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VÁŽENÍ SPOLUOBÈANIA,

máme pred sebou druhý mesiac nového roku. Èas neúprosne beží. Jednotlivé organizácie 
a spolky èakajú výroèné schôdze, resp. valné hromady za uplynulý rok. Je evidentné, že 
hospodárska kríza trvá a zvyšuje sa nezamestnanos�, èo má ve¾ké dopady i na hospodárenie 
jednotlivých organizácií a spolkov ako aj samotných obèanov.

- Za hrobové miesto za 1 hrob - 0,3319 €, za urnu - 0,1659 € za obdobie 1 rok (nájomná 
zmluva sa uzatvára na dobu 10 rokov)

- Za údržbu cintorína zatia¾ obec poplatky nevyberá
Myslím si, že to nie sú ve¾ké poplatky. Nie je to náš výmysel, ale je to v zmysle zákona èíslo 

470/2005 Z.z. o pohrebníctve. Tieto poplatky vyberajú  obce už nieko¾ko rokov.

Záverom chcem len podotknú�, že v tomto roku nás èakajú vo¾by a to v júni parlamentné a v 
decembri komunálne.

Jozef Jamrich
starosta obce

..

..

www.podkonice.sk
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Dopady poci�ujeme i u nás v samospráve, no robíme 
také opatrenia, aby nedošlo k nejakým finanèným 
kolapsom. Môžem Vás ubezpeèi� vážení obèania, že daò za 
psa, daò z nehnute¾ností ako aj poplatky za domový odpad 
na rok 2010 nebudú zvýšené, èiže zostávajú v cenovej 
hladine r. 2009. Pribudnú nám poplatky za hrobové 
miesta, ktoré obecné zastupite¾stvo schválilo v týchto 
cenových reláciách:
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VÝVOZ SEPAROVANÉHO ODPADU - PLASTOV

V roku 2010 bude realizovaný vývoz v týchto termínoch:

23. február 2010 (utorok)
22. marec 2010 (pondelok)
26. apríl 2010 (pondelok)
24. máj 2010 (pondelok)
21. jún 2010 (pondelok)
27. júl 2010 (utorok)

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

Dòa 27.12.2009 sa v telocvièni ZŠ uskutoènil tradièný stolnotenisový turnaj terajších a bývalých 
aktívnych hráèov Podkoníc. Zúèastnilo sa ho 11 hráèov. 

Poradie po ukonèení turnaja na prvých 3 miestach: 1. Tomáš Žaloudek
2. Miroslav Barla
3. Drahoslav Chaban

Turnaj prebehol v dobrej atmosfére, kde ví�azom odovzdal ceny starosta obce Jozef Jamrich 
spolu s vedúcim stolnotenisového oddielu Milanom Patrášom.

Za úèas� hráèov na tomto turnaji týmto ïakujeme, taktiež aj aktívnym hráèom za 
reprezentovanie obce v stolnotenisovej sú�aži v minulom roku a v roku 2010 im prajeme ve¾a 
športových úspechov.

Milan Patráš

23. august 2010 (pondelok)
27. september 2010 (pondelok)
25. október 2010 (pondelok)
22. november 2010 (pondelok)
20. december 2010 (pondelok)
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VOLEJBALOVÝ TURNAJ

Dòa 26.12.2009 sa v telocvièni ZŠ uskutoènil tradièný 
Štefanský turnaj za úèasti štyroch družstiev z ulíc 
Podkoníc. 

Tri hlavné ulice - Nová, Hôrka a Stred, doplnilo štvrté 
družstvo (Mládež). Turnaj sa už tradiène niesol v dobrej 
vianoènej nálade, vyrovnané výsledky svedèia o 
zlepšujúcich sa kvalitách podkonických volejbalistov a 
volejbalistiek. Pri závereènom vyhodnotení bol najlepší 
Stred, ktorý sa stal ví�azom turnaja vïaka lepšiemu 
pomeru setov. Mládež nakoniec pykala za to, že s Hôrkou 
nevyhrala ani jeden set. 

Koneèné umiestnenie: 1. Stred
2. Hôrka
3. Mládež
4. Nová ulica

Ví�az - StredA.K.
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KDE SA NACHÁDZA:
- individuálna integrácia do bežnej triedy, v prípade potreby špeciálna trieda
  (pre žiakov so špecifickými vývinovými poruchami uèenia a správania sa, pre     

     telesne postihnuté deti)
- 0-tý roèník pre deti, ktoré už dosiahli vek 6 rokov, ale nedosahujú ešte školskú   

     zrelos�

PONÚKAME:
- odborný prístup špeciálnych pedagógov
- bezbariérový prístup
- vyuèovanie v prírode
- chov a starostlivos� o zvieratká
- Projekt-Škola podporujúca zdravie, Otvorená škola
- výuèba cudzích jazykov
- záujmové krúžky (PC, futbal, volejbal, lyžovanie, tenis, cyklistika, regionálne tance

    a spevy) - dobré materiálne a technické vybavenie školy (telocvièòa, ihriská,    
    náuèné chodníky, jazda na koòoch)

- relaxácia a oddych v krásnom prostredí, využívanie sauny
- regionálna kultúra (vyrábanie vlastných produktov)
- možná úèas� rodièov na výchovno-vzdelávacom procese
- zájazdy a výlety, ozdravné pobyty pri mori

Doprava zabezpeèená!

Ideálne podmienky pre vaše deti, príïte sa presvedèi�, príïte medzi nás! 

Základná škola s materskou školou v Podkoniciach
976 41 Podkonice, tel.: 048 / 41 968 49,  0915 988 100

Organizuje
dòa 4. februára 2010

od 15.00 hod. do 18.00 hod.
(pod¾a potreby individuálne po telefonickom dohovore)

Zápis žiakov do 1. roèníka

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
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ZÁPIS DO 1. ROÈNÍKA

Sme po prvom termíne zápisu do 1. roèníka a napriek všetkým snahám sa zatia¾ NIKTO 
nezapísal. 

Aby sme mohli fungova� ïalej aj s materskou škôlkou, je potrebné, aby sa zapísali do 1. 
roèníka aspoò 4 deti.

Hrozí nielen zánik základnej školy ako takej, ale aj materskej škôlky, školského klubu 
detí, jedálne, Základnej umeleckej školy v pôsobení na našej škole, prevádzkovanie 
telocviène a poèítaèovej miestnosti pre obec. 

Ktosi múdry povedal: „Obec bez školy je ako telo bez duše.“

Rodièia, ktorí rozhodujú o budúcnosti svojich detí, zvažujú všetky pre aj proti pri výbere ich 
školy. Niekto pokladá za protiargument riadite¾a, uèite¾ov, jazyky (aj keï sa uèí už v MŠ), iní...

Argumentov je vždy dos�. Zvažoval niekto aj výhody? Je paradoxné, že každý, kto príde do 
našej školy z mesta nám ju závidí, že je to vlastne Škola v prírode po celý rok, ako je možné, že sa 
ráno stretávajú autá, ktoré deti dovážajú do podkonickej školy s autami odvážajúcimi deti do mesta. 

Naša škola dýcha domácim, rodinným prostredím, veselos�ou, bezprostrednos�ou, estetickým 
prostredím, kvalitným odborným prístupom. Deti majú akoby predåžené detstvo, sú v nej radi, 
ušetrené od ranných stresov, od nepríjemného cestovania, s pocitom bezpeèia. Spolupatriènos� a 
vzájomná pomoc, priate¾stvo medzi našimi de�mi veru nechýba a sú to základné piliere pri 
budovaní individuálnych osobností. Deti odchádzajú, hoci sa im niekedy ani nechce, š�astné, 
sebavedomé a múdre. Èo viac si môžeme žela�.

Druhý termín zápisu je 4. februára 2010.

Mgr. Vladimíra Turèanová
riadite¾ka ZŠ s MŠ

SPOLOCENSKÁ KRONIKA

50. rokov

Alena Turèanová (è.d. 323)
   Margita Majsniarová (è.d. 342)
      Alena Vrábová (è.d. 227)

60. rokov

Peter Barla (è.d. 316)

65. rokov

Lýdia Oèenášová (è.d. 247)

OPUSTILI NÁS Zlata Kostúrová (è.d. 44) - 80 rokov

NARODENÉ DETI Kristína Szkladányiová (è.d. 17)

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
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KULTÚRA

FEBRUÁR - VÝROÈNÉ ZVYKY A OBYÈAJE

Výroèné zvyky a obyèaje boli v minulosti ve¾mi pestré a všeobecne sa udržiavali ešte v prvých 
desa�roèiach 20. storoèia. Hoci v súèasnosti väèšina z nich už v pôvodnej forme zanikla, v 
niektorých regiónoch Slovenska sa tieto zvyky a obyèaje zachovávajú dodnes, najmä na fašiangy. 

Fašiangy na dedinách sú aj dnes spojené so zaká¾aèkami, svadbami, zábavami, obchôdzkami 
maškár a muzík po dedinách, v nie tak dávnej minulosti aj s priadkami. V poslednú fašiangovú 
nede¾u ráno chodili u nás v Podkoniciach fašiangova� chlapci so šab¾ami, tancovali a spievali. 
Domáci ich obdarúvali vajíèkami, slaninou alebo peniazmi a nechýbalo ani hriatô. Veèer 
nasledovala zábava a v pondelok skoro ráno sa fašiangovníci aj s hudbou vybrali na Dolný koniec, 
niektorí prestrojení za masky: „Drotár, Miškár, Kominár, Sklenár, Cigánka a Stará žena.“ Dvaja z 
mládencov koledovali z domu do domu a kým obchádzali okolité domy hudba zatia¾ hrala na ulici 
pred domom. Mládenci v maskách vykrúcali dievky a vystrájali všelijaké pestvá. Nakoniec skonèili v 
konzume a pokraèovali v zábave. 

„ ... Tuto nám nedali, tuto nám dajú,
tu koòa zabili, tu rebrá majú.
A tam hore na komore sedí kocúr na slanine,
chojte si ho odohna� a nám kúš�ok odreza�,
taký kus, ako hus, pochválen Pán Ježiš Kristus! ...“

(A. G. Igovän : „Podkonice“ )

Po vydarenej obecnej zabíjaèke z minulého roku sa na rovnakú udalos� môžeme teši� dòa 
13. februára 2010 (sobota), na ktorú vás opä� pozýva spolok „DESPOTUR DUBINY“ (Dedinský 
spolok turistov) a Obec Podkonice. Program bude nasledovný:

8.00 - Zaèiatok zabíjaèky
9.00 - Hrajú miestni muzikanti

10.00 - Prvá koštovka - "ZAHLTANEC"
12.00 - Hrá ¾udová hudba

Dobrú zábavu a dobrú chu� !

.

-vt-

Foto: Ing. Igor Slobodník
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15.2.

16.2.

17.2.

18.2.

19.2.

20.2.

21.2.

1. PÔSTNA NEDE¼A

15. 2. 2010 - 21. 2. 2010

18.00 - féria

+ Anna Koctúrová a rodièia

22.2.

23.2.

24.2.

25.2.

26.2.

27.2.

28.2.

2. PÔSTNA NEDE¼A

22. 2. 2010 - 28. 2. 2010

18.00 - féria

18.00 - Sv. Polykarpa, bisklupa a muè. 

1.3.

2.3.

4.3.

5.3.

6.3.

7.3.

8.3.

18.00 - Sv. Kazimíra

18.00 - féria

3. PÔSTNA NEDE¼A

1. 3. 2010 - 8. 3. 2010

+ rodièia Anna a Ján, Veronika a Viliam
a deti

18.00 - POPOLCOVÁ STREDA (pôst)

+ Mária a Rudolf Kormanèík

18.00 - féria

+ Júlia a František Slobodník
a dcéra Lýdia

+ Jozefína a Anton Budze¾

Poïakovanie za Božiu pomoc
pri 85 rokov života

7.30 - féria

Poïakovanie za Božiu pomoc
pri 70 rokov života

18.00 - féria

18.00 - féria

+ Lýdia a rodièia

18.00 - féria

+ Anna a Peter Filip a deti

9.00
Za všetkých farníkov

7.30 - féria

Na úmysel

+ Martin Slobodník

+ z rodiny Vrábovej

7.30 - féria

18.00 - féria

+ Irma a Jozef Oèenáš a syn Jozef

18.00 - féria

+ Martin, Ema a Emil

+ Alfonz a Ján Mojžiš

9.00
Za všetkých farníkov

9.00
Za všetkých farníkov

FARSKÉ  OZNAMY
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8. 2. 2010 - 14. 2. 2010

8.2.

9.2.

10.2.

11.2.

12.2.

13.2.

14.2.

18.00 - Preblahosl. Panny Márie Lurdskej 

18.00 - féria

+ rodièia Valentín a Helena

6. NEDE¼A V OBDOBÍ CEZ ROK

+ Lýdia Kostúrová

7.30 - féria

18.00 - Sv. Školastiky, panny

+ Mária Slobodníková

18.00 - féria

+ František Balko

+ Peter Flaška

9.00
Za všetkých farníkov

Mgr. Jozef Kuneš, farár
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