VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA,
v týchto dňoch rezonujú otázky v našej obci ohľadne vysielania televízneho signálu. Pre
Vašu informáciu:
- v polovici februára 2006 sa uskutočnilo jednanie ohľadne zabezpečenia celkového
zariadenia na vysielanie, ako aj stanovenie termínu realizácie. Termín na kompletné
zabezpečenie, včítane vysielania bol stanovený a dohodnutý na 30. marca 2006.
- do projektu bola navrhnutá aj obec Priechod, nakoľko spádove bude mať
zabezpečený dobrý príjem a podľa počtu záujemcov vyjde nám aj realizácia lacnejšia.
- anketa v našej obci dopadla nasledovne:
- má záujem 105 domácností
- nemá záujem 15 domácností
- obec sa bude podieľať na výrobe a montáži centrálnej antény, ktorá bude umiestnená
na streche základnej školy.
Toľko základné informácie. Bližšie odborné vysvetlenie prevádzkovania Vám priblíži na
druhej strane spravodaja p. Marcel Koctúr, ktorý sa tiež zúčastnil hore uvedeného jednania.
Ďalej Vás chcem, vážení občania upozorniť, že vývoz separovaného (triedeného)
odpadu prebieha podľa rozpisového kalendára. Stáva sa ale, že niektorí občania si v deň
vývozu vyložia neskoro vrecia pred rodinný dom a zberná služba im potom nevyvezie
uvedený odpad. Doporučujem, aby vývoz separovaného odpadu bol bezproblémový,
vyložiť si igelitové vrecia v deň vývozu ráno do 6.30 hod., nakoľko zber robia v poradí
Podkonice, Priechod a Baláže, kým vývoz komunálneho odpadu (kuka nádob) je poradie
opačné (najprv Baláže, Priechod, Podkonice).
Na záver mi dovoľte pripomenúť, že aj v tomto roku máte možnosť prispieť 2% z dane
na podporu činnosti "Spolku Podkoničan". Toto združenie podporuje hlavne kultúrnospoločenské a športové činnosti, ako aj prácu s mládežou. Ak ste podnikatelia, môžete
prispieť priamo pri vypĺňaní daňového priznania, ak ste zamestnanci, ktorí nepodávajú
daňové priznanie, môžete tak urobiť na tlačive, ktoré je distribuované spolu s týmto číslom
Podkonického spravodaja. Určite sami, kam pôjdu Vaše 2% z dane.
Jozef Jamrich
starosta obce
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TELEVÍZNY SIGNÁL
Spoločnosť ASNET s.r.o. má platnú licenciu na šírenie TV signálu do roku 2015.
Momentálne zaznamenáva rýchly rast na trhu, pretože cena za príjem tohto TV signálu,
v.porovnaní s nákupom digitálneho satelitného zariadenia (súčasná cena cca 16.000 Sk),
je veľmi výhodná.
Hlavnou výhodou šírenia tohto TV signálu je to, že pokiaľ sa v jednom dome nachádza
viac domácností, resp. viac TV prijímačov a majú spoločný anténny rozvod, môžu
nezávisle na sebe sledovať ľubovoľné programy. U satelitného zariadenia toto nie je
možné.
Budúci účastníci, ktorí vlastnia antény (bývalý MMDS vysielač - Horné Pršany), alebo
sú pripojení na spoločný káblový rozvod (Nová ulica, Stará dedina a Horný koniec)
nepotrebujú novú anténu. Účastníci, ktorí takúto anténu nemajú a prejavia záujem o príjem
tohto signálu, si budú musieť zakúpiť anténu v cene cca 1.700 Sk.
Marcel Koctúr
POVINNOSTI OBČANOV - DAŇOVNÍKOV
Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a Všeobecno 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 2006:
- zaplatiť daň z nehnuteľností
- zaplatiť poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za rok 2006 (280,Sk/osoba/rok).
Upozorňujeme daňovníkov, ktorí ešte nezaplatili daň za psa splatnú do 31. januára
2006 vo výške 250,- Sk, aby tak urobili v čo najkratšom termíne priamo do pokladne
obecného úradu. V prípade nezaplatenia dane, budeme postupovať podľa platných
predpisov a pristúpime k prípadnému exekúčnemu konaniu.
Zároveň prosíme majiteľov psov, ktorí do dnešného dňa neprihlásili (neodhlásili svojho
psa do evidencie) z evidencie, aby tak urobili v čo najkratšom termíne. Podľa zákona č.
282/2002 Z.z. evidencii podlieha každý pes držaný na území obce viac ako 90 dní.

OBECNÁ KNIŽNICA
Kniha - priateľ človeka. Toto príslovie platí bez ohľadu na dobu, v
ktorej žijeme a dobrým zvykom bývalo venovať v mesiaci marec
pozornosť knihe t.j. ponoriť sa do deja napísaného medzi riadkami,
pričom každý z nás si v mysli vytvára svoju vlastnú predstavu a vidí
vlastné obrazy,.na rozdiel od filmov v TV alebo v kine,.ktoré vidíme všetci rovnako.
V tejto súvislosti pripomíname, že od 1.12.2005 je občanom k dispozícii Obecná
knižnica v priestoroch bývalej pekárne, otvorená každý pondelok a štvrtok od 18.30 do
20.00 hodiny.
Správkyňa knižnice p. Katarína Luptáková rada privíta už zaregistrovaných, ale aj
nových členov, na ktorých čaká možnosť vypožičať si knihy zo širokej škály žánrov : poézia,
beletria, veda, slovníky, kuchárky, záhrada, cirkevná literatúra, cestopisy, detektívky,
dobrodružná literatúra, či literatúra pre deti a študujúcu mládež. Evidencia kníh je vedená v
PC, čo umožňuje rýchle zobrazenie databázy kníh. K dispozícii sú aj novo zakúpené knihy
a nájdete tu aj „trháky“ od Daniel Steelovej, či v súčasnosti obľúbeného Harryho Pottera.
Okrem zapožičania kníh poskytuje knižnica možnosť preštudovania si kníh na mieste,
bez možnosti vypožičania, z oblasti životopisov, folklóru, dejín, zdravovedy a encyklopédie.
V súčasnosti najviac knižnicu navštevujú čitatelia z radov detí, mládeže a dôchodcov,
avšak radi privítame občanov každého veku a vo väčšom počte.
V snahe umožniť každému čitateľovi zapožičať si knihu podľa výberu a záujmu bude v
knižnici zriadený výpožičný poriadok, podľa ktorého lehota na vrátenie bude 1 mesiac.
Touto cestou chceme vyzvať tých čitateľov, ktorí už dlhšiu dobu nevrátili vypožičané
knihy, aby tak urobili čo najskôr, prípadne nahlásili p. Luptákovej termín, v ktorom budú
knihy vrátené.
Ďakujeme za pozornosť a nezabudnite, že dvere knižnice sú pre každého otvorené.

PODKONICKÁ PÄTNÁSTKA A NAŠE DETI
Na 29.ročníku P15 sa zúčastnilo 5
domácich dospelých pretekárov. Na
jubilejnom 30. ročníku to bolo 10 dospelých a
11 detí.zo ZŠ a MŠ Podkonice.
Účasť detí na P 15 bola predovšetkým
zásluha pani učiteľky Mgr. Márie Cesnakovej,
ktorej sa vďaka vypracovaniu projektu
podarilo získať potrebné finančné prostriedky
na zakúpenie bežeckej výstroje.
Týmto však jej snaha nekončila. Veľa hodín v rámci telesnej výchovy a športového
krúžku strávila s deťmi na čerstvom vzduchu v našej prírode pri príprave na preteky.
A tak sa jej popri základoch stolného tenisu podarilo „oprášiť“ zabudnutý záujem o
bežecké lyžovanie a nadviazať na tradíciu detského bežeckého lyžovania v Podkoniciach,
za čo jej patrí úprimná vďaka.

O JUBILEU PO JUBILEU
Pri príležitosti jubilejného 30. ročníka
P15 som navštívila „nestorov“ týchto
pretekov p. Vladimíra Šípku a p. Ondreja
Turčana so želaním, aby sa s nami podelili o
svoje bohaté spomienky.
Kedy a ako vznikla myšlienka
zorganizovať takého podujatie v
Podkoniciach?
p. Šípka: V roku 1952 sme založili v
Podkoniciach televýchovnú organizáciu
SOKOL, ktorá bola v roku 1954 premenovaná na TATRAN. Pri jej zrode okrem mňa stáli p.
Šípka Ján, Barla Ján, Bobák Ján. Táto organizácia zastrešovala futbal, volejbal, turistiku a
lyžovanie. V začiatkoch mala približne 20 členov. V roku 1955 bol 1. ročník verejných
bežeckých pretekov za účasti asi 70 účastníkov. Štart aj cieľ bol na Ivančine. 1. ročník
bežeckých pretekov sa zúčastnili aj pretekári z Banskej Bystrice (neskôr lyžiarskej
verejnosti veľmi známi) p. Cisár a p. Medveď.
p. Turčan: Prvé 3 ročníky bežeckých pretekov boli neoficiálne. V roku 1962 sme
zakúpili putovný pohár a P15 pod záštitou banskobystrického týždenníka PRIEKOPNÍK sa
stala oficiálnym pretekom. V tomto období sme začali úzko spolupracovať s majstrom
športu p. Rudolfom Čillíkom z Kremnice - víťazom 1.ročníka P15 a najčastejším víťazom
P15.
Pri príležitosti 25. ročníka P15 v r.1986 na otázku „čo sa vám v obci Podkonice najviac
páčilo“ odpovedá takto: Obrovský elán organizátorov, ktorí sa nikdy nezľakli prekážok a
vždy dokázali pripraviť svoje preteky na vysokej úrovni. Nenechám si ujsť príležitosť a do
Podkoníc vždy rád zavítam. Je to podhorská obec so svojimi tradíciami, bohatým folklórom
a nádherným prírodným prostredím, ktoré zo srdca obdivujem. Náramne sa mi páčilo, že si
vybudovali aj náhradné trate, ktoré vždy dobre poslúžia, keď je v čase pretekov nedostatok
snehu v obci a v jej blízkom
okolí.
p.Turčan: Spolupráca s
p. Čilíkom bolo podnietiť
záujem o bežecké lyžovanie
v radoch mládeže. Naša
snaha bola „korunovaná“
úspechom, pretože bežecké
lyžovanie sa v Podkoniciach
popri zjazdovom a skokanskom lyžovaní ujalo a
„chytilo“ mladých za srdce.
p. Šípka: Hneď na
začiatku organizovania
pretekov sme si zreteľne
uvedomovali, že si musíme
vybudovať kvalitný
rozhodcovský zbor z vlast-

ných radov. Absolvovali sme školenia na 3. triedu, potom na 2. triedu a nakoniec na 1.
rozhodcovskú triedu. Takto fundovaný rozhodcovský zbor mal veľký vplyv na skĺbenie a
prepojenie s celým organizačným tímom preteku. V roku 1955 do roku 1964 som zastával
post riaditeľa P15 a Ján Barla bol dlhé roky hlavným rozhodcom, p. Stanislav Turčan
„časomeračom“ a p. Jozef Pikula „štartérom“. V organizačnom tíme samozrejme figurovali
p. V. Turčan ako dlhoročný predseda OV, p. Jozef Randa, p. Ján Šípka, p..Ing..Eduard
Homola a p..Ing..Ján Budaj.
Ako si spomínate na predchádzajúce ročníky P15?
p.Turčan: 28 ročníkov P15 sa konalo pravidelne v Podkoniciach na Brodku alebo na
Plešiach, 4-krát bola P15 na Donovaloch - Polianke, 13. ročník P15 sa konal na Kaliští a v r.
1989 (29.1.) na Štrbskom Plese. Spomínam si na jeden ročník P15, kde pretekalo 726
pretekárov..Vlani ich boli 98 a tento rok počet stúpol už na 198 pretekárov.
p. Šípka: P15 z roka na rok získala na mene a popularite. Naše bežecké trate si
odskúšali aj dnes „zahraniční“ bežci zo susedných Čiech. V r. 1970 pri príležitosti 15.
výročia od založenia lyžiarskeho oddielu Jaroslav Honcu ústredný tréner olympijského a
reprezentačného družstva bežcov z Dukly Liberec povedal: Trate v Podkoniciach sú
skutočne výborné. Zodpovedajú moderným požiadavkám rýchleho striedania terénnych
zmien (stúpanie, klesanie). Tým sa kladú stále náročnejšie požiadavky na technickú a
fyzickú zdatnosť pretekárov v priebehu preteku. Na Slovensku ich zaradím do silnej
štvorice Štrbské Pleso - Tatranská Lomnica (nové trate) - Podkonice - Sliač.
Vy p. Turčan ste sa okrem organizátorských povinností predsedu organizačného
výboru stihli venovať aj práci s deťmi pri trénovaní a organizovaní pretekov žiackej
ligy. Ako hodnotíte opätovný návrat detí do bielej stopy?
p.Turčan: Veľmi sa z toho teším. Bola radosť pozerať sa na bojovnosť a pretekárske
nadšenie malých športovcov. Prispôsobili sme im dĺžku tratí a ja verím, že v budúcom roku
budú už natoľko zdatní, že zvládnu predpísanú dĺžku tratí svojej kategórie.
Čo zaželáte organizátorom P15 do ďalších rokov?
p. Šípka: Aby prvoradú pozornosť venovali vytvoreniu kvalifikovaným rozhodcovským
funkcionárom a príprave
mládeže, aby naša mládež
žila v prírode a s prírodou sa
rozvíjala.
p.Turčan: Ešte viac
pretekárov, najmä z radov
mládeže Podkoníc a
funkcionárom, aby mali
veľký elán do ďalšieho
ročníka prípravy a zúročili
všetky doterajšie skúsenosti, aby P15 reprezentovala našu obec nielen v
Mikroregione pod Panským
Dielom, ale aj za jeho
hranicami.

PODKONICKÁ PÄTNÁSTKA - ZHODNOTENIE A VÝSLEDKY
Dňa 5. februára 2006 sa uskutočnil jubilejný 30. ročník Podkonickej pätnástky o cenu
týždenníka Roľnícke noviny. Tento jubilejný ročník usporiadala Obec Podkonice v
spolupráci s Mikroregionom pod Panským dielom. Pretekalo sa v trinástich kategóriách a z
celkového počtu 198 pretekárov ich prešlo cieľom Podkonickej pätnástky 165.
30. ročník poctil svojou návštevou dlhoročný spravodajca - novinár Podkonickej
pätnástky z redakcie Roľníckych novín p. Jozef Gallus. Všetci zainteresovaní ako aj známi
viedli s ním dlhé rozhovory, veď ubehlo veľa rokov ako bol naposledy. Ďalej nás navštívil.p.
Bohumil Urbánik šéfredaktor týždenníka Roľnícke noviny, riaditeľ vydavateľstva časopisu
Poľovníctvo a rybárstvo p. Fedor Mikovič, vedúca kancelárie predsedu VÚC Banskobystrického samosprávneho kraja p..Ing..Nová, ako aj všetci žijúci zakladatelia pätnástky.
Moje poďakovanie patrí v prvom rade sponzorom nášho preteku. Osobite hlavnému
sponzorovi a to stavebnej firme RANDA jej konateľovi p. Milanovi Randovi a ďalším
sponzorom ako: Týždenník Roľnícke noviny, firma NERA jej konateľovi p. Nenadovi
Rajšičovi, AMT spol. s r.o. konateľ p. Ing. Jozef Barla, Kópia Jamek p. Ing. Ján Chaban,
BaBulding p. Ing. Jaroslav Barla, firma PROX p. Ing. Ján Bobák, Spolok Podkoničan,
Poľnohospodárske družstvo Podkonice p. Ing. Soňa Portelekyová, firma Ortotech, Atelier
Turčan - projekčná kancelária, firma Geos Páleník, Roman Patráš a Obec Podkonice. Bez
týchto sponzorov by nebolo možné usporiadať tridsiaty ročník.
Poradie v jednotlivých kategóriách:
ZŠ Podkonice (1 km klasicky)
1. .Matej Slobodník (Podkonice)
2. .Lukáš Budaj (Podkonice)
3. .Kristína Vajdová (Podkonice)

Mladší dorastenci (5 km klasicky)
1. .Jaroslav Batroš (ŠKP Štrbské Pleso)
2. .Martin Oravec (Lipt. Mikuláš)
3. .bez umiestnenia

Mladšie žiačky (2 km klasicky)
1. .Nina Halačová (LO Hnilec)
2. .Laura Zárubová (Lipt. Mikuláš)
3. .Dominika Lešková (Ml..Biele Vody)

Staršie dorastenky (5 km klasicky)
1. .Alexandra Jančeková (MŠK Lipt. Hrádok)
2. .Lucia Klimková (MKL Kremnica)
3. .Michaela Halačová (MKL Kremnica)

Mladší žiaci (2 km klasicky)
1. .Marek Matuška (KL Nováky)
2. .Igor Klamár (Lipt. Mikuláš)
3.. Marcel Putnocký (Ml..Biele Vody)

Starší dorastenci (10 km klasicky)
1. .Peter Mlynár (TJ Vysoké Tatry)
2. .Matúš Trnka (ŠKP B. Bystrica)
3. .Martin Faix (TJ Vysoké Tatry)

Staršie žiačky (3 km klasicky)
1. .Patrícia Bartolenová (KL Nováky)
2. .Lenka Ďurtová (KL Nováky)
3. .Hancková Martina (KL Nováky)

Ženy 1, ročník 1976 a ml. (5 km kl.)
1. .Katarína Johansen (ŠKP Štrbské Pleso)
2. .Lenka Plchová (KBL Jasná Lipt. Mikuláš)
3. .Katarína Hrivnáková (KL Nováky)

Starší žiaci (4 km klasicky)
1. .Peter Iľanovský (Lipt. Mikuláš)
2. .Oliver Plachý (KL Nováky)
3.. Dušan Gregor (Lipt. Mikuláš)

Ženy 2, ročník 1975 a st. (5 km kl.)
1. .Miroslava Kuchárová (Ml. Biele Vody)
2. .Anna Kostúrová (Podkonice)
3. .Katarína Hošalová (Podkonice)

Mladšie dorastenky (4 km klasicky)
1. .Sandra Magdošková (ŠKP B. Bystrica)
2. .Katarína Krišicová (ŠKP B. Bystrica)
3. .bez umiestnenia

Muži-juniori (15 km klasicky)
1.. Stanislav Holienčík (ŠKP Štrbské Pleso)
2. .Ján Holiga (KBL Martin)
3. .Peter Žiška (MŠK Lipt. Hrádok)

Veteráni 1, ročník 1951-1965 (10 km kl.)
1. .Milan Libo (ŠKL Vyhne)
2. .Ľubomír Hrmo (Firma Randa)
3. .Jozef Slama (SAD B. Bystrica)

Veteráni 2, ročník 1950 a st. (10 km kl.)
1. .Pavol Babjak (KRŠ B. Bystrica)
2. .Ladislav Longauer (Partizán B. Bystrica)
3. .Ján Holiga st. (KBL Martin)

Preteku za zúčastnilo aj 10 pretekárov z Podkoníc, ako aj
11-ti žiaci zo základnej školy boli všetci odmenení peknými
cenami. Najlepší čas z Podkoničanov mal Ľuboš Hošala (foto),
ktorý obsadil 10. miesto v hlavnej kategórii. Na štarte sa objavil
aj hlavný sponzor Milan Randa v kategórii veteráni 1.
Záverom sa chcem poďakovať všetkým členom
organizačného výboru jubilejného 30. ročníka Podkonickej
pätnástky, ako aj všetkým zainteresovaným za pomoc na
príprave a realizácii týchto pretekov.
Jozef Jamrich, predseda org. výboru
PRETEKY V OBROVSKOM SLALOME
V sobotu 11.februára sa v lyžiarskom stredisku Pleše uskutočnili preteky v obrovskom
slalome. Počasie opäť nesklamalo a pritiahlo na svah 70 pretekárov z Podkoníc a blízkeho
okolia, ktorí súťažili v šiestich vekových kategóriách. Podobne ako vlani si hlavnú cenu putovný pohár vlekárov za najlepšie dosiahnutý čas odniesol Tomáš Kmeť.
Poradie v jednotlivých kategóriách:
Dorast (deti)
1. Ondrej Očenáš
2. Kristínka Bobáková
3. Dominika Bobáková

Ženy nad 35 rokov
1. Katarína Hošalová
2. Zdenka Lachmanová
3. Ľubica Homolová

Muži od 36 do 50 rokov
1. Igor Bobák
2. Jozef Turčan
3. Ján Bobák

Ženy do 35 rokov
1. Zuzana Bobáková
2. Janka Turčanová
3. Beáta Slobodníková

Muži do 35 rokov
1. Tomáš Kmeť
2. Oliver Očenáš
3. Jozef.Slobodník

Muži od 51 do 65 rokov
1.. Ivan Očenáš
2. Dušan Homola
3. Miloš Kmeť

STOLNO-TENISOVÝ TURNAJ
Dňa 11. marca 2006 (sobota) usporiada Obecný úrad v spolupráci so Stolno-tenisový
oddielom v Podkoniciach tradičný stolno-tenisový turnaj neregistrovaných hráčov. Súťažiť
budú ženy aj muži v troch vekových kategóriách: do 30 rokov, 30-50 rokov a 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.

