkajšej strany pri plote.
V roku 1942 bol do dediny zavedený elektrický prúd, čím sa vytvorili podmienky pre
širšie používanie rádia. Mladí ľudia si postupne kupovali rádioprijímače.
Otec Pavel mal dve deti, syna Martina a dcéru Anku, ktoré chodili do strednej odbornej
školy v Banskej Bystrici a mali záujem o rádio. Prosili otca, aby kúpil rádio. Otec povedal, že
ak stará mama dá súhlas, tak zajtra si môžu v Banskej Bystrici kúpiť rádio. Vnúčence šli za
starou mamou a prosili ju, aby dala súhlas na nákup rádia. Stará mama sa k tejto prosbe
vyjadrila: „Pokiaľ ja žijem, v tomto dome nebude žiadne rádio. Veď je to truhlica, z ktorej
hovoria zlí duchovia, čerti a spievajú v nej bosorky. To všetko je spojené so zlým. Pokiaľ ja
žijem, v tomto dome nebudú šarapatiť čerti.“
Vnuk vysvetľoval starej mame, že z rádia nehovoria zlí duchovia, ale to sú hlasy
pracovníkov slovenského rozhlasu v Bratislave, ktorí hovoria do rozhlasového zariadenia a
ich slová vo vysielacom zariadení pomocou slaboprúdovej elektrotechniky sa menia na
krátke impulzy, ktoré sa vzduchom šíria po celom Slovensku a naše rádio tieto krátke
impulzy zachytí a premení na slová.
„Prestaň s tými rečami,“ hovorila stará mama, „že v Bratislave niečo povedia a my to
počujeme v Podkoniciach. Odkedy sa vzduchom šíria slová, že až z Bratislavy ich
počujeme. Choď na Hôrku a silne zakrič, veď ťa nebude počuť ani pred konzum. Najďalej ťa
počujú u Kubíkov alebo u Ondriašov. Vzduchom lietajú len vtáky a nie slová.“Stanovisko
starej mamy bolo nezmenené: „Pokiaľ ja žijem, rádio v tomto dome nebude.“
Vnúčence sa snažili postupom času viackrát zmeniť stanovisko starej mamy, ale
bezvýsledne.
Po skončení školy vnuk odišiel na dvojročný výkon vojenskej prezenčnej služby. Po
skončení vojenskej služby nastúpil do zamestnania v Strojárňach Piesok. Keď dostal v
Strojárňach prvú výplatu, šiel do Banskej Bystrice a kúpil rádioprijímač. Keď mal vnuk prísť
s rádiom domov, vnučka úmyselne zamestnávala starú mamu okopávaním zemiakov , aby
vnuk mohol rádio namontovať a vyskúšať. Bolo umiestnené v izbe vedľa kuchyne. Stará
mama do tej izby vôbec nechodievala. V tom období každú nedeľu o 8. hodine ráno rozhlas
vysielal služby Božie, jednu nedeľu katolícke, druhú evanjelické. Rádio naplánovali uviesť
do chodu v nedeľu o 8. hodine na katolícke bohoslužby. Pred 8. hodinou vnuk sedel ticho v
izbe a pripravoval rádio na štart. Stará mama bola sama v kuchyni, pripravovala obed.
Dvere na kuchyni smerom do chodby boli otvorené. Presne o 8. hodine vnuk zosilnil zvuk
na rádiu. V celom dome zaznel jasný hlas: „Pochválený buď pán Ježiš Kristus.“ Po
pozdrave bola 12-15 sekúnd pauza. Stará mama na tento pozdrav odpovedala: „Na veky
amen, .“ a bežala cez kuchynské dvere na chodbu so slovami: „Vitajte u nás, ktože ste
neznámy, nech sa páči ďalej.“ Na chodbe nebol nikto a vtom okamihu zaznel v kuchyni
jasný hlas: „ Milí veriaci, dnešné bohoslužby započneme čítaním sv. evanjelia podľa
Matúša: Keď Ježiš prestal kázať, vystúpil na vrch a posadil sa, učeníci prišli za ním a
obklopili ho...“
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Keď stará mama počula tieto slová zo sv. evanjelia ostala meravo stáť a povedala: „ Tak
predsa ste ma dobehli a rádio je v tomto dome.“ Vnučka vyskočila a stískala starú mamu,
aby sa nehnevala, aby im to odpustila. Stará mama jej povedala, aby nevyrušovala, aby
bola ticho a počúvala ako krásne hovoria. Obidve si sadli na lavičku ku sporáku a so
zopätými rukami počúvali priebeh bohoslužieb. Po 12-15 minútach stará mama vyskočila s
krikom:
„Veď som ja vedela, že s rádiom budem mať opletačky.“ Kuchyňou sa šíril smrad
zhorenej masti s cibuľkou, ktorú stará mať pripravovala k obedu. Vnučka vyskočila a
stískala starú mamu, že ona hneď novú masť pripraví. Stará mať jej povedala, aby bola
ticho a počúvala krásne slová, že masť pripravia po bohoslužbách.
Takto prijala naša stará mama rádio do domu. Zistila, že z rádia nehovoria zlí duchovia a
nespievajú bosorky, ale hovoria nábožní, vzdelaní páni farári. Ale predsa po 3-4 týždňoch
kritizovala pracovníkov rozhlasu, že prečo nevysielajú každú nedeľu katolícke bohoslužby,
veď na kadejaké taľafatky, čo oni vysielajú, majú dosť času v týždni.
Vladimír Očenáš č.d. 72

STROM ŽIVOTA
Myslím, že málokto z vás počul o Strome života. Keď niekomu poviem, že som v lete
bola v tábore Stromu života poväčšine si ľudia predstavia nejakú "hipícku" organizáciu,
alebo sa im v mysli zahmlí zelenou. Prinajmenšom sa ľuďom z môjho okolia zdá zvláštne,
až divné, že som ako 18-ročná, teda vo veku keď podaktorí z nás odskúšali pozíciu
vedúceho, bola v nejakom tábore účastníčkou. Na objasnenie môjho pobytu tam, im hodinu
vysvetľujem o čom ten Strom života je.
Sama som členkou tohto Stromu života Ampér, tak som sa rozhodla, že im urobím akúsi
malú reklamu a napíšem o nich, nás, pár viet.do spravodaja.
Občianske združenie Strom života sa vyvinulo z prvého ochranárskeho hnutia detí a
mládeže na Slovensku a má za sebou viac ako 25 ročnú históriu. Sami seba charakterizujú
ako „organizáciu, ktorej cieľom je rozvoj osobnosti, najmä detí a mládeže, ich výchova a
vzdelávanie, pracujúcu na záchrane kultúrnych a technických pamiatok, ochrane prírody a
životného prostredia s celoslovenskou pôsobnosťou“. Organizujú letné tábory pre ml. ľudí,
deti i mentálne postihnutých, vydávajú vlastný (kvalitný) časopis pre členov a priateľov
Stromu života. Počas celého roka sa konajú celoslovenské stretávky „stromákov“
pozbieraných zo všetkých lokalít.
Ja som napomáhala svojim murárskym umením k zveľaďovaniu keltskej osady
Havránok na Liptovskej Mare. Dozvedela som sa mnoho užitočných informácií o práci
archeológa z prvej ruky (keďže sme s pracovníkmi SAV Nitra bývali v jednom areáli), o
Keltoch, čo žili u nás a vytvorili cennú kultúru, naučila som sa trochu pracovať s dlátom,
kosou, maltou, špachtľou,... Zažila som veľmi príjemné večery pri ohni a gitare a piesňach
Nohavicu, spoznala kus Slovenska, malebný Liptov, okúpala som sa v Mare, varila som
špagety (na tvrdo) pre 25 osôb... a čo má pre mňa význam nesmiernej hodnoty, stretla som
sa s ľuďmi „high quality“ a strávila som s nimi najkrajšie prázdninové 2 týždne.
Nakoniec len jediné. Vrele odporúčam. Ak neviete čo ako s 2 týždňami v lete, investujte
do Stromu života,.vráti sa aj s úrokmi..Viac info nájdete na www.stromzivota.sk
Veronika Turčanová, č.d. 80
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
HUDOBNÁ VÝCHOVA NETRADIČNE
13. januára sme si pripomenuli narodenie podkonického rodáka hudobného skladateľa
a zberateľa prof. Pavla Tonkoviča. Pri tejto príležitosti sa v priestoroch jeho pamätnej izby
stretli deti s ľudovým hudobníkom a výrobcom ľudových nástrojov a zvoncov pánom
Jozefom Kostúrom. Porozprával deťom o výrobe gájd, o remeslách, ktoré musí ovládať,
aby na „gajdičky“ mohol hrať. Na záver stretnutia mu chlapci a dievčatá zaspievali.
ŠALIANSKY MAŤKO
16. januára sa uskutočnilo v ZŠ Podkonice školské kolo súťaže v prednese
slovenských povestí. Do okresného kola postúpila a „naše farby“ bude reprezentovať
Emma Slobodníková, žiačka 3. ročníka.
-mtZIMNÉ HRY NA PLEŠIACH
Každý rok sa na Plešiach uskutočňujú zimné hry. Prišli na ne deti, ktoré súťažili, buď v
sánkach, v lopári a nakoniec v lyžiach. Boli dve kategórie. Mladšia a staršia kategória.
Púšťali tam hudbu, aby sa ľudia nenudili. Ľudia si mohli zalyžovať, lebo vlek ťahal. A
nakoniec sa preteky začali. Deti leteli až do cieľa. Každý bol rád, že vôbec došiel.

Za chvíľu sa po pretekoch už vyhlasovali výsledky. Deti na prvom mieste dostali zlatú
medailu. Striebornú dostali deti na druhom mieste. Bronzovú dostali deti na treťom mieste.
Všetci tlieskali deťom nie len tým, ktoré boli na miestach, ale aj tým ostatným.
Potom rozdávali občerstvenie: hoddog, čaj a iné nápoje a ešte pre deti kexík.
Z týchto hier mám dobrý pocit aj keď som nevyhrala. Ale napokon, veď najdôležitejšie je
zúčastniť sa, nie vyhrať.
Julka Homolová, 4. ročník

ŠPORT
NOHEJBALOVÝ TURNAJ
V deň sviatku Troch Kráľov sa v našej telocvični uskutočnil nohejbalový turnaj trojíc. Do
súťaže sa zapojil rekordný počet mužstiev - sedem. Turnaj bol veľmi napínavý, keďže o
medajlových pozíciách sa rozhodovalo ešte aj v poslednom zápase. O vyrovnanosti .
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. turnaja svedčí aj fakt, že ani jedno mužstvo nedokázalo turnajom prejsť bez prehry.
Nakoniec si svojimi výkonmi povestnú šťastenu naklonila na svoju stranu trojica Ján
Pavlák,.Jaroslav Chaban a Vladimír Lamper.
Konečné poradie:
1. Šnúrky - Ján Pavlák, Jaroslav Chaban, Vladimír Lamper
2. Doprastav - Martin a Jozef Turčanovci, Braňo Slobodník
3. I.R.A. - Robert a Ivan Patrášovci, Ondrej Kostúr
4. M.Y. - Michal Kukučka, Marek Barla, Tomáš Kvačkaj
5. Staroprameň - Barlovci Michal, Ivan, Jaroslav
6. Ďuro - Barla Juraj a Ladislav, Patráš Milan
7. Letci - Balko Miro, Barla Peter, Slobodník Marek.
Pochvala patrí všetkým zúčastneným družstvám a tešíme sa na letný nohejbalový
turnaj.
Ing. Michal Kukučka
PODKONICKÁ PÄTNÁSTKA - JUBILEJNÝ 30-TY ROČNÍK
Dňa 5. februára 2006 sa uskutoční v našej obci jubilejný 30. ročník „Podkonickej
pätnástky“ O Cenu Týždenníka Roľnícke noviny. Sú to verejné preteky v behu na lyžiach
klasickou technikou. Bude sa súťažiť v 13-tich kategóriách a to:
ml. žiačky
2 km
st. dorastenky
5 km
ml. žiaci
2 km
st. dorastenci
10 km
st. žiačky
3 km
ženy 1 (rok nar. 1976 a ml.)
5 km
st. žiaci
4 km
5 km
ženy 2 (rok nar. 1975 a st.)
ml. dorastenky 4 km
muži-juniori (rok nar. 1966 a ml.) 15 km
ml. dorastenci 5 km
veteráni 1 (rok nar. 1951 až 1965) 10 km
veterani 2 (rok nar. 1950 a st.)
10 km
V každej kategórii budú prví traja odmenení vecnými cenami. Štart preteku je o 10.00
hod. na futbalovom ihrisku Brodok. Je len samozrejmé, že na jubilejnom ročníku privítame
zaslúžilých funkcionárov, novinárov a nestora našej pätnástky p. Rudolfa Čilíka.
Na uplynulom 29. ročníku sa zúčastnilo aj 5 domácich pretekárov, takže aj tento rok je tu
príležitosť aj pre vás, zúčastniť sa tohto preteku, keďže sa jedná o verejný pretek. Prihlášky
na podujatie nájdete na Obecnom úrade, prípadne na internetovej stránke
www.podkonice.sk
Chcem požiadať všetkých občanov, aby sa už teraz vyhli pohybu po upravených
tratiach bez lyžiarskej výstroje, aby tak nedošlo k znehodnoteniu práce organizačného
výboru. Upozorňujem tiež všetkých divákov, že na pretek je prísny zákaz vodenia psov.
Veríme, vážení športoví priatelia, že si nenecháte ujsť vidieť tento jubilejný pretek a
prídete povzbudiť pretekárov v čo najväčšom počte, veď beh na lyžiach patrí medzi
najobľúbenejšie a najsledovanejšie športy.
O dobré občerstvenie je postarané.
Jozef Jamrich, predseda org. výboru
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FARSKÉ OZNAMY

P

6. 2. 2006 - 12. 2. 2006
18.00 - Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov

13. 2. 2006 - 19. 2. 2006
18.00 - féria

P

6.2.

+ Ivan Patráš

13.2.

U

18.00 - féria

U

7.2.

+ Drahoslav Valent

S

7.00 - féria

8.2.

Š
9.2.

P
10.2.

S

+ Valentín a Helena
18.00 - féria
+ Jolana Patrášová
18.00 - Sv. Školastiky, panny
+ Alžbeta a Emil, syn a vnuk
18.00 - Prebl. Panny Márie Lurdskej

14.2.

S
15.2.

Š
16.2.

S

18.00 - féria

18.2.

N

N
19.2.

U
21.2.

S
22.2.

Š
23.2.

P
24.2.

S
25.2.

N
26.2.

+ rodičia Mária a Martin a synovia
18.00 - Sv. Petra Damianiho, biskupa
+ rodičia Anna a Martin Ivanič
7.00 - Katedra sv. Petra, apoštola
Na úmysel celebranta
18.00 - Sv. Polykarpa, biskupa a muč.
+ rodičia Kristína a Jozef a ich deti
18.00 - féria
+ rodičia Margita a Jozef Turčan
18.00 - féria
+ Irma a Jozef Očenáš a starí rodičia
8. nedeľa v cezročnom období
8.00 + Matúš Burian a rodičia
10.30 Za farnosť
Upratovanie kostola: Jolana Krajčiová

+ Mária a Pavol Rakyta a rodičia
7. nedeľa v cezročnom období
8.00 Mária a Michal Kukučka a synovia
10.30 Za farnosť
Upratovanie kostola: Jozefa Barlová

Upratovanie kostola: Anna Patrášová

P

+ Ján Slobodník

17.2.

+ František Balko

20.2.

+ Anna Slobodníková
18.00 - féria

6. nedeľa v cezročnom období
8.00 Za ženy, kt. sa modlili u Bittnerov
10.30 Za farnosť

20. 2. 2006 - 26. 2. 2006
18.00 - féria

18.00 - féria
manžel František Jamrich
a dcéra Marta
7.00 - féria
Za ženy,
ktoré sa modlili prístrešie u Turčanov
18.00 - féria

P

11.2.

12.2.

+ Anna a Ján Bobák a rodičia

P
27.2.

U
28.2.

S
1.3.

Š
2.3.

P
3.3.

S
4.3.

N
5.3.

27. 2. 2006 - 5. 3. 2006
18. 00 - féria
Za tých,
ktorí sa modlili prístrešie v kostole
18.00 - féria
Na úmysel celebranta
18.00 - Popolcová streda - pôst
+ Emília, Anton a Viliam
18.00 - féria
+ Mária a Michal Kukučka
18.00 - féria
+ Pavol Rapčan a syn
18.00 - féria
+ Angela a Štefan a dcéra Elena
1. pôstna nedeľa
8.00 + Mária a Juraj Patráš
10.30 Za farnosť

Upratovanie kostola: Mária Nemčoková

Zmena Farských oznamov vyhradená !
PODKONICKÝ Spravodaj
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