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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA,
Vianoce prišli a prebehli rýchlejšie , ako pred rokom a zrazu sme sa ocitli na prelome
rokov 2006/2007. Dovoľte mi preto, aby som Vám poďakoval za vykonanú spoluprácu v
roku 2006 pre zlepšenie života v našej obci. Touto cestou chcem poďakovať aj
predchádzajúcemu zastupiteľstvu za vzorné plnenie si povinností jednotlivých komisií.
Začiatkom decembra 2006 sa uskutočnili komunálne voľby v celej SR. Začíname nové
štvorročné volebné obdobie v komunálnej politike našej obce. Pre zvolených poslancov a
mňa, starostu obce, je to v prvom rade veľká zodpovednosť. Pomerne vysoká účasť vo
voľbách (65%) je dôkazom záujmu, Vás občanov, o svoju obec. Treba si uvedomiť, že
práca v poslaneckom zbore je kolektívnou prácou, kde musí prevládať vzájomná úcta,
porozumenie, otvorenosť a disciplína voči sebe aj voči ostatným.
Želám si a verím v dobrú spoluprácu s novým Obecným zastupiteľstvom. Preto ešte raz
Vám ďakujem za dôveru v komunálnych voľbách.
Záverom môjho príhovoru, chcem v roku 2007 z úprimného srdca popriať, všetkým
občanom obce Podkonice, veľa zdravia, šťastia a dobré rodinné, susedské a spoločenské
vzťahy a zvlášť každému vlastný a vnútorný pokoj.
Jozef Jamrich
starosta obce
MILÍ..PRIATELIA,
je tu Nový rok 2007, pravdepodobne si každý z nás kladie otázku, čo mu tento rok
prinesie, prípadne čoho sa v tomto roku budeme musieť zrieknuť. Ako kresťania vieme, že
aj v tomto roku 2007 bude Božia prozreteľnosť s nami. Nech nám tento rok prinesie
čokoľvek, vieme to s Božou pomocou premeniť na hodnotu pre večnosť. Ani v tomto roku sa
nám neoplatí za každú cenu sa usilovať len o materiálne hodnoty. Sv. evanjelista Matúš
nám zaznamenáva Ježišove slová: „Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a
svojej duši by uškodil?!“ (Mt 16,26)
Pápež Ján XXIII. sa modlil: „Bože, daj mi vnútorný pokoj, aby som vedel prijať veci, ktoré
nemôžem zmeniť, daj mi odvahu, aby som zmenil veci, ktoré zmeniť môžem a daj mi
múdrosť, aby som vedel rozlíšiť jedny od druhých.“
Prajem Vám, aby rok 2007 bol pre Vás rokom vnútorného pokoja a radosti.
Mgr. Norbert Ďurdík, farár
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
1) Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Dňa 28. decembra 2006 sa uskutočnilo prvé (slávnostné) zasadnutie obecného
zastupiteľstva. Bola prednesená správa o výsledkoch komunálnych volieb na starostu
obce a poslancov obecného zastupiteľstva. Správu predniesol predseda miestnej volebnej
komisie p. Jozef Kostúr.
Po prednesení správy boli prevedené sľuby starostu obce a poslancov obecného
zastupiteľstva.
Ďalším dôležitým bodom programu bola voľba zástupcu starostu obce ako aj
predsedov jednotlivých komisií.
-.za zástupcu starostu bol zvolený Ing. Ján Chaban
-.za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone starostu obce bol
zvolený Ivan Kostúr
-.za predsedu komisie životného prostredia a výstavby lesného a vodného
hospodárstva bol zvolený Ing. Ján Bobák
-.za predsedu finančnej komisie bola zvolená Ing. Katarína Hošalová
-.za predsedu kultúrno - športovej komisie bol zvolený Ing. Dominik Valent
-.za predsedu komisie na ochranu verejného poriadku bol zvolený Juraj Barla
-.za predsedu sociálno - zdravotnej komisie bol zvolený Róbert Valent.
Po skončení sľubov a volieb sa prihovoril poslancom s krátkym prejavom starosta obce.
Prízvukoval aby boli hrdí na našu obec, nakoľko je obklopená dobrými, skromnými a
pracovitými ľuďmi. A títo občania nám dali dôveru na štyri roky viesť našu obec. Je to veľká
česť , ale aj zodpovednosť.
Zaželal navzájom zdravie, silu a vytrvalosť a spokojnosť v našich rodinách ale hlavne u
občanov - našich voličov.
Ďalším bodom programu bolo delegovanie zástupcu obce do Rady školy pri Základnej
škole s materskou školou Podkonice. Do Rady školy bola navrhnutá a schválená Ing.
Katarína Hošalová. Bol navrhnutý i pracovný kalendár zasadnutí obecného zastupiteľstva
na I. polrok 2007. Poslanci odsúhlasili tieto termíny: 11.01., 08.03., 15.05., 12.07.
Po diskusii starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil prvé
zasadnutie.
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
2) POVINNOSTI OBČANOV DO 31. JANUÁRA 2007
Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného
nariadenia obce Podkonice č.1/2005 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce
Podkonice č. 11/2004 je povinnosťou občanov, daňovníkov do 31. januára 2007:
- podať nové daňové priznanie ak došlo k zmene skutočnosti na vyrúbenie dane z
nehnuteľnosti (dedením, kúpou, predajom)
- zaplatiť daň za psa vo výške 250,- Sk
3) KOMUNÁLNY A SEPAROVANÝ ODPAD
Nasledujúci odvoz komunálneho odpadu v roku 2007 je 17. januára (platí lístok ešte z
roku 2006 červený) a pokračuje každú druhú stredu v nepárnom týždni.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za rok 2007 je 280,Sk/osoba/rok, ktorý možete zaplatiť na Obecnom úrade od 22.januára 2007.
Separovaný zber v mesiaci január v našej obci nebude.
Harmonogram vývozu separovaného odpadu na rok 2007 uverejníme v nasledujúcom
čísle.
-jg-

ZDRAVOTNÍCTVO
ORDINAČNÉ DNI V ROKU 2007
MUDr. Herková
12.1., 26.1.

10.1.

-

Február

9.2., 23.2.

14.2.

1.2.

Marec

9.3., 23.3.

14.3.

1.3.

20.4.

11.4.

5.4.

Apríl
Máj

4.5., 25.5.

9.5.

3.5.

Jún

8.6., 22.6.

13.6.

7.6.

Júl

6.7., 20.7.

11.7.

12.7.

3.8., 17.8., 31.8.

8.8.

2.8.

August

14.9., 28.9.

12.9.

6.9.

12.10., 26.10.

10.10.

4.10.

November

9.11., 23.11.

14.11.

8.11.

December

7.12., 21.12.

12.12.

6.12.

September
Október
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KULTÚRA
PAVOL TONKOVIČ : 13.1.1907 - 22.5.1980
„ Som spokojný, lebo som v živote robil to, po čom som
túžil. Ľudová pieseň bola a vždy bude vecou môjho srdca.“
Takto sa vyjadril o svojej práci a zároveň životnej záľube
profesor Pavol Tonkovič, ktorého 100. výročie narodenia si
pripomenieme dňa 13. januára 2007.
Narodil sa v Podkoniciach do skromných pomerov ako štvrté
dieťa Martina a Júlie Tonkovičovcov. Celá rodina bola
muzikantsky založená, otec hral na husliach a matka a sestry boli
známe speváčky.
Už od detstva tak čerpal z nepreberného bohatstva ľudového spevu, zvykov a obyčají a
ľudová hudba sa stala prameňom jeho životnej inšpirácie a celoživotnej činnosti.
Bol jedným zo zakladateľov SĽUK-u a jeho umeleckým vedúcim. Za viac ako tri
desaťročia práce v rozhlase zozbieral, zapísal a upravil stovky ľudových piesní z
Pohronia, Oravy, Zemplína, Šariša, Spiša, Liptova a Pohronia. Podieľal sa na organizácii
folklórnych festivalov vo Východnej, Detve a pre ľudové folklórne súbory SĽUK, Lúčnica a
Dimitrovec zložil množstvo hudobných kompozícií. Pôsobil aj ako publicista a hudobný
kritik. V rozhlase založil Orchester ľudových nástrojov, ktorý aj dirigoval. Neskôr sa venoval
štúdiu a zbieraniu ľudových piesní národov Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky. Literárne a
hudobné múzeum v Banskej Bystrici má vo svojej zbierke jeho vzácne nahrávky z 340
krajín sveta, ktoré dokumentujú ľudovo-umelecký prejav národov a etnických skupín, ďalej
exotické hudobné nástroje z Tunisu, Laosu a Číny atď. Nesmieme opomenúť ani stálu
výstavu prof. Tonkoviča zriadenú na OÚ v Podkoniciach.
Svojou umeleckou,
pedagogickou a dirigentskou prácou a svojím zberateľským a skladateľským umením
prispel ku zachovaniu jednej z najcennejších hodnôt našej národnej kultúry - slovenskej
ľudovej piesne.

Tonkovič 3-ročný

Výskum v teréne

„Vrchárskou náladou“ a ďalšími známymi dielami si slávnostne pripomenieme
osobnosť profesora Tonkoviča, jeho život a prácu v mesiaci máj r. 2007 na
spomienkovej slávnosti, o ktorej presnom dátume a priebehu vás budeme včas
informovať.
-vt-
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VIETE, ŽE ...
PODKONICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM
V rámci programu rozvoja obce Podkonice a mikroregiónu Pod Panským Dielom
Obecný úrad Podkonice zriaďuje:
Podkonické informačné centrum, ktoré bude poskytovať:
Informácie:
- o regióne
- o turistických možnostiach
- o kultúrných podujatiach
- o športe a relaxe
- o ubytovaní
Obchod:
- predaj máp
- predaj publikácií o Podkoniciach a mikroregióne Pod Panským Dielom
- predaj upomiekových a darčekových predmetov
- predaj pohľadníc

Podkonické informačné centrum bude zriadené v budove Kresťanského domu s
účinnosťou od 20. januára 2007. Vedúca informačného centra je Libuša Flašková.

Foto: Dušan Podkoničan
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VAŠE PRÍSPEVKY
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ZDRAVOTNÍCTVO A ĽUDOVÉ LIEČITEĽSTVO ZA ČIAS NAŠICH STARÝCH RODIČOV
A PRARODIČOV
Starostlivosť o zdravie ľudstva v 21. storočí je na vysokej úrovni. V dnešnom
zdravotníctve sa pre zdravie človeka využívajú všetky poznatky vedy a techniky.
Vybudované sú výskumné ústavy a laboratóriá, kde kolektív kvalifikovaných odborníkov
pracuje na zdokonaľovaní terajšej liečebnej techniky a liekov. Za tieto úspešné výsledky
vďačíme obrovskému rozvoju vedy a techniky.
Naši starí rodičia, prarodičia, ktorí žili v minulých storočiach, v stredoveku, ba až od
začiatku ľudstva nemali podmienky takého kvalitného zdravotníctva ako naša generácia.
Proti chorobám, bolestiam a smrti sa bránili prostriedkami, ktoré im okolitá príroda
poskytovala. Z generácie na generáciu si odovzdávali skúsenosti o rastlinách a ich
liečebnom účinku. Sušené liečivé rastliny zmiešané s masťou sa dávali na bolestivé kĺby,
ťažko sa hojace rany a pod.
V našej lokalite ľudové liečiteľky najviac používali bylinky: materina dúška, árnika,
čakanka, kostihoj, podbeľ, repík, skorocel a ďalšie. Presne vedeli, v ktorej časti chotára
rastú, kedy sa zbierajú, ako sa uskladňujú a pri akých chorobách a v akých dávkach ich má
chorý užívať.

MATERINA DÚŠKA

ÁRNIKA

ČAKANKA

REPÍK

Jožkova stará mama bola tiež známou liečiteľkou. Pomáhala celej rodine a známym.
Najčastejšie podávala liečivé bylinky chorým na astmu, žalúdok, žlčník, na opotrebované
kĺby, chrupavky, ťažko sa hojace rany a pod. Napravila aj vykĺbený prst, ba aj čelusť na tvári.
Jedného dňa prišla k Jožkovej starej mame s plačom vzdialená suseda so šesť ročným
chlapcom v náruči. „Tetka pre Boha vás prosím zachráňte mi dieťa“ hovorila suseda. Stará
mama sa spýtala, že čo sa mu stalo. Chlapcova mama hovorila, že pri vyprázdňovaní
hrubého čreva vybehli mu z ritky črevá. Stará mama položila chlapca pred dreváreň na
lavicu a zistila, že malý Janko vytlačil cez ritný otvor hrubé črevo v dĺžke 10-12 cm. Stará
mama umyla si ruky, obstrihala si nechty a vnukovi tiež.povedala aby si umyl ruky, že jej
bude pomáhať. Vnukovi nariadila, aby odťahoval rukami od seba čo najďalej Jankove ritné
svaly. Stará mama postupovala pri práci tak, že hánkami prstov ukazovákov obidvoch rúk
pomaly okolo ritného otvoru vtláčala vybehnuté hrubé črevo dnu. Táto práca sa jej
postupne darila a po 12-13 nebolo po hemeroide ani stopy. Stará mama povedala Jankovej
mame, aby chlapec ležal celý deň v posteli.
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VAŠE PRÍSPEVKY
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Po dvoch hodinách poslala stará mama vnuka na Grant po vodu. Keď sa vnuk vrátil s
vodou oznámil, že malý Janko už obhania husi pred konzumom. Stará mama bola veľmi
rozčúlená nad nezodpovednosťou Jankovej mamy. Tento malý Janko, vytrvalý bežec,
zomrel na zápal pľúc keď mal 13-14 rokov.
Prudký rozvoj zdravotníctva nastal r. 1945-50 po objavení penicilínu, ďalších liekov a
rozvoja nových liečebných metód. Pre zdravotný stav obyvateľov sa vytvorili ďalšie
priaznivé podmienky a to vysoká zamestnanosť obyvateľov. V každom väčšom podniku
bola zriadená zdravotná ambulancia. Liečebná starostlivosť pre občana bola úplne
zdarma. Nastala obrovská bytová výstavba, čím sa vytvorili základné podmienky pre
hygienu človeka. Rozvoj zdravotníctva aj v dnešných rokoch ide stále dopredu a objavujú
sa nové účinnejšie lieky a nové liečebné technológie.
Vysoká starostlivosť o zdravie obyvateľov je viditeľná aj v našej dedine v nasledovnom
porovnaní.
Do r. 1940-45 v zdravotníctve liečilo sa starými metódami fytoterapiou pomocou
liečivých bylín.Od r. 1945-50 nastal prudký rozvoj zdravotníctva. Výsledky sú viditeľné v
úmrtnosti aj v našich cintorínoch.
V starom cintoríne v Dielničkách, kde sa pochovávalo od r. 1921 do r. 1966 sú
pochovaní starí ľudia, mladí ľudia a deti. Je tam viac radov malých hrobčekov, kde sú
pochovaní novorodenci, dojčatá a deti do 10 rokov života. Staršie deti nad 10 rokov sa
pochovávali do radu medzi dospelých. Za tých 45 rokov bolo pochovaných v tomto
cintoríne vyše 110 detí. Koľko bolo pochovaných všetkých detí do 15 rokov a koľko
mladistvých a mladých ľudí je pochovaných v tomto cintoríne by sa dalo zistiť v cirkevnej
alebo obecnej kronike.
V novom cintoríne, kde sa pochováva od r. 1966, t.j. k dnešnému dňu za 40 rokov, sú
pochovaní len starí ľudia, 3 malé deti a 2-3 mladí ľudia a to vďaka terajšiemu zdravotníctvu
a výraznému zlepšeniu celkovej životnej úrovne.
Na záver tohto príspevku uvádzam, že keby sa dnes vyskytla u niekoho taká choroba,
ako u malého Janka, tak by na jeho rýchly prevoz do nemocnice priletela helikoptéra.
Vladimír Očenáš, č.d. 72

PODBEĽ
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PODUJATIA
STRETNUTIE PÄŤDESIATNIKOV
Dňa 9.decembra
2006 sa v pohostinstve
na Hrbe uskutočnilo
stretnutie päťdesiatnikov
z Podkoníc. Bolo to
prekrásne podujatie, na
ktorom sa zúčastnili
skoro všetci spolužiaci,
niektorí prišli aj zo
vzdialených koncov
republiky. Podujatie sa
začalo slávnostnou
svätou omšou v kostole
a pokračovalo až do
Prvé krôčky do školy
skorých ranných hodín.
Na ňom sme si pospomínali na svojich podkonických učiteľov - p.učiteľa Mojžiša a
učiteľov Pikulovcov. Pospomínali sme si na svoje prvé krôčky do školy a tiež aj príhody
mimo školských lavíc.
Človek vo svojom živote prežíva množstvo udalostí. Niektoré viac alebo menej
úsmevné, dôležitejšie alebo všedné, také čo sa nám vryjú do pamäti alebo iné, ktoré skôr či
neskôr zabudneme. Niektoré z nich sú ťaživé a potrebujeme sa zbaviť ich váhy a preniesť
aspoň časť z nich na plecia iného. Chceme nájsť človeka, čo nás pochopí a pohladí po
zronenej duši. Niektorí z nás ho nájdu v rodine, iní, zväčša tá väčšina z nás, v priateľoch. Tí
sú nám často bližší ako naša vlastná rodina, najmä preto, lebo sú práve v tom istom veku a
problémy, s ktorými sa im zdôveríme, dokážu lepšie precítiť, lebo sú to veľmi často aj ich
vlastné problémy. Často nám ukážu možnosť riešenia, ktorá by nás nemohla napadnúť.
Spoločne s priateľom sa dokážeme ľahšie zbaviť balvana dláviaceho našu myseľ. A tak, ak
chcete žiť čo najdlhšie, žite medzi ľuďmi a to hlavne s tými, o ktorých viete, že vás majú
nadovšetko radi.
„Sebamenšia
k v a p k a v o d y,
ktorá sa spojí s
oceánom nikdy
nevysychá.“
Anna Kostúrová

A po niekoľkých rokoch
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ŠPORT
VOLEJBALOVÝ TURNAJ
26. decembra 2006 sa v Podkoniciach uskutočnil už tradičný Štefanský turnaj vo
volejbale, kde súťažia družstvá za ulice Hôrka, Stred, Nová ulica a družstvo Mládeže.
Turnaj sa síce začínal neskôr ako po minulé roky, ale každý, kto mal záujem si cestu do
telocvične našiel a kedže tohtoročné počasie veľmi zimným športom nepraje, stretlo sa nás
možno o niečo viac ako inokedy. Celé podujatie bolo príjemným spestrením vianočných
sviatkov a o vyrovnanosti družstviev svedčí aj fakt, že najväčší rozdiel v jednotlivých
zápasoch bola prehra len o 6 lôpt (25:19), ale poďme poporiadku...
Už prvý zápas predznamenal, že favoriti to budú mať ťažké a Nová ulica v 3 setoch
zdolala družstvo Hôrky v pomere 2:1. Vzápätí bolo na svete ďalšie prekvapenie, keď oslabený Stred podľahol Mládeži 0:2 na sety. Stred potom opäť ťahal za kratší koniec aj v
zápase s Novou ulicou, ktorá opäť zviťazila až v dramatickom "tajbrejku" tesne 16:14.
Až do 5-teho zápasu turnaja nepoznali
premožiteľa Mládež a Nová ulica. Mládež si
však po vianočných sviatkoch zrejme nechala
nazvyš viac síl a bez straty setu zdolala aj Novú
ulicu a stala sa tak víťazom turnaja pre rok
2006. Tradičné finále Stred - Hôrka bolo tento
raz len súbojom o tretie miesto so šťastným
koncom pre družstvo Hôrky.
Konečné poradie: 1. Mládež After
2. Nová ulica
3. Hôrka
4. Stred

-jk-

Víťazné družstvo - Mládež After

SPOLOCENSKÁ KRONIKA
GRATULUJEME K VÝROCIU
50. rokov

65. rokov

Anna Budzeľová (č.d. 352)
Ľuboslava Pálková (č.d. 21)

Viera Turčanová (č.d. 173)

55. rokov
Jolana Kretíková (č.d. 308)
Ján Peťko (č.d. 344)
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70. rokov
Ján Očenáš (č.d. 290)
75. rokov
Mária Valentová (č.d. 42)
Margita Kňažková (č.d. 79)

60. rokov

85. rokov

Ján Gregor (č.d. 124)

Mária Kostúrová (č.d. 204)

PODKONICKÝ Spravodaj

FARSKÉ OZNAMY
8. 1. 2007 - 14. 1. 2007
18.00 - féria
+ František Očenáš

8.1.

15.1.

18.00 - féria
+ Pavol Barla

9.1.

16.1.

Na úmysel celebranta

+ st. rod. Júlia a Ján Kostúr a deti
7.00 - Sv. Antona, opáta

7.00 - féria
10.1.

15. 1. 2006 - 21. 1. 2007
18.00 - féria
Poďakovanie a prosba o Božiu pomoc
pre rod. Valentovú
18.00 - féria

17.1.

+ rod. Jolana a Anton Očenáš
18.00 - féria

18.00 - féria
+ Anna a František

11.1.

+ Boris Šípka

18.1.

18.00 - féria
+ Ján Jamrich

12.1.

18.00 - féria
Za zdravie a Božiu pomoc pre syna

13.1.

2. nedeľa v Cezročnom období
8.00 Za ružencové spoločenstvo
10.30 Za farnosť

14.1.

18.00 - féria
19.1.

+ Mária a Pavol Ivanič

18.00 - féria
+ Irena a Matúš Barla,
syn Ján a zať Jozef
20.1.
3. nedeľa v Cezročnom období
8.00 + st. rod. Mária a Ján Očenáš a deti
10.30 Za farnosť
21.1.

Upratovanie kostola: Emília Kukučková

Upratovanie kostola: Eva Jamrichová

22. 1. 2007 - 28. 1. 2007
18.00 - Sv. Vincenta, diakona a mučeníka
Poďak. za dožité roky a prosba
22.1. o Božiu pomoc pre rodinu Budzelovú
18.00 - féria

29. 1. 2007 - 4. 2. 2007
18. 00 - féria

23.1.

Za Božiu pomoc pre rodinu Turčanovú

7.00 - Sv. Františka Saleského, biskupa
+ Mária a Mikuláš Bošáni
a otec Ján Majerík
24.1.
18.00 - OBRÁTENIE SV. PAVLA
25.1.

+ Dominik Valent
18.00 - Sv. Timoteja a Títa, biskupov

26.1.

27.1.

28.1.

+ Margita a Jozef Patráš
18.00 - Sv. Angely Merici, panny
Poďak. a prosba o Božiu pomoc
pri 50-tom výr. manželstva
4. nedeľa v Cezročnom období
8.00 Anna a Andrej Gregorčok
10.30 Za farnosť
Upratovanie kostola: Marta Gregorová

29.1.

+ Alžbeta a Ján Balko a ich rodičia
18.00 - féria

30.1.

+ Anna Jedličková a brat Ján
7.00 - Sv. Jána Bosca, kňaza

31.1.

Na úmysel celebranta
18.00 - féria
Anna Vrábová

1.2.

18.00 - OBETOVANIE PÁNA (SVIATOK)
Za ženy, ktoré sa modlili deviatnik
u p. Turčanovej
2.2.
18.00 féria
3.2.

4.2.

+ František Očenáš
5. nedeľa v Cezročnom období
8.00 + Boris Šípka
10.30 Za farnosť
Upratovanie kostola: Mária Vrábová ml.

Zmena Farských oznamov vyhradená !
PODKONICKÝ Spravodaj
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