
MILÍ SPOLUOBÈANIA,

Ing. Michal Kukuèka,
starosta obce

na prahu nového roka vám zo srdca želám ve¾a zdravia, Božieho požehnania, lásky a pokoja.  A 

ešte by som vám chcel u Boha vyprosi� nasledovné:

Pane, 

keï budeme hladní, pošli nám niekoho, kto sa potrebuje najes�,

keï budeme smädní, pošli nám niekoho, kto potrebuje vodu,

keï nám bude zima, pošli niekoho, kto sa potrebuje zohria�,

keï budeme trpie�, pošli niekoho, koho treba poteši�,

keï náš kríž o�ažieva, pomôž nám nies� kríž druhých,

keï budeme chudobní, priveï nám niekoho, kto je v núdzi,

keï nebudeme ma� èas, pošli nám niekoho, komu treba pomôc�,

keï budeme stráca� odvahu, pošli niekoho, koho treba povzbudi�,

keï budeme potrebova�, aby nás niekto pochopil, pošli nám niekoho, kto u nás h¾adá pochopenie,

keï budeme chcie�, aby sa o nás niekto postaral, nech príde niekto, aby sme sa oòho postarali my,

keï budeme myslie� na seba, obrá� naše myšlienky na druhých

a tak, Pane, budeme môc� preži� krásny, zmysluplný a užitoèný rok 2014.

www.podkonice.sk
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20.1.

21.1.

22.1.

23.1.

24.1.

25.1.

26.1.

3. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ

18.00 - Sv. Agnesy, panny a muèenice

+ Jozef Stajanèa, 1. výroèie

27.1.

28.1.

29.1.

30.1.

31.1.

1.2.

2.2

OBETOVANIE PÁNA

18.00 - Sv. Tomáša Akvinského, kòaza

7.00 - féria

7.00 - Sv. Vincenta, diakona a muè.

+ rodièia Mária a Pavol

17.30 - Sv. Jána Boska, kòaza

18.00 - féria

+ Zlatica a Jozef Beòa, 15. výroèie

+ rodièia Helena a Valentín Ivaniè

+ rodièia Helena a Július Slobodník
a deti

+ rodièia Anna a Pavel Vráb,
deti a vnúèatá

7.30 - Obrátenie svätého Pavla, ap.

18.00 - féria

+ Anna Turèanová

17.30 - Sv. Františka Saleského, biskupa

+ rodièia Emília a Ján Barla a st. rodièia

9.00
Za všetkých farníkov

FARSKÉ  OZNAMY 13.1. - 9.2.2014

13.1.

14.1.

15.1.

16.1.

17.1.

18.1.

19.1.

18.00 - féria

17.00 - Svätého Antona, opáta

Poïakovanie za dožitých 70 rokov

2. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ

Na úmysel

7.30 - Panny Márie v sobotu

18.00 - féria

+ Margita Patrášová, 10. výroèie

18.00 - féria

+ rodièia Kornélia a Jozef,
starí rodièia a syn Jozef

+ manžel Vladimír Valent
a rodièia Mária a Juraj

9.00
Za všetkých farníkov 

Jozef Kuneš, farár
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9.00
Za všetkých farníkov

+ Anna a Andrej Gregorèok, 10. výroèie

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA - Každý štvrtok po sv. omši

Január 2014

3.2

4.2

5.2

6.2

7.2

8.2

9.2

5. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ

18.00 - féria

7.00 - Svätej Agaty, panny a muèenice

17.30 - féria

18.00 - Svätého Pavla Mikiho a spol.

+ z rodiny Kukuèkovej, Nemèokovej

+ starí rodièia Flaškovci, Liskovci a za�

7.30 - Panny Márie v sobotu

Poïakovanie za Božiu pomoc
pre rodiny a dobrodincov

9.00
Za všetkých farníkov

+ Anna a Jozef a rodièia

+ Jana Flašková

DETSKÉ SV. OMŠE - Každý piatok

7.30 - Panny Márie v sobotu

+ z rodiny Jamrichovej a Oršulovej

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
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2) DAÒ Z NEHNUTE¼NOSTÍ

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 povinnos�ou obèanov, 
daòovníkov do 31. januára 2014 poda� nové daòové priznanie, ak došlo k zmene skutoènosti 
na vyrúbenie dane z nehnute¾nosti (dedením, kúpou, predajom).

3) KOMUNÁLNY OPDAD

Odvoz komunálneho odpadu v roku 2014 bude každý druhý štvrtok (v párnom týždni).

4) SEPAROVANÝ ODPAD

Vývoz separovaného odpadu-plastov bude v roku 2014 realizovaný v týchto termínoch:
(všetky termíny sú pondelky a v apríli utorok)

27. január
24. február
24. marec
22. apríl

26. máj
23. jún
21. júl
25. august

22. september
20. október
24. november
15. december

-jg-

Január 2014 Január 2014

1) SILVESTROVSKÝ PUNÈ

Starosta obce a zamestnanci obecného úradu sa chceme touto cestou poïakova� za 
spontánnu a ve¾mi srdeènú atmosféru, ktorú sme mohli zaži� a cíti� na starý rok pri punèi. Veríme, 
že nás i vás všetkých táto nálada neopustí po celý tento rok a tešíme sa na stretnutie o rok.

Príprava punèu Atmosféra

7

O výsledkoch  turnaja rozhodovalo pár lôpt, trocha športového š�astia, náhoda. Dve lopty 
rozhodli o poradí na šiestom až tre�om mieste, takže šiete miesto patrí OLD BOYS (Juraj Barla, 
Ivan Kostúr, Laco Barla), piate miesto YOUNG BOYS (Ondrej Oèenáš, Matej Barla, Rado Zvarík), 
Na štvrtom mieste skonèili RED BULL (Ivan Barla, Michal Barla, Jaro Barla) a tretí bol tím NOVÁ 
ULICA (Braòo Slobodník, Jozef a Martin Turèanovci). 

O vyvrcholenie turnaja sa už tradiène postarali ŠNÚRKY(Jaro Chaban, Ján Pavlák, Vlado 
Lamper) a mužstvo M&M&M&F (Michal Valent, Marek a Michal Kukuèkovci a Fero Kunzo). V 
poslednom zápase turnaja sa títo dovtedy nezdolaní súperi stretli v priamom súboji o ví�aza 
turnaja, v ktorom M&M&M&F zví�azili 2:0 a opätovne obhájili ví�azstvo na trojkrá¾ovom 
nohejbalovom turnaji.

-mk-

Foto: Michal Barla

ŠPORT

Ako prvé skonèilo družstvo Vaj-Kuk, druhé družstvo Most, tretie družstvo dievèat Hôrka Girls a 
švrté družstvo usporiadate¾ov Kosti.

Chcem sa poïakova� za sponzorské dary od Mariky Šustovej rod. Ivanièovej a pána starostu.
Bolo by na škodu, keby tradícia tohto turnaja zanikla, lebo v naších dievèatách sú ve¾ké nádeje, 

èo bolo vidie� aj na ich výkonoch.
Nakoniec sa podávala už ako tradiène vianoèná kapustnica a spomienky na minulé roky sme si 

spríjemnili aj spevom a hrou na heligónke.

Anna Kostúrová

Hôrka Girls             Foto: Lenka Kostúrová

ŠTEFANSKÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ

Nemohlo to by� ináè ako po iné roky, 
preto sa aj tento rok zišli priaznivci volejbalu 
na deò 26.12.2013, aby sa popasovali o 
ví�azstvo.

Každý rok sa už tradiène hráva ulièný 
turnaj o pohár starostu obce. Je na škodu, 
že zastúpenie Stredu a Novej ulice bolo 
slabšie, najviac bola zastúpená Hôrka, a 
tak sme mohli zostavi� štyri družstvá po pä� 
hráèov. Hralo sa systémom každý 
s každým. .

NOHEJBALOVÝ TURNAJ

Trojkrá¾ový nohejbalový turnaj najlepšie 
vystihne komentár Ivana Kostúra z mužstva 
Old Boys, ktorý povedal:“Takýto dobrý 
turnaj náš tím ešte nikdy neodohral a 
napriek tomu sme až na šiestom mieste. To 
je sila!“ Zmenou oproti iným roèníkom bolo, 
že sa turnaja zúèastnilo len šes� mužstiev, 
èo však nebolo na škodu, pretože takto sa 
mohol turnaj odohra� systémom každý s 
k a ž d ý m ,  è o  p r i n i e s l o  m n o ž s t v o  
nevyspytate¾ných výsledkov.
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PODUJATIA

Január 2014

DOBRÁ NOVINA V PODKONICIACH

Ku sviatku Narodenia Pána už tradiène v našej dedinke patrí aj Dobrá novina. Preto sa snáï nik 
neèudoval, keï v stredu 25. decembra 2013 aj k nim domov zavítali koledníci, aby im zvestovali 
Dobrú novinu o narodení Spasite¾a. Súèas�ou tejto akcie bola aj finanèná zbierka, ktorou Dobrá 
novina tento rok podporí rozvojové projekty v Keni a Ugande.

Do 19. roèníka Dobrej noviny (6. roèníka u nás) sa zapojilo až 26 detí a sprevádzajúcich osôb. 
Podarilo sa spolu vytvori� 4 skupinky, ktoré navštevovali vaše vyzdobené vianoèné príbytky. Po 
spoèítaní všetkých príspevkov nás potešila výsledná suma, ktorá tento rok narástla na 1327 €. Celá 
vyzbieraná suma bude odoslaná do centra Dobrej noviny, kde urèite nájde svojho správneho 
adresáta.

Chcem sa poïakova� všetkým darcom za ich štedros� a takisto de�om za ich námahu pri 
príprave a ochotu vloži� sa do dobrej veci v tento vianoèný èas. V každom domove sa snažili 
zanecha� kúsok seba a pomôc� vám ešte viac preži� atmosféru Betlehemskej noci. Verím, že 
požehnanie, ktoré im p. farár v rámci omše udelil, spoèinulo vïaka Dobrej novine aj na vás.

Jaroslav Kostúr, zodpovedná osoba za Dobrú novinu v Podkoniciach

Foto: Jaroslav Kostúr
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5) VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

Upozoròujeme obèanov, že pod¾a platných právnych predpisov sú zodpovední aj za stav 
verejných priestranstiev pred vlastným domom (chodníky), platí to poèas celého roku, a preto by na 
chodníkoch nemali by� kopy lístia alebo sneh. 

Žiadame obèanov, aby svoje autá nenechávali zaparkované na uliciach, aby mohla by� 
nerušene zabezpeèená zimná údržba miestnych komunikácií.

6) UZNESENIE ÈÍSLO 46 Z 26. ZASADNUTIA OZ V PODKONICIACH 
    KONANÉHO DÒA 12. DECEMBRA 2013

OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO:

VZALO NA VEDOMIE:

1. Kontrolu predchádzajúceho uznesenia

2. Diskusné príspevky poslancov

SCHVÁLILO:

1. Rozpoèet obce na rok 2014

2. Plán kontrolnej èinnosti hlavného kontrolóra na rok 2014

3. VZN o urèení výšky príspevku na èinnos� školy a školského  zariadenia

4. VZN o urèení výšky dotácie  na prevádzku a mzdy na žiaka základnej školy a 
die�a  materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce 
Podkonice na rok 2014

5. VZN  o urèení miesta a èasu zápisu die�a�a na plnenie povinnej školskej 
dochádzky

6. VZN o náhradnom zásobovaní pitnou vodou

7. VZN  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na rok 2013

8. VZN o nakladaní s odpadmi na území obce Podkonice

9. Harmonogram zasadnutí OZ na I. polrok 2013

DOPORUÈILO:

Ing. Michal Kukuèka, starosta obce

1. Starostovi obce zisti� možnos� vysporiadania pozemkov verejných priestranstiev.

pomer
hlasov:

V Podkoniciach, 12.12.2013
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SPOLOCENSKÁ KRONIKA

50. rokov

Jozef Rochovský (è.d. 41)
   Peter Barla (è.d. 343)
      Ján Vajda (è.d. 288)

55. rokov

Dušan Potkan (è.d. 342)
   Iveta Oèenášová (è.d. 334)
      Igor Slobodník (è.d. 217)

65. rokov

Mária Holováèová (è.d. 279)

70. rokov

Anton Barla (è.d. 362)

75. rokov

Viliam Barla (è.d. 305)

-vt-
OPUSTILI NÁS Anna Turèanová (è.d.312) - 74 rokov

Foto: Jaroslav Kostúr
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Farský úrad v Podkoniciach vás všetkých srdeène pozýva na pú� do

MEDŽUGORIA
Termín 1.6. - 7.6.2014

Cena:  185,- EUR 

V cene je zahrnuté:
- 4 x ubytovanie  dvoj a trojlôžkové izby so sociálnym zariadením blízko mariánskeho obvodu, 
doprava lux bus Bova, sprievodca, kòaz 

V cene nie je zahrnuté:

- komplexné cestovné poistenie 11,90 EUR, polpenzia 4 x 8,- EUR

PROGRAM:

1.deò:  odchod z Podkoníc v podveèerných hodinách cez Maïarsko a Chorvátsko s krátkymi 
obèerstvovacími  prestávkami.

2.deò: v ranných hodinách príchod na Makarskú riviéru, kúpanie v mori v Baške Vode. 
Príchod do Medžugoria podveèer. Ubytovanie, náboženský program, svätá omša, ubytovanie. 

3. deò: prehliadka mariánskeho obvodu, vo¾ný program, svätá omša, ubytovanie.

4.deò: celodenný náboženský program v Medžugorí (výstup na Podbrdo - miesto zjavenia), 
svätá omša, ubytovanie.

5.deò: celodenný náboženský program - výstup na Križevac, svätá omša, ubytovanie.

6. deò: odchod v ranných hodinách po sv. omši, cestou zastávka na Plitvických jazerách 
noèná jazda na Slovensko.

7. deò: príchod do Podkonic v doobedòajších hodinách.

Pútnický program je spojený s každodennou svätou omšou.

Prihlási� sa môžete do 31.1.2014 na fare u d.p. Jozefa Kuneša alebo u Vladimíry Turèanovej.

FARSKÉ OKIENKO

Foto: Jaroslav Kostúr

NOVEMBER V ŠKOLE
- 8. 11. sme usporiadali pri príležitosti medzinárodného dòa behu štafetový beh. Sily si zmerali 

šlôlkári, školáci a dokonca i pani uèite¾ky. Tí najlepší dostali zaujímavé ceny. Poobede zavítali do 
našej školy opä� koníky, èo prinieslo rados� všetkým de�om.

- 13.11. navštívili školáci spolu so škôlkarmi Lyžiarske múzeum. Pán Bobák mal pútavý výklad a 
na záver si mohli deti vyskúša� rôzne lanovky èi vleky. Myslím, že táto návšteva bola prínosom aj 
pre tie deti, ktoré v múzeu už niekedy boli.

DECEMBER V ŠKOLE
- zaèiatkom decembra sme si ako hos�a mesiaca pozvali pani uèite¾ku Máriu Turèanovú.  

Priblížila nám zvyky a tradície našich predkov, ktoré sa viazali k tzv. „stridžím dòom“,
- 6.12. aj do našej obce zavítal Mikuláš a deti dostali za krátku básnièku èi pesnièku sladkú 

odmenu. V kres�anskom dome boli vianoèné trhy. Vý�ažok z trhov putoval na podporu školy a 
škôlky. Týmto by som sa chcela poïakova� rodièom, ale aj priaznivcom školy za príspevky na trhy.

- v stredu 18.12. si deti z MŠ a ZŠ pripravili pekný program, ktorým potešili svojich najbližších,
- posledný deò pred prázdninami sme boli tradiène koledova� v obci.

JANUÁR  V ŠKOLE
- poèas zimných prázdnin sa robil nový prechod z MŠ do spálne, ktorá je v priestoroch školy. Pri 

tejto príležitosti ïakujem zúèastneným rodièom, ktorí prišli pomôc� 20.12.2013, 3.1. a 7.1. 2014,
- ïakujeme rodièom, obecnému úradu, po¾nohospodárskemu družstvu, ktorí prispeli na kúpu 

koberca do MŠ,
- v januári pripravujeme zápis do 1. roèníka a to 23.1.2014 od 16:00 do18:00 a druhý termín 

4.2. 2014. Na zápis je potrebné donies� rodný list die�a�a. Tešíme sa na každého žiaka, ktorý príde 
rozšíri� rady našej školy.

Mgr. Zuzana Dobríková, riadite¾ka ZŠ s MŠ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Hos� mesiaca - M. TurèanováJazda na koníkoch Sv. Mikuláš

V Lyžiarskom múzeu
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