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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA,
je po čase dovoleniek, ako aj po prázdninách. Verím, že ste načerpali všetci nové sily a
tešíme sa na svoju prácu či školu.
Osobite chcem popriať do nového školského roku 2006/2007 veľa odvahy a chuti
celému pedagogickému kolektívu, pracovníkom školy, žiakom, ale hlavne našim
prváčikom ako aj ich rodičom.
Chcem Vás v prvom rade informovať o vysielaní televízneho signálu resp. o pridelení
frekvencie pre našu obec, nakoľko som Vám dlžný túto informáciu z minulého spravodaja.
Boli uskutočnené dve rokovania a to s Ing. Miroslavom Bobákom, ktorý bol na porade
29.6.2006 v Podkoniciach v kultúrnom dome, a s Ing. Podmanickým, ktorý zastupuje Fy.
ASNET Žilina, ktorá má namontované zariadenie na vysielanie signálu na našej základnej
škole.
Stav je nasledovný: -Ing. Bobák ponúka digitálne riešenie v cene 800 tis. Sk ako
investíciu. K tomu si každá domácnosť musí dokúpiť tzv. set-box v cene 2.500 Sk. Celkove
10 programov v digitálnej kvalite. Súhlas na pridelenie frekvencie zatiaľ nemá.
-Ing. Podmanický, resp. Fy. ASNET Žilina ponúka kombináciu analógového a
digitálneho vysielania v cene 750 - 800 tis. Sk. Taktiež je potrebné si zakúpiť set-box v cene
2.500,- Sk. Tiež pridelenie frekvencie nemá.
Vzhľadom na tieto skutočnosti som kontaktoval Telekomunikačný úrad v Bratislave,
konkrétne p. riaditeľa Mizeru, ktorý prideľuje frekvencie. Vyjadril sa nasledovne: Obec
Podkonice evidujeme od marca 2006 na pridelenie frekvencie. Nakoľko dochádzalo k
rušeniu frekvencií v rámci Slovenska, nebolo možné ich skôr odsúhlasiť. Pre Vašu obec
bude pridelená frekvencia resp. pre žiadateľov ako Ing. Bobák a Ing. Podmanický (ASNET
Žilina) po skrátenom výberovom konaní do 20. septembra 2006, s tým že súhlas na
prevádzkovanie dostanú len do konca roku 2007, čo ma zarazilo.
Na základe tejto informácie som zvolal na 31.augusta 2006 mimoriadne zastupiteľstvo,
za účelom aj iných problémov, ktoré rozhodlo nasledovne:
Obecné zastupiteľstvo neschválilo uvedenú investíciu vo výške 800 tis. Sk, vzhľadom
na krátku dobu používania t.j. do konca roku 2007, a taktiež preto, že v našej obci je už veľa
namontovaných DIGI systémov.
Ďakujem všetkým občanom za trpezlivosť, žiaľ i cez veľkú snahu zo strany obecného .
...pokračovanie na 2.strane
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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
. úradu sa toto dielo nepodarilo zrealizovať. Vyzývam ešte všetkých tých, ktorí si neboli
vyzdvihnúť finančný vklad vo výške 2.500,- Sk, že si ho môžu prísť prevziať do pokladne
obecného úradu kedykoľvek cez úradné hodiny.
Ďalej Vás chcem upozorniť, že pri poslednom zbere KUKA nádob, čiže pri vývoze
komunálneho odpadu nezobrali dve či tri KUKA nádoby. Je potrebné tieto nádoby pripraviť
v deň vývozu na viditeľné miesto t.j. priblížiť ich ku okraju cesty. Nemôžu byť schované za
el. stĺpom alebo za plotom, lebo ich obsluha nemusí vidieť.
Chcem Vás tiež informovať o POŠTE-PARTNER, kde dochádza k personálnym
zmenám, ako aj k zmene otváracích hodín, a tiež k spojeniu drogérie a Pošty PARTNER do
bývalých priestorov pošty. Z Pošty PARTNER odchádza p. Anna Slobodníková zo
zdravotných dôvodov a kombináciu drogéria - Pošta PARTNER bude vykonávať p. Alena
Očenášová od 1. septembra 2006.
Zároveň chcem poďakovať p. Anne Slobodníkovej za služby na Pošte PARTNER, ako
aj Vám všetkým za trpezlivosť pri rekonštrukcii Pošty Partner.
Jozef Jamrich
starosta obce

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
1) DROGÉRIA - POŠTA PARTNER
Otváracie hodiny DROGÉRIA - Pošta PARTNER
Pondelok - piatok
Sobota (len drogéria)

800 - 1100
800 - 1100

1430 - 1600

2) NÁZVY ULÍC
Prosíme občanov, aby pri úradnom a písomnom styku neuvádzali názvy ulíc (Hôrka,
Nová ulica, Hlavná cesta a pod.), nakoľko sme z Okresného riaditeľstva policajného zboru
v Banskej Bystrici boli na túto skutočnosť upozornení, pretože naša obec má v evidencii iba
súpisné čísla domov a nie názvy ulíc.
3) COOP JEDNOTA
Vážení občania, dozorný výbor COOP JEDNOTA v Podkoniciach Vám oznamuje, že pri
vchode do budovy obecného úradu je nainštalovaná poštová schránka s označením
„JEDNOTA“.
Do poštovej schránky môžete vhadzovať námety a pripomienky k prevádzkovaniu
predajne potravín, ako aj celej budovy COOP JEDNOTA Podkonice.
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
MILÍ ŽIACI, RODIČIA A PRIATELIA ŠKOLY,
je tu opäť začiatok školského roka čas
prvého zvonenia po prázdninách, čas
otvárania dverí, či novej kapitoly, alebo
narodenie času...
Začiatky sú príležitosťou prehodnotiť
staré skúsenosti a zamyslieť sa nad tým, ako
ísť ďalej. Je to čas nabíjania energiou, chuťou
a nádejou urobiť niečo lepšie a viac v tomto
novom školskom roku.
Vitajte teda v škole, žiaci a na otázku čo
Vás tu čaká, odpoviem jednoducho dar. Dar,
ktorý Vám každoročne pripravujú Vaši
pedagógovia. Je to predovšetkým
vzdelávanie. Už dávno múdri ľudia povedali,
že múdrosť je a zostane najsilnejšou zbraňou
v zápase o trvalé hodnoty. S vedomosťami
Vám teda do daru ponúkame aj podnety pre
zmysluplný život, správny prístup k prekonávaniu prekážok, podporu Vašej vytrvalosti.
No najviac nás poteší, ak pochopíte, že sa z Vás snažíme vychovávať osobnosti, ktoré
sú slobodné a súčasne zodpovedné. Osobnosti, ktoré vedia spolupracovať, sú otvorené ku
chybám, vedia čo znamená vzájomné ocenenie, tolerantnosť, hrdosť, láska.
Každý človek má v sebe niečo hodnotné a pekné. Meradlom týchto danností nie je len
známka v škole. Veď šťastie človeka, to hlboké a skutočné šťastie spočíva v blízkosti s
druhými ľuďmi, ktorí potrebujú nás a ktorých nemenej potrebujeme my.
Škola teraz dostáva tiež krásny dar - sú to jej noví žiaci, prváci. Niektorí s radosťou, iní s
malou dušičkou kráčali do veľkej školy. Ktovie, či väčšie obavy nemajú teraz tatko s
maminou? Netreba sa báť! Veď škola nie je našim prvákom celkom neznáma. Mnohí jú
navštevovali ako sused dobrého suseda, boli u nás na zápise a na všelijakých zaujímavých
podujatiach. Zo škôlky to bolo len na skok. Teraz sa však začína vážna práca. Veríme, že
všetko spolu dobre zvládneme.
Mgr. Vladimíra Turčanová, riaditeľka ZŠ s MŠ

ŠKOLA ĎAKUJE
Nášmu zriaďovateľovi - obecnému úradu (starostovi a obecnému zastupiteľstvu) a
rodičom sme veľmi vďační za zveľadenie areálu a relaxačných priestorov školy rôznymi
opravami, úpravami; dokončenie rekonštrukcie strechy nad telocvičňou, oprava
bleskozvodov a odtokových rúr, zabudovanie teplovzdušnej techniky do priestov
telocvične za účelom úspory energie, revíziu elektrospotrebičov, bleskozvodov, BOZP a
CO školenie pracovníkov, vymaľovanie zborovne, kuchyne, prestavovanie nábytku,
inováciu učební a učebných pomôcok, preriedenie a zostrihanie stromčekov.
Mgr. Vladimíra Turčanová, riaditeľka ZŠ s MŠ
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
POĎTE S NAMI ZDRAVO ŽIŤ...
Súčasťou zdravého životného štýlu je dostatok telesnej
aktivity. Ak je táto uvedomelá a pravidelná, s určitosťou
prináša svoje očakávané ovocie.
V telocvični ZŠ sa stretávame my, ženy, rady by sme uvítali
pri cvičení 2x týždenne aj prítomnosť mužov a našich ratolestí.
Pilótne cvičenie prebieha pod názvom kalanetika. Je to
vynikajúci cvičebný program na spevnenie svalov, rýchla a
spoľahlivá metóda na získanie peknej a najmä pevnej
postavy. Okrem toho, tak ako iná telesná aktivita spôsobuje
fyzické a duševné uvoľnenie, zlepšuje koordináciu tela, učí
uvedomovať si vlastné telo a ovládať ho, pestuje pocit
sebadôvery, rozvíja sebadisciplínu, vylepšuje imunitný
systém a v neposlednej miere zvyšuje sebavedomie a dobrú
náladu o čom sa presviedčame po každom cvičení. Postupne
zaraďujeme do našich aktivít ďalšie programy ako je TAEBO,
posiľovanie a formovanie postavy podľa Zory Czoborovej a
pod.
Mňa veľmi teší, že mnohé cvičia pravidelne,sytematicky a
dlhodobo, čo je pri takomto spôsobe pohybovej aktivity
najdôležitejšie. Pre zdravý životný štýl to však nestačí. V
budúcnosti chceme v záujme upevňovania zdravia pravidelne
navštevovať saunu.
S našimi sympatizantmi sa chceme zaoberať
aj zlými návykmi v stravovaní. Štatistické
výsledky v chorobnosti na Slovensku sú
alarmujúce. Pribúda rakovín a srdcovocievnych
ochorení, čo jednoznačne svedčí o zlých
stravovacích návykoch. Jeme prebytok tukov,
cukrov, živočíšnych bielkovín, málo vláknin a
vitamínov,stopových prvkov v ovocí a zelenine.
Uvedomujeme si, že zdravie máme poväčšine vo svojich rukách a značne ho môžme
ovplyvniť vo svojich rodinách.
Pravidelný pohyb a správna racionálna výživa určite zlepšia naše fyzično,psychično a
tým celkový životný štýl. Príďte medzi nás. Začneme druhým septembrovým týždňom.
Oznamy budú vyvesené a vyhlásené.
Mgr. Mária Cesnaková

ZMENA TELEFÓNNEHO ČÍSLA
Oznamujeme zmenu telefónneho čísla školy.
Naše nove číslo je: 048 / 41 968 49.
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ŠPORT
V PODKONICIACH OPÄŤ ZA FUTBALOM
Po takmer dvoch mesiacoch „oddychu“ sa priaznivcom podkonického futbalu opäť
ponúka príležitosť stráviť príjemné športové nedeľné popoludnie. Pekný futbalový zážitok,
občerstvenie a možnosť zakričať si na rozhodcu, súpera a niekedy aj na vlastných - to
všetko, ba i viac vám ponúka futbalový oddiel FK Tatran Podkonice na vynovenom štadióne
na Brodku. Kvôli zlepšeniu kvality hry a zvýšeniu vyššie spomínaného zážitku totiž počas
prvej polovice prázdnin na ihrisku prebiehala rozsiahla rekonštrukcia a úprava hracej
plochy. Vykonávali sa vyrovnávacie práce v časti pri kurte a bufete (vybrali sa „drny“ a do
skutočne veľkých jám sa navozila pôda, na ktorú sa naniesla vrstva jemného piesku, na ten
sa potom späť poukladali vybrané „drny“ a zavalcovali sa) a tiež aj zatrávňovanie obidvoch
„16-tok“.
Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým hráčom a fanúšikom, ktorí sa podieľali
na týchto prácach. Osobitná vďaka patrí hlavne funkcionárom p. Jozefovi Lipovi a Jaroslavovi Barlovi, ktorí.na ihrisku strávili takmer celý júl a kvôli uvedeným prácam obetovali
všetok svoj voľný čas. Teraz je rad na samotných hráčoch, aby svojou hrou potvrdili
ambície a kvality podkonického futbalu a zabávali fanúšikov aspoň tak ako doteraz.

Foto: Viktor Vráb

Do uzávierky tohto čísla FK Tatran Podkonice odohral už tri kolá, v ktorých sa mu
striedavo darilo. V úvodnom kole, v mikroregionálnom derby s Balážami, neuspeli na
domácej pôde a nešťastne prehrali 2:3, keď všetky góly inkasovali v samotnom závere
zápasu. Góly za domácich strieľali Zoro Barla ml. a Rišo Vajda.
V ďalšom kole Podkoničania potvrdili svoje kvality na hiadlovskej „Marakane“ a zdolali
domáce „Kaňure“ hladko 0:2, keď boli úspešní najskôr Michal Barla a druhý úspech pridal
„naturalizovaný“ podkoničan Tomáš Kvačkaj.
V treťom kole sa Tatranu na domácom trávniku opäť nedarilo a znova prehrali tentokrát
s Riečkou 0:1. Druhopolčasový nevýrazný výkon domácich zatienil ešte nevýraznejší
rozhodca, ktorý udelil 5 červených kariet. Na svoje si mohli prísť aj priaznivci ľadového
hokeja, keď v drese Riečky sa predstavila aj bývala reprezentačná hviezda a sučasný hráč
bystrických baranov Vlastimil Plavucha, ktorý navyše vsietil aj rozhodujúci gól. Takže na
podkonický futbal sa naozaj vyplatí chodiť.
-dominho-
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ŠPORT
FUTBAL - II. TRIEDA SKUPINA "A"
Rozpis zápasov - jesenná časť súťaže
Podkonice - Baláže
Hiadeľ - Podkonice
Podkonice - Riečka
Harmanec - Podkonice
Podkonice - H. Pršany
Podkonice - Staré Hory
Dukla C - Podkonice
Podkonice - Medzibrod
Malachov - Podkonice
Dúbravica - Podkonice
Podkonice - Strelníky
Hronsek - Podkonice

2:3
0:2
0:1
1:1
2:0
10.09.2006 - 15:30
17.09.2006 - 15:00
24.09.2006 - 15:00
01.10.2006 - 14:30
15.10.2006 - 14:30
22.10.2006 - 14:00
29.10.2006 - 14:00

TENISOVÝ KURT
Oznamujeme všetkým priaznivcom tenisu, že tenisový kurt je
po rekonštrukčných prácach opäť k
dispozícii.
Správcom tenisového kurtu bol
poverený p. Igor Bobák č. d. 300.
Záujemci sa môžu objednať u neho
na tel.č. 0907 142 135.
Ceny v sezóne 2006:
domáci - zdarma
cudzí
- 70 Sk / 1 hod.

VOLEJBALOVÝ TURNAJ TROJÍC
15. septembra (piatok-štátny sviatok) sa na volejbalovom ihrisku pri kaplnke uskutoční
"Turnaj trojíc". Podmienkou je účasť aspoň jednej ženy v družstve. Trojice sa môžu
prihlasovať u Jaroslava Kostúra na tel. čísle 0905 984 326, prípadne priamo na
volejbalovom ihrisku do 10.00 hod., kedy je naplánovaný začiatok tohoto turnaja. Štartovné
je 100 Sk za osobu. Tešíme sa aj na Vašu účasť!

DOWNHILL - RIDE CUP 2006
V sobotu 23.septembra si na svoje určite prídu
priaznivci horskej cyklistiky. Po roku sa totiž v našej obci
opäť uskutoční pretek v zjazde na horských bicykloch s
medzinárodnou účaťou pod názvom Ride CUP 2006 Finale.
Vopred chceme upozorniť Podkoničanov, že pretekári
budú mať svoje tréningové jazdy už v piatok, takže buďte
opatrní, zvlášť na ceste a záhrade u Forgáčov a na námestí,
aby ste predišli zbytočnému urazu.
Program v sobotu: 8.00 - 12.00 - voľné tréningy, 13.00
a 15.00 - finálové jazdy, 21.00 - party. Viac informácií
nájdete na stránke klubu ŠK Ride Slovakia (www.ride.sk),
ktorý už tradične poriada uvedené podujatie v
Podkoniciach. Tento rok si pre nás však organizátori, na čele
s Ing. Štefanom Čemanom, pripravili ďalšie prekvapenie v
podobe 15 metrového skoku na Koniciach, takže sa opäť
máme na čo tešiť!
-jk-
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FARSKÉ OKIENKO
VYKUROVANIE KOSTOLA
Na vykurovanie kostola je použitý systém nízkoteplotných sálavých panelov, ktoré
produkujú teplo v čase, keď je to potrebné. To znamená, že v kostole budú vykurované
konkrétne miesta v určenom čase s dostatočným predstihom, aby sme mali pocit tepla, keď
si sadneme na miesto. Výhodou je veľká možnosť regulácie (čas a konkrétna skupina lavíc)
a na základe toho vyššia efektivita a nižšia energetická náročnosť. O tieto telesá sa
nemožno pri bežnom dotyku popáliť (s výnimkou telies, ktoré sú inštalované na chóre, tieto
majú prevádzkovú teplotu 300°C), je však potrebné ich nezakrývať (tašky, a pod.), aby
mohli teplo odovzdávať prostrediu.
V prvej etape sme namontovali do lavíc 30 kusov nízkoteplotných a 2 kusy
vysokoteplotných sálavých panelov v hodnote v hodnote 120.117,- Sk. Výdavky spojené so
zmenou el. inštalácie pre panely boli cca 57.000,- Sk. V druhej etape máme namontovať
ešte 37 ks sálavých panelov (do lavíc, pre miništrantov, do sakristie, ku organu a k oltáru) v
hodnote 138.203,- Sk. Na realizáciu druhej etapy pred zimnou sezónou nám ešte chýba
cca 30.000,- Sk. Všetkým darcom, aj tým budúcim, úpimné Pán Boh zaplať.
Mgr. Norbert Ďurdík
farár

SPOLOCENSKÁ KRONIKA
GRATULUJEME K VÝROCIU
50. rokov

65. rokov

Katarína Luptáková (č.d. 321)

Františk Krystoň (č.d. 228)

Eva Stanková (č.d. 212)

Eleonóra Barlová (č.d. 216)

František Jamrich (č.d. 225)
Jaroslav Kostúr (č.d. 326)
Ivan Šípka (č.d. 259)
55. rokov

80. rokov

Ľubica Kostúrová (č.d. 309)

Ján Turčan (č.d. 80)

ZOMRELÍ SPOLUOBCANIA
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70. rokov
Milan Barla (č.d. 112)
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Lýdia Kostúrová (78 rokov)
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FARSKÉ OZNAMY
4. 9. 2006 - 10. 9. 2006
Féria
9.30 + Štefan Dugas (omša pre žiakov)
19.00 + Drahoslav Valent
19.00 - féria

4.9.

+ z rodiny Gregorovej

5.9.

11. 9. 2006 - 17. 9. 2006
19.00 - féria
11.9.

19.00 - féria

+ František Balko

7.00 - Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa
13.9.

+ Anna a Pavel Vráb
19.00 - Narodenie Panny Márie
Za zdravie a Božiu pomoc
pre Alžbetu Vrábovú a rodinu
7.00 - féria

8.9.

+ rod. Anna a Martin, ich deti a vnučka

9.9.

10.9.

23. nedeľa v Cezročnom období
8.00 + Boris Šípka
10.30 Za farnosť

+ rod. Mária a Juraj Valent a ich rodičia
19.00 - Povýšenie svätého kríža

19.00 - Sv. Marka Križana, mučeníka
7.9.

+ Mária

12.9.

7.00 - féria
6.9.

+ Cyril Jamrich, 25. výročie

14.9.

+ manžel Ján Kukučka
8.00 - SEDEMBOLESTNEJ P. MÁRIE

15.9.

+ Mária Turčanová, č.d. 80
7.00 - Sv. Kornélia a Cypriána

16.9.

17.9.

+ Anna Slobodníková
24. nedeľa v Cezročnom období
8.00 + Emília a syn Dušan
10.30 Za farnosť

Upratovanie kostola: Mária Vrábová ml.

Upratovanie kostola: Anna Patrášová

18. 9. 2006 - 24. 9. 2006
18.00 - féria

25. 9. 2006 - 1. 10. 2006
18. 00 - féria

18.9.

+ rod. Helena a Valentín

25.9.

18.00 - féria
19.9.

+ Anna Gregorová

18.00 - Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov
26.9.

7.00 - Sv. Ondreja Kima Taegona
20.9.

+ rod. Ema a Štefan Ivanič

27.9.

18.00 - Sv. Matúša, apoštola
21.9.

Ľubomír Pančík, 1. výročie

+ Božena a František Šajban

24.9.

Poďakovanie a prosba o Božiu pomoc
25. nedeľa v Cezročnom období
8.00 + Mária Citarová, 20, výročie
10.30 Za farnosť
Upratovanie kostola: Jozefa Barlová

7.00 - Sv. Vincenta de Paul, kňaza
+ rod. Emília a Pavol Homola,
syn a st. rodičia
18.00 - féria
+ Na úmysel
18.00 - Sv. Michala, Gabriela a Rafaela

29.9.

7.00 - Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza
23.9.

+ rod. Ladislav a Angela a ich rodičia

28.9.

18.00 - féria
22.9.

+ Irena a Ján Barla

+ Zlatica a Jozef Beňa
7.00 - Sv. Hyeronyma, kňaza

30.9.

1.10

+ rodičia Anna a Martin Ivanič, 10. výr.
26. nedeľa v Cezročnom období
8.00 + Viliam Valent
10.30 Za farnosť
Upratovanie kostola: Jolana Krajčiová

Zmena Farských oznamov vyhradená !
PODKONICKÝ Spravodaj

September 2006
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