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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA
Pokúsme sa spoločne zamyslieť nad súčasnou dobou, ktorú práve všetci prežívame.
Veď nevieme ani určiť obdobie aké je. Či je to už jar, alebo sa začína oneskorený príchod
zimy, hoci mesiac marec je predzvesťou príchodu snáď najčarovnejšieho ročného obdobia,
keď sa začína prebúdzať príroda, z pod zeme vykúkajú prvé jarné kvietky, lúče slnka nás
pohladkajú po tvári a nemôžeme si nevšimnúť koncert vtáčikov. Je to také odľahčenie pre
každého z nás, ktorý netrpezlivo očakáva skutočnú jar.
Nakoľko po zmiznutí snehu nám v prírode vykúkajú nielen kvietky, ale aj sem - tam
rôzne odpady chcem apelovať na Vás, vážení spoluobčania, aby ste nezmyselne
nevyhadzovali odpady do prírody. Odpad patrí do zberných nádob. Ďalej Vás chcem
upozorniť na vypaľovanie trávy, pretože môže dôjsť k zbytočným požiarom.
Prichádzajú Veľkonočné sviatky v očakávaní krásnych rodinných stretnutí, tradične
výnimočných chvíľ ľudí.
Nech pokoj, vzájomná úcta, láska medzi ľuďmi a nádej prebýva v našich srdciach v tieto
prekrásne dni.
Želám Vám, milí spoluobčania príjemné a veselé Veľkonočné sviatky.
Jozef Jamrich
starosta obce
MILÍ PRIATELIA
Stará legenda rozpráva: „Dvaja mnísi v istom kláštore vyčítali z kníh, že na konci sveta
je také miesto, kde sa zem dotýka neba. Rozhodli sa, že pôjdu hľadať toto miesto. Sľúbili si,
že sa nevrátia, dokiaľ nenájdu to tajomné zákutie zeme. Prevandrovali kus zeme, prežili
neopísateľné dobrodružstvá, natrpeli sa nedostatku, mnohých vecí sa museli zrieknuť, nie
jedno pokušenie odvrátili. Ale vedeli jedno: nemôžu sa vrátiť, lebo tam na konci cesty čaká
na nich Pán Boh. Postačí len zaklopať a vojsť, tak to bolo napísané v starých knihách.
Nakoniec, po mnohých rokoch, podvečer našli - zdalo sa - to, čo tak dlho hľadali: dvere do
neba. Jemne stlačili kľučku a s tlčúcim srdcom vošli dnu. Onemeli. Stáli vo svojom kláštore,
vo svojej izbe. Vtedy pochopili, že miesto, kde sa zem dotýka neba, sa nachádza tu na
zemi, na tom mieste, kde nás Pán Boh postavil.“
Milí priatelia, poprajme si navzájom, aby sme pod vplyvom Kristovho vzkriesenia na
Veľkú noc pocítili silu jeho lásky tam, kde žijeme.
Mgr. Norbert Ďurdík, farár
spravodaj@podkonice.sk
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
1) UZNESENIE ČÍSLO 16
Z 3. ZASADNUTIA OZ V PODKONICIACH , KONANÉHO DŇA 8. MARCA 2007
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO :
Vzalo na vedomie:
1. sťažnosti občanov na vývoz maštaľného hnoja - smer Hlina
2. informáciu o pôsobení Mikroregiónu a ZMOSu
3. informáciu o vykurovaní kultúrneho domu
4. informáciu o prípadnom prevádzkovaní..vodovodu zo strany obce
5. informáciu o ďalšej internetovej sieti v obci
Schválilo:
1. prenájomnú zmluvu medzi obcou a Pasienkovým spoločenstvom Podkonice 7:0:0
2. prenájomnú zmluvu medzi obcou a SAD Zvolen
7:0:0
3. prenájomnú zmluvu medzi obcou a klubom kondičnej kulturistiky
7:0:0
4. prenájomnú zmluvu medzi obcou a p.Flaškovou Libušou
7:0:0
5. prenájomnú zmluvu medzi obcou a p.Alenou Očenášovou - Drogéria
7:0:0
6. vstup našej obce do regionálneho združenia ZMOS Banská Bystrica
4:0:3
7. prenájomnú zmluvu medzi obcou a p.Gibalovou (Chata Pleše) do 30.3.2008
7:0:0
8. príspevok na dopravu detí ZŠ do konca škol.roku 2006/2007 do výšky 16.000.-Sk
7:0:0
Neschválilo:
1. propagáciu obce v knihe „Cestovateľ“ v pomere hlasov
2. nákup posýpacieho zariadenia na zimné obdobie
3. žiadosť klubu kondičnej kulturistiky na priestory starej pekárne

0:0:7
0:0:7
0:0:7

Doporučilo:
1. starostovi obce prejednať zmluvu s ORANGE ohľadne nájomného
2. starostovi obce preveriť cenu 2 ks akumulačiek so zľavou od SEZ pre kultúrny
dom
3. starostovi obce umožniť poslancom nahliadnuť do zakladajúcich listín a.s. STVaK
s akciami našej obce
4. starostovi obce vyžiadať program cvičenia pre verejnosť od klubu kondičnej
kulturistiky
Jozef Jamrich
starosta obce
V Podkoniciach, 9.3.2007
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
2) POVINNOSTI OBČANOV - DAŇOVNÍKOV
Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a Všeobecne 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 2007:
- zaplatiť daň z nehnuteľností
- zaplatiť poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za rok 2007
(280,-Sk/osoba/rok).
-jg3) INFORMAČNÉ CENTRUM
Informačné centrum pri Obecnom úrade v Podkoniciach oznamuje
obyvateľom a návštevníkom Podkoníc,
že od 10.04.2007 platia
Otvarácie hodiny:
Utorok 15.00 - 17.00
Štvrtok 15.00 - 17.00
Sobota 15.00 - 17.00
Informačné centrum je v budove starej školy, vchod z miestnej komunikácie.
Tešíme sa na Vašu návštevu.
Libuša Flašková

SPOLOCENSKÁ KRONIKA

GRATULUJEME K VÝROCIU

60. rokov
Anna Slobodníková (č.d. 81)

50. rokov
Mária Ivaničová (č.d. 128)
Soňa Barlová (č.d. 329)
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85. rokov
Juraj Turčan (č.d. 203)

PODKONICKÝ Spravodaj

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Jeseň 2006 sa niesla v znamení dobrej úrody v školskej záhrade, myslíme si, že to bolo
hlavne pre prestrihávanie a štepenie stromčekov, vďaka Vám rodičom, starým rodičom a
priateľom školy. Aj tento rok by sme privítali Vašu pomoc v jarnej školskej akcii „1 strom - 1
rodina“.
Kto môže, nech nám pomôže!
ČO PLÁNUJEME V RÁMCI OBCE?
V mesiaci máji:
- zber papiera
- 13. máj Deň matiek - deň rodiny (kultúrne vystúpenie, športové súťaže medzi
deťmi, rodičmi a pedagógmi, burzu oblečenia a všetkého, čo doma nepotrebujete)
SLOVENSKÝ OROL
Zapojte sa spolu s nami a farou do športových aktivít, ktoré Slovenský orol ponúka.
Plánované akcie:
- cyklopúť smer Nitra na Cyrila a Metoda od 5. - 7. 07.2007
- cyklotúra Staré Hory
- splavovanie Hrona
Ponúkame možnosť prispieť aj 2% z daní a tak obnoviť, oživiť Slovenského orla v
Podkoniciach. Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke www.slovenskyorol.sk.
O všetkých akciách budete včas informovaní na plagátoch a hlásením obecným
rozhlasom.
Mgr. Vladimíra Turčanová, riaditeľka ZŠ s MŠ
Naša škola sa zapája do rôznych súťaží, jednou z nich je aj súťaž o najkrajší list:
„Čo by si odkázal ľuďom, keby si bol ohrozeným zvieraťom na našej planéte?“
Ukážky našich žiakov:
- Predstavujem si, že som polárnym medveďom. Žijem si v kľude a v zime pri -50°C a
zrazu sa v jedno ráno oteplí na -20°C. Hrubý ľad začne praskať! Prežijem to? A to všetko pre
škodlivé plyny v ovzduší!
(Martin Hošala, 3. roč.)
- Keby som mohla byť zvieratkom, chcela by som byť delfínom. Plávala by som v mori
spolu s rybami. Museli by sme sa ale o more deliť s loďami. Niekedy sa stane, že sa loď
prevráti a vyleje sa z nej ropa. Tá znečistí more. Delfíny a ryby predsa v takom mori nemôžu
ostať! Asi by som sa snažila, ako delfín, rýchlo odplávať do čistejších vôd. Ale kde sú?
Navrhujem ochranárom prírody, aby zabezpečili dôslednejšiu kontrolu lodí, kým
vyplávajú na šíre more.
(Alexandra Dobrotová, 3. roč.)
- Ja som sa vžil tiež do delfína. Do vody sa vypúšťajú chemikálie. Máte nás chrániť a nie
ničiť! Keď nemáme potravu, treba nám ju dať! Nenúkajte nám otrávené jedlo! Nechytajte
nás do siete!
(Jozef Rochovský, 3. roč.)
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MSAF
Mikroregionálna súťaž amatérskej fotografie
OBECNÉ KOLO
Organizátori
Združenie obcí Mikroregión Pod Pánskym dielom
Podpolianske osvetové stredisko
UZÁVIERKA 30. apríla 2007
PODMIENKY:
Zúčastniť sa môže každý, kto má trvalý pobyt v príslušnej obci.
Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách:
1. farebná fotografia2. čiernobiela fotografia
Každý autor môže doručiť neobmedzený počet fotografií.
Každá fotografia musí obsahovať:
- názov
- meno a priezvisko autora
- adresu autora
Do súťaže budú zaradené fotografie v minimálnom formáte 13 x 18 cm a maximálne
vo formáte 30 x 40 cm a jeho odvodeniny pri zachovaní dlhšej strany. Fotografie je
potrebné odovzdať na príslušnom obecnom úrade.
Najlepšie fotografické diela budú ocenené. Rozhodnutie poroty je
nenapadnuteľné.
Kalendár:
Uzávierka obecného kola: 30. apríla 2007
Vyhodnotenie a oznámenie výsledkov: 15. mája 2007
Výstava: 15. 5. 2007 - 31. 5. 2007
Najlepšie fotografie postúpia do mikroregionálneho kola, ktoré bude vyhodnotené do
31. 8. 2007. Výstava a ocenenie autorov z mikroregionálneho kola sa uskutoční v
septembri v LD Palace na Sliači.

ŠPORT
STOLNO-TENISOVÝ TURNAJ
Dňa 14. apríla 2007 (sobota) usporiada Obecný úrad v spolupráci so Základnou školou
v Podkoniciach tradičný stolno-tenisový turnaj neregistrovaných hráčov. Súťažiť budú ženy
aj muži v troch vekových kategóriách: do 30 rokov, 30-50 rokov a v kategórii 50 a viac rokov.
Víťazi v každej kategórii budú odmenení.vecnými cenami.
Začiatok turnaja je v našej telocvični pri ZŠ naplánovaný na 9.00 hod. Pozývame
všetkých športových priaznivcov.
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ŠPORT
FUTBALOVÁ JAR V PODKONICIACH
Po zimnom spánku sa pomaly ale isto rozbieha slovenský futbalový kolotoč. Po
začiatku I. futbalovej ligy a zápasoch kvalifikácie na majstrovstvá Európy sa rozbieha aj
oblastný futbal, v ktorom našu obec zastupuje - FK Tatran Podkonice. Počas zimnej
prestávky došlo k oslabeniu tímu, keď na hosťovanie do susedného Priechodu odišiel
Michal Barla. Opačným smerom resp. smerom do Podkoníc nik nový neprišiel a tak jarnú
časť by mali „Tatranisti“ začať s tímom, takmer totožným s tým, ktorý nastupoval počas
jesene.
Pre fanúšikov klubu, výbor pripravil dve akcie. Prvá, ktorá už bola raz publikovaná v
predchádzajúcom čísle Podkonického spravodaja - zavedenie tzv. „členských
preukazov“. Po zaplatení stanového poplatku obdrží fanúšik preukaz, ktorý mu umožní
bezplatný vstup na všetky domáce futbalové zápasy TJ Tatran Podkonice a turnaje
organizované v danom čase. Okrem bezplatného vstupu na zápasy klubu budú mať
majitelia týchto preukazov aj určité výhody a zvýhodnenia (guláš, pivo zdarma a pod.) na
akciách organizovaných klubom (letné turnaje A-mužstva, Starých pánov, exhibičný zápas
Východ vs. Západ, záver sezóny a pod.).
Poplatky za členské preukazy:
a) marec 2007 - júl 2007 = 200,- Sk
b) august 2007 - november 2007 = 200,- Sk
c) celá.sezóna 2007 = 300,- Sk
Preukaz bude vydaný po zaplatení poplatku, ktorý môžete uhradiť ľubovoľnému členovi
výboru FK, alebo počas domáceho majstrovského zápasu.
Druhá akcia je tombola - FK TATRAN. Na každom domácom zápase prebehne
zlosovanie vstupeniek a preukazov, kde výhercovia obdržia vecné dary od Výboru FK
Tatran Podkonice.
Dobrý futbal, nedeľná pohoda, príjemné prostredie spojené s občerstvením a napínavé
losovanie to všetko sú veci, pre ktoré sa oplatí zájsť na ihrisko na Brodku a podporiť tak
našich chlapcov futbalistov .
Rozpis jarnej časti II. triedy „A“ OFZ:
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

25.03.2007
01.04.2007
08.04.2007
15.04.2007
22.04.2007
29.04.2007
06.05.2007
13.05.2007
20.05.2007
27.05.2007
03.06.2007
10.06.2007
17.06.2007

15:00
15:30
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Baláže - Podkonice (odložené)
Podkonice - Hiadeľ
Riečka - Podkonice
Podkonice - Harmanec
Horné Pršany - Podkonice
Staré Hory - Podkonice
Podkonice - Dukla C
Medzibrod - Podkonice
Podkonice - Malachov (zápas bude preložený)
Podkonice voľno
Podkonice - Dúbravica
Strelníky - Podkonice
Podkonice - Hronsek

Záujemcovia o prenájom ihriska alebo o informácie o futbalovom klube FK Tatran
Podkonice sa môžu kontaktovať na tel. číslo 0915 553 931.
-dv-
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ŠPORT
TRAPAS ZAČÍNA JARNÚ ČASŤ
31.3.2007 začali Trapasáci jarnú časť svojej už 6.sezóny v mestkej únii malého futbalu
v Banskej Bystrici. Po dobrých výsledkoch v jesennej časti patrí Trapasu pekné 5.miesto, s
bilanciou 6 víťazstiev, 1 remíza a 2 prehry so skóre 45:29 a s reálnou šancou na postup. Na
postupové druhé miesto chýba 5 bodov, pričom s 3 súpermi, ktorých má pred sebou, ešte
bude hrať a bude môcť rozhodnúť.
Útok tímu patrí medzi najlepšie - 45 gólov za 9 kôl, radí na druhé miesto v počte
strelených gólov. Horšie je to však v obrannej činnosti, 29 inkasovaných gólov zaraďuje tím
medzi 5 najhoršie brániacich mužstiev súťaže .
Partia trapasákov sa počas zimnej prestávky veľmi nezmenila a očakáva sa, že do hry
ako tradične zasiahnu Giany/Cigy Boy (Martin Burian), Pancho (Andrej Pančík), Micud
(Marek Polóny), Dominho/Vinco (Dominik Valent), Týpek z mesta (Martin Kráľ), Bacúr
(Zoro Barla), Pytbul (Peťo Polóny), Tortosh (Peťo Ulbrik), Kuko (Martin Bobák). Po
zranení hlási návrat aj ďalší obranný pilier Fezoj (Jozef Lipa). Otázny je štart ďalšieho
zraneného hráča Andy-ho (Andrej Ulbrik) a zahraničnej posily Džemra (Robo Jamrich).
Rozpis IV.A ligy MÚMF:
10. kolo 31.03.2007
11. kolo 07.04.2007
12. kolo 14.04.2007
13. kolo 21.04.2007
14. kolo 28.04.2007
15. kolo 05.05.2007
16. kolo 12.05.2007
17. kolo 19.05.2007

16:00
07:00
09:00
11:00
15:00
12:00
11:00
16:00

Elán Sásová - Trapas
Trapas - San Marconi
Žihadlá - Trapas
Trapas - Sosaurus
Capanegra - Trapas
Trapas - Twister
Baxx - Trapas
Trapas - Sparta BB

Aká bude jarná časť zaujíma aj nás. Napriek tomu, že chalani toho v zime veľa
nenatrénovali ambície majú ako vždy tie najvyššie. Ak ich chcete povzbudiť alebo vidieť
priamo v akcii, stačí ak prídete na betónové ihrisko pri ZŠ na Ďumbierskej ulici, kde sa hrajú
všetky zápasy IV.A ligy MÚMF- takže do sTRAPASenia v sobotu priatelia......
-dv-

TURISTIKA S COB
Občianske združenie DETI DOSKY - NEZÁVISLÍ
SNOWBOARDISTI pod záštitou obce Podkonice pripravuje pre
priaznivcov turistiky pravidelné zájazdy po slovenských horách.
Výlety sa budú konať jedenkrát mesačne v období od mája až do
októbra podľa poveternostných podmienok. Bližšie informácie o zájazde (trasa, termín, čas
a iné) budú zverejnené v časovom predstihu v Podkonickom Spravodaji, v miestnom
rozhlase alebo inou formou.
Vaše tipy na trasy, podnety alebo prípadné pripomienky radi privítame na e-mailovej
adrese michal.vrab@gmail.com alebo pri osobnom kontakte.
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FARSKÉ OZNAMY
9. 4. 2006 - 15. 4. 2007
8.00 - Veľkonočný pondelok

2. 4. 2007 - 8. 4. 2007 (Veľký týždeň)
18.00 - féria
2.4.

+ Martin Slobodník

9.4.

+ Margita Balková, 1. výr.
19.00 - féria

18.00 - féria
3.4.

+ Adela, Beáta, Milada a Pavol

+ Emil Bittner

10.4.

7.00 - féria

7.00 - féria
4.4.

+ Otília a Anton Ivanič

11.4.

+ Marta a Pavol Turčan
19.00 - féria

18.00 - Zelený štvrtok
5.4.

+ Irena a Ján Stanko

12.4.

+ Emília Pavlendová

15.00 - Veľký piatok
6.4.

Obrady Veľkého piatku

19.00 - féria
13.4.

+ Elena Cesnaková

19.00 - Biela sobota
7.4.

8.4.

Na úmysel celebranta
Veľkonočná nedeľa
8.00 Za Božiu pomoc pre rodinu
10.30 Za farnosť

16.00 - féria
14.4.

16. 4. 2007 - 22. 4. 2007
19.00 - féria
16.4.

+ Branislav a Tibor

23. 4. 2007 - 29. 4. 2007
19.00 - Sv. Vojtecha. biskupa a mučeníka
23.4.

19.00 - féria
17.4.

+ Anna Zátrochová

18.4.

Na úmysel celebranta
19.00 - Sv. Juraja, mučeníka
+ Dominik Valent

24.4.

7.00 - féria
Na úmysel celebranta

Za novomanželov

Nedeľa Božieho milosrdenstva
8.00 + Mária Randová, rodičia a súrodenci
10.30 Za farnosť
15.4.

7.00 - SV. MARKA, EVANJELISTU
25.4.

+ z rodiny Ivaničovej

19.00 - féria
19.4.

20.4.

21.4.

22.4.

+ Drahoslav Valent
19.00 - féria
Poďak. za dožité roky a prosba
o Božiu pom. pre rod. Slobodníkovú
16.00 - féria
Za novomanželov
3. veľkonočná nedeľa
8.00 Poďak. za 85 r. života a prosba
10.30 Za farnosť
o Božiu pomoc

19.00 - féria
26.4.

+ Matúš Turčan, rodičia a svokrovci
19.00 - féria

27.4.

Za Božiu pomoc pre dcéru Bronku
19.00 féria

28.4.

29.4.

+ Michal, Jozef a Anna Balková
4. veľkonočná nedeľa
8.00 + rodičia Pavlendovci
10.30 Za farnosť

Zmena Farských oznamov vyhradená !
PODKONICKÝ Spravodaj
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