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VÁŽENÍ SPOLUOBÈANIA.

Tak ako každý rok, po zmiznutí snehu nám príroda ukazuje rôzne nástrahy. Jednou z nich je 
aj vypa¾ovanie trávnatých porastov. V Slovenskej republike vzniklo v roku 2008 celkom 182 
požiarov na lesných porastoch, èo predstavuje škodu 55.334 eur. Z celoslovenskej štatistiky 
vyplýva, že najpoèetnejšou skupinou požiarov sú ako v predchádzajúcich rokoch požiare, ktoré 
vznikli v prírodnom prostredí. S príchodom teplejšieho jarného poèasia sa postupne zvýši 
aktivita turistov a záhradkárov, èo bude ma� za následok zakladanie ohòa v prírode a 
vypa¾ovanie suchej trávy.

- zaklada� oheò v priestoroch, kde môže dôjs� k jeho rozšíreniu
Porušenie tohto zákazu je možné v zmysle citovaného zákona postihnú� pokutou vo výške 

332 eur (10.000,- Sk). Vzh¾adom na uvedené Vás žiadam o rešpektovanie zákazu vypa¾ovania 
suchej trávy pri práci v záhradách a v prírodnom prostredí.

Žiadam Vás preto, aby ste svojim ¾ahostajným správaním nevytvorili predpoklady pre vznik 
lesných požiarov.  Zachovajme si krásu, ako aj blahodárny vplyv našich lesov pre ïalšie 
generácie. 

...pokraèovanie na 2. strane

www.podkonice.sk
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V tejto súvislosti Vás chcem upozorni� na potrebu 
dodržiavania  povinností vyplývajúcich zo zákona è. 314/2001 
Z.z. o ochrane pred požiarmi a zákona è. 562/2005 Z.z. ,kde 
práve táto novela urèuje povinnos�  „zabezpeèova� ochranu 
lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, správe alebo 
užívaní“ pre fyzické osoby, ako najmä na dodržiavanie zásad 
proti požiarnej bezpeènosti, najmä v jarnom a suchom období. 
Uvedený zákon fyzickým osobám zakazuje:

- fajèi�, alebo používa� otvorený oheò,  na miestach so 
zvýšeným nebezpeèenstvom vzniku požiaru

- vypa¾ova� porasty, kríky a stromy
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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE

...pokraèovanie z 1. strany

Pri príležitosti „Svetového dòa vody 2009“, ktorý pripadol na deò 22. marec 2009 Slovenský 
vodohospodársky podnik š.p. OZ Banská Bystrica, vykonal bez nároku  na honorár rozbor našej 
pitnej vody. Vzorky si môžete pozrie� na tejto strane nášho spravodaja. Týmto chcem poïakova� p. 
Ing. Monike Bobákovej za uverejnený rozbor.

Prichádzajú Ve¾konoèné sviatky v oèakávaní krásnych rodinných stretnutí, tradiène 
výnimoèných chví¾ ¾udí. Nech pokoj, vzájomná úcta a láska prekvitá v tieto prekrásne dni.

Želám Vám milí spoluobèania príjemné a veselé prežitie Ve¾kej noci.   

Jozef Jamrich
starosta obce

SPOLOCENSKÁ KRONIKA

50. rokov

Igor Bobák (è.d. 300)

55. rokov

Eva Kostúrová (è.d. 213)
80. rokov

Peter Flaška (è.d. 92)

   Anna Oèenášová (è.d. 72)

95. rokov

Júlia Rapèanová (è.d. 105)

GRATULUJEME K VÝROCIU

65. rokov

Dáša Flašková (è.d. 302)

60. rokov

Juraj Valent (è.d. 311)

70. rokov

Ivan Kme� (è.d. 297)

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE ...

Pre informáciu:
Pod¾a Vyhlášky MZ SR èíslo 151/2004 zo dòa 26.1.2004 o požiadavkách na pitnú vodu a 

kontrolu kvality pitnej vody sú:
- pre tvrdos� vody odporúèané hodnoty (OH): 1,1 až 5,0 mmol/l
- pre obsah dusièòanov medzná hodnota (MH): 50 mg/l

OH - hodnota ukazovate¾a kvality pitnej vody, ktorá znamená dosiahnutie optimálnej 
koncentrácie danej látky z h¾adiska ochrany zdravia

MH - jej prekroèením stráca pitná voda vyhovujúcu kvalitu v ukazovateli, ktorého hodnota bola 
prekroèená

. .

. .

ROZBOR PITNEJ VODY

Lokalita odberu Tvrdos� celková v mmol/l Dusièòany v mg/l

Podkonice 1,87 < 2,84
Slovenská ¼upèa 2,49 < 2,84
Pitná voda Nemce 3,86 < 2,84
Malachovská studòa 5,48 67
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KULTÚRA

Dievèatko po chví¾ke rozmýš¾ania povedalo: „Ve¾ká noc pre mòa znamená to¾ko ako nový život. 
Ježiš Kristus zomrel za nás na kríži a na Ve¾kú noc vstal z màtvych. Tým nám povedal, že aj my raz 
vstaneme z màtvych a budeme ma� nový život. Na Ve¾kú noc máme myslie� aj na to, že smr�ou sa 
všetko nekonèí.“

Novinárku zarazila odpoveï, ktorá zaznela z ešte detských úst. Spýtala sa teda: „Povedala ti to 
azda tvoja mamièka?“

Dievèatko prikývlo: „Áno, to mi ona povedala krátko predtým, ako minulý rok, práve na Ve¾kú 
noc zomrela.“ Chví¾u zápasila so slzami a pokraèovala: „Teraz jej idem odnies� na hrob kvietky. Ale 
ona je stále v mojej blízkosti, to viem! Lebo ona žije ïalej, aj keï zomrela.“ Novinárka ešte dlho 
premýš¾ala o slovách tohto dievèatka. Jasne cítila, že toto die�a z opýtaných najlepšie pochopilo 
zmysel ve¾konoèných sviatkov.

A ako chápeme my posolstvo Ve¾kej noci? Ak nám doteraz azda unikalo, práve teraz je pravá 
chví¾a, aby sme túto radostnú zves� prijali a pevne v sebe zakotvili. Len viera v zmàtvychvstanie dá 
totiž zmysel našej každodennej námahe. Jedine v jej svetle pochopíme, èo je pomíòajúce a èo 
veèné, èo bezvýznamné a èo dôležité. A tak sa ve¾konoèné posolstvo pre nás stane cestou k 
skutoènej plnosti života – k veènému životu s Bohom.

Sviatky plné milosti, požehnania a hojnosti od vzkrieseného Spasite¾a Vám želá aj naša 
redakcia.

VE¼KONOÈNÉ ZAMYSLENIE

Obdobie pôstu a kajúcnosti vystriedali ve¾konoèné sviatky, kedy si 
pripomíname a duchovne prežívame ukrižovanie, vzkriesenie a 
zmàtvychvstanie Pána Ježiša Krista.  

Istá novinárka robila anketu  na tému: „Èo pre vás znamená Ve¾ká 
noc?“

Náhodne vybraní ¾udia na ulici dávali rozlièné odpovede: „Nieko¾ko 
vo¾ných dní... nákupy... šibaèka... stres... ve¾ké upratovanie... dovolenka...“ 

Odpovede spomínanú novinárku neuspokojili. Už sa chcela vzda�, keï 
zbadala malé dievèatko vychádzajúce s kyticou z kvetinárstva. Spýtala sa 
teda aj jej: „Èo pre teba znamená Ve¾ká noc?“

-vt-

OSPRAVEDLNENIE

V minulom èísle sme omylom nesprávne uviedli znenie Uznesenia è.33 v èasti "Obecné 
zastupite¾stvo vzalo na vedomie" v bode 2. Za uvedenú chybu sa ospravedlòujeme.

Správne znenie je nasledovné:

OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO

Vzalo na vedomie

2. Žiados� Po¾ovníckeho združenia Vysoká za úèelom odkúpenia pozemku pod po¾ovníckou 
chatkou - Studnièky.

Z REDAKCIE

-jk-
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V súvislosti s plánovanými podujatiami a akciami MK SO Podkonice sa konal dòa 28. marca 
2009 2. roèník stolnotenisového turnaja Memoriál Štefana Dugasa v telocvièni ZŠ s MŠ 
Podkonice.

Ceny a obèerstvenie boli zabezpeèené sponzormi:
Slovenský Orol, OÚ Podkonice, Ing. Marek Murajda, p. Ing. Obershauser, CSc.  sympatizant 

SO, Doprastav a. s. Zvolen, HANSA s. r. o. Banská Bystrica, Solivary a. s. Prešov, p. Ing. Ján Flaška 
- pohostinstvo Na Hrbe, fa Nera Rajšiè - JOMA, Prvá stavebná sporite¾òa, p. Peter Slobodník, 
GEOFOS, VEOLIA, Dukla Banská Bystrica

Podkonièania si zmerali sily s ve¾kým poètom úèastníkov z Banskej Bystrice.

Výsledky v jednotlivých kategóriách:

CHLAPCI st.: 1. miesto - A. Král
2. miesto - B. Salihoviè
3. miesto - M. Barla

CHLAPCI ml.: 1. miesto - M. Patráš
2. miesto - J. Dušek
3. miesto - T. Žaloudek

DIEVÈATÁ st.: 1. miesto - D. Borgesová
2. miestro - E. Balážová
3. miesto - E. Oèenášová

DIEVÈATÁ ml.: 1. miesto - N. Slobodníková
2. miesto - K. Cisárová
3. miesto - P. Homolová

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ŽENY 1. sk.: 1. miesto - S. Radulová
2. miesto - I. Barlová
3. miesto - K. Horòáková

ŽENY 2. sk.:  1. miesto - V. Patrášová
2. miesto - V. Turèanová
3. miesto - J. Gregorèoková

MUŽI: 1. miesto - M. Dušek
2. miesto - M. Lukács
3. miesto - B. Èervenka 

Ženy - 2.skupinaMladšie dievèatá

WESTERN CITY

Milé deti, rodièia, starí 
rodièia! Poïte s nami na výlet 
do WESTERN CITY pri 
Liptovskej Mare vo štvrtok 
18.júna 2009 od 8h do 18h.

Záujemcovia, nahláste sa 
do 24. apríla 2009 u riadite¾ky 
ZŠ s MŠ Podkonice na 
tel. èísle: 0915 988 100, 
048/4196849. 

Cena: 10 € - vstupné, 
doprava.

.

MEMORIÁL ŠTEFANA DUGASA

Mgr. Vladimíra Turèanová
riadite¾ka ZŠ s MŠ

4
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ROZHOVOR S JUBILANTOM 

Pri príležitosti vzácneho životného jubilea, 95 rokov, sme sa porozprávali s najstaršou 
obèiankou Podkoníc pani Júliou Rapèanovou.

Odkia¾ pochádzate a ko¾ko rokov už bývate v Podkoniciach?
Narodila som sa 8.4.1914 v dedine Korytárky pri Kriváni. V Kriváni som prežila takmer celý život. 

Vychovala som 5 detí (4 dcéry, 1 syna). S jednou z dcér  Milkou Patrášovou žijem už 17 rokov v 
Podkoniciach. 

Vraciate sa spomienkami na mlados�, na èo konkrétne?
Rada spomínam na roky strávené prácou v po¾nohospodárstve, okrem toho som aj slúžila. Pri 

kravách som si rada spievala, hovorili, že mám pekný hlas. Aj keï to boli �ažké èasy, chovali sme si 
hydinu, prasa, kravièky. Rada si spomínam na nebohého manžela. Bol to taký veselý, dobrý muž. 
Zažili sme aj hrôzy vojny. Pri bombardovaní nám prederavilo dom odvrchu až dolu. Boli sme ukrytí v 
pivnici. Všetkých nás vyvliekli von a pohrozili, ak niekoho nájdu dnu, že nás postrie¾ajú. Naš�astie 
sme to prežili. Spomínam aj na to, ako som chodila za prácou aj do Èiech. Robili sme na poli.

Ko¾ko máte pravnúèat?
Ak sme dobre spoèítali, tak 19. Stretávame sa príležitostne pri väèších oslavách.

Aké je Vaše ob¾úbené jedlo?
Mám ve¾mi rada kapustu so slaninkou a zemiaky. Ale jem už len tak pomenej. 

Ako trávite dni, èo rada robíte?
Pomodlím sa, lebo Pán Boh mi je ve¾kou oporou.
Mám zá¾ubu v háèkovaní. Už ani neviem, ko¾ko obrusov, deèiek som uháèkovala. Porozdávala 

som už ve¾a de�om, vnúèatám. Nedávno som aj pre nášho pána farára  dve urobila, èo sa mu tak 
ve¾mi páèili. Na Vianoce som aj anjelikov uháèkovala ako ozdoby na stromèek.  

(Naozaj krásna precízna práca, môžeme potvrdi� - pozn. redakcie)

Zúèastnili ste sa 1. kola volieb prezidenta SR?
Áno, prišli aj ku mne s volebnou urnou. A voli� budem aj v 2. kole.

ROZHOVOR S ...

Pozeráte TV?
V sobotu sledujem  „Poštu pre Teba“ a predtým som 

rada pozerala  „Milionára“.

Máte nejaký recept na dožitie takého krásneho 
veku?

Pochádzam zo 6 detí, mala som štyroch bratov a 
jednu sestru. Jeden z bratov sa dožil 95. rokov.  Aj keï 
ma trápili aj trápia rôzne choroby som tu a dôverujem 
Božej vôli.

Ïakujeme za rozhovor a aj touto cestou želáme pani 
Rapèanovej ve¾a zdravia, síl a Božieho požehnania do 
ïalších rokov. 

-vt-
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ZMENA FARSKÝCH OZNAMOV VYHRADENÁ !

13.4.

14.4.

15.4.

16.4.

17.4.

18.4.

19.4.

9.00 - Ve¾konoèný pondelok

Poïakovanie za 80 rokov života

2. VE¼KONOÈNÁ NEDE¼A

13. 4. 2009 - 19. 4. 2009

18.00 - Ve¾konoèný utorok

Na úmysel

20.4.

21.4.

22.4.

23.4.

24.4.

25.4.

26.4.

18.00 - féria

3. VE¼KONOÈNÁ NEDE¼A

20. 4. 2009 - 26. 4. 2009

18.00 - Sv. Anzelma

8.00 - féria

27.4.

28.4.

29.4.

30.4.

1.5.

2.5.

3.5.

18.00 - Sv. Pia V. pápeža

18.00 - Sv. Jozefa, robotníka

4. VE¼KONOÈNÁ NEDE¼A

27. 4. 2009 - 3. 5. 2009

+ Milan Patráš

8.00 - Ve¾konoèná streda

Na úmysel

18.00 - Sv. Juraja, muèeníka

6.4.

7.4.

8.4.

9.4.

10.4.

11.4.

12.4.

18.00 - féria

+ rodièia Anna a Ján, Veronika a Viliam

18.00 - ZELENÝ ŠTVRTOK

15.00 - VE¼KÝ PIATOK

Krížová cesta - obrady

VE¼KONOÈNÁ NEDE¼A

6. 4. 2009 - 12. 4. 2009

Za farnos�

19.00 - BIELA SOBOTA

18.00 - féria

+ Pavol Vráb

+ Martin, Mária, Ján a Ludvik

+ Mária a Pavol Turèan (5. výroèie)

+ z rodiny Pospíšilovej

Na úmysel

18.00 - Sv. Atanáza, biskupa

+ Irena a zosn. z rodiny

18.00 - Sv. Vojtecha

18.00 - féria

+ František, rodièia a súrodenci

18.00 - Sv. Petra Chanela

+ rodièia Angela, Ladislav a syn Dušan

8.00 - Sv. Kataríny Sienskej

Na úmysel

9.00
Za farnos�

18.00 - Sv. Marka, evanjelistu

+ rod. Ondrej a Vilma a zosn. z rodiny

+ st. rod. Juraj a Anna

+ Boris Šípka

18.00 - Ve¾konoèná sobota

18.00 - Ve¾konoèný štvrtok

Na úmysel

18.00 - Ve¾konoèný piatok

18.00 - féria

+ Anton Vráb

+ Martin

+ z rodiny (Anton, Etela a Jozef)

+ Mária Randová

Mgr..Pavel Glejdura

9.00
Požehnanie dobrodincov

9.00
Za farnos�

9.00
Za farnos�

FARSKÉ  OZNAMY
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