PRoèník
ODKONICKÝ
VII.Spravodaj

Èíslo 9

September 2009

www.podkonice.sk
VÁŽENÍ SPOLUOBÈANIA,
máme po dovolenkách, ako aj po prázdninách. Verím, že ste všetci naèerpali nové sily.
Osobitne chcem popria do nového školského roku 2009/2010 ve¾a chuti celému
pedagogickému kolektívu, pracovníkom školy, ale hlavne našim prváèkam a ich rodièom.
Chcem Vás v prvom rade poinformova o dianí a zámeroch obecného úradu spolu s
obecným zastupite¾stvom. V priebehu prázdninových mesiacov boli podané dva projekty a to:
1) rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v hodnote 51.288,94 € (1,5 mil. Sk)
Jedná sa o nenávratný finanèný príspevok v rámci „Programu rozvoja vidieka SR 20072013 opatrenie è.3.4.1.“ Tento projekt bol podaný cez Po¾nohospodársku platobnú agentúru
Zvolen. Zo zákona musí ma obec do 1000 obyvate¾ov Dobrovo¾ný požiarny zbor. Požiarna
zbrojnica ako budova je v dos zlom technickom stave, preto tento projekt by mal vyrieši opravu
strechy, ako aj ostatné stavebné úpravy a nakoniec aj zmobilizovanie sa Dobrovo¾ného
hasièského zboru u nás.
2) Zmena palivovej základne v objekte Základnej školy s materskou školou na biomasu.
Kotol bude na drevoštiepku v hodnote 157.728,64 € (4,7 mil. Sk) z èoho musí 5% t.j. 7886,44 €
zabezpeèi obec z vlastných zdrojov. Projekt zmeny palivovej základne bol podaný cez
Ministerstvo životného prostredia Bratislava ako opatrenia 3.2 ochrana ovzdušia a
minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy.
V objekte školy je v súèasnosti teplovodné vykurovanie s
núteným obehom vody, kde samotné kotle majú 40 rokov a po
odbornej prehliadke bol vypracovaný záver, že kotle nie je možné
ïalej bezpeène prevádzkova, èiže je havarijný stav. Budova je v
majetku obce a je potrebné rieši havarijný stav. Iné možnosti na
získanie finanèných prostriedkov nie sú.
Bolo potrebné vybavi neskutoèné množstvo dokladov.
Výsledok, èi uvedené žiadosti prešli komisiami, budeme vedie
koncom roka.
...pokraèovanie na 2. strane

spravodaj@podkonice.sk
PODKONICKÝ SPRAVODAJ - mesaèník vydávaný Obecným úradom v Podkoniciach pre svojich obèanov.
Vychádza vždy do 10. dòa v mesiaci.
Redakèná rada: Ing. Jaroslav Kostúr (-jk-), Jana Gregorová (-jg-),
Vladimíra Turèanová (-vt-), Ing. Katarína Hošalová (-kh-).
Tlaè: KOPIA-Jamek
Povolené:OÚ-OPT-2/2003
NEPREDAJNÉ

PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
...pokraèovanie z 1. strany
Chcem ešte, aby sa osadili dopravné znaèky pri kríži smerom na Priechod, kde je nepreh¾adná
dopravná situácia. Ïalej previes vysprávky miestnych komunikácií. Zo strany obecného
zastupite¾stva bolo schválené osadenie 2 ks spoma¾ovaèov - retardérov na ulici Hôrka kvôli
bezpeènosti.
A máme i iné zámery, uvidíme neskôr ako bude s finanènými prostriedkami. Budem Vás
informova priebežne.
V mene redakènej rady sa chcem ospravedlni za neskoršie vydanie spravodaja z technických
dôvodov.
Záverom chcem poblahožela nášmu šéfredaktorovi Ing. Jarkovi Kostúrovi, k dôležitému
kroku vo svojom živote a to k uzavretiu manželstva.
A úplne na záver, chcem privíta a popria nášmu novému v.d.p. farárovi Jozefovi Kunešovi
ve¾a pevného zdravia a Božieho požehnania pri spravovaní našej farnosti.

Jozef Jamrich
starosta obce

SPOLOCENSKÁ KRONIKA
UZAVRELI
MANŽELSTVO

Martina Babjaková & Štefan Domin - (25.07.2009) - Podkonice
Juraj Barla & Žofia Uhríková - (01.08.2009) - Brusno
Jaroslav Kostúr & Zuzana Durajová - (29.08.2009) - Bziny

60. rokov
Ivan Slobodník (è.d. 66)
Jozef Švihla (è.d. 237)
50. rokov
Ján Mrva (è.d. 25)
Miloš Turèan (è.d. 330)

65. rokov
Elena Barlová (è.d 291)
Zlata Pospíšilová (è.d. 113)

55. rokov
Ján Ivan Oèenáš (è.d. 334)
Marianna Kostúrová (è.d. 314)

PODKONICKÝ Spravodaj

70. rokov
Františka Barlová (è.d 275)
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
1) UZNESENIE ÈÍSLO 37
Z 19. ZASADNUTIA OZ V PODKONICIACH , KONANÉHO DÒA 16. JÚLA 2009
OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO :
Vzalo na vedomie:
1. Kontrolu predchádzajúceho uznesenia
2. Žiados o dobudovanie prístupovej komunikácie
pomer
hlasov:

Schválilo:
1. Poslancov OZ p.: Ing. Katarínu Hošalovú, Ing. Jána Chabana, Bc. Michala Vrába
a Róberta Valenta za èlenov rady školy

6:0:0

2. Prenájom priestorov bývalého kaderníctva pre zriadenie kancelárie Urbárskeho
pozemkového spoloèenstva a Pasienkového pozemkového spol. v Podkoniciach

6:0:0

3. Èlenský príspevok do OZ Banskobystrický geomontánny park vo výške 33,20 €

4:0:2

4. Finanèný vklad vo výške 328,19 € pre OZ Banskobystrický geomontánny park na
realizáciu projektu „Rozvoj vidieckeho územia Banskobystrického geomontánneho
parku prístupom Leader“ podporeného zo zdrojov EU, ktorého úlohou je zabezpeèi
získanie zruènosti zamestnancov a èlenov výkonných a riadiacich orgánov a prípravu
integrovanej rozvojovej stratégie územia vrátane manažmentu verejno-súkromného
partnerstva prístupom Leader
4:0:2
5. Zakúpenie 2 ks spoma¾ovaèov pre ulicu Hôrka

6:0:0

6. Návrh plánu kontrolnej èinnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2009

6:0:0

7. Žiados Farského úradu Podkonice o finanènú príspevok na opravu okien farskej
budovy vo výške 908,90 € pod¾a predloženej faktúry

6:0:0

Doporuèilo:
1. starostovi obce uzavrie zmluvy na prenájom pozemkov parc.è. 885/1,886,884,883 a zahrnú
ich do ÚP obce ako stavebný pozemok
2. starostovi obce zabezpeèi inventúru v kresanskom dome oh¾adne vybavenia kuchyne
3. starostovi obce po zvážení rozpoètu objedna ve¾kokapacitné kontajnery v jesennom období 2x

V Podkoniciach, 17.7.2009
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Jozef Jamrich
starosta obce
PODKONICKÝ Spravodaj

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
2) UZNESENIE ÈÍSLO 38
Z MIMORIADNEHO ZASADNUTIA OZ V PODKONICIACH , KONANÉHO DÒA 27. 8. 2009
OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO :
Schválilo:

pomer
hlasov:

1. Predloženie žiadosti o NFP v rámci OP - Životné prostredie pre prioritnú os 3 ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy na realizáciu
projektu „Zmena palivovej základne v objekte ZŠ s MŠ v obci Podkonice“, kde výška
celkových výdavkov na projekt je 157.728,64 €, z toho celkové oprávnené výdavky
sú 149.842,21 €
5:0:0
2. Zabezpeèenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP

5:0:0

3. Financovanie projektu vo výške 5% celkových nákladov, a to z vlastných zdrojov
t.j. 7.886,44 €

5:0:0

V Podkoniciach, 28.8.2009

Jozef Jamrich
starosta obce

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
ŠPORTUJEME...
Záver prázdnin nám spríjemnili staršie žiaèky, ktoré pod vedením p. V. Patrášovej odohrali v
pondelok 31. 7. 2009 o 15.00 hod. volejbalový turnaj. Na tomto športovom podujatí
spolupracovala ZŠ s MŠ, ako aj Obec Podkonice.
Svoje deti, vnúèence prišli povzbudi aj rodièia, starí rodièia.
Napriek tomu, že spolu trénujú iba rok, hráèky podali ve¾mi kvalitné športové výkony.
Podkonice sa môžu pýši nádejnými volejbalistkami:
Homolová Julka, Homolová Paulínka, Vajdová
Kristínka, Slobodníková Anna, Slobodníková
Emma, Dobrotová Saška, Turèanová Kristínka,
Slobodníková Nikolka, Houžvová Kristínka,
Slobodníková Nikolka, Slobodníková Simonka.
Ïakujeme!

PODKONICKÝ Spravodaj
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Milé deti, žiaci, rodièia, starí rodièia, priatelia školy!
Po prázdninovom oddychu je pred nami desa mesiacov práce, ktoré nám prinesú nové
poznatky a radostné chvíle strávené spoloène v škole.
Osobitne sa chcem prihovori rodièom, starým rodièom, žiakom 1. roèníka, ktorí po prvýkrát
prejdú bránou našej školy. Na vás prváèikov, èakajú noví spolužiaci, uèitelia, ktorí vás budú
sprevádza pri objavovaní nepoznaného. Vy o rok už budete pozna celú abecedu, nauèíte sa
písa, èíta aj poèíta a ve¾a nových dosia¾ pre vás neznámych vecí.
Uèite¾om a ostatným žiakom si dovolím na prahu školského roka zažela ve¾a zdravia,
trpezlivosti, elánu a tvorivých síl.
Vám, ctení rodièia, želám, aby ste mali dostatok síl a trpezlivosti pri výchove svojich detí. Aby
ste boli pre nich oporou hlavne vtedy, keï sa nedarí a je potrebné pomôc. To je to, èo od vás najviac
èakajú.
„¼úbme svoje deti bez podmienok. Nemusia by dokonalé.“ Siegel
STUPEÒ VZDELANIA
Pod¾a §16 ods. 2 Predprimárne vzdelanie (ISCED 0) získa diea absolvovaním posledného
roèníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v MŠ. Dokladom o získanom stupni
vzdelania je osvedèenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.
Základné vzdelanie sa èlení na
a) primárne vzdelanie (ISCED 1), ktoré žiak získa úspešným absolvovaním posledného
roèníka ucelenej èasti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre 1. stupeò ZŠ alebo ktorý
získa žiak s mentálnym postihnutím absolvovaním posledného roèníka ZŠ. Dokladom o získanom
stupni vzdelania je vysvedèenie s doložkou.
b) V školskom roku 2009/10 budeme otvára všetky roèníky ZŠ, žiaci 1. a 2. roèníka sa budú
vzdeláva pod¾a nového Školského vzdelávacieho programu, žiaci 3. a 4. roèníka sa budú
vyuèova pod¾a uèebných plánov, osnov predchádzajúcich rokov tak, ako aj na iných školách.

PERSONÁLNE OBSADENIE
Riadite¾ školy, triedny uèite¾, uèite¾ SJ, M, PV:

Mgr. Vladimíra Turèanová

Zástupca RŠ:

Alena Turèanová

Uèite¾ Vlastivedy, Prvouky, Prírodovedy,
Výtvarnej výchovy, Telesnej výchovy,
vychovávate¾ ŠKD:

Mgr. Mária Turèanová

Uèite¾ HV, AJ, asistent uèite¾a:

Mgr. Zuzana Dobríková

Uèite¾ Náboženskej výchovy:

Dôst. p. Jozef Kuneš

Uèite¾ky MŠ:

Alena Turèanová
Marta Gregorová

Zariadenie školského stravovania:

Jana Šajgalíková - vedúca ZŠS
Mária Homolová

Školníèka - upratovaèka:
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Mária Flašková
PODKONICKÝ Spravodaj

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
ÈO PONÚKAME V ŠKOLSKOM ROKU 2009/10?
- výuèba AJ 2-krát týždenne, Informatická výchova, Vlastiveda v 2. roèníku ZŠ, Regionálna
výchova
REGIONÁLNY KRÚŽOK

p.uè. M.Turèanová

streda

PRÁCA NA POÈÍTAÈI

p.uè. Z. Dobríková

utorok

ŠPORTOVÝ KRÚŽOK

p.uè V. Turèanová

štvrtok

TURISTICKÝ KRÚŽOK

p.uè. V. Turèanová

soboty, nedele

Krúžok mladých zdravotníkov

p.uè. V. Turèanová

pod¾a požiadavok rodièov

a ve¾a zaujímavých školských i mimoškolských podujatí, akcií, o ktorých vás budeme priebežne
informova v Podkonickom spravodaji, na plagátoch v obci a prostredníctvom obecného
rozhlasu.
V RÁMCI PROGRAMU OTVORENÝCH DVERÍ PONÚKAME:
- prenájom telocviène (zadarmo pri odovzdaní Vzdelávacích poukazov)
- stravovanie sa v školskej jedálni
- zapísanie sa do ŠKD (aj pre žiakov z inej školy)
- zapísanie sa do záujmového útvaru, využívanie internetu v PC, prenájom telocviène
odovzdaním Vzdelávacích poukazov (každá škola vydáva VP žiakom do 10. 09.,
prijímanie škôl od žiakov do 25. 09.)
- zapísanie sa do výtvarného, taneèného, hudobného odboru ZUŠ Slovenská ¼upèa
vyuèovanie v priestoroch školy
- poèítaèovú miestnos každý pondelok a štvrtok v èase od 15h do 18, 30h (zadarmo pri
odovzdaní Vzdelávacích poukazov)
- prenájom jedálne a priestorov školy
- cvièenie v telocvièni Kalanetika, Taebo, Pilates,ako po iné roky každý pondelok a štvrtok
od 18.30 hod. do 20.00 hod. Zaèíname od 7. septembra 2009.
OZNAM
Vzh¾adom k zmene výšky životného minima od 1. 7. 2009 sa musela zmeni aj výška
mesaèných poplatkov
- za MŠ do 5 rokov 6, 76 €
- za ŠKD 3, 38 €
Poplatky za stravovanie sa nemenia.

€ €

Mgr. Vladimíra Turèanová
riadite¾ka ZŠ s MŠ

PODKONICKÝ Spravodaj

€
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KULTÚRA
STRETNUTIE GENERÁCIÍ NA KALIŠTI - 15. AUGUST 2009
Krásny slneèný deò privítal už po štvrtýkrát úèastníkov Stretnutia generácií na Kališti, kde si
prítomní okrem obetí vypálenej osady pripomenuli aj podobný osud moravskej obce Javoøíèko.
Výnimoènos tohto podujatia, ktoré sa konalo ako súèas osláv 65. výroèia Slovenského
národného povstania, umocnila prítomnos prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparovièa,
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Pašku, poslancov NR SR a Európskeho
parlamentu, ministra kultúry SR Mareka Maïarièa a ïalších vzácnych hostí. Už po druhýkrát poctil
svojou prítomnosou predseda Poslaneckej snemovne Èeskej republiky Miloslav Vlèek.
Súèasou tohto úspešného podujatia bolo otvorenie expozície miliera na pálenie dreveného
uhlia, èo významne doplnilo expozíciu Národnej kultúrnej pamiatky na Kališti.
Na záver oficiálneho programu predseda Poslaneckej snemovne ÈR Miloslav Vlèek s hosami
otvorili symbolickú expozíciu „Javoøíèko”, ktorá má pripomína, kde až môže vies ¾udská
nenávis a neznášanlivos.
Príjemné popoludnie na slnkom zaliatych priestranstvách mierového Kališa bolo vyplnené
slovom, spevom, hudbou a tancom. V rámci bohatého kultúrneho programu vystúpili: dychová
hudba Železiarní Podbrezová, detský folklórny súbor Malachovèek z Malachova a Prvosienka z
Banskej Bystrice. Populárny spevák Robo Kazík svojim umením prispel k príjemnej atmosfére
tohoroèného opätovne vydareného Stretnutia generácií na Kališti.

Foto: Jozef Šípka

ŠPORT
VOLEJBALOVÝ TURNAJ V MIXE - 25. JÚL 2009
7. roèník turnaja v mixe bol výnimoèný tým, že prvé 3 miesta obsadili "dedinské" družstvá. Po
prvý krát v histórii turnaja sa podarilo do finále prebojova aj domácim Podkoniciam. Avšak
neèakaný víaz A.skupiny-Priechod bol nad naše sily a pod¾ahli sme mu v oboch setoch.
Celkové poradie družstiev:
1. Priechod
2. PODKONICE
3. Slovenská ¼upèa
4. Prásk Podlavice
5. Emkáèi BB
6. Albert BB
7. Databanka BB
8. Dobré ráno BB
-jk-
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PODKONICKÝ Spravodaj

FARSKÉ OZNAMY
21. 9. 2009 - 27. 9. 2009

14. 9. 2009 - 20. 9. 2009

14.9.

21.9.

9.00 - SEDEMBOLESTNEJ P. MÁRIE
15.9.

+ Mária, Ondrej a Elena Kostúrovci

22.9.

18.30 - Sv. Kornélia a Cypriána
16.9.

17.9.

18.9.

+ Anton Vráb
18.30 - Sv. Róberta Bellarmína
+ Júlia a Martin Ivaniè,
synovia a nevesty
18.30 - féria
+ Emil Patráš

23.9.

20.9.

Poïakovanie za 50 rokov manželstva
25. NEDE¼A V OBDOBÍ CEZ ROK
9.00
Za všetkých farníkov

24.9.

25.9.

26.9.

27.9.

18.30 - Sv. Bruna, kòaza

+ Štefan a Anna (286)

6.10.

+ rodièia Helena a Valentín

+ Anna a Martin Ivaniè

3.10.

4.10.

+ Pavol, Júlia a rodièia

+ rodièia a dcéra Anna
18.30 - Ružencovej Panny Márie

7.10.

+ rodièia Etela a František Budaj
18.30 - féria

8.10.

18.30 - Svätých anjelov strážcov
2.10.

26. NEDE¼A V OBDOBÍ CEZ ROK
9.00
Za všetkých farníkov

5.10.

18.30 - Sv. Terézie z Lisieux
1.10.

+ Lýdia a rodièia

5. 10. 2009 - 11. 10. 2009

18.30 - Sv. Hieronyma, kòaza
30.9.

+ Mária a Martin Oèenáš a rodièia
7.30 - Sv. Kozmu a Damiána

18.30 - Sv. Michala, Gabriela a Rafaela
29.9.

+ Mária a Ondrej Kostúrik a rodièia
18.30 - féria

28. 9. 2009 - 4. 10. 2009

28.9.

+ Mária a Ferdinand Burian a deti
18.30 - Výr. posviacky katedrály v BB

7.30 - Sv. Januára, biskupa a muèeníka
19.9.

18.30 - féria
Za zdravie a Božiu pomoc
pre rodinu (286)
18.30 - Svätého Pia z Pietrelèiny

+ Ján F¾aška
18.30 - Sv. Dionýza a spoloèníkov

9.10.

+ rodièia a syn Martin

7.30 - féria

7.30 - féria

+ Irena a František Oèenáš

+ Helena a Ondrej Kostúr a deti

27. NEDE¼A V OBDOBÍ CEZ ROK
9.00
Za všetkých farníkov

ZMENA FARSKÝCH OZNAMOV VYHRADENÁ !

PODKONICKÝ Spravodaj

10.10.

11.10.

28. NEDE¼A V OBDOBÍ CEZ ROK
9.00
Za všetkých farníkov
Mgr. Jozef Kuneš, farár
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