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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA,
V mesiaci máj, presnejšie 14.mája 2006, oslávime Deň matiek. Je nesmierne dôležité,
že tento sviatok si pripomíname každý rok. Veď úloha matky v minulosti, dnes, ako aj v
budúcnosti je nezastupiteľná.
Veď slovko mama je prvé, ktoré vyslovíme v plnom význame a vyslovujeme ho rovnako
aj vo chvíľach bolestí či smútku. Mama, ako nežne znie to slovo z drobných detských
ústočiek a doprevádza nás po celý život.
Ste to práve vy, ktoré sa po celý čas staráte o svoje radosti, či je to prvý úsmev, prvý
krôčik, prvý vstup do školy, ba i prvé lásky. Rovnako silné sú však aj spomienky na
prebdené noci,.strach o ich zdravie.

Milé naše mamy,.milé staré mamy,
som rád, že sa Vám môžem prihovoriť za všetkých tých, ktorí
sa Vám chcú poďakovať a zablahoželať Vám k Vášmu sviatku a
vyjadriť tak lásku, úctu a vďaku za všetko to, čo ste pre nás
vykonali.

Jozef Jamrich
starosta obce

PODKONICKÝ SPRAVODAJ mesačník vydávaný Obecným úradom v Podkoniciach pre svojich občanov. Vychádza
vždy do 10. dňa v mesiaci. Redakčná rada: Ing. Jaroslav Kostúr, Jana Gregorová, Mgr. Norbert Ďurdík, Ján Jamrich,
Mgr. Mária Turčanová, Vladimíra Turčanová.
Tlač: KOPIA-Jamek
Povolené:OÚ-OPT-2/2003
NEPREDAJNÉ

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
1) TELEVÍZNY SIGNÁL
a).Na systéme MMDS, ktorý je inštalovaný na základnej škole aj s anténou, bola
prevedená skúška kvality obrazu na troch miestach v Podkoniciach a dvoch v Priechode.
Skúšky dopadli dobre, obraz je v dobrej kvalite a to na všetkých (nainštalovaných) desiatich
programoch.
b).Je potrebné ešte dovyberať vstupný poplatok t.j. 2.500,- Sk. Po zvážení na Obecnom
zastupiteľstve dňa 7.apríla 2006 sa dohodlo, že tento poplatok sa bude vyberať, na jeden
rodinný dom a nie ako sa uvažovalo na jednu domácnosť. Týmto sledujeme prijateľnosť a
menšiu nákladovosť finančných prostriedkov od občanov. Vyzývam ešte tých, ktorí
nezaplatili, aby tak urobili čo najskôr, aby sme mohli zaplatiť zálohu za zariadenie, ktoré je
už nainštalované.
c).Termín reálneho spustenia (po preverení s Telekomunikačným úradom Bratislava),
vzhľadom na nový zákon č. 117/2006 Z.z. s účinnosťou od 1.apríla 2006, je začiatok júna
2006. Podľa rozhodnutia riaditeľa resp. predsedu Telekomunikačného úradu na pridelenie
frekvencie, musí prebehnúť výberové konanie, to znamená musí to prejsť Vestníkom
telekomunikácií a následne výberovou komisiou čo trvá cca 2. mesiace. Žiaľ tieto okolnosti
ja nemôžem nijako ovplyvniť (sú to legislatívne záležitosti). Snaha bola veľká, ale nový
zákon spôsobil, že termín sa oddialil. Preto sa Vám touto cestou ospravedlňujem, za tento
neskorší termín.
Jozef Jamrich
2) DANE - POSLEDNÝ TERMÍN !!!
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. mája 2006:
- zaplatiť daň z nehnuteľností
- zaplatiť poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za rok 2006 (280,Sk/osoba/rok).

SPOLOCENSKÁ KRONIKA
GRATULUJEME K VÝROCIU
60. rokov

80. rokov

Martin Vráb (č.d. 262)

Vladimír Šípka (č.d. 249)

70. rokov

85. rokov

Anna Kukučková (č.d. 97)

Emília Očenášová (č.d. 160)

ZOMRELÍ SPOLUOBCANIA
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Margita Balková (83 rokov)
Anna Gregorová (66 rokov)
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ŠPORT
MINIFUTBAL - Trapas pred začiatkom jarnej časti
Tak a opäť je to tu. Čas jari, ktorý nás opäť raz prekvapil a každého z nás sa
opýta: „tak čo kámo - trapasák, koľko si toho cez zimu nabehal a natrénoval?“
Nuž a kámo - trapasák, s hrdosťou jemu vernou a bez ostychu odpovie: „no
niečo som nabehal, nebolo toho síce veľa ale veď na IV. A ligu Mestskej únie
malého futbalu (ďalej MÚMF) to bude určite stačiť.“ A tieto slová sa podľa
všetkého vyplnia.
Aj keď začiatok zimy tomu vôbec nenasvedčoval. Ani nie tri týždne po
ukončení jesennej časti sa trapasáci zišli na prvý neoficiálny „indoor“ tréning.
Ale tak ako skoro začali trénovať, tak rýchlo aj skončili. No čo už, minulý rok sa
trénovalo a aj tak sa nepostúpilo - hádam to všetko nie je len v kondičke a v
zohranosti - alebo žeby predsa len áno? Ale to by už potom asi nebol TRAPAS,
všakže áno.
No dosť bolo negatívnych myšlienok z úvodu a poďme ďalej, kde si
zhrnieme pôsobenie Trapasu v jesennej časti, trochu prejdeme zimnú
prípravu a našu krátku rozpravu ukončíme nejasnou víziou o jarnej časti IV. A
ligy.
"So let´s go on." Do nového ročníka nastupovali chalani po sérii letných
turnajov a s víťazným skalpom s ONDRICK CUP organizovaného Drink
Teamom. Mužstvo tvorila už tradičná kostra - Giany, Dominho, Andy, Pancho,
Micoud, Fito, Kuko a Bacur. Do tímu sme zapojili ešte počas leta dve posily
Boba (legionár z neďalekých Čiech) a Hubjača (ktorý prešiel do A-tímu z
juniorky). Do sezóny 2005-2006 sme sa museli zriecť služieb obrancu Fezoja,
ktorého z hry vyradilo zranené koleno. Jesennú časť sme ako favorit súťaže
začali pekne z ostra dvoma jednoznačnými víťazstvami nad FC RUN (v
pomere 5:1) a FC MÚKA (v pomere 8:0). Po dvoch výhrach prišla prvá dosť
nešťastná prehra súťaže s už tradičným súperom - REXOV KABANOS.
Športová šťastena sa k nám tentokrát otočila chrbtom. V ďalšom kole sa
chalani dokázali vrátiť na víťaznú líniu, z ktorej ich nezhodila ani remíza zo
zápasu, ktorí mali vyhrať (Adrenalín 5:5) a chuť si napravili jednoznačným
víťazstvom na tímom WC (5:1). Bol to však posledný zápas, v ktorom Trapas
na jeseň okúsil chuť víťazstva. Potom nasledovala séria 3 prehier v jednom
slede. Najprv s A JE TO (dosť nepriaznivý začiatok zápasu o 7:00 ráno!!!) a
potom prišlo obdobie vetrov a evidentný dôkaz, že s vetrami to Trapas
jednoducho nevie. Prehra s BEZVETRÍM (5:3) a s JARNÝM VÁNKOM (4:3)
znamenali, že Trapas vo svojej jubilejnej 5 sezóne obsadil po jesennej časti
nelichotivé 9.miesto s 13-imi bodmi, s bilanciou 4-1-4 a s celkovým skóre
41:30.
V dobrom svetle sa počas jesene ukázali obidvaja nováčikovia Bob a
Hubjač (osobitne Hubjač, ktorý vytvoril tímový rekord, keď bodoval v
neuveriteľných 6 zápasoch po sebe). Popri nováčikoch už tradičnými oporami
tímu boli nestarnúci mladíci Micoud a Dominho, ktorí excelovali hlavne po
streleckej stránke a spolu nastrieľali viac než polovicu gólov Trapasu. Svoje ...

ANDY
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.. modriny si odniesol už tradične z každého zápasu aj Giany, ktorý si dokonca pripísal aj
bodík do kanadského bodovania za asistenciu. Pancho, Fito a Bacúr ako aj v iných
sezónach patrili medzi opory tímu, ale všetci priaznivci a fanúšikovia očakávajú od nich ich
strelecké a bodové prebudenie. Vyššiu účasť na zápasoch vedenie tímu očakáva aj od
Kukinena, ktorý si akosi nestíhal počas jesene plniť svoje minifutbalové záležitosti (vedenie
zvažuje určité opatrenia vo forme sankcií).
Hodnotenie jesene a zimy zakončíme smutným konštatovaním o úraze jedného
spoluhráča, nám všetkým dobre známeho Andyho, ktorý si počas zimy zaspomínal na časy
mladosti, keď ako násť-ročný sa na svojich Artis lyžiach preháňal po podkonických
Plešiach a nezastavil sa pred žiadnym skočíkom či skokom a po nešťastnom páde v Ski
areáli Malachov utrpel úraz, ktorý ho dočasne „zaradil“ na listinu zranených. Touto cestou
mu chceme zaželať veľa zdaru, rýchle hojenie, dobrú liečebnú kúru a čo najrýchlejší návrat
na betónové ihriská MÚMF.
No a po hodnotení jesennej časti si rýchlo ešte prejdeme nejasnú víziu blízkej
budúcnosti Trapasu. V jarnej časti ho čaká 10 kôl. Z toho 6 zápasov chalani odohrajú s
tímami, ktoré po jesennej časti získali viac bodov. Na postup chýba trapasákom 10 bodov,
ktorých dotiahnutie nemusí byť nereálne, ale ...
...ale necháme sa prekvapiť a tajne budeme dúfať, že túžobný a dlho očakávaný postup
medzi „elitu“ trapasákom tento rok neunikne a držíme im palce, nech je potom v júni čo
oslavovať. Takže do sTRAPASenia v sobotu priatelia...
-dominho-

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Milí rodičia a priatelia školy,
už sa nám oteplilo a preto sa tešíme, že sa k nám pridáte na rôznych turistických a
cykloturistických akciách. Oznamy o týchto podujatiach budú vyvesené v obchode, pred
školou a na Obecnom úrade včas.
Vážení občania Podkoníc,
v októbri sme organizovali ZBER PAPIERA. V máji by sme chceli ZBER PAPIERA
zopakovať. Kto má záujem pomôcť škole, zbierajte papier!
ZBER PAPIERA po domoch pomocou Obecného úradu včas oznámime.
Z NAŠICH AKTIVÍT
MAREC - Mesiac knihy: Navštívili sme Obecnú knižnicu, urobili sme si v škole
Výstavku obľúbených kníh spojenú s besedou a súťažili sme v čítaní a recitácii.
APRÍL - Mesiac lesov: Besedovali sme s predsedom Urbárskeho pozemkového
spoločenstva, boli sme poučení o vtáčej chrípke, zbieraním odpadkov sme čistili studničku
a okolie potoka medzi Konicami, vychádzkami, turistikou a cykloturistikou spoznávali širšie
okolie školy a obce, robili sme jarné upratovanie v areáli školy.
MÁJ - tešíme sa na Deň matiek - 14.mája 2006 o 15.00 hod. v Kultúrnom dome.
JÚN - čaká nás organizovanie Olympiády málotriednych škôl, školský výlet a iné akcie.
Mgr. Vladimíra Turčanová, riaditeľka ZŠ s MŠ
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FARSKÉ OKIENKO
SVIATOSŤ BIRMOVANIA
13. mája vyslúži pomocný banskobystrický biskup
Mons. Tomáš Galis 26-tim mladým ľuďom z našej farnosti
sviatosť birmovania.
Bude to veľký deň pre nich samých i pre celú našu
farnosť. Prajem im otvorené srdce pre dary Ducha
Svätého.

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE
21. mája prijme deväť tretiakov v našej farnosti prvé
sv. prijímanie. Chceme túto slávnostnú chvíľu prežiť
spolu s nimi a čím viac im ju spríjemniť.
Prajem im veľa radosti pri prvom stretnutí s Ježišom.
Mgr. Norbert Ďurdík
farár

ŠPORT
FUTBAL - II. TRIEDA SKUPINA "A"
Rozpis zápasov - jarná časť súťaže
Podkonice - Mičiná
4:1
Riečka - Podkonice
2:1
Podkonice - Tajov
29. apríla - 16.00
Harmanec - Podkonice
1.mája - 16.30
Staré.Hory - Podkonice 6. mája - 16.30
Podkonice - H..Pršany
8. mája - 16.30
Podkonice - Baláže
14. mája - 16.30
Malachov - Podkonice 21. mája - 17.00
Ľubietová - Podkonice 24. mája - 17.00
Podkonice - Strelníky
28. mája - 17.00
Medzibrod - Podkonice
4. júna - 17.00
Podkonice - Hronsek
7. júna - 17.00
Dúbravica - Podkonice 11. júna - 17.00
Podkonice - Hiadeľ
18. júna - 17.00
-jk-

P

1. 5. 2006 - 7. 5. 2006
19.00 - Sv. Jozefa, robotníka

1.5.

+ rodičia Anna a Martin Ivanič

U

19.00 - Sv. Atanáza, biskupa

2.5.

S
3.5.

Š
4.5.

P
5.5.

S
6.5.

N
7.5.

+ Drahoslav Valent
7.00 - Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov
+ Emília a Jozef Ivanič
19.00 - féria
+ rodičia Randoví a syn Ivan
19.00 - féria
+ rodičia Anna, Alexander a deti
19.00 - féria
+ Jozef Turčan, 1. výročie
4. veľkonočná nedeľa
8.00 + Zuzana a Jozef Barla a deti
10.30 Za farnosť
Upratovanie kostola: Eva Jamrichová
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FARSKÉ OZNAMY
15. 5. 2006 - 21. 5. 2006
19.00 - féria

7. 5. 2006 - 14. 5. 2006
19.00 - féria
8.5.

+ Stanislav Gregor

15.5.

19.00 - féria
9.5.

+ František Očenáš

+ Mária a Ján Barla
19.00 - Sv. Jána Nepomuckého

16.5.

+ rodičia Anastázia a Eduard

7.00 - féria
10.5.

+ Anna a syn František

7.00 - féria
17.5.

19.00 - féria
11.5.

+ Mária a Pavol

18.5.

19.00 - féria
12.5.

+ Anna a Juraj Jamrich a deti

+ rodičia Randoví a ich vnučka
19.00 - Sv. Jána I., pápeža a mučeníka
Poďakovanie za dožité roky
a prosba o Božiu pomoc
19.00 - féria
+ Otília a Anton

19.5.

16.00 - Blahosl. Panny Márie Fatimskej
13.5.

Za birmovancov

5. veľkonočná nedeľa
8.00 + Mária Turčanová (č.d. 203), 1. výr.
10.30 Za farnosť
14.5.

19.00 - féria
20.5.

21.5.

Upratovanie kostola: Mária Vrábová ml.

Upratovanie kostola: Marta Gregorová

22. 5. 2006 - 28. 5. 2006
19.00 - Sv. Rity z Kassie, rehoľníčky
22.5.

+ Stanislav Turčan

29. 5. 2006 - 4. 6. 2006
19. 00 - féria
29.5.

19.00 - féria
23.5.

+ Ondrej, Júlia, syn a starí rodičia

30.5.

7.00 - féria
24.5.

25.5.

26.5.

+ Boris
NANEBOVSTÚPENIE PÁNA
8.00 - Za farnosť
19.00 - František Bobák a rodičia
19.00 - Sv. Filipa Neriho, kňaza
+ Boris Šípka

31.5.

28.5.

+ Margita Balková
7. veľkonočná nedeľa
8.00 + Irena a Ján Stanko
10.30 Za farnosť
Upratovanie kostola: Anna Patrášová

+ Jozef Barla, 10. výročie
19.00 - féria
+ Irena Očenášová, 10. výročie
a z rodiny
7.00 - féria
+ Anna a Jozef Gregorčok
19.00 - Sv. Justína, mučeníka

1.6.

+ Mária Patrášová, 25. výročie
19.00 - Sv. Marcelína a Petra, mučeníkov
+ Štefan Dugas

2.6.

19.00 - Sv. Augustína z Canterbury
27.5.

+ Alexander Boocz
10.00 - 6. veľkonočná nedeľa
Za prvoprijímajúce deti
a za celú farnosť

19.00 - Sv. Karola Lwangu a spol.
3.6.

4.6.

+ Terézia a Dominik Mrva
Nedeľa zoslania Ducha Svätého
8.00 + Anna a Andrej Gregorčok
10.30 Za farnosť
Upratovanie kostola: Jozefa Barlová

Zmena Farských oznamov vyhradená !
PODKONICKÝ Spravodaj
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