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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA.
Dovoľte mi pri vstupe do Nového roka 2006 zaželať vám veľa zdravia, množstvo
úspechov, spokojnosti, veľa šťastia vo vašich rodinách a pokoja v duši. Keď sa nám
Vianoce 2005 pominuli a s nástupom nového roku nastáva obyčajný pracovný zhon,
skúsme si dať Novoročné predsavzatie : „ Byť lepšími po celý rok“ .
Čo nám prináša rok 2006 :
- zdraženie elektrickej energie ako aj vodné a stočné. Chcem Vás ubezpečiť vážení
občania, že miestne dane v našej obci pre r. 2006 zostávajú na úrovni r.2005 (t.j. dane z
nehnuteľnosti, daň za psa, poplatky za odpad atď.). Vyskytne sa len jedna zmena pri
lesných pozemkoch.
- očakávame voľby do parlamentu ako aj do miestnych samospráv.
Záverom tohto príhovoru Vám chcem poďakovať za spoluprácu v uplynulom roku. Veď
rok 2005 môžeme hodnotiť ako úspešný vo zveľadení majetku obce. Podarilo sa vybaviť
dotácie pre obec vo výške 3,5 mil. Sk. Z tejto čiastky bolo 2,2 mil. preinvestovaných na
rekonštrukciu strechy ZŠ s MŠ a za 1,3 mil. Sk bola zakúpená a namontovaná technológia
ČOV - 2. etapa.
Milí naši občania, nech sa Vám darí po celý rok 2006.
S úctou,
Jozef Jamrich
starosta obce
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
1) POVINNOSTI OBČANOV DO 31.1.2006
Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a Všeobecno 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 2006:
- 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
- zaplatiť poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za rok 2006, čo činí
280.Sk/osoba/rok
2) VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU
Prvý odvoz komunálneho odpadu v roku 2006 bol 4. januára a pokračuje každú
druhú stredu (v nepárnom týždni).
Na prvý odvoz sa mohli použiť aj lístky platné v roku 2005 (zelené), ďalšie vývozy budú
realizované len po zaplatení poplatku za rok 2006, kedy občania dostanú nové lístky.
3) SEPAROVANÝ ZBER
Separovaný zber v mesiaci január v našej obci nebude.
Harmonogram vývozu separovaného odpadu na rok 2006 uverejníme v nasledujúcom
čísle.
4) TELEVÍZNY SIGNÁL
Obec Podkonice vstúpila do jednania s firmou ASNET Žilina za účelom
zabezpečenia rozšíreného televízneho signálu formou mikrovlnného
vysielania. Predpokladaná investícia 500 tis. Sk umožní sledovanie 10
druhov programov podľa najväčšieho záujmu občanov.
Mesačný poplatok domácnosti sa odhaduje na cca 100 Sk + vstupný
jednorázový poplatok vo výške 2.200,- Sk, za predpokladu pripojenia 220
domácností. V blízkej dobe budú do domácností doručené anketové lístky s
podrobnejšími informáciami, ktoré bude treba vyplniť a čo najskôr doručiť
späť na Obecný úrad.

Z REDAKCIE
Vaše názory, podnety, ale aj príspevky a články do Podkonického spravodaja môžete
vhadzovať do schránky, ktorá je umiestnená pri vchode do Obecného úradu, prípadne ich
môžete zaslať aj prostredníctvom elektronickej pošty na spravodaj@podkonice.sk

PODKONICKÝ Spravodaj

Január 2006

2

ŠPORT
VOLEJBALOVÝ TURNAJ
Dňa 26. 12. 2005 sa v našej telocvični uskutočnil tradičný “Štefanský” volejbalový turnaj
za účasti zmiešaných družstiev za ulice Hôrka, Nová ulica, Stred (Hlavná ulica), družstva
Mládeže "After" a družstva Novamed.
Nečakane hladko sa celým turnajom predieralo družstvo Novamed, ktoré vlani obsadilo
nepopulárne posledné miesto. Od prvého zápasu nenašlo premožiteľa a nakoniec sa
radovalo z celkového prvenstva na turnaji.
Z pohľadu podkoničanov bol však najdôležitejší posledný súboj, lebo titul "majster
Podkoníc" si nemohli odniesť hostia. V tomto zápase sa stretli už tradične obhajca
vlaňajšieho prvenstva Stred s Hôrkou. Prvý set
bol vzájomne vyrovnaný so šťastným koncom
pre Hôrku. O víťazovi však rozhodol hneď ten
ďalší set, ktorý bol už plne v rukách hráčov
Hôrky.
Konečné poradie družstiev:
1. Novamed
2. Hôrka
3. Stred (Hlavná ulica)
4. Mládež "After"
5. Nová ulica

8 bodov
6 bodov
4 body
2 body
0 bodov

Foto: Družstvo Hôrky (Ondrej Kostúr, Ivan Patráš, Miroslav Barla, Jaroslav Kostúr,
Anna Kostúrová a Mária Vajdová).
PODKONICKÁ PÄTNÁSTKA
Po vlaňajšom obnovení tradície pripravuje obec Podkonice a Mikroregión pod
Panským dielom jubilejný 30-ty ročník verejných pretekov v behu na lyžiach klasickou
metódou pod názvom Podkonická pätnástka o cenu Roľníckych novín.
Termín pretekov je určený na 5.februára 2006. Bližšie informácie Vám budú poskytnuté
na obecnom úrade, prípadne na internetovej stránke www.podkonice.sk s možnosťou
registrácie pretekárov.
-jk-

SPOLOCENSKÁ KRONIKA
GRATULUJEME K VÝROCIU
55. rokov

65. rokov

Peter Jamrich (č.d. 324)

Pavol Styk (č.d. 317)

ZOMRELÍ SPOLUOBCANIA
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Jolana Patrášová (93 rokov)

PODKONICKÝ Spravodaj

FARSKÉ OZNAMY
9. 1. 2006 - 15. 1. 2006
18.00 - féria

P
9.1.

+ František Balko, rodičia a súrodenci

U

18.00 - féria

P
16.1.

U

10.1.

+ Ivan Ivanič a rodičia

27.1.

S

7.00 - Sv. Jána z kríža, kňaza

S

+ František Slobodník a deti

11.1.

Š

18.00 - féria
+ rodičia Pavlendovci a Budajovci,
st. rodičia a deti
18.00 - féria

12.1.

P

+ rodičia Mária a Július Barla

13.1.

S

18.00 - féria

14.1.

+ Anna Jedličková

N

2. nedeľa v cezročnom období
8.00 + Anton Patráš
10.30 Za farnosť

15.1.

16. 1. 2006 - 22. 1. 2006
18.00 - féria
+ Rozália Babjaková
a z rodiny Babjakovej
18.00 - Sv. Antona, opáta
Na úmysel celebranta
7.00 - féria

18.1.

Š
19.1.

P
20.1.

S

Na úmysel celebranta
18.00 - féria
+ Anna a Viliam Valent,
Drahoslav a Mária Kmeťová
18.00 - féria
+ Vojtech Chladný a z rodiny Strmeňovej
18.00 - Sv. Agnesy, panny a mučenice

21.1.

+ Irena a Matúš a syn Ján Barla

N

3. nedeľa v cezročnom období
8.00 Božia p. pre rod. Karjčiovú a Durrer
10.30 Za farnosť
22.1.

Upratovanie kostola: Emília Kukučková

Upratovanie kostola: Eva Jamrichová

23. 1. 2006 - 29. 1. 2006
18.00 - féria

30. 1. 2006 - 5. 2. 2006
18. 00 - féria

P
23.1.

U
24.1.

S
25.1.

Š
26.1.

P
27.1.

S
28.1.

N
29.1.

+ Júlia a Ján Kostúr a ich deti
18.00 - Sv. Františka Saleského, biskupa
+ Margita Patrášová

P
30.1.

U
S

18.00 - Sv. Timoteja a Títa, biskupov

Š

+ Mária a Ján Očenáš a ich deti
18.00 - Sv. Angely Merici, panny
+ Igor Turčan
18.00 - Sv. Tomáša Akvinského, kňaza
+ Anna Slobodníková
4. nedeľa v cezročnom období
8.00 + Anna Gregorčoková, 10. výr.
10.30 Za farnosť
Upratovanie kostola: Marta Gregorová

18.00 - Sv. Jána Bosca

31.1.

7.00 - Obrátenie sv. Pavla, apoštola
+ rodičia Anna a Pavol Vráb,
deti a vnúčatá

1.2.

+ Ján a Alžbeta a ich rodičia

+ Anna a Andrej Gregorčok, 2. výr.
7.00 - féria
+ rodičia Irena a Július
18.00 - Obetovanie Pána
+ rodičia Lipoví

2.2.

P
3.2.

S
4.2.

N
5.2.

18.00 - féria
+ rodičia Juliana a Jozef Barla
18.00 - Sv. Rajmunda z Peňafortu
Za Božiu pomoc pre rodiny Barlových
5. nedeľa v cezročnom období
8.00 + rodičia Mária a Pavol
10.30 Za farnosť
Upratovanie kostola: Mária Vrábová ml.

Zmena Farských oznamov vyhradená !
PODKONICKÝ Spravodaj

Január 2006

4

