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VÁŽENÍ SPOLUOBÈANIA,
dovo¾te mi, aby som sa Vám na prelome rokov, tak ako po minulé roky a pri príležitosti zaèiatku tohto
roku, prihovoril. Máme za sebou ïalší rok tohto tisícroèia, rok plný významných udalostí.
V tomto období každý z nás bilancuje rok predchádzajúci, v ktorom sa mu svoje plány a predsavzatia
splni podarili alebo nepodarili a samozrejme si dáva aj nové záväzky a ciele na rok nasledujúci.
Napriek hektickej dobe, v ktorej žijeme, vyšším požiadavkám na ¾udí, techniku a infraštruktúru, stále
nedostatoèným finanèným zdrojom som presvedèený, že zve¾aïova a zvyšova úroveò kvality života v
našej obci sa nám spoloènými silami darí. Mnohé v našej obci je potrebné vybudova, vybavi a skrášli.
Na to je potrebné ve¾a úsilia, práce, jednaní, projektov, ale aj dobrej vôle, spolupráce, ochoty a tolerancie.
Chcel by som sa Vám vážení obèania poïakova za dobre vykonanú prácu a spolupatriènos v
skráš¾ovaní, zve¾aïovaní a vytváraní podmienok pre spokojný a krajší život v našej obci.
Do nového roku Vám prajem ve¾a zdravia, šastia a lásky. Želám Vám aj Vaším rodinám, ve¾a
úspechov v osobnom i pracovnom živote.
Šastný a úspešný Nový rok.
Jozef Jamrich, starosta obce

MILÍ PRIATELIA,
naše debaty poèas spoloèného stolovania pri pobyte v Ríme boli dos èasto zamerané na spôsob
života, kultúru èi prežívanie viery v rôznych èastiach sveta pod¾a toho, v akom zoskupení sme sa práve pri
stole nachádzali. Už si nepamätám, èi to bolo pri obede alebo pri veèeri, pustil sa do rozprávania náš
kamarát kòaz Victor Ubaka z Nigérie. Z jeho rozprávania o živote vo ve¾mi jednoduchej provincii tejto 150
miliónovej krajiny, z ktorej pochádzal, ma zaujalo najmä to, s akým nadšením rozprával o slneènom
kolektore.
O vybudovaní elektrickej siete môžu u nich doma iba sníva; drvivá väèšina z nich preto žije asi na
úrovni doby kamennej, resp. doby železnej. Ak sa však niekomu podarí „zbohatnú“, snaží sa najprv
zaobstara pre svoju rodinu slneèný kolektor.
Slneèný kolektor, o ktorom Victor hovoril s temer mystickým výrazom tváre, podstatne mení kvalitu
ich života. Kto ho má, môže poèúva rádio, môže si pozrie telku, môže si odloži jedlo èi nápoj do
chladnièky, môže si dobi mobil... Kolektor jednoducho mení život.
Kristus sa vo vianoèných udalostiach predstavuje ako Svetlo prichádzajúce na svet. Osvet¾uje
všetkých ¾udí a každá ¾udská duša je od prirodzenosti schopná absorbova Ho. Myslím, že kresan je
takým Kristovým kolektorom: prijíma Jeho svetlo, ktoré sa v òom mení na ve¾kú silu lásky a tak skvalitòuje
život sebe i svojmu okoliu.
Do nového roku 2010 Vám všetkým prajem vysokú citlivos na Kristovo žiarenie.
Jozef Kuneš, farár
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
1) 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 povinnosou obèanov,
daòovníkov do 31. januára 2010:
- poda nové daòové priznanie, ak došlo k zmene skutoènosti na vyrúbenie dane z
nehnute¾nosti (dedením, kúpou, predajom, vydaním stavebného povolenia, vydaním rozhodnutia
o užívaní stavby)
- zaplati daò za psa vo výške 8,30 € t.j 250,- Sk (ak sa pes zdržiava na území obce viac ako 90
dní a má šes mesiacov a viac).
2) ZBER KOMUNÁLNEHO A SEPAROVANÉHO ODPADU
Prvý odvoz komunálneho odpadu v roku 2010 je v stredu 13. januára (platí lístok ešte z roku
2009 modrý) a pokraèuje každú druhú stredu v párnom týždni ( platia nové lístky).
Separovaný zber - harmonogram vývozu separovaného odpadu na rok 2010 uverejníme v
nasledujúcom èísle.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za rok 2010 je 11,62 € /osoba/rok
(350,-Sk). Tento poplatok je možné zaplati až po 25.1.2010 na obecnom úrade
-jg-

PODUJATIA
DOBRÁ NOVINA
Na sviatok svätej rodiny, teda 27. decembra 2009, sa do našich domovov opä rozbehli
koledníci Dobrej noviny, ktorí vám chceli krátkym pásmom spríjemni atmosféru Vianoc. Poèas
tejto akcie ste zase vy mohli prispie svojim milodarom na pomoc deom a zve¾aïovanie misijných
diel v nehostinných a biedou strápených èastiach Afriky.
O tom, že Vaša štedros bola po roku opä žièlivá svedèí aj vyzbieraná suma, ktorá èinila 1130 €
(34 042, 38 Sk). Niektorí z vás oprášili aj vrecká starých kabátov a využili možnos prispie do
zbierky aj slovenskými korunami, èo bolo spolu 1 401 Sk. Všetky vyzbierané finanèné prostriedky
urèite nájdu svoje opodstatnenie pri podpore rôznych projektov, ktoré 15. roèník Dobrej noviny v
Afrike zastrešuje. Za každý váš príspevok vám aj v mene detí z Afriky srdeène ïakujeme. Nech
vás teda Pán po celý rok požehnáva za vašu v¾údnos a dary.
Ve¾ké Ïakujem patrí aj našim koledníkom: Paovi, Šimonkovi, Terezke, Karolínke, Lenke,
Lucke, Pavlínke, Julke, Majke, Kike, Maovi, ako aj sprevádzajúcim osobám Lenke, Katke, Dianke
a Zuzke. Vïaka, že ste neváhali a obetovali ste celý deò vianoèného obdobia. Priniesli ste tak
nejeden úsmev do našich domácností a podali pomocnú roku vašim kamarátom v Afrike.
Kto by mal záujem, môže ešte stále prispie na Dobrú novinu formou darcovskej SMS. Do 31.
januára 2010 môžete posla v sieti O2, Orange a T-mobile SMS s textom DMS DOBRANOVINA na
èíslo 877. Po jej zaslaní dostanete potvrdenie o poskytnutí daru Dobrej novine vo výške 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
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KULTÚRA
A JE TU NOVÝ ROK!
Rok 2010 zaèal bez nejakých okolkov, bez váhania, bez oh¾adu na to, èi sme ho o pol noci vítali
s ohòostrojom, pohárom šampanského alebo s pohárom malinovky, alebo sme sa iba zobudili 1.1.
ráno v obvyklom èase a polnoènú hodinu na prelome rokov sme zvláštnym spôsobom neprežívali.
Èas plynie a nepýta sa nás, èi sme už stihli vymeni kalendár a da si nejaké novoroèné
predsavzatie. Napriek tomu, že ïalší rok je tu tak ako obyèajne, jeho prvé dni a tradícia
novoroèných prianí nám prináša kúzlo oèakávania a možno aj odhodlanie urobi tento ïalší rok
neobyèajným a krajším. A tak ma ako novoroèné prianie a predsavzatie zároveò napadá práve
želanie, aby kúzlo z oèakávania pekného a odhodlanie robi veci lepšie v nás vydržalo po celý rok a
aby sme vïaka nim dokázali s ¾ahkosou zvláda každý deò nového roka.
-kh-

Zaželajme si, aby viera, nádej a láska zostali vždy tým krédom, z ktorého èerpáme pre seba
zdroj životnej energie pre život v zdraví, pokoji a šastí. Aby vo svete viac nevíazila zloba, nenávis
a násilie, aby deti netrpeli hladom, aby starí a chorí nezostávali sami a opustení, aby sila moci a
peòazí neprevyšovala najväèšie hodnoty ako sú láska, èes, spravodlivos a ¾udskos.
-vt„Nech vaše dni veselé sú
všetky, ako sviatky,
prijmite náš úprimný verš
novoroèný krátky.
V novom roku všetko dobré
do veršov sa trúsi,
lebo tak to bolo dávno,
aj dnes tak by musí.
Preto aj my, jak sa patrí
vinšujeme vám,
nech vám zdravie, šastie, blaho
Foto: Dušan Podkonièan
nadelí náš Pán.“
Všetko dobré v novom roku všetkým želá redakèná rada Podkonického spravodaja !

SPOLOCENSKÁ KRONIKA
NARODENÉ
DETI

Oliver Bernáth - rodièia Lucia Oèenášová a Jozef Bernáth (è.d. 369)
Filip Stacho - rodièia Viera a Ján Stacho (è.d. 148)

50. rokov
Mária Vrábová (è.d. 335)

OPUSTILI NÁS
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Lýdia Kostúrová (è.d. 213) - 78 rokov
PODKONICKÝ Spravodaj

FARSKÉ OZNAMY
18. 1. 2010 - 24. 1. 2010

11. 1. 2010 - 17. 1. 2010

11.1.

18.1.

18.00 - Sv. Alžbety Uhorskej, reho¾níèky

18.00 - féria
12.1.

+ Irena a Ján Barla (è.d. 181)

19.1.

18.00 - Sv. Fabiána, pápeža

18.00 - Sv. Hilára, biskupa
13.1.

+ rodièia Mikuláš a Júlia

20.1.

18.00 - féria
14.1.

+ rodièia Mária, Július a syn Ján

+ starí rodièia

21.1.

+ Irena a Matúš Barla a syn Ján

17.1.

2. NEDE¼A V OBDOBÍ CEZ ROK
9.00
Za všetkých farníkov

22.1.

23.1.

24.1.

18.00 - Obetovanie Pána (sviatok)

+ Emília Šajgalová

2.2.

+ Jolana

+ Anna a Andrej Gregorèok

3.2.

+ otec Ján Ivaniè, rodièia a súrodenci

4.2.

5.2.

7.30 - féria
30.1.

31.1.

+ Alžbeta a Ján Balko a rodièia
4. NEDE¼A V OBDOBÍ CEZ ROK
9.00
Za všetkých farníkov

ZMENA FARSKÝCH OZNAMOV VYHRADENÁ !

PODKONICKÝ
ODKONICKÝSpravodaj

+ rodièia Emil a Ján Barla a starí rodièia
18.00 - féra

18.00 - féria
29.1.

+ Jozef Patráš
18.00 - Sv. Blažeja, biskupa a muèeníka

18.00 - Sv. Tomáša Akvinského, kòaza
28.1.

3. NEDE¼A V OBDOBÍ CEZ ROK
9.00
Za všetkých farníkov

1.2.

18.00 - Sv. Angely Merici, panny
27.1.

+ Milan Patráš (1. výroèie)

1. 2. 2010 - 7. 2. 2010

18.00 - Sv. Timoteja a Títa, biskupov
26.1.

+ rodièia Angela, Ladislav a syn Dušan
7.30 - Obetovanie Panny Márie

25. 1. 2010 - 31. 1. 2010

25.1.

Poïakovanie za 40 rokov manželstva
18.00 - Sv. Vincenta, muèeníka

7.30 - féria
16.1.

+ Júlia a Ján Bobák
18.00 - Sv. Agnesy, panny a muèenice

18.00 - féria
15.1.

+ Anna a Ladislav Kostúr

+ Mária Jozef Kukuèka
18.00 - Sv. Agáty, panny a uèenice
+ Mária a Anton Tonkoviè
a zosnulí z rodiny
7.30 - Sv. Pavla Mikiho a spoloèníkov

6.2.

7.2.

+ sestry O¾ga, Anna, Viola
5. NEDE¼A V OBDOBÍ CEZ ROK
9.00
Za všetkých farníkov
Jozef Kuneš, farár
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