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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA
V prvom bode mi dovoľte sa poďakovať Vám za spoluprácu pri jarnom upratovaní našej
obce. Myslím si, že výzva padla na úrodnú pôdu a naša obec je zbavená zimného
posypového materiálu ako aj iného odpadu.
Je namieste otázka, prečo neboli ešte umiestnené veľkokapacitné kontajnery po obci
na vývoz odpadu zo záhrad a rôzneho odpadu z domácností, ako sú textílie a znečistené
plasty. Odpoveď je jednoduchá, z kapacitných dôvodov nestačí firma „Lamesch“ Sliač
zabezpečiť kontajnery pre všetky okolité obce, s ktorými má uzatvorené zmluvy v jednom
termíne. Pre obec Podkonice je zabezpečený termín v prvej dekáde mesiaca mája, kedy
budú pristavené štyri kontajnery. Budú rozmiestnené jeden na Hôrke, jeden pred obecným
úradom, jeden na Novej ulici (od Ing.Plachého) a jeden na hornom konci (pred Svrčinou).
Zmena nastáva i v tom, že kontajnery pri cintorínoch budú vyvezené na skládku do
Šalkovej a ďalej nebudú umiestnené pri cintorínoch. Ako náhradu pre odpad z cintorína
budú osadené stojany s plastovými vrecami. Týmto chceme odstrániť hromadenie rôzneho
odpadu v týchto kontajneroch a samozrejme znížiť náklady na tento odpad. Plastové vrecia
sa budú vyvážať každé dva týždne s rozpisom vývozu komunálneho odpadu.
Je samozrejmé, že bude sa vyvážať tak ako každý rok železný šrot a nebezpečný
odpad ako sú chladničky, televízory, pneumatiky, autobatérie atď.
Taktiež vieme riešiť stavebný odpad a prebytočnú zeminu pri rekonštrukciách domov.
Podmienka je, že stredný odpad musí byť čistý, to znamená zbavený dreva a armovaného
železa. Takýto odpad je potrebné nahlásiť na obecnom úrade a vieme potom určiť ako s ním
naložíme a nie svojvoľne robiť divoké skládky, čo neprospieva ku kultúrnosti našej obce.
Verím, že sú vytvorené podmienky pre správne nakladanie s odpadmi a je len na nás
ako zodpovedne budeme pristupovať k uvedenému problému.
Ďalším problémom, ktorý chcem nastoliť je problém psov v našej obci. Miestny poplatok
bol zvýšený na 250,- Sk aj s tým cieľom, aby sa zvýšila zodpovednosť majiteľov o svojich
psov. Chcem týmto len apelovať na majiteľov, že sú povinní urobiť opatrenia na
zabezpečenie úteku psa mimo chovného priestoru. Na obecnom úrade sa nám množia
sťažnosti na voľný pohyb psov. Stačí, hoci aj malý psík, ktorý je „nevychovaný“ a vyskočí
proti malému dieťaťu a dieťa má postarané o dlhoročnú psychickú traumu.
Verím, vážení spoluobčania, že uvedené výzvy nájdu u Vás pochopenie pre náš
spoločný cieľ.
Jozef Jamrich
starosta obce
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SPOLOCENSKÁ KRONIKA
NARODENÉ DETI

Tatiana Barlová (č.d. 112)
Samuel Fodor (č.d. 320)

GRATULUJEME K VÝROCIU
50. rokov
Ivan Valent (č.d. 42)

65. rokov
Marta Šípková (č.d. 76)

55. rokov
Peter Babjak (č.d. 121)

70. rokov

Anna Dobríková (č.d. 64)

Emília Patrášová (č.d. 105)

Libuša Flašková (č.d. 245)

Božena Flašková (č.d. 92)

Želmíra Hlinková (č.d. 307)

KULTÚRA
PAVOL TONKOVIČ : 13.1.1907 - 22.5.1980
Dňa 22. mája si pripomenieme 25. výročie úmrtia klenotníka
ľudového umenia, podkonického rodáka, prof. Pavla Tonkoviča.
Už od detstva čerpal z nepreberného bohatstva ľudového
spevu, zvykov a obyčají, ktoré zúročil vo svojom celoživotnom
diele.
Bol jedným zo zakladateľov SĽUK-u a jeho umeleckým
vedúcim. Za viac ako tri desaťročia práce v rozhlase zozbieral,
zapísal a upravil stovky ľudových piesní z Pohronia, Oravy,
Zemplína, Šariša, Spiša, Liptova, Pohronia, ktoré sa v podaní
SĽUK-u, Lúčnice, Urpína a iných ľudovo-umeleckých súborov
stali známe nielen na Slovensku ale aj vo svete. V rozhlase
založil Orchester ľudových nástrojov, ktorý aj dirigoval. Neskôr sa venoval aj štúdiu a
zbieraniu ľudových piesní národov Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky.
Svojou umeleckou, pedagogickou a dirigentskou prácou a svojím zberateľským a
skladateľským umením prispel ku zachovaniu jednej z najcennejších hodnôt našej
národnej kultúry - slovenskej ľudovej piesne.
Jeho život a dielo sú zachytené v stálej expozícii Pamätnej izby v priestoroch Obecného
úradu v Podkoniciach.
Vladimíra Turčanová
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
VÁŽENÍ ČITATELIA
Dovoľujem si Vás poinformovať s dianím tunajšej školy za posledné obdobie.
Nachádzame sa v trištvrteročnom období tohto školského roka a tak graduje jednak
výchovno-vzdelávacia činnosť v triedach, ako aj mimotriedne a mimoškolské podujatia.
Priebežne konštatujem, že aj napriek závažným problémom, ohľadne zdravotného
stavu p. riaditeľa (celý trištvrterok bol PN), sa pedagógovia školy zmobilizovali a aktívnym
prístupom sa nám darí plniť hlavne vyučovacie poslanie, ale aj akcie, ktoré sme si
naplánovali a ktoré spestrujú a obohacujú deti aj obec.
16.marca sa traja zo školy zúčastnili tzv. “Slávika“ v Slovenskej Ľupči, kde svojimi
speváckymi výkonmi a hrou na nástroj krásne reprezentovali školu a obec. Boli to Lucka
Booczová, Kristínka Vajdová a Martin Halaj.
31.marca sme zorganizovali už
tradičnú súťaž v prednese poézie a
prózy. Je vždy načasovaná k mesiacu
knihy, tento rok aj na počesť jubilea
Ľudovíta Štúra. V súťažení sa stále
prezentujú všetky deti a podľa slov
poroty zloženej z pána farára N. Ďurdíka
a Ing. J. Kostúra, bola súťaž
reprezentatívna. Tu si dovoľujem
poďakovať rodičom, za pomoc pri
výbere básničky, resp. prózy.
18.marca p. učiteľka Turčanová s knihovníčkou p. Luptákovou zorganizovali tzv.
čitateľskú štafetu. Uskutočnila sa po detskej svätej omši. Bolo to pekné podujatie, deti čítali
z vystavených detských knižiek, súťažili a záverom sme si posedeli pri teplom čajíku a
sladkých dobrôtkach. Akcia mala svoje čaro, za čo patrí vďaka organizátorom.
6.apríla sme organizovali regionálnu súťaž v čítaní. Zúčastnili sa školy z Hiadľa,
Lučatína a Slovenskej Ľupče. Súťažilo sa po ročníkoch a čítalo sa z neznámych textov.
Súťaž má motivovať deti a školy k čitateľskému záujmu, k záujmu siahať po knihe. Súťaž
ukázala, že čítať deti vedia, niektoré lepšie, iné menej. Umiestnili sme sa veľmi dobre. Pri
tejto príležitosti znovu apelujem na Vás dospelých, veďme deti k láske ku knihám, rôznymi
formami. Len dobrým čitateľom, ktorí čítajú s porozumením sa podarí prežiť s knihami
čaro rozprávok, dobrodružstiev i romantických chvíľ. Učme deti knihy milovať, pomáhajme
im vyberať vhodné a veku primerané knihy (aj návštevami knižnice). Len z dobrých
čitateľov budú múdri žiaci a neskôr študenti.
15.apríla sme organizovali tzv.
didaktické hry v prírode. Vystúpili
sme na Vysokú, obdivovali
rozkvitnuté poniklece, zaspievali si
a Dolinkami sme zostúpili, okolo
pomníka padlých obyvateľov,
počas II. svetovej vojny. Počasie
bolo výborné, nálada tiež, umocnil
ju svojou aktívnou prítomnosťou aj
p. farár a J. Kostúr. Deti boli
statočné.
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12.apríla sme boli s celou školou v divadle , na predstavení: „ V komore je myš“- v
B.Bystrici. Po skončení sme išli do Pamätníka SNP, kde bola krásna výstava obrazov
maliarky Králikovej-Bračokovej. Pozreli sme si zbrane z II. svetovej vojny a spoločne sme si
pozreli námestie, kde už bolo cítiť blížiace 750. výročie vzniku mesta. Výlet bol bohatý na
zážitky.
Keď sa pozerám do budúcna, je toho ešte veľa, čo máme pred sebou a čo nás čaká.
Verím,.že nám vydrží.doterajšie nasadenie a najmä zdravie.
Záverom by som sa ešte chcela obrátiť na Vás, ktorí navštevujete našu telocvičňu.
Všetci veľmi dobre viete, že škola zápasí, najmä s finančnými problémami. Šetríme s
každou korunou a Vy , žiaľ, nechávate tiecť korunky dole kohútikmi vodovodu. Šetríme s
elektrikou a Vy nechávate vysvietené aj priestory, kde sa momentálne nenachádzate.
Šetríme s čistiacimi prostriedkami a do telocvične chodíme s blatom na teniskách. Sme
školské zariadenie,.ale okolo sú všade rozhádzané ohorky z cigariet. Atď. ........
Prosím a súčasne Vás žiadam..šetrime! Inej cesty niet!
Celkom záverom by som sa chcela poďakovať za doterajšie spoluprácu a pomoc, o
ktoré prosím aj do blízkej budúcnosti.
Mgr. Mária Cesnaková
SÚŤAŽ V ČÍTANÍ
V stredu 6.4. sa konala na našej škole súťaž v čítaní. Vybraní žiaci zo Slov. Ľupče,
Lučatína a Hiadľa, si prišli porovnať sily v čítaní.
Samozrejme, bola aj porota. Čítanie bolo zaujímavé. Deti netrpezlivo čakali na výsledky
aj ceny,.ktoré boli pekné..Porota však vybrala iba niektorých:
1.ročník
1..miesto:
2..miesto:
3..miesto:
2.ročník
1..miesto:
2..miesto:
3..miesto:
3. ročník
1..miesto:
2..miesto:
3..miesto:
4.ročník
1..miesto:
2..miesto:
3..miesto:
4..miesto:

Alexandra Dobrotová (Podkonice)
Tomáš Viland (Slov. Ľupča)
Martin Hošala (Podkonice)
Lucia Maloveská (Slov. Ľupča)
Evička Šagátová (Hiadeľ)
Matúš Chaban (Lučatín)
Alžbeta Kubovičová (Slov. Ľupča)
Karolína Gregorová (Podkonice)
Kristína Vajdová (Podkonice)
Martin Halaj (Podkonice)
Eva Paulíková (Hiadeľ)
Petra Virágová (Lučatín)
Veronika Živická (Slov. Ľupča)

Vo štvrtom ročníku pre veľký počet zúčastnených porota vybrala až 4 žiakov.
Martin Halaj, 4. ročník
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POŠTA
NAČO JE NÁM POŠTA?
Zamýšľali ste sa už niekedy nad touto otázkou? Navštevujete Poštu partner
v.Podkoniciach? Ako často a prečo? Je nám vôbec pošta v 21.storočí treba?
Odpovede na tieto otázky som hľadala u ľudí kompetentných, ktorí vidia do podstaty
veci a poznajú aj jej odvrátenú stránku.
Starosta obce Podkonice: “Keď Slovenská pošta rozhodla ,že pre nerentabilitu treba
Poštu v Podkoniciach zrušiť, mojím zámerom a cieľom bolo za každú cenu poštu,
vzhľadom k takmer 40-ročnej tradícii, zachovať a urobil som všetko pre to, aby sa terajšia
podoba tejto inštitúcie zrealizovala.“
Zriadenec pošty Anna Slobodníková:“ Od 1.11.2004 fungujeme ako podávacia pošta,
bez doručovateľa. Dodávacia pošta je Slovenská Ľupča. V konečnom dôsledku robím
všetko, čo som robila aj predtým, okrem vyplácania sociálnych dávok, nezamestnaneckých
dávok, materského príspevku a dôchodkov. Zmena je v tom, že pošta odchádza v ten deň,
keď je prijatá, nie na druhý deň. Poštové smerovacie číslo 976 41 ja stále platné a môže sa
používať. Ďalšia zmena je v úradných hodinách. Pošta-partner je otvorená v pondelok až
v.piatok od 7.30 hod..do 9.30 hod..a od 14.30 hod..do16.00 hod.“
Od nového roka si dennú tlač, týždenníky, mesačníky môžete kúpiť v predajni
Drogérie u pani Aleny Očenášovej: “Najprv som začala predávať noviny iba v sobotu,
keďže pošta v sobotu nemá prevádzku, po zriadení Pošty partner každý deň okrem nedele.
Bolo to možné, lebo som mala uzatvorenú zmluvu na predaj tlače s firmou Topress. Denná
tlač je k dispozícii ráno okolo pol deviatej. Skôr to nie je možné. Distribútor tlače má
rozsiahly región zahrňujúci celý Horehron (Čierny Balog, Tále, Ráztoku...) Z denníkov sa
najviac predáva Nový čas a Pravda, z týždenníkov Plus 7 dní, Báječná žena, Život,
Slovenka a TV programy. Obľúbené sú aj krížovky. Napriek tomu ,že pre firmu Topress je
predaj tlače u nás nezaujímavý/denníkov sa predá v priemere od 2 do 10 ks/táto služba je
pre tých, ktorí si nevedia ráno bez „svojich„ novín predstaviť zachovaná. Týždenník My si
môžu naši obyvatelia kúpiť u mňa aj v predajni COOP Jednota v utorok. Celú zimu som
nemala problém s rozvozom,.len v jednu marcovú sobotu distribútor neprišiel.“
Otváracie hodiny Drogérie sú: pondelok až piatok od 8.00 hod. do 11.00 hod.
dopoludnia a od 15.00 hod..do 17.00 hod..popoludní, v sobotu od 8.00 hod..do 11.00 hod.
V dnešnej ekonomicky náročnej a zároveň multimediálnej dobe, keď informácie
získavame z rozmanitých zdrojov buďme radi, že sa u nás podarilo poštu zachovať. Viete,
zrušiť, je vždy ľahšie ako hľadať alternatívy.
-mt-

INZERCIA

.

PEDIKÚRA - DAJANA
Oznamujeme všetkým občanom, ktorý majú záujem o medicínsku pedikúru, t.j. trápia
ich zarastajúce nechty, kurie oká, otlaky a podobne, že táto služba začala svoju činnosť u
nás v Podkoniciach v apríli pod vedením pani Dajany Muchovej. Objednať sa možete
telefonicky na čisle 0907 100 949, alebo zavítať priamo do Kresťanského domu 19.5. alebo
23.6. 2005 v čase od 9.00 do 19.00 hod.

5

Máj 2005

PODKONICKÝ Spravodaj

6

INZERCIA

.

CESTA DREVA
Drevo obnoviteľný zdroj tepelnej energie 21. storočia, drevo výsledok, úroda
dlhoročnej práce lesníkov a ľudí spojených s pestovaním a ochranou lesa, nie však s ľuďmi,
k t o r ý s a p a s u j ú n a o c h r a n c o v p r í r o d y, z a o c h r a n c o v l e s a .
Drevo, produkt prírody, produkt lesa a od 16. storočia, najmä od čias panovania Márie
Terézie už aj produkt organizovaného spolupôsobenia človeka na les upraveného
zákonom.
Drevo, v rozhodujúcej miere produkt lesa vývoj a produkciu, ktorého ovplyvňuje človek
v priamej väzbe na prírodné a iné podmienky. V istých vývojových obdobiach spoločnosti
vývoj ovplyvnený v záujme potreby tohoto obdobia napr. výrobou dreveného uhlia potreba
bukových porastov, výstavba ľudských obydlí zvýšená potreba stavebného dreva
ihličnaté drevo.
Les, lesy základný krajinotvorný prvok krajiny na takmer polovice územia Slovenska.
Krajinotvorba je jednou zo základných funkcií lesa, ku ktorej je patrí aj produkcia dreva. Les
plní aj celý rad ďalších funkcií, ktorých je definovaných okolo dvadsať. Áno, dvadsať. Je
tomu tak bez rozdielu na vlastnícku formu.
Les a vlastníctvo
V katastrálnom území obce Podkonice má výmera lesov primerané zastúpenie v
rôznych vlastníckych formách, obnovných po roku 1990. Je nám známych päť foriem
vlastníctva k lesu:
- spoločenstevné lesy (urbárske spoločenstvo, pasienkové spoločenstvo),
- obecné lesy,
- cirkevné lesy,
- štátne lesy,
- súkromné lesy.
Zastúpenie vlastníckeho vzťahu je čo do veľkosti výmery a produkcie dreva je rôzne.
Od prinavrátenia vlastníckych práv k lesom Urbárskeho pozemkového spoločenstva
(UPS) a Pasienkového pozemkového spoločenstva (PPS) v roku 1995 sa tieto postupne
stávajú hlavným zdrojom dodávok palivového dreva pre potreby občanov obce Podkonice.
Hospodárenie v lese produkcia dreva
Spôsob hospodárenia v lese na vymedzené obdobie, ktorým je 10 rokov predpisuje
Lesný hospodársky plán (LHP). Rozsah a čiastočne aj postup prác je definovaný,
predpísaný v súlade s lesným zákonom (zák. 61/77 Zb. v znení neskorších predpisov) a
súvisiacimi predpismi. Na stanovenie odchýliek je tými istými predpismi stanovený postup.
Takto je stanovená aj výška ťažby dreva za obdobie platnosti LHP a z toho odvodená aj na
príslušný rok. Množstvo ťažitelného dreva, produkcia, alebo výška ťažby je určená
odvodená z tzv. etátu, jednoducho povedané výšky prírastku dreva v lesných porastoch.
Výška ťažby je určená tak, aby sa zachovali vyrovnané zásoby dreva v lesných porastoch.
Množstvo vyťaženého dreva zahŕňa drevo z:
- rubných ťažieb nazývaných aj úmyselné ťažby, vo veku porastov, ktoré už
dosahujú rubnú zrelosť t. j. stav optimálneho, maximálneho objemového a aj
kvalitatívneho výnosu hospodárenia. Po takejto ťažbe je nevyhnutné vyťaženú
plochu zalesniť.
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- výchovných ťažieb výchovy lesných porastov (tzv. prerezávky a prebierky),
ktorá má za cieľ porastovú výchovu a tým docielenie stavu blízkeho k
optimálnemu zámeru lesného hospodára pri dosahovaní najvyšších výsledkov
vo výnosoch pri rubnej ťažbe dreva.
Cesta k dosiahnutiu zámerov lesného hospodára je dlhá, trvá spravidla 100 rokov. Za
toto obdobie je popretkávaná množstvom očakávaných a aj neočakávaných prekážok, v
podobe kalamít a či živelných pohrôm spôsobených biotickými (škodcovia lesných drevín
živočíšneho pôvodu napr. podkôrny hmyz, drevokazný hmyz atď.) a či abiotickými činiteľmi
(neživý škodcovia napr. vietor, námraza, sneh). Negatívne pôsobí aj nesprávna, ba
dokonca nezákonná antropogénna činnosť činnosť človeka. Lesný hospodár vie rôznym
spôsobom zmierniť, nie však odstrániť negatívne pôsobenie týchto vplyvov na les. To je
však širší odborný problém.
Cieľom dobrého lesného hospodára a k takému sa chceme zaradiť aj v podmienkach
pozemkových spoločenstiev je hospodáriť v súlade s podmienkami certifikácie lesov, do
ktorej sme zapojení. Čo to znamená? Jednoducho povedané, hospodáriť v lese na
princípoch trvalého udržania vlastností lesných porastov v takom stave, aby požiadavky na
produkciu lesa boli v súlade s dodržiavaním ekologických princípov hospodárenia v lese.
V súlade s možnosťami produkcie dreva, ťažby na úrovni (etátu) v lesných porastoch je
nevyhnutné zabezpečiť financovanie pozemkových spoločenstiev. Čo to obnáša je
problematika na samostatný článok. V krátkosti, kvalitnejšie a lepšie ocenené guľatinové
sortimenty, vlákninový výber a časť ihličnatej vlákniny, sú aj cenou určené na iné ako
energetické využitie. Tak je tomu aj pri listnatej vláknine v drevine buk a hrab, ktorú od
minulého roka poskytujeme občanom Podkoníc na energetické účely. Miernime tým
problém výroby a dodávok dreva v sortimente palivové drevo. Treba povedať, že drevo v
kvalite, ktorá podľa príslušnej normy sa rovná palivovému drevu by nikto nechcel mať vo
dvore. Ten sortiment, ktorý sa za palivové drevo považuje sa zaraďuje do vyššej triedy
akosti, tzv. vlákniny. Na takúto sortimentnú triedu dreva nie však na cenu, sme dlhodobo
zvyknutí. Palivové drevo ako akostná trieda sa v podmienkach pozemkových
spoločenstiev, ale aj lesníctva vyrába a bude vyrábať v minimálnom rozsahu, skôr sa
vyrába v samovýrobe. Od vyššej kvalitatívnej triedy dreva sa odvíja aj vyššia cena a ďalšie
dodacie podmienky, napr. dodávka dreva v dĺžkach (napr. 4 - 6 m). zastúpenie všetkých
druhov lesných drevín.
Výroba krátkeho dreva „metrovice“ predražuje jeho výrobnú cenu najmenej o 80 Sk/prm
a následne tým aj cenu. Výrobu krátkeho dreva (1,0 m) na skládkach dreva a či v lesných
porastoch už nenesie doba, nie je na to priestor najmä v ľudskom faktore.
Predaj dreva, samovýroba dreva v podmienkach pozemkových spoločenstiev
Produkcia dreva v podmienkach pozemkových spoločenstiev neumožňuje uspokojiť
potreby všetkých záujemcov. V zásade si vyžaduje reguláciu predaja vyrobeného
vlákninového dreva najmä listnatej vlákniny (zastúpenie drevín buk, hrab, javor a iné
listnáče) a samovýroby dreva. Istú modifikáciu regulovaného predaja prijal výbor
pozemkových spoločenstiev už v roku 2004 v tom, že takmer všetka listnatá vláknina sa
predala záujemcom v obci. Žiaľ, ďalej nie je možné bez obmedzenia uspokojiť ani všetkých
záujemcov o kúpu vlákninového dreva. Prečo? Prvý dôvod je množstvo vyrábaného dreva.
Druhý dôvod, jeho predajná cena, ktorú chce výbor pozemkových spoločenstiev udržať pre
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členov aj v tomto roku. To sú hlavné dôvody obmedzenia predaja dreva čo sa týka
množstva a členstva v pozemkových spoločenstvách.
Drobenie podielov, nadobudnutie vlastníctva k podielom a veľkosť podielu jednotlivých
členov, tiež dáva určitý priestor na vylúčenie rovnotárskych nárokov deklarovaných
vzťahom počtu podielov a produkčnými možnosťami dreva v lesných porastoch
pozemkových spoločenstiev. Nie je to katastrofická myšlienka, ale nevyhnutnosť orientácie
a vývoja hlavne však vzťahu k vlastníctvu jeho výške, jeho váhe. Takýmto je aj vlastníctvo
a hlavne počet podielov v spoločných nehnuteľnostiach pozemkových spoločenstiev.
Záujemcovia o drevo, či už predaj, alebo jeho samovýrobu neplnili si vždy predajné a
výrobné podmienky, čo viedlo výbor pozemkových spoločenstiev v prepojení širšieho
okruhu okolností spojených s predajom a samovýrobou dreva na prijatie nasledovných
podmienok predaja a samovýroby dreva:
1) Požiadavka na predaj dreva sa zapisuje vo forme záväznej objednávky, najviac 10 m3
na člena 1-krát za 14 dní v kancelárii pozemkových spoločenstiev.
2) Drevo sa zapisuje a predáva na základe členstva v Urbárskom pozemkovom
spoločenstve.
3) Poverený člen výboru pozemkových spoločenstiev predáva drevo, sprostredkuje
dopravu za úhradu.
4) Drevo sa predáva v sortimente vláknina, v dĺžkach, meria sa na m3, čo je plná miera,
na ktorú je stanovená aj cena.
5) Platbu za dovezené drevo je povinný vykonať jeho držiteľ do 7 dní u pokladníka.
6) Samovýroba dreva sa môže poskytnúť aj nečlenom pozemkového spoločenstva na
lokalitách, kde je to v záujme pozemkových spoločenstiev (lokality určí výbor),
spravidla ťažké výrobné podmienky.
7) Lístky na samovýrobu s určením podmienok jej realizácie sa vydávajú 1- krát za 14
dní v kancelárii pozemkových spoločenstiev (deň a čas bude zverejnený).
Pre nečlenov urbárskeho pozemkového spoločenstva sa drevo nepredáva.
Cenník palivového a vlákninového dreva na odvoznom mieste :
popis sortimentu
hr. do 7 cm
palivo štandartné
vláknina dĺžky + 2 m.

drevina

samovýroba

list., ihlič.
40,- Sk/prm
list.
80,- Sk/prm
hlič.
60,- Sk/prm
list.
ihlič., mäkká list.
-

predaj
350,- Sk/prm
300,- Sk/prm
650,- Sk/m3
600,- Sk/m3

Cenník platí od 2. mája 2005
Ing. Peter Slobodník
a kolektív výboru UPS a PPS
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VIETE, ŽE ...
NÁVŠTEVA MINISTRA V PODKONICIACH
Podkonice pri Banskej Bystrici boli koncom marca miestom
stretnutia ministra pôdohospodárstva SR Zsolta Simona so
zástupcami poľnohospodárskej prvovýroby, neštátnych lesov a
miestnej samosprávy. Stretnutie sprostredkovala Ing. Soňa
Portelekyová, predsedníčka Poľnohospodárskeho družstva
v.Podkoniciach, a bolo súčasťou série podobných podujatí, na
ktorých sa účastníci navzájom informujú o aktuálnych
problémoch v odvetví. Ako povedal minister, keď ide na „juh“,
snaží sa to následne vyvážiť cestou na „sever“, aby nevznikol
dojem, že niektoré oblasti sú mimo sféry jeho záujmu.
V podmienkach horských a podhorských oblastí sa rovnako ako na nížine hovorí
predovšetkým o ekonomike podnikania na pôde a o možnostiach získania primeranej
dotačnej podpory. Kým chovatelia oviec nie sú s jej smerovaním celkom spokojní, podľa
slov ministra, v prepočte na ovcu majú teraz k dispozícii viac finančných prostriedkov ako
predtým. Ovčiarom v tomto roku čiastočne skrížil plány skorší príchod veľkonočných
sviatkov, čo spôsobilo, že nebolo dosť jahniat v potrebnej váhovej kategórii. Minister však
vyjadril presvedčenie, že ich bude možné predávať aj potom, pretože už neexistujú hranice
a jahňatá sú v Taliansku a v iných štátoch žiadané aj počas roka.
Ako ďalej uviedol Zs. Simon, od roku 2007 dôjde k zjednodušeniu podporných
programov, pričom Slovenská republika môže rozhodnúť, ktoré regióny budú prednostne
podporované. Podľa ministra mnohí naši podnikatelia už dokážu pripraviť projekty tak, aby
sa s nimi úspešne uchádzali o európske zdroje. Dôležitá, ako zdôraznil, je však aj vzájomná
spolupráca obecnej samosprávy so všetkými subjektmi, pôsobiacimi na vidieku, na
princípe partnerstiev. - Je to užitočný nástroj na stabilizáciu vidieka a na udržanie
mladých ľudí na dedine, - zdôraznil minister.

Súkromných vlastníkov lesa, ako to zaznelo na stretnutí v Podkoniciach, znepokojuje
zdĺhavá tvorba a prijímanie nových zákonov, ako aj neriešenie problémov s energovodmi
na pozemkoch neštátnych lesov. Problémom sa javí otázka financovania a vyznačovania
hraníc navracaného majetku. Na druhej strane, vlastníci neštátnych lesov sebakriticky
poukazujú na malé využívanie podporných fondov EÚ. Združenie vlastníkov súkromných a
spoločenstevných lesov Banskobystrického kraja registruje 413 pozemkových a na jeho
území bolo vydaných viac ako 67-tisíc hektárov lesných pozemkov.
prevzaté z týždenníka Roľnícke noviny
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FARSKÉ OZNAMY
TÁBOR PRE DETI
Pre deti usporiadame letný farský tábor 4. - 8. júla do Poník, kde budeme ubytovaní
v.bývalej škole. Cena tohto tábora bude približne 800,- Sk. Prihlasovať svoje deti môžete na
fare. Poniky vynikajú krásnou prírodou, kde sa môžeme zahrať mnoho hier. V prípade
pekného počasia pôjdeme aj na kúpalisko do B. Bystrice.

REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIE ZVONOV
V apríli sme uskutočnili plánovanú rekonštrukciu elektroinštalácie zvonov, ktorú
previedla firma Elekon. Celková investícia bola cca. 50 tisíc korún, z toho 20.000 Sk prispel
Obecný úrad v Podkoniciach. Veríme, že naše zvony budú dlho slúžiť na Božiu slávu a nám
budú aj počas každodenných starostí hovoriť o Božej prítomnosti.
PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE
22. mája v našej farnosti prijmú tretiaci prvé sväté prijímanie. Bude to veľký deň pre nich
samých, pre ich rodiny i pre našu farnosť. Chceme túto slávnosť prežívať spolu s nimi a čím
viac im ju spríjemniť. Prajem im veľa radosti pri prvom stretnutí s Ježišom pod spôsobom
chleba.
-ndDEŇ RODÍN
V nedeľu 8.mája o 14.00 hod. sa na námestí pred kostolom sv.
Martina uskutoční už v.minulom spravodaji avizovaný "Deň rodín"
s nasledujúcim programom:
1) Otvorenie
2) Vystúpenie detí z materskej školy
3) Kultúrny program folklórnej skupiny "Vysoká"
4) Vystúpenie detí zo základnej školy
5) Prehliadka ručných prác a remeselných výrobkov
O občerstvenie je postarané! Všetkých srdečne pozývame!

PODKONICKÝ Spravodaj
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ŠPORT
FUTBAL - II. TRIEDA SKUPINA "A"
Rozpis zápasov - jarná časť súťaže
Medzibrod - Podkonice
Podkonice - Hronsek
Harmanec - Podkonice
Podkonice - Tajov
Podkonice - Mičiná
Podkonice - Horné Pršany
Dúbravica - Podkonice
Podkonice - Ľubietová
Lučatín - Podkonice
Podkonice - Nemecká
Baláže - Podkonice
Podkonice - Hiadeľ
St..Hory - Podkonice
Podkonice - Strelníky
Malachov - Podkonice

odložené
2:3
1:0
1:2
0:0
4. mája - 16:30
8. mája - 16:30
15. mája - 16:30
18. mája - 17:00
22. mája - 17:00
29. mája - 17:00
5. júna - 17:00
8. júna - 17:00
12. júna - 17:00
19. júna - 17:00

TENIS
V týchto dňoch začína prevádzka tenisového
kurtu na Brodku a záujemcom bude k dispozícii až
do neskorej jesene (podľa počasia).
Cenník pre sezónu 2005: 80 Sk / 1 hod.
Celoročné predplatné pre 1 osobu (muž, žena,
chlapec, dievča):
- pre záujemcov z Podkoníc 600 Sk
- pre záujemcov z okolia
700 Sk
Všetky objednávky hláste u Róberta Patráša
na tel. čísle: 0907 526 080, kde sa dozviete aj
bližšie informácie.
Každý záujemca o tenis musí mať zaplatený
buď poplatok na 1 hod. alebo celoročné
predplatné.

Z REDAKCIE
Vaše názory, podnety, ale aj príspevky a články do Podkonického spravodaja môžete
vhadzovať do schránky, ktorá je umiestnená pri vchode do Obecného úradu, prípadne ich
môžete zaslať aj prostredníctvom elektronickej pošty na spravodaj@podkonice.sk.
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P

2. 5. 2005 - 8. 5. 2005
19.00 - Sv. Atanáz, biskup

P

2.5.

Za Božiu pomoc pre rodinu Patrášovú

9.5.

U

19.00 - Sv. Filip a Jakub, apoštoli

U

3.5.

S
4.5.

Š
5.5.

P
6.5.

S
7.5.

N
8.5.

+ st. rodičia Šípkoví a Bobákoví
7.00 - féria
+ Pavel Rapčan a syn
Nanebovstúpenie Pána
8.00 Za farnosť
19.00 + Stanislav Turčan
19.00 - féria
+ rodičia Anna a Martin Ivanič
19.00 - féria
+ Emília Randová
7. veľkonočná nedeľa
8.00 + Anna, Alexander, deti a st. rodičia
10.30 Za veriacich

9.5. 2005 - 15. 5. 2005
19.00 - féria
+ Anna a Andrej Gregorčok
19.00 - féria

10.5.

+ Stanislav
+ František
BobákGregor
(15. výročie)

S

7.00 - féria

11.5.

Za Božiu
pomoc
pre rodinu
+ Júlia
a Juraj
TurčanBarlovú

Š

19.00 - féria

12.5.

P

19.00 - Blahosl. Panny Márie Fatimskej

13.5.

S

P
16.5.

U

+ František a Anna
19.00 - féria

+ Mária a Štefan Patráš
19.00 - Sv. Mateja, apoštola

14.5.

N
15.5.

Upratovanie kostola: Jožka Gregorčoková

16. 5. 2005 - 22. 5. 2005
7.00 - Sv. Ján Nepomucký, mučeník

+ rodičiaOčenášová
Homolovci aa rodina
deti
+ Alžbeta

+ rodičia, st. rodičia a brat
Nedeľa Zoslania Ducha Svätého
8.00 + Boris
10.30 Za veriacich
Upratovanie kostola: Mária Flašková

23. 5. 2005 - 29. 5. 2005
19.00 - féria

P

+ Alžbeta Balková

23.5.

U

19.00 - féria

17.5.

+ Juraj Vráb a manželka

24.5.

+ brat Vojtech a sestra Alžbeta

S

7.00 - féria

S

7.00 - féria

18.5.

Š

+ Ľudovít Flaška a manželka
19.00 - féria

19.5.

+ Mária Turčanová

P

19.00 - Sv. Bernardín Sienský, kňaz
Poďakovanie za 70 rokov života
a prosba o Božiu pomoc

20.5.

S

19.00 - féria

Š

Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv
8.00 Za farnosť
26.5. 18.00 + st. rodičia Mária a Michal Bobák
19.00 - Sv. Augustín z Caterbury, biskup
Poďakovanie za 70 rokov života
a prosba o Božiu pomoc
27.5.
19.00 - féria

P
S

21.5.

+ Veronika Flašková

28.5.

N

10.00 - Najsvätejšej Trojice, slávnosť

N

22.5.

Za farnosť a za prvoprijímajúce deti
Upratovanie kostola: Emília Beňová

+ Martin

25.5.

29.5.

+ Anna a Michal Patráš
9. nedeľa v cezročnom období
8.00 + Júlia, Ondrej, syn a st. rodičia
10.30 Za veriacich

Upratovanie kostola: Emília Kukučková

Zmena Farských oznamov vyhradená !
PODKONICKÝ Spravodaj
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