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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA.
V letnom dvojčísle som Vám sľúbil, že Vás budem informovať o Čistiarni odpadových
vôd v našej obci (ďalej skratka ČOV). Dňa 2.7.2005 sa uskutočnila kolaudácia ČOV a časť
kanalizácie resp. prepojenie kanalizácie do ČOV - 1. etapa. Po odstránení dvoch
kolaudačných závad nám bolo doručené dňa 23.9.2005 Obvodným úradom Banská
Bystrica „Rozhodnutie do skúšobnej prevádzky“ ktoré potrvá 1 rok. Súbežne sa bude
prevádzať montáž technologického zariadenia na 2. etapu, ktorá sa zrealizuje v štvrtom
štvrťroku vo výške 1,3 milióna Sk. Táto čiastka sa podarila vybaviť formou dotácie z
Ministerstva životného prostredia pre rok 2005. Som rád, že konečne nastal posun dopredu
a po 12-tich rokoch výstavby je prvá etapa v prevádzke t.j. 600 obyvateľov. Je len
samozrejmé, že tu nekončia problémy. Nastupuje forma legislatívna ako prevádzkovať
ČOV, nakoľko Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. (ďalej StVS a.s.) ju odmieta
prevádzkovať komplexne. Bude potrebné rokovať s StVS a.s. akou formou (vyzerá to na
prenájomnú zmluvu) sa bude prevádzkovať ČOV, aby obidve strany boli relatívne
spokojné. O výsledku rokovaní Vás budem informovať.
Zároveň Vás chcem informovať, že v mesiaci októbri 2005 sa uskutoční zber
veľkoobjemového odpadu, starých batérií a zvlášť bude zber chladiacich zariadení ako sú
chladničky a mrazničky. O termíne vývozu Vás budeme informovať prostredníctvom
miestneho rozhlasu a na obecných tabuliach.
Záverom chcem vyzvať prostredníctvom Spravodaja, vážnych záujemcov o výstavbu
rodinných domov v lokalite "Niva", hlavne tých, ktorí si dali žiadosti z radov Podkoničanov,
aby sa prihlásili na Obecnom úrade, nakoľko nie je naplnený stav pre prvú etapu t.j. desať
rodinných domov na jar 2006. Jedná sa o konkrétnych stavebníkov, ktorí chcú v tomto
termíne započať s výstavbou a nielen si zakúpiť stavebný pozemok.
Jozef Jamrich
starosta obce
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
1) DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Daňovník je povinný zaplatiť daň z nehnuteľností za rok 2005 najneskôr do
30.septembra 2005 podľa zákona 582/2004 Z.z. §104.
Po tomto termíne obec pristúpi k daňovému exekučnému konaniu podľa 73 ods. 2
zák.č. 511/92 Z.z. v znení neskorších predpisov.
2) VÝVOZ SEPAROVANÉHO ODPADU
Dňa 14.9.2005 sa pán starosta Jozef Jamrich zúčastnil Valného zhromaždenia SEZA
na Sliači. SEZA je združenie obcí Banskobystrického a Zvolenského okresu pre vývoz
odpadov. Členom tohto združenia je i naša obec. Bolo konštatované, že začiatkom roku
2006 bude do SEZY zakúpená triediaca linka, lisy a veľkoobjemové kontajnery - 1100
litrové. Naša obec dostane ako člen združenia 6 ks týchto kontajnerov - zdarma. Z toho 2 ks
budú na zber papiera, 2 ks na PVC a 2 ks na sklo. Je len samozrejmé, že je to malý počet.
Zvyšok separovaného odpadu sa bude ďalej zbierať do igelitových vriec. Zo strany
starostov padli kritické pripomienky k vývozu separovaného odpadu , nakoľko sa vyvážajú
len plastové fľaše tzv. PET fľaše. Bolo nám povedané, pokiaľ nebudú zakúpené hore
uvedené zariadenia , sa situácia pri tomto zbere odpadu nezlepší. Preto vážení občania,
aby ste predišli komplikáciám pri vývoze separovaného zberu, triediť len PET fľaše, sklo a
papier.
Ďalší vývoz separovaného odpadu bude realizovaný v nasledujúcich termínoch:
14. október 2005
11. november 2005
9. december 2005
Vyzývame všetkých! Šetrite prostriedky na vývoz odpadu z plastov!
Zmenšujte objem fliaš!
1. uvoľnite uzáver a tlakom stlačte fľašu
2. na stlačenú fľašu opäť zaskrutkujte uzáver
3. takto upravenú fľašu vhoďte do separovaného odpadu

ZDRAVOTNÍCTVO
ORDINAČNÉ HODINY V PODKONICIACH V ROKU 2005
MUDr. Herková
14. október
28. október
11. november
25. november
9. december
23. december
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MUDr. Jančovičová

MUDr. Zatlukalová

6. október

12. október

3. november

9. november

1. december

14. december
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VIETE, ŽE ...
NOVÝ ZAČIATOK - www.podkonice.sk
Od 17.septembra 2005 je všetkým
k dispozícii webová stránka obce
Podkonice - www.podkonice.sk v
novom dizajne. Stránka je prehľadne
rozdelená do 9-tich sekcií, kde môžete
nájsť aktuálne informácie z obecného
úradu, kalendár podujatí, profil obce,
inštitúcie, služby a firmy v rámci našej
obce, novinky v športe aj ich históriu,
kultúrne združenia a ich aktivity.
Samozrejmosťou už je on-line
verzia Podkonického spravodaja, ktorý
si opäť môžete prečítať o nejaký deň
skôr, ako sa v tlačenej podobe dostane
do vašich schránok. Po ročnej odmlke tu bol opäť obnovený aj archív starších čísel
spravodaja.
Novými sekciami sú "Inštitúcie", kde pribudli informácie o Farskom úrade, Základnej
škole, Obecnej knižnici, Hasičskom zbore, Pošte partner a "Fotogaléria", kde nájdete fotky
z okolia našej obce, ako aj z rôznych podujatí, ktoré sa v poslednom čase konali.
Vaše pripomienky k stránke, námety na vylepšenie, prípadne ohlásenie zaujímavých
podujatí v regióne môžete zasielať na e-mail: webmaster@podkonice.sk
-jk-

SPOLOCENSKÁ KRONIKA
UZAVRELI MANŽELSTVO
Mgr. Ing. Gabriel Pavlík & Ing. Jana Plachá - 3.september 2005 (Podkonice)

GRATULUJEME K VÝROCIU
50. rokov

60. rokov

Márián Majerík (č.d. 295)

Elena Vrábová (č.d. 262)

55. rokov

70. rokov

Milan Lupták (č.d. 321)

Jozef Budaj (č.d. 244)

ZOMRELÍ SPOLUOBCANIA
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Ľubomír Pančík (50 rokov)

PODKONICKÝ Spravodaj

ROZHOVOR S ...
ANKETA: Podkonický spravodaj
Ako ste spokojný po obsahovej aj formálnej stránke s Podkonickým spravodajom?
Pavol Kukučka:
Som spokojný, prečítam si ho bez problémov. Obsahovo je dobrý,
vyhovuje mi, ale chýbajú mi správy zo zastupiteľstva, aké
rozhodnutia sa prijali. Páčia sa mi príspevky od pána Očenáša.

Martina Gregorová:
Páči sa mi, dá sa prečitať od začiatku do konca, dozvieš sa čo bolo
aj bude.

Vlado Osadský:
Na takú malú obec je to super. Obsahovo je to podobné ako v
iných dedinách. Vždy je o čom čítať. V dedine sa vždy niečo deje.

František Slobodník:
Chýbajú mi konkrétnejšie udalosti z obce, hlavne čo sa týka
rozpočtu, aby občan vedel, koľko peňazí sa a na čo vynaložilo.
Takisto by ma zaujímalo, o čom zastupiteľstvo rokovalo.

MUDr. Michal Valent:
Mne sa to páči, aké je to. Teším sa na každé číslo.

Ing. Michal Kukučka:
Pekný, už býva aj farebný, prudko vzrástla kvalita, keďže som tam
mal fotku. Ešte by tam mohli byť fotky pekných dievčeniec
z.Podkoníc.
-mt-
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DUCHOVNÉ OKIENKO
MÁRIIN NAZARET NA STARÝCH HORÁCH
Zrekonštruovaný areál pútnického miesta Studnička na
Starých Horách 3. septembra posvätil banskobystrický
biskup Rudolf Baláž. Otcom redemptoristom v osobe
správcu farnosti Róberta Bezáka ho odovzdal počas
fatimskej soboty, ktorá sa tam slávi už 15 rokov, za
prítomnosti apoštolského nuncia a 15-tisícového zástupu
pútnikov. Obnovený areál a najmä prichádzajúci pútnici
chcú byť podľa neho trvalým pamätníkom návštevy Jána
Pavla II. v tejto diecéze
„Sme v Máriinom dome“, pripomenul apoštolský
nuncius Henryk Józef Nowacki, „na mieste, ktoré si vyvolila,
aby bola blízko svojim deťom. Pozýva nás do Nazareta
Banskobystrickej diecézy, kam po stáročia prichádzali
pútnici z tejto oblasti i celého Slovenska.“ Nuncius ocenil
vykonané práce a pripomenul, že dielo tvorí unikátny
chrám, ktorého stenami sú zelené svahy hôr, vitrážami krásne lesy a strechou modrá
obloha. Uistil prítomných, že Mária dobre pozná starosti dnešných rodičov, ktorí
prichádzajú, aby sa od nej učili umeniu výchovy. „Nech sa toto miesto stane prameňom sily
a oduševnenia pri plnení rodičovských povinností. Tu sa dejú zázraky v ľudských srdciach,“
povedal.
„Dajme miesto Bohu!“ zvolal nuncius slovami Jána Pavla II. a poukázal na to, ako sa
dnes na Božie miesto stavia človek, ktorému sa pripisuje neobmedzená sloboda. Totalitné
systémy cielene vytláčali Boha zo života človeka a spoločnosti, no dosiahli pravý opak –
napokon ničili samotného človeka. „Kto odmieta Boha, odmieta človeka. Aj dnes sa cielene
zatvárajú cesty Boha k človeku a človeka k Bohu. Ak vylúčime Boha, staviame na zlom
základe. Preto má Cirkev obavy aj o vývoj v Európe. Nechce v nej vládnuť. Chce byť pre
svet, Európu a Slovensko inšpiráciou, svetlom, matkou, vedúcou človeka k prameňu
života.“
Mladých apoštolský nuncius pozval hľadať na tomto pútnickom mieste svoje povolanie.
„Boh klope na ľudské srdce ticho a diskrétne. V posvätnom tichu tohto miesta môžete
ľahšie zachytiť jeho hlas a počuť odpovede na otázky, ktoré vás trápia,“ povzbudil pápežov
zástupca mladých, ale aj trpiacich, chorých a starších, lebo Mária rozumie každému.
Biskup Baláž vyjadril nádej, že pútnické miesto si zachová vynovenú tvár na dlhé
desaťročia a nájdu tam duchovné osvieženie pútnici i všetci, ktorí sa pri Studničke zastavia,
prechádzajúc cez Staré Hory a Donovaly.
zdroj: www.katnoviny.sk
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PODUJATIA
ŠPORTOVÉ POPOLUDNIE S KDH
Dňa 29. augusta sa na ihrisku
Brodok uskutočnilo športové
popoludnie KDH okresu Banská
Bystrica, v rámci ktorého sa odohral
futbalový zápas KDH Bratislava
versus výber KDH okresu Banská
Bystrica. Futbalové stretnutie sa
nakoniec skončilo zmierlivo 6:6.
Pri tejto príležitosti navštívil našu
obec aj ministri a poslanci KDH. Boli
to minister vnútra SR Vladimír
Palko, minister školstva Martin
Fronc, poslanci František Mikloško
(hral futbal) a Peter Muránsky.
Všetci zotrvali v družnej debate s účastníkmi podujatia. Minister školstva sa bol pozrieť aj
na našej škole, o ktorej sa vyjadril veľmi kladne.
Športové popoludnie zorganizoval OC KDH v Banskej Bystrici, KDK Podkonice za
výdatnej pomoci starostu obce Jozefa Jamricha. Podľa vyjadrení hostí bolo toto podujatie
veľmi vydarené. Podával sa kvalitný podkonický guláš, ktorý pripravil Radoslav Slobodník
s kolektívom. K dobrej nálade prispela aj cigánska hudba. Pre deti boli organizované
spoločenské hry. Stretnutie sa skončilo až vo večerných hodinách.
Na záver sa chcem poďakovať v prvom rade starostovi obce a všetkým, ktorí pomáhali
pri organizácii podujatia, ktorého sa zúčastnilo do 500 divákov. Týmto podujatím sa
Podkonice opäť zapísali do povedomia celého Slovenska.
Pavol Kukučka
KDK Podkonice

ŠPORT
VOLEJBALOVÝ TURNAJ TROJÍC
2. ročník volejbalového turnaja trojíc, ktorý sa konal 15.septembra, priniesol oproti
minulému roku rôzne prekvapenia. Poradím najviac zamiešalo družsvo Valentovcov
(Michal Valent, Marek Kukučka, Marianna Zupková), ktorí turnajom prešli bez straty bodu a
mohli sa tak tešiť z celkového víťazstva. Najviac im odolávalo družstvo Mladeže (Michal
Krajča, Juraj Šuhajda, Katarína Kostúrová) a takisto Kostúrovci (Jaroslav Kostúr st.,
Jaroslav Kostúr ml., Anna Kostúrová), kde o výsledku v tajbrejku rozhodli v oboch
prípadoch len 2 lopty.
Obhajcovia minuloročného prvenstva Osadský (Vlado Osadský, Michal Kukučka,
Erika Osadská) síce obsadili až 4. miesto, avšak už teraz sa hotujú vyhrať budúci ročník.
Uvidíme... :-)
Konečné poradie družstviev: 1.Valentovci, 2.Mládež, 3.Kostúrovci, 4.Osadský,
5.Starosta, 6.Bobákovci
-jk-
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ŠPORT
DOWNHILL - Via Carpathia DOWNHILL RIDE 2005
V sobotu 17.9.2005 sa v Podkoniciach po piaty raz konalo Finále Slovenského pohára
v.zjazde na horských bicykloch s medzinárodnou účasťou. Účasť bola rekordná - 158
pretekárov zo Slovenska, Čiech, Poľska, Maďarska a Ruska. Absolútnym víťazom sa stal
V. Hynčica (CZ). Kompletné výsledky, fotky a ostatné informácie nájdete na internete
(www.ride.sk).
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli k vytvoreniu fantastickej atmosféry aj
napriek zlému počasiu - pretekárom, divákom, organizátorom, sponzorom. Ďakujem
organizačnému teamu:
Barla Martin
Barla Juraj st.
Barla Milan ml.
Barlová Jana
Bartko Maroš
Beňa Martin
Bitner Vojtech st.
Bitner Vojtech ml.
Bittnerová Elena
Budaj Jozef
Budaj Michal
Čeman Štefan st.
Čemanová Mária
Čemanová Zuzana, Mgr.
Dobríková Anna
Flaška Jozef
Flaška Marek
Flaška Ľudovít
Flašková Majka
Flašková Andrea, MUDr.
Forgáč Tomáš
Gregorčoková Jožka
Chaban Jaro ml.
Chaban Jaro st.
Chaban Ján, Ing.
Jamrich Jozef
Kadluczka Bogdan
Kmeť Tomáš
Kmeť Miloš
Kostúr Ďuro
Kostúr Milan

Kovács Marián
Lalík Maroš
Loderer Július
Maruška Július, MUDr.
Marušková Miška, MUDr.
Marušková Anna, MUDr.
Matula Ján
Očenáš Jakub
Očenáš Peter
Očenáš Maťo
Očenášová Žaneta
Pánik Jozef

Patráš Milan
Patráš Michal
Patrášová Viera
Pavláková Miriam
Pavlenda Milan
Richter Dušan, Ing.
Slobodník Dano
Slobodník Adrian
Slobodník Ján
Slobodníková Anika
Ulbrik Andrej
Ulbrik Jaroslav

Ulbriková Elena
Vajda Rišo
Valent Ivan
Vráb Peter
Vráb Pavol
Vráb Peter
Vrábová Ria
Vrábová Alena
Vrlová Lívia
Vrlová Kristína
Zupková Mariana

Ďakujem sponzorom: Via Carpathia Inc., Progress Cycle SR, Profibike, Homecredit,
Acerbis, Kopia-Jamek, Adrenalin, Makita-Dolmar, Stavtip, BBB, KOprint, OÚ Podkonice,
Euroweb, Met, Benest, Just, Prox, Moira, Firma Randa, Nera, Livabrate, Autodoprava
Kubiš, Deem sportswear, Autos Kmeť, Wap Alto Group BB, Dano, Autodoprava Julitrans,
Essel, Nova-AZ, Kaufland, KK General, AZTV, Rádio Regina, Rádio Lumen, KamDoMesta,
MTBiker, DK, DH-Zone.
Špeciálne poďakovanie patrí OÚ Podkonice, Urbárskemu pozemkovému spoločenstvu, PD Podkonice a rodine Forgáčovej za povolenie prejazdu cez ich pozemky. Ak som
náhodou niekoho zabudol, vopred sa ospravedlňujem.
Ing. Štefan Čeman - RIDE Slovakia
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FARSKÉ OZNAMY

P
10.10.

U
11.10.

S

10. 10. 2005 - 16. 10. 2005
18.00 - féria
Poďakovanie za dožité roky
a prosba o Božiu pomoc
18.00 - féria
+ rodičia Pavol a Mária Kostúrová
+ František Bobák
a deti (15. výročie)
7.00 - féria

12.10.

Š

+ Júlia
MáriaaaJuraj
Ján Turčan
Bobák
18.00 - féria

13.10.

P

+ Mária Očenášová
Turčanová č.d.
80
+ Alžbeta
a rodina
18.00 - Sv. Kalixta I., pápeža-mučeníka

14.10.

S

+ Emília Šajgalová
18.00 - Sv. Terézie od Ježiša

15.10.

N
16.10.

+ Terézia a Dominik Mrva
29. nedeľa v cezročnom období
8.00 + Eduard a Matúš Budajovci
10.30 Za farnosť

P
17.10.

U

17. 10. 2005 - 23. 10. 2005
18.00 - Sv. Ignáca Antiochijského
+ rodičia Pavlendovci a deti
19.00 - Sv. Lukáša, evanjelistu

18.10.

+ manžel a rodičia Bittnerovci

S

7.00 - Sv. Jána Brébuef a spoločníkov

19.10.

Š
20.10.

+ Mária a Pavel a brat Ľudovít
19.00 - féria
+ rodina Ivaničovcov

P

18.00 - féria
+ Ľubomír Pančík

21.10.

S

16.00 - féria
Za novomanželov

22.10.

N
23.10.

30. nedeľa v cezročnom období
8.00 + Anton Očenáš
10.30 Za farnosť

Upratovanie kostola: Mária Vrábová ml.

Upratovanie kostola: Anna Patrášová

24. 10. 2005 - 30. 10. 2005
18.00 - Sv. Antona Márie Clareta, biskupa
Poďakovanie za 70 rokov života
a prosba o Božiu pomoc
24.10.
18.00 - féria

31. 10. 2005 - 6. 11. 2005
18.00 - féria

P

U

25.10.

+ Helena a Ondrej Kostúr

S

7.00 - féria

26.10.

Š
27.10.

P
28.10.

Na úmysel celebranta
18.00 - féria
Za Božiu pomoc pre vnučku
18.00 - Sv. Šimona a Júdu, apoštola
Poďakovanie za 50 rokov života

S

18.00 - féria
Poďakovanie a prosba o Božiu pomoc
pri 60-tom výročí života
29.10.
31. nedeľa v cezročnom období
8.00 + z rodiny Vrábovej
10.30 Za farnosť
30.10.

N

Upratovanie kostola: Jozefa Barlová

P
31.10.

U
1.11.

S
2.11.

Š
3.11.

P
4.11.

S
5.11.

N
6.11.

+ Drahoslav Valent
Všetkých svätých (slávnosť)
8.00 + rodičia Emília a Anton Barla
10.30 Za farnosť
8.00 Na úmysel sv. Otca
16.00 Za duše v očistci (Na cintoríne)
18.00 + Ján Barla
18.00 - Sv. Martina de Porres, rehoľníka
Za zomrelých biskupov
a kňazov BB diecézy
18.00 - Sv. Karola Borromea, biskupa
+ Jozefína a Pavel Chaban
a manželia Booczoví
18.00 - Sv. Imricha
+ rodičia Helena a Július Slobodník
32. nedeľa v cezročnom období
8.00 + Mária Turčanová č.d. 203
10.30 Za farnosť
Upratovanie kostola: Jolana Krajčiová

Zmena Farských oznamov vyhradená !
PODKONICKÝ Spravodaj
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