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VÁŽENÍ SPOLUOBÈANIA,
Predseda NR SR rozhodnutím è.36/2010 Z. z. o vyhlásení volieb do Národnej rady
Slovenskej republiky urèil deò ich konania na sobotu 12.júna 2010. Len pre vašu informáciu
hlavne pre tých obèanov, ktorí budú v èase volieb v zahranièí a majú trvalý pobyt v Slovenskej
republike, že zákon è.333/2004 Z. z. pamätá na nich tým, že môžu voli poštou, prièom písomnú
žiados o vo¾bu poštou musí voliè zasla na adresu obecného úradu (mestského úradu) v
mieste svojho trvalého bydliska, tak aby bola doruèená najneskôr do 23.4.2010. Obec (mesto)
zašle volièovi na ním urèenú adresu pobytu v cudzine najneskôr do 8.5.2010:
- hlasovacie lístky
- pouèenie o spôsobe hlasovania
- obálku
- návratnú obálku.
Vyplnené hlasovacie lístky musí voliè zasla návratnou obálkou opatrenú heslom: „Vo¾ba
poštou“ na adresu obecného úradu (mestského úradu) v mieste bydliska najneskôr v posledný
pracovný deò pred dòom volieb, t.j. v piatok 11.6.2010. To¾ko k pripravovaným vo¾bám.
Dòa 13. februára 2010 „Dedinský spolok turistov Dubiny“ usporiadal „Gazdovskú
zabíjaèku“ pod vedením Miloša Turèana. Chcem touto cestou poïakova všetkým
zainteresovaným na tomto podujatí, ktorí aj napriek nepriaznivému poèasiu, pripravili toto
skvelé podujatie s hudbou.
Ïalej chcem taktiež poïakova aj „Snowbordovému klubu“ Podkonice za usporiadanie 3.
roèníka lyžiarskych pretekov „na jednej doske“, ktoré dokázali pripravi tiež za ve¾mi
nepriaznivých podmienok nadšenci tohto športu.
Jozef Jamrich
starosta obce

spravodaj@podkonice.sk
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
1) UZNESENIE ÈÍSLO 43
Z 22. ZASADNUTIA OZ V PODKONICIACH , KONANÉHO DÒA 10. DECEMBRA 2009
OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO :
Vzalo na vedomie:
1. Kontrolu predchádzajúceho uznesenia
2. Prevádzkovanie ÈOV - informácia
3. Integrovanú stratégiu rozvoja Územia verejno-súkromného partnerstva
"Banskobystrický_geomontánny park"
4. Informáciu o hospodárení obecného lesa za r. 2009
Schválilo:

pomer
hlasov:

1.Doplnenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov "Pohostinstvo na Hrbe"
o bod èíslo 20 v èlánku VI., kde sa jedná o zoznam zariadenia kuchynky, ktoré bolo
7:0:0
zakúpené nájomcom
7:0:0
2. Rozpoèet obce na r. 2010
3. Všeobecne záväzné nariadenie obce èíslo 1/2009 o urèení výšky dotácie na prevá7:0:0
dzku a mzdy na žiaka, diea MŠ a diea školského zariadenia na r. 2010

V Podkoniciach, 11.12.2009

Jozef Jamrich
starosta obce

2) ZMLUVY ZA HROBOVÉ MIESTA
Ako sme Vás už informovali v Podkonickom spravodaji èíslo 2 / 2010, obec v zmysle zákona
è.470/2005 Z.z. o pohrebníctve zaèína pri vyberaní dani z nehnute¾nosti uzatvára nájomné zmluvy
za hrobové miesta v starom aj v novom cintoríne. Nájomné zmluvy sa uzatvárajú na dobu 10
rokov, s platnosou od 1.1.2010 za už existujúce hroby. Z uvedeného dôvodu je potrebné v rámci
rodiny sa dohodnú, s kým obec uzatvorí nájomnú zmluvu a následne kto bude za hrob plati.
Zoznam hrobových miest ako aj orientaèná mapka, v ktorej je oznaèená sekcia a èíslo hrobu, bude
k dispozícii k nahliadnutiu na úradnej tabuli v budove obecného úradu.
Poplatok za hrobové miesto - jednohrob je 0,332 €, za urnu 0,166 €. Platba je totožná s dobou
platnosti nájomnej zmluvy (10 rokov).
O termíne vyberania daní a uzatvárania nájomných zmlúv vás budeme informova
prostredníctvom miestneho rozhlasu, prípadne v Podkonickom spravodaji.
-jgPODKONICKÝ
ODKONICKÝ Spravodaj
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
3) SPOLOK PODKONIÈAN
STAV FINANCIÍ K 31.12.2009
Príjmy 2% z dane v r. 2009

693,82 €

Výdavky r.2009:
- registraèný poplatok, správa spolku
- bankové poplatky
- predplatné - èasopis
- príspevok - volejbal - antuka
- obecná knižnica
- príspevok na stolný tenis (mládež)
- cestovné náklady
- Fara - príspevok na Mikuláša

51,09 €
53,50 €
17,73 €
175,00 €
69,21 €
141,36 €
50,94 €
134,99 €

Výdavky za rok 2009 spolu

693,82 €

2%
Spolok Podkonièan - Jediný spôsob
ako navráti vaše peniaze naspä k vám!

Nako¾ko sa blíži dátum podávania daòových priznaní, chceme vás aj tentokrát poprosi o vaše
2% z dane pre náš spolok. Zamestnanci dajú potvrdi tlaèivá (viï príloha) u zamestnávate¾a a doruèia na Daòový úrad, podnikatelia tak môžu urobi priamo pri vypåòaní tlaèiva pri Daòovom priznaní.
Vopred ïakujeme.
Názov:
Adresa:
IÈO:

Spolok Podkonièan
Podkonice 178, 976 41
37957601

Právna forma:
Èíslo úètu:

Združenie
2621783174/1100
Tatra banka a.s.

4) ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY
Zástupkyòa riadite¾ky ZŠ s MŠ v Podkoniciach Alena Turèanová oznamuje, že v dòoch
1..marca - 5. marca 2010 bude prebieha zápis do materskej školy.
Zápis sa bude kona v èase od 7.00 - 16.00 hod. v priestoroch MŠ Podkonice.
-jg-

SPOLOCENSKÁ KRONIKA
NARODENÉ DETI

Mária Randová - (è.d. 304)

60. rokov

80. rokov

Jozef Flaška (è.d. 204)
Ján Bobák (è.d. 35)
55. rokov
Jozef Ivaniè (è.d. 128)
85. rokov
Anton Budze¾ (è.d. 352)
Zlatica Flašková (è.d. 204)
Jozefína Gregorèoková (è.137) Anna Gregorová (è.d. 124) Róbert Kostúr (è.d. 213)
Janka Šípková (è.d. 259)
Alžbeta Jamrichová (è.d. 16)
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PODUJATIA
GAZDOVSKÁ ZABÍJAÈKA
Poèas fašiangovej soboty sa u nás uskutoènila Gazdovská zabíjaèka, ktorú zorganizoval
DESPOTUR (Dedinský spolok turistov Dubiny). Tí, ktorí ste boli, môžete zaspomína na studený
vietor, ale hlavne na dobrú organizáciu a zdarný priebeh celej akcie. Nápadité kulisy, majstri mäsiari
v krojoch, rôzne masky, domáci aj cezpo¾ní muzikanti a výborná nálada - to všetko patrilo ku koloritu
celej akcie.
Tu vám prinášame malý poh¾ad do štatistík:
Spracovali sme 203 kg mäsa a vyrobili sme: 70 kg klobás
45 kg jaterníc
18 kg zahltanca
70 litrov kapustnice
uvarili 80 litrov vína
45 litrov hriateho
Ïalšia Gazdovská zabíjaèka je za nami. Verím, že sa Vám na podujatí páèilo. Nám išlo o to, aby
sme zabavili nie len seba, ale aj celú dedinu a to sa nám myslím podarilo.
Miloš Turèan

PODKONICKÝ
ODKONICKÝSpravodaj
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
KARNEVAL
V piatok 12. februára 2010 sa v jedálni ZŠ s MŠ Podkonice konal karneval.
Vstupovalo sa len s maskou

ZIMNÉ OLYMPIJSKÉ HRY
V ZŠ s MŠ Podkonice prebehli v 2. etapách zimné olympijské hry.
1. etapa (5. február 2010):
- Sánkovanie
- Eskimácka naháòaèka
2. etapa (12. február 2010):

- Bežkársky krkolom
- Boj o veže
- Kárling

SOM UÈITE¼
Som uèite¾.
Som ve¾a ¾udí na mnohých miestach.
V priebehu celého dòa na požiadanie robím herca, priate¾a, zdravotnú sestru i lekára, trénera,
h¾adám stratené veci, požièiavam peniaze, robím taxikára, psychológa, náhradníka rodièov,
obchodníka, politika a strážcu viery.
Mám síce mapy, grafy, vzorce, slovesá, príbehy a knihy, ale moji študenti musia spozna najprv
sami seba. A trvá to dlho, kým èloveku vysvetlíte, kto je.
Som najšastnejší z tých, ktorých práca je drinou.
Som vojak, ktorý každý deò bojuje proti napodobòovaniu „kamarátov“, odmietaniu, strachu,
šikanovaniu, predsudkom, nevedomosti a ¾ahostajnosti. Ale mám úžasných spojencov:
inteligenciu, zvedavos, rodièovskú oporu, individualitu, tvorivos, dôveru, lásku a smiech. Sú pre
mòa posilou.
A komu mám poïakova za tento nádherný život, ktorý prežívam, ak nie vám, ¾uïom, rodièom?
Preukázali ste mi ve¾kú èes, do mojich rúk ste zverili to, èím najviac prispievate k veènosti - svoje
deti.
Moja minulos je bohatá na spomienky. Moja prítomnos je pre mòa výzvou, dobrodružstvom a
zábavou, pretože svoj èas môžem trávi s budúcnosou.
Som uèite¾...a každý deò som za to Bohu vïaèný.
John W. Schlatter
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PODKONICKÚ ŠKOLU POZNAJÚ AJ V ZAHRANIÈÍ
Na zaèiatku šk. r. 2009/2010 sa naša škola zapojila do èesko-slovenského projektu „Záložka
do knihy spojuje školy“
Cie¾om tohto projektu je nadviazanie kontaktov medzi slovenskými a èeskými školami a
podpora èítania prostredníctvom výmeny záložiek. Záložky si deti vyrobili sami ¾ubovo¾nou
technikou.
Projekt vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Národná pedagogická
knižnica Komenského v Prahe k medzinárodnému mesiacu školských knižníc.
Pod¾a typu školy a poètu žiakov nám bola pridelená škola v Južných Èechách, okres
Prachatice, v dedine Stožec.
Záložky sme do Stožca poslali a zo Stožca aj dostali. K Vianociam a novému roku sme
pedagógom a deom poslali pozdrav a tiež sme dostali odpoveï.
Potom sme zaèali získava informácie z rôznych zdrojov, lebo sme sa o tejto obci a škole v nej
chceli dozvedie èo najviac. Tu sú údaje, ktoré sme zistili a porovnali.
PODKONICE
Stredné Slovensko
Okres: Banská Bystrica
Nadm.výška: 523 m.n.m.
Poèet obyvate¾ov: 860
Poloha obce: na konci Starohorských vrchov, pod úpätím Nízkych Tatier
Prvá písomná zmienka o obci: r.1340
Predchodcovia dnešných obyvate¾ov sa zaoberali: po¾nohospodárstvom a chovom oviec
Typ krajiny: hornatý
Charakter krajiny: vidiecky
Typ školy: malotriedka
Riadite¾ka školy: Mgr.Vladimíra Turèanová
Turistické možnosti:
letné aj zimné-krátke: turistické vychádzky na Vysokú, na Pleše, na Breziny, na Kozienec
letné aj zimné-dlhšie: do susedných obcí Slovenská ¼upèa, Moštenica, Baláže, Priechod,
Kalište, Donovaly
Lyžovanie bežecké aj zjazdové: na Plešiach
Kultúrne pamätihodnosti: kostol sv. Martina, kaplnka Božského srdca Ježišovho, budova
fary, pomník padlým v I. a II.sv.vojne, pomník zastreleným obèanom z Podkoníc v
II.sv.vojne pod Dolinkami, pamätná izba obce ako aj folkloristu a hudobného skladate¾a
prof. Pavla Tonkovièa, múzeum lyží
Doprava v obci: cestná
Webová stránka obce: www.podkonice.sk
E-mail: podkonice@podkonice.sk

PODKONICE
PODKONICKÝ
ODKONICKÝSpravodaj
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA

STOŽEC
Juhoèeský kraj
Okres: Prachatice
Nadm.výška: okolo 800 m.n.m.
Poèet obyvate¾ov: 215
Poloha obce: západný svah nad pravým brehom Studenej Vltavy, dnes najväèšia obec
národného parku a chránenej krajinnej oblasti Šumava
Prvá písomná zmienka o obci: r. 1769
Predchodcovia dnešných obyvate¾ov sa zaoberali: ažbou smrekového dreva a jeho
spracovaním na drevárske výrobky
Typ krajiny: hornatý
Charakter krajiny: vidiecky
Typ školy: malotriedka
Riadite¾ školy: Mgr.Zbynìk Jícha
Turistické možnosti: Stožecká skala, Vltavský luh, Stožecká kaplnka, Schwarzenberský
plavebný kanál
Kultúrne pamätihodnosti: napriek tomu, že Stožec nemá historicky významné stavby, za
zmienku stojí napr. pôvabný objekt bývalej schwarzenberskej horárne
Doprava v obci: cestná, železnièná
Webová stránka obce: www.stozec.cz
E-mail: obec.stozec@tiscali.cz
Škola v Stožci istý èas neexistovala pravdepodobne pre nízky poèet detí a blízkos susedného
mesteèka Volary. Deti museli denne cestova do školy autobusom alebo vlakom. Až na jeseò 1988
zásluhou predsedkyne MNV p.Mikešovej a za spolupráce ïalších obèanov, ktorým
znovuotvorenie školy ležalo na srdci sa èinnos v škole obnovila. Rodièia mali o staros menej s
každodenným cestovaním svojich ratolestí.
Mgr. Mária Turèanová
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VAŠE PRÍSPEVKY
.
POMOC V KAŽDOM ÈASE
K napísaniu tohto èlánku ma inšpirovala nedávna katastrofa v podobe nièivého zemetrasenia
na Haiti. Bolo úžasné, ako napriek medzinárodným konfliktom èi svetovej kríze medzinárodné a
vládne organizácie humanitárnej pomoci okamžite zareagovali a vyslali svoje záchranárske tímy
na pomoc.
Práve tento prejav solidarity s ¾uïmi v núdzi, ktorej podstatou je pomoc, podpora, záchrana
životov, ¾udskej dôstojnosti a zmieròovanie utrpenia ¾udí v prípade prírodných katastrôf je znakom
toho, že na prvom mieste je, a vždy bude èlovek a najvyššia hodnota - život. Napomáha tomu
existencia organizácií ako sú OSN, UNICEF, Èervený kríž, èi rôzne charitatívne organizácie,
nadácie, zbierky, benefície atï. Samozrejme vo významnej miere je v takýchto prípadoch dôležitá
finanèná otázka, no prvoradý je ¾udský faktor, t.j. ¾udský úmysel a potreba pomôc v núdzi. Táto
vlastnos je zakorenená v každom z nás. Mnohí potrebu a záujem pomáha praktizujú vo svojom
povolaní, ako sú lekári, záchranári, vedci, humanitárni pracovníci, no každý z nás sa môže sta
akýmsi záchranárom, alebo pomocníkom doma vo svojom okolí a samozrejme vo svojej rodine.
Dnešná doba nás však vohnala do uponáh¾aného, moderného životného štýlu plného
výdobytkov techniky a možností naplno si užíva život, že èastokrát nevnímame situácie okolo
seba, ¾udí zo svojho okolia, ktorí možno potrebujú našu pomoc. Práve obdobie už prebiehajúceho pôstu je vhodným obdobím na „oèistu“ nielen tela, ale aj ducha, na zamyslenie alebo
meditáciu. V pôstnom období sa mnohí zriekajú zábavy, ob¾úbeného jedla, alebo nieèoho, èo je pre
nich dôležité, no za uváženie stojí, èi by sme sa vedeli zrieknu nieèoho v prospech iných. Možno v
prospech kolegu v práci, spolužiaka, priate¾a, známeho, èi suseda.
Žijeme na dedine, kde, ako sa hovorí, každý pozná každého, ale je to skutoène tak? Vnímame
¾udí okolo seba, vieme, èo trápi nášho suseda, èi nieèo nepotrebuje? Paradoxne, v období pôstu si
nemusíme len nieèo odrieka, ale môžeme dáva, pomôc niekomu, èi už materiálne alebo
duchovne. Veï milé slovo, èi úprimný rozhovor alebo vypoèutie toho druhého niekedy pomôžu viac
ako peniaze, èi hmotná pomoc.
-vt-
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VIETE, ŽE ...
BOLI SME NA WEBE...
Už dávnejšie sme sa na našich stránkach nevenovali našej web stránke. Dnes prinášame
preh¾ad štatistík, ktoré sme v priebehu februára na našej web stránke zaznamenali. Ide o preh¾ad
krajín z celého sveta v ktorých si ¾udia kliknú práve na www.podkonice.sk.
Samozrejme vedie Slovensko, ale o tom, èo je u nás nové, chcú vedie nielen ¾udia v Európe,
ale aj za morom. Celkový poèet návštev vo februári bol 631. Ak by niekto sledoval stránku v rámci
jedného mesiaca èastejšie, tak štatistiky zaznamenajú len jednu návštevu. Takýchto návštev bolo
35 %, èiže 222 nových kliknutí.
1. Slovensko
2. Èeská republika
3. Rakúsko
4. Írsko
5. USA
6. Taliansko
7. Švajèiarsko
8. Ve¾ká Británia

576
15
12
8
5
5
2
2

Po jednej návšteve server zaznamenal úèastníka z Kanady, Maïarska, Po¾ska, Španielska a
Nemecka. Ak teda prostredníctvom elektronickej podoby nášho Spravodaja èítate tieto riadky, tak
vás v mene redakènej rady ako aj všetkých podkonièanov srdeène pozdravujeme :-)
-jk-

ŠPORT
STOLNÝ TENIS IV. B ST-liga BB+BR
Po odohratí 15.kola stolnotenisovej súaže IV. ligy BB+BR sa súaž rozdelila na dve èasti.
Družstvo Podkonice "A" skonèilo na 10. mieste a z tohto dôvodu sa zaradilo do druhej èasti súaže.
V tejto odvetnej èasti súaže Podkonice prihlásili aj druhé družstvo a to Podkonice "B", ktorému
týmto taktiež držíme palce a želáme ve¾a športových úspechov.
V 17.kole sa stretli obe družstvá Podkoníc a ich vzájomný zápas skonèil 11:7 v prospech
Podkoníc "A".
Podkonice A - Podkonice B 11 : 7
Podkonice A: Barla 3,5/1 Budaj 2,5/2 Patráš st. 2,5/2 Lacika 2,5/2
Podkonice B: Porubèan 4/0,5 Salihoviè 3/1,5 Žaloudek ml. 0/4,5 Patráš ml. 0/4,5
Tabu¾ka B skupiny po 17. kole:
1. Podkonice A
32 bodov
2. MAGENTA
30 bodov
3. Malachov A
29 bodov
4. Medzibrod B
26 bodov
5. COBRA
22 bodov
6. Predajná B
19 bodov
7. Malachov B
16 bodov
8. Podkonice B 16 bodov
9. Rieèka B
16 bodov
Milan Patráš
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FARSKÉ OZNAMY
15. 3. 2010 - 21. 3. 2010

8. 3. 2010 - 14. 3. 2010

8.3.

15.3.

18.00 - féria

18.00 - Sv. Františky Rímskej, reho¾.
9.3.

+ starí rodièia

16.3.

18.00 - Sv. Patrika, biskupa

18.00 - féria
10.3.

11.3.

Za rodinu Gregorèokovú

17.3.

18.00 - féria

18.00 - Sv. Cyrila Jeruzalemského
+ manžel Stanislav Turèan a rodièia

18.3.

+ Emília a Anton Balko a brat Viliam

18.00 - Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie
19.3.

14.3.

Za spoloèenstvo modliace sa u Bitnerov
4. PÔSTNA NEDE¼A
9.00
Za všetkých farníkov

20.3.

21.3.

22. 3. 2010 - 28. 3. 2010

22.3.

23.3.

29.3.

18.00 - féria

+ Júlia Patrášová (5. výroèie)

+ Margita a Richard

30.3.

+ rodièia Anna a Martin Ivaniè

31.3.

+ Ján Kukuèka

1.4.

18.00 - féria
26.3.

+ Jozef Patráš (20. výroèie) a syn Milan

2.4.

7.30 - féria
27.3.

28.3.

5. PÔSTNA NEDE¼A
9.00
Za všetkých farníkov

18.00 - Svätého Turíbia de Mongrovejo

18.00 - Zvestovanie Pána
25.3.

+ Emília Budajová

29. 3. 2010 - 4. 4. 2010

18.00 - féria
24.3.

+ Jozef, Anna a Jozef
7.30 - féria

7.30 - féria
13.3.

+ Boris Šípka

+ Mária a Anna
18.00 - féria

12.3.

+ František

Na úmysel
6. PÔSTNA NEDE¼A
9.00
Za všetkých farníkov

18.00 - féria
+ Matúš, rodièia, svokrovci
a ostatná rodina

18.00 - ZELENÝ ŠTVRTOK
Na úmysel celebranta
(za kòazov)
15.00 - VE¼KÝ PIATOK
Obrady Ve¾kého piatku
19.00 - BIELA SOBOTA

3.4.

4.4.

Na úmysel celebranta
VE¼KONOÈNÁ NEDE¼A
10.00
Za všetkých farníkov
Mgr. Jozef Kuneš, farár

PODKONICKÝ
ODKONICKÝSpravodaj
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