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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA.
V Bratislave sa 17. 18. mája zišiel XVI. Snem „Združenia miest sa obcí Slovenska“
(ďalej ZMOS). Členom združenia je i naša obec. Na sneme bolo delegovaných 664
delegátov, medzi nimi aj ja ako starosta, ktorí zastupovali 2751 členských sídiel z 56
regionálnych združení z celého Slovenska.
Medzi hlavnými témami dominovala fiškálna decentralizácia, financovanie
preneseného výkonu štátnej správy, priority samosprávy v budúcom volebnom období a
informatizácia samosprávy. Snemu sa zúčastnili i traja najvyšší ústavní činitelia, členovia
vlády a parlamentu. Bola to posledná príležitosť na stretnutie predstaviteľov samosprávy a
vlády v tomto zložení.
O tri týždne sa uskutočnia voľby do Národnej rady SR a v závere roka komunálne voľby.
Oboje prinášajú nové zámery, zmeny a vzťahy.
Potešila ma informácia predsedu vlády o vrátení doplatku kompenzácie za majetok
miest a obcí vložený do oblasti energetiky vo výške 25%, čo predstavuje pre našu obec
187.937 Sk. Kriticky bolo v diskusii poukázané na zbytočné byrokratizovanie pri podávaní
rôznych projektov. Toľko zo snemu ZMOS.
Ďalej chcem vysvetliť a poukázať na niektoré problémy v našej obci. Jedná sa hlavne o
kanalizačnú sieť. V poslednom období dochádza k upchávaniu prierezu na niektorých
miestach v obci. Minimálne raz do roka sa upcháva potrubie vedľa bytovky pri družstve. V
tomto úseku sa rýchlo odstráni upchatie použitím tzv. krta. Príčina je v zlom spáde
kanalizácie. S viac problematickým upchávaním kanalizačného potrubia, t.j. niekoľkokrát
do roka, sa stretávame pri firme NERA ( pri futbalovom ihrisku). Hlavne pri búrkach
dochádza k vytlačeniu kanalizačnej vody cez šachty von, čo je nepríjemné pre okolitých
obyvateľov. Práve v týchto dňoch bola zavedená kamera do potrubia a bolo zistené
upchatie potrubia spriečením predmetu, čiže je len malý prierez voľný pre kanalizačnú
vodu. Nie je možné dostupnou technikou (krtom) tento predmet (upchatie) odstrániť,
nakoľko vzdialenosť šácht predstavuje cca 100 m. Riešenie je možné vybudovaním novej
šachty, čím sa skráti vzdialenosť pre vyčistenie potrubia. Zo strany StVS a.s. Banská
Bystrica je prísľub vybudovania šachty čo v najkratšom termíne.
Taktiež je potrebné vyčistiť niektoré kanalizačné koše.
...pokračovanie na 2.strane
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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
...pokračovanie z 1. strany
Ďalej som nebol spokojný s prístupom prác pri likvidácii septika obce. Ťahalo sa to
pomerne dlho. Septik je konečne vyčistený a hygienicky ošetrený. Bude slúžiť ako požiarna
nádrž, resp. ako zásobáreň úžitkovej vody, na polievanie futbalového ihriska. Potrebné je
už len napojiť prítok vody z potoka.
Údržbu kanalizačnej siete a bývalého septika má (mala) v rámci svojej správy na
starosti akciová spoločnosť Stredoslovenské vodárne a kanalizácie Banská Bystrica.
Snahou Obecného úradu je poukazovať na všetky tieto problémy s cieľom ich
vyriešenia v čo najkratšom čase, no nie vždy sa to podarí tak rýchlo, ako by sme si to
predstavovali.

Jozef Jamrich
starosta obce

PODUJATIA
PROGRAM NAJBLIŽŠÍCH PODUJATÍ
3. jún

Turičný jarmok (Slovenská Ľupča)

9.jún

Športové hry zamestnancov "Vodární" (ihrisko Brodok - Podkonice)

10.jún

Kutliarsky deň (Selce)

13.jún

Olympiáda málotriednych škôl (ihrisko Brodok - Podkonice)

17.jún

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Zasadačka Obecného úradu v Podkoniciach
(7.00 - 22.00 hod.)

18. jún

Deň detí - Rozprávkový les
(ihrisko Brodok a okolie - začiatok o 13.00 hod.)

24.jún

Ukončenie 5. sezóny TRAPASu v malom futbale
(ihrisko Brodok - Podkonice)

25.jún

Svätá omša pri Kaplnke Božského srdca (začiatok o 10.30 hod.)

2.júl

Svätá omša na Kaliští (začiatok o 11.00 hod.)
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
ZÁVER ŠKOLSKÉHO ROKA
Milí rodičia, spoluobčania,
blíži sa koniec školského roka, pre nás,
školských pracovníkov je to náročné obdobie
výletov, uzatvárania známok i hodnotenia
celého školského roka. Myslím si, že takou
spätnou väzbou pre Vás rodičov sú výsledky a
aktivity Vašich detí, spomienky na spoločné
prežité chvíle v škole i na mimoškolských
podujatiach.
V súčasnosti sa naše deti zdokonaľujú na
plaveckom výcviku, ktorý bude trvať do 5.júna 2006. Z týchto dôvodov oslávime školský
Deň detí neskôr, 8. júna, návštevou divadelného predstavenia v BDnR v Banskej Bystrici
spojenou s exkurziou a príjemným strávením voľného času hrami pri zrmzline v parku.
Veľmi radi sa zúčastníme aj osláv MDD v Podkoniciach, ktoré organizujú hasiči.
Chceli by sme sa touto cestou poďakovať všetkým sponzorom Nera Rajšič, firma
Randa, PD v Podkoniciach, rodičom, bývalým žiakom, priateľom školy, Obecnému úradu,
pracovníkom ZŠ s MŠ za pomoc pri.organizovaní III. Olympijských hier málotriednych škôl
13. júna v dopoludňajších hodinách. Bez ich pomoci by III. OH nebolo možné zrealizovať.
Pomoc prisľúbili aj Centrum voľného času Junior a Atletický zväz v Banskej Bystrici.
V termíne od 20. do 22. 6. plánujeme školský výlet kombinovanou dopravou autobus
vlak do Zvolena na Pustý hrad, zvolenský zámok, centrum mesta Zvolen a cestou späť by
sme sa chceli ísť okúpať na kúpalisko v Sliači. Uvidíme, čo nám dovolí počasie.
Boli by sme veľmi radi, keby sa k nám pridali aj rodičia a svojou účasťou nás poctili aj na
najbližších cyklotúrach počas prvých dvoch júnových víkendových dní.
A celkom na záver našich školských akcií Vám ponúkame možnosť pobytu pri mori od
10. do 16. júla 2006..(Bližšie info nájdete na nasledujúcej strane).
Dovolím si Vám pripomenúť našu školskú stránku na www.podkonice.sk, kde
ponúkame naše služby, prenájom jedálne, telocvične, využitie počítačovej miestnosti a
priestorov školy.
Touto cestou sa obraciam na všetkých, najmä mladých ľudí, ktorí si chcete privyrobiť,
radi pracujete s deťmi a zvládli by ste prácu vedúceho počítačového krúžku, aby ste nám
pomohli obsadiť miesto po Ing. J. Kostúrovi od 1. 9. 2006.
Dovoľte mi, vážení spoluobčania, aby som Vám spolu s blížiacim sa koncom školského
roka 2005/2006 zaželala, aby ste
spolu so svojimi deťmi prežili krásne
letné prázdniny plné zdravia, šťastia a
osobnej pohody.
Veľká a úprimná vďaka všetkým,
ktorí rôznym spôsobom pomáhali a
pomáhajú našej škole.
Mgr. Vladimíra Turčanová
a kolektív ZŠ s MŠ
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
RODINNÁ DOVOLENKA
ZŠ s MŠ Podkonice a Centrum voľného času ponúka rodinnú dovolenku pre letné
prázdniny.
Miesto konania: JADRANOVO - CHORVÁTSKO
POČET VOĽNÝCH MIEST: 20 osôb
UBYTOVANIE: 2-4 lôžkové izby
REKREAČNÉ
ZARIADENIE: ubytovacia časť, spoločenské priestory, stolný tenis
STRAVOVANIE: je zabezpečené priamo v RZ 5-krát denne s nápojmi
PROGRAM: kúpanie, turistika, záujmové krúžky (športový, výtvarnícky, dramatický,
jazykový, tanečný...), fakultatívny zájazd, zábavno-súťažné večery, letná olympiáda,
diskotéky, karneval, nočná hra, celodenná hra.
TERMÍN KONANIA: 10.-16. JÚL 2006
CENA POBYTU NA 7 DNÍ: 4 590 Sk (dieťa) / 4 900 Sk (dospelý)
CENA ZAHŔŇA: ubytovanie, 5-krát denne strava a nápoje, poistenie, využitie
športových ihrísk, celodenný zájazd (PLAVBA LOĎOU), kvalifikovaných vedúcich,
zdravotnú starostlivosť
Bližšie informácie Vám poskytne Mgr. Vladimíra Turčanová na tel. čísle: 0915 988 100.
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POLNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO

PD
PODKONICE

AKO VYSPORIADAŤ POZEMKY PO NEZNÁMYCH VLASTNÍKOCH
Od roku 1996 sa v jednotlivých katastrálnych územiach postupne zostavujú registre
obnovenej evidencie pozemkov známe pod skratkou ROEP. Tam, kde sú už zostavené,
obsahujú aj mená nezistených vlastníkov. Zatiaľ ide o takmer milión vlastníkov, ktorých
pôda v budúcom roku v septembri prejde do vlastníctva štátu a po roku do vlastníctva obcí a
miest, pokiaľ sa o ňu neprihlásia. Ide o tých, ktorých vlastníctvo bolo doteraz zaevidované
len v pozemkovej knihe, do ktorej sa v minulosti zapisovalo len meno vlastníka, bez adresy
a dátumu narodenia alebo rodného čísla.
Ako majú osoby uvedené v zozname postupovať, aby na budúci rok v septembri
neprišli o svoj majetok alebo o majetok po svojich rodičoch či prarodičoch?
Ako postupuje žijúci vlastník...
Pokiaľ je v zozname vlastník, ktorý ešte žije, treba doplniť chýbajúce údaje. Oznámiť
aktuálnu adresu trvalého bydliska, ako aj rodné číslo na príslušnej správe katastra podľa
miesta, kde sa pozemok nachádza. Najlepšie je tak urobiť osobne a preukázať sa
občianskym preukazom alebo iným osobným dokladom, upozorňuje Peter Vojtko,
podpredseda Úradu geodézie,.kartografie a katastra SR.
Ak osoba na zozname už nežije...
V zoznamoch je množstvo osôb, ktoré už nežijú. V takom prípade je dôležité, či po
takom vlastníkovi a zároveň aj k pozemku, ktorý sa na zozname nachádza, majú už jeho
dediči dedičstvo prejednané a vydané aj dedičské rozhodnutie. Dedičské rozhodnutie
doručia na príslušnú správu katastra podľa miesta, kde sa pozemok nachádza, pokiaľ tam
doteraz doručené nebolo, upozorňuje Vojtko. Treba sa však v každom prípade o tom na
správe katastra presvedčiť a dbať o to, aby boli oznámené vždy aktuálne údaje o mene,
trvalom bydlisku, rodnom čísle a dátume narodenia súčasného vlastníka.
Ak pozemok nebol predmetom dedičstva...
V prípadoch, keď pozemok ešte nebol predmetom dedičského konania, dedičia
urýchlene požiadajú na okresnom súde v mieste posledného trvalého bydliska vlastníka
označeného na zozname zosnulého poručiteľa o dodatočné prejednanie dedičstva. Na
správe katastra oznámia, že po nezistenom vlastníkovi sa začalo dedičské konanie.
Tam, kde zatiaľ nie je ROEP...
Treba však upozorniť, že ľudia ak si chcú dať vlastníctvo k pôde do poriadku, nemusia
čakať na zostavovanie registrov (ROEP). Sú totiž územia, kde sa register obnovenej
evidencie pozemkov bude zostavovať, povedzme, o päť rokov. Môžu konať sami, ak vedia,
že v katastri nie sú údaje o ich pozemkoch kompletné a aktuálne.
prevzaté zo "Spravodajcu Mestského úradu v B.Bystrici"
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KULTÚRA
PODKONICKÝ FOLKLÓR POD TATRAMI
V nedeľu 28.mája v čase, keď mnohí z nás
vstávali a „riadili sa do kostola“ 14 členov
folklórneho súboru „Vysoká“ pod vedením
Jozefa Kostúra sedelo v autobuse so svojimi
starostlivo vyukladanými krojmi, pripravení
dôstojne reprezentovať svoju obec.
Cieľ bol už dávno jasný - Múzeum liptovskej
dediny - Pribylina.
Autobus napriek dažďovým kvapkám rýchlo
odkrajoval metre „asfaltového hada“. Na miesto činu sme dorazili krátko pred pol desiatou.
A potom sa to začalo: prezliekanie, maľovanie, česanie, obúvanie, šnurovanie, kým sme
všetkých videli „v plnej paráde“.
Program ovčiarskej nedele - Ovenálie v Pribyline začal krojovým sprievodom
pozvaných hostí z Podkoníc, Priechodu a Očovej. Prítomných divákov privítala riaditeľka
skanzenu - p. Zuskinová. Potom p. profesor Podolák priblížil históriu a vývoj ovčiarstva na
Slovensku a poďakoval všetkým „ovčiarom“ za ich náročnú, no užitočnú prácu. Po jeho
slovách už javisko patrilo účinkujúcim. Salašnícke zvyky v regióne okolo Banskej Bystrice
otvorila folklórna skupina z Podkoníc.
Plieskaním biča, pokrikmi na gazdu „vyháňaj“ sa začal náš program, ktorý zachytával
zvyky pri vyháňaní oviec. O chvíľu sme sa presunuli na salaš. V pozadí kolibka, na stojane
visia žltučké oštiepky, na „bíne“ rozložená všetka „redika“ - salašnícky riad od „výmyslu
sveta“, ktorý špeciálne na túto príležitosť zhotovil majster debnár p. Ladislav Slobodník,
ktorého výrobky sa stanú trvalou súčasťou salašníckej expozície.
Vľavo na scéne strunga. Začína sa pôdoj oviec a pri ňom rozhovor medzi bačom a
valachom v podkonickom nárečí. Pred očami návštevníkov sa odvíja postup pri spracovaní
ovčieho mlieka, pôdoj, cedenie, zakľaganie... a už bača ťahá v plienočke bielučkú hrudu
syra. Rozkrája ju, posolí a na najväčšej lyžici akú v kolibe má pošle „pouvaláška“ pouctiť
hostí ovčím syrom. Robota na salaši je popretkávaná spevmi a sólami chlapov, hrou na
gajdy a fujaru,.žartovnými dialógmi a vtipnými príhodami z dediny.
Za „svojimi“ chlapmi prichádzajú s „proviantom“ ženy a tiež so želaním, aby sa ich hlas
„bačovi zaľúbil“. Pastiersky motív a nápev sprevádza celé naše vystúpenie. „Strapáň sa
pominie,.nôta nezahynie...“
V dopoludňajšej časti kultúrneho bloku vystúpili aj ďalšie folklórne skupiny z Priechodu
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KULTÚRA
a Očovej.
Aká by to bola ovčiarska nedeľa bez jahňacieho gulášu, na ktorom si všetci účinkujúci v
„Humne“ po vystúpení pochutnávali.
Nám, ktorí sme tú „krásu nevídanú“ videli na vlastné oči, táto nedeľa pomohla hlbšie
precítiť a prežiť slovenské a podkonické korene. A mne sa na jazyk tlačili slová: „Dedičstvo
otcov zachovaj nám ó, Pane!“
-mt-

Folklórna skupina "Vysoká" z Podkoníc

SPOLOCENSKÁ KRONIKA
NARODENÉ DETI

Martin Čunderlík (č.d. 315)

GRATULUJEME K VÝROCIU
55. rokov

65. rokov

Róbert Kostúr (č.d. 213)

František Slobodník (č.d. 278)
Štefan Čeman (č.d. 120)

Všetkým maturantom
a čerstvým držiteľom vysokoškolských diplomov
gratulujeme k úspešnému ukončeniu štúdia!
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ROZHOVOR S ...
ROZHOVOROM S RICHARDOM ČANAKYM
Poslednú aprílovú nedeľu sa v našom
kostole sv. Martina zišlo mnoho spevákov a
hudobníkov, ktorí chceli spoločne chváliť Pána
Boha tým, čo ich naozaj baví a napĺňa - svojim
spevom a hudbou. Na úvod sa predstavil
detský zbor z Priechodu, zaspievali „Mladí z
Brusna a potom sa predstavili naši domáci „...a
3 bodky“. Pre všetkých, ktorí boli prítomní
priamo v našom chráme, ale aj pre tých,
Detský zbor (Priechod)
ktorým neostal čas, aby tam s nami boli
prítomní prinášame rozhovor s hlavným hosťom tohto nedeľného popoludnia - Richardom
Čanakym.
Richard, ty sám si vyrastal v kresťanskej rodine? Ako si prežíval vieru ako dieťa?
Nie, nevyrastal som v kresťanskej rodine a moji rodičia nechodili do kostola, ani neboli
veriaci. Moje kontakty s náboženstvom boli skrze rodinu. Teta, babka a pod. Ako dieťa som
to vnímal úplne normálne. Vlastne som sa tým vôbec nezaoberal. A keď sa povedalo „ide sa
do kostola“ šiel som tiež. O nejakej viere a vzťahu s Bohom sa u mňa nedalo vtedy hovoriť.
Ako Teba osobne oslovila sviatosť dospelého kresťana - birmovka?
Birmovku som absolvoval, až keď som bol dospelý. Bola to krásna udalosť. Ducha
Božieho som však zažil prvýkrát pred birmovkou. Birmovku som prežil ako verejný akt toho,
pre čo som bol rozhodnutý vnútorne. Chcel som všetkým dať verejne najavo, že to s
Ježišom myslím vážne.
Kedy si sa ty osobne stretol s Pánom Bohom?
Bolo to začiatkom roku 1994, tuším vo februári. Bola to jasná výzva a moja jasná
odpoveď. Priateľ mi svedčil o Ježišovi a mňa to veľmi zasiahlo. Chcel som ho spoznať a tak
som sa rozhodol,.že svoj život.zverím do rúk Bohu. A trvá to dodnes.
Ako a kedy si zistil,
čo je Božia vôľa?
(kňazstvo, alebo
manželstvo)
Boh mi ukázal, že
rozhodnutie je na mne.
Zaoberal som sa tým. Cítil
som slobodu sa
rozhodnúť. Videl som, že
ak sa rozhodnem pre
kňazstvo, Boh bude so
mnou. Ak pre manželstvo,
neopustí . ma. . A slovo
dodržal :-)
Richard Čanaky
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ROZHOVOR S ...

Richard so skupinou

Prečo práve spevom a
koncertmi hlásaš evanjelium?
Napĺňa Ťa to a máš na to čas?
Čo robíš v civilnom živote?
Pracujem v Slovenskom
rozhlase ako hudobný
dramaturg. Pracujem s hudbou
stále. V práci aj doma. Mám
kresťanské nahrávacie štúdio na
podporu kresťanských skupín,
takže roboty je dosť. No koncerty
sú službou, ktorá ma napĺňa
priamo v „teréne“ Tam môžem
vidieť Boha v akcii :-) Je na mne,
aby som hospodáril s časom a
rozdelil ho podľa priorít.

Ako sa Ti tu v Podkoniciach páčilo a zavítaš k nám ešte niekedy?
Prídem rád, ak bude záujem. Váš kraj je nádherný a príroda je živým dôkazom Boha.
Boh je pôvodcom života a okrem človeka je najviac živých tvorov v prírode. Nechápem,
ako niekto už len pri pohľade na prírodu môže zostať ateistom. Sme radi, že ste nás pozvali,
a keď sa to niekedy zopakuje, bude nám cťou.
Za rozhovor ďakuje rodina Jamrichová
Foto: Peter Kočík

Mladí z Brusna

...a 3 bodky (Podkonice)
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FARSKÉ OZNAMY
12. 6. 2006 - 18. 6. 2006
19.00 - féria

5. 6. 2006 - 11. 6. 2006
19.00 - Sv. Bonifáca, biskupa a muč.
+ Juraj Barla

5.6.

12.6.

19.00 - Sv. Norberta, biskupa
+ Peter Kostúr, rodičia a dcéra Edita

6.6.

+ Mária a Michal Bobák
19.00 - Sv. Antona Paduánskeho
+ Matúš Burian

13.6.

7.00 - féria
+ Martin

7.6.

19.00 - féria
+ Boris Šípka

8.6.

19.00 - féria
+ Martin, Emília
a st. rodičia Šajbanovci a Flaškovci
16.00 - féria

9.6.

10.6.

11.6.

Za novomanželov
10. nedeľa v Cezročnom období
8.00 + Ján Styk, 1. výročie
10.30 Za farnosť

7.00 - féria
14.6.

NAJSV. KRISTOVHO TELA A KRVI
8.00
18.00 + Emília a Anton Randa,
rodičia a Jozefína
15.6. Za farnosť
19.00 - féria

7.00 - féria
17.6.

18.6.

26. 6. 2006 - 2. 7. 2006
19. 00 - féria
26.6.

19.00 - féria
20.6.

+ z rodiny Barlovej

27.6.

7.00 - Sv. Alojza Gonzágu
21.6.

+ Janka Kostúrová, matka a Michal
19.00 - féria

22.6.

+ Helena, Valentín a st. rodičia
19.00 - NAJSV. SRDCA JEŽIŠOVHO

23.6.

Za Božiu pomoc pre rodinu Barlovú

Na úmysel celebranta
11. nedeľa v Cezročnom období
8.00 + Stanislav Stanko, 15. výročie
10.30 Za farnosť
Upratovanie kostola: Jolana Krajčiová

19. 6. 2006 - 25. 6. 2006
19.00 - Sv. Romualda, opáta
+ Margita a Matúš Drak

+ Anton a z rodiny

16.6.

Upratovanie kostola: Jozefa Barlová

19.6.

+ Milan Vráb a rodičia

28.6.

+ Anna a Andrej Gregorčok
19.00 - féria
+ Mária a Martin Kostúrik,
ich rodičia a deti
7.00 - Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka
Za Božiu pomoc pre rodiny

SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV
8.00
19.00 Za Božiu pomoc pre rod.
29.6. Za farnosť Kukučkovcov a Kretíkovcov
19.00 - féria
+ Drahoslav

30.6.

7.00 - Narodenie sv. Jána Krstiteľa
24.6.

25.6.

+ Margita Balková
12. nedeľa v Cezročnom období
8.00 - Poďakovanie za 70 rokov života
10.30 Za farnosť (pri Kaplnke)

Upratovanie kostola: Mária Nemčoková

16.00 - féria
Za novomanželov

1.7.

2.7.

13. nedeľa v Cezročnom období
8.00 + Irena a Ján Stanko
11.00 Za farnosť (na Kaliští)

Upratovanie kostola: Eleonóra Bitnerová

Zmena Farských oznamov vyhradená !
PODKONICKÝ Spravodaj

Jún 2006
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