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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA,
každý občan Slovenska má právo na priaznivé životné prostredie. Uvedomujeme si to
aj v našej obci. I keď sa urobili opatrenia a sú aj priaznivé výsledky pri zbere rôznych druhov
odpadov, stále ešte niektorí „nedisciplinovaní“ občania nám robia problémy s tým, že bez
vedomia Obecného úradu vysýpajú kdekoľvek v katastri nášho územia odpad rôzneho
druhu. Ako posledne pri čistiarni odpadových vôd, za jedno nákladné auto starých dosák a
stavebnej sutiny. Je to nedôstojné. Znova upozorňujem, že je potrebné prísť na Obecný
úrad informovať sa, o aký odpad sa jedná a vieme povedať, ako s ním naložiť.
V opačnom prípade sú to zbytočné náklady z rozpočtu a zlá vizitka obce.
Dňa 2. decembra 2006 sa budú vo všetkých obciach a mestách Slovenskej republiky
konať voľby do orgánov samosprávy obcí a miest, t.j. voľby starostu (primátora) a voľby
poslancov do obecného (mestského) zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo Obce
Podkonice uznesením č. 7/2006 určilo pre volebné obdobie 2006/2010 sedem poslancov.
Termín pre podanie kandidátnych listín, ktoré podávajú politické strany, ako aj nezávislí
kandidáti do obecného zastupiteľstva a pre voľbu starostu je 8. október 2006. Kandidátne
listiny je potrebné doručiť zapisovateľke miestnej volebnej komisie p. Barlovej.
Záverom len toľko:
Životné prostredie denne ovplyvňuje našu bezpečnosť, zdravie i estetiku okolia. Aj
preto je zmysluplná snaha dosiahnuť v tejto oblasti taký stav, aby dnešná mladá generácia
zanechala svojim potomkom lepšie životné prostredie, než aké sama zdedila.

Jozef Jamrich
starosta obce
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KULTÚRA
BOHATSTVO SKRYTÉ V STAROBE
Mesiac október v nás zanechal tradíciu spomenúť si osobitne na našich skôr
narodených občanov.
V snahe pokračovať v tejto peknej tradícii, využívame túto príležitosť na oslavu veku
staršej generácie so sústredením pozornosti na roky - tie vzácne diamanty života.
Bohatstvo skryté v skúsenostiach prežitého života môžeme smelo prirovnať k diamantu tomuto vzácnemu kameňu, v ktorom sa sústreďuje životná múdrosť, sila, prekonané
smútky a utrpenia, ale aj radosti, šťastie, láska a spokojnosť. My, mladší, čerpáme z Vašej
životnej skúsenosti a múdrosti, ktorá nám je vzorom. Vy ste zasadili zdravý koreň
potomstva pre nás a ďalšie generácie. Nech sa preto nikto nehanbí dať Vám najavo, že si
Vás váži a ctí, lebo úcta a ohľaduplnosť k starším sú bohumilé vlastnosti, ktoré si treba
pestovať, pretože sú ozdobou duše každého človeka.
Obecný úrad a Obecné zastupiteľstvo si
pravidelne jeden krát do roka pripomínajú „okrúhle“
životné jubileá našich občanov, pričom ani tento rok
nebude výnimkou. Dovoľujeme si touto cestou
pozvať všetkých tých, ktorí sa v tomto roku dožívajú
70, 75, 80 a 85 rokov na spoločné posedenie, ktoré sa
uskutoční dňa 24. októbra v Kresťanskom dome.
Ku všetkým jubilantom, ale aj k celej staršej generácii prichádzame s pozdravením:
„Dvíhame oči nad oblohu, vznášame vrúcne prosby k Bohu, aby po ďalšie dlhé roky s istotou viedol Vaše kroky, nech vás vždy Jeho milosť chráni, nech splní každé z Vašich prianí.“
-vt-

SPOLOCENSKÁ KRONIKA
GRATULUJEME K VÝROCIU
50. rokov

55. rokov

Peter Vráb (č.d. 335)

Eva Valentová (č.d. 311)

Pavol Vráb (č.d. 227)
Anna Pavľaková (č.d. 243)

65. rokov

Mária Flašková (č.d. 251)

Ivan Turčan (č.d. 173)

Katarína Kmeťová (č.d. 297)

Anna Barlová (č.d. 305)

UZAVRELI MANŽELSTVO
ZOMRELÍ SPOLUOBCANIA
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Veronika Kostúrová & Peter Očenáš
9.september 2006 (Selce)
Ján Očenáš (86 rokov)
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
Aktivity a prezentácie školy na verejnosti
Kultúrno-spoločenské aktivity našej školy: Návšteva hvezdárne, rozvoj regionálnej
kultúry - vyrábanie vlastných produktov v Dome remesiel, exkurzie v pamätnej izbe P.
Tonkoviča, oboznamovanie sa s výrobou zvoncov, hudobných nástrojov, krojov v tvorivých
dielňach, na salaši - výroba žinčice, v Roľníckom družstve, chov a starostlivosť o domáce
zvieratá, jazda na koni (súčasť terapie), návštevy divadelných predstavení, koncerty,
návštevy múzea, knižnice, zber jesenných plodov, varenie školského lekváru s rodičmi,
jarná akcia „1strom - 1 rodina“strihanie stromčekov, jarné upratovanie okolia obce - čistenie
potoka a studničiek, zber papiera po celej obci, kultúrne vystúpenie pre dôchodcov. V
spolupráci s rodičmi, obecným úradom, radou školy, farou sme zorganizovali Tekvicovú
párty, Vianočnú akadémiu spojenú s koledovaním školských koledníkov po obci, Deň
matiek, besedu s predsedom Urbáru Podkoníc, diskotéku a karneval v Kultúrnom dome,
exkurziu do Požiarnej zbrojnice spojenú s besedou s hasičmi. V rámci metodického
združenia sme sa zúčastnili súťaží v čítaní, speve a tanci, recitácii, reprezentovali sme
našu školu v literárnej súťaži v prednese povesti, zapájali sme sa do výtvarných súťaží,
získali sme prvenstvo v celoštátnej výtvarnej súťaži „Maľovaný rok“ organizovanej
agentúrou PUBLIC plus, spol. s. r. o. a dostali sme aj hodnotné ceny.
Športové aktivity: účasť na volejbalovom, stolno-tenisovom turnaji, iné športové
turnaje, Zimné hry na Plešiach, bežecké preteky na lyžiach Podkonická 15-tka, preteky v
obrovskom slalome, dopravná výchova v obci, absolvovanie plaveckého výcviku, turistika,
otužovanie sa saunovaním, cykloturistika, pravidelné relaxačné cvičenia kalanetiky detí s
rodičmi, prázdninový pobyt pri mori, prírodovedné vychádzky po náučných chodníkoch,
výlety.
Naše projekty
V uplynulom školskom roku sme použili finančné prostriedky na nákup športových
potrieb, ktoré sme získali z projektu Otvorená škola oblasť športu 2005. Boli využité hlavne
pri bežeckom lyžovaní a reprezentácii školy.
Aktívne sme zapojení do projektu Škola podporujúca zdravie a snažíme sa o
neformálne plnenie úloh. Presadzujeme najmä zmenu životného štýlu smerom k pohybu v
prírode, cvičenie rodín s deťmi, vyššie spomínané športové aktivity, spoločné výlety.
Dôležitou zložkou je aj zmena v stravovaní - racionálna zdravá.výživa, ovocné desiaty,
pitný režim. Ochrana životného prostredia je tiež nedeliteľnou súčasťou tohto projektu,
beseda so zaujímavými ľuďmi, ktorí presadzujú nový životný štýl, pozitívne myslenie a boj
proti stresom (lesníci, členovia horskej služby, strážcovia NP, športovci). V rámci projektu
Otvorená škola je škola „otvorená dokorán“ nielen pre rodičov, ale pre všetkých
spoluobčanov, ktorí majú k dispozícii telocvičňu, počítačovú učebňu s internetom, ostatné
priestory školy, stravovanie v školskej jedálni. Rodičia sa zúčastňujú na výchovnovzdelávacom procese v rámci otvorených hodín, svoje deti sprevádzajú na turistike,
cyklistike, výletoch, rôznych školských a mimoškolských podujatiach.
Projekt Otvorená škola - oblasť športu 2006, do ktorého sme sa tiež zapojili, nebol
bohužiaľ.schválený.
Zapojili sme sa do projektu ING ŠANCA PRE DETI, ktorý je určený na podporu
integrovaného vzdelávania detí so špeciálnymi potrebami.
Mgr. Vladimíra Turčanová, riaditeľka ZŠ s MŠ
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DOWNHILL - Finále RIDE Cup 2006 Podkonice
Dňa 23.9. 2006 sa v Podkoniciach konalo Finále Ride Cupu 2006. Pretekalo sa za
ideálneho slnečného počasia a podujatia sa zúčastnilo 139 pretekárov zo všetkých krajín
bývalého RVHP. Najlepšie si počínali:
Finálové preteky:
Muži: 1. F. Polc, 2. J. Javorník, 3. V. Hynčica
Juniori: 1. M. Mikulenka, 2. A. Perin, 3. J. Kucharský
Veteráni: 1. T. Vrbovský, 2. M. Jurčík, 3. M. Suchomel
Ženy: 1. K. Šišková, 2. M. Stankociová
Hardtail: 1. T. Gagat, 2. P. Zlatoš, 3. M. Králik
Hobby Full: 1. M. Vaško, 2. P. Tomša, 3. T. Náčin
RIDE Cup celkove:
Muži: 1. F. Polc, 2. J. Javorník, 3. V. Hynčica
Juniori: 1. M. Mikulenka, 2. A. Perin, 3. M. Paulovič
Veteráni: 1. M. Jurčík, 2. M. Suchomel, 3. P. Kubíček
Ženy: 1. K. Šišková
Hardtail: 1. M. Králik, 2. P. Zlatoš, 3. T. Vendlek
Hobby Full: 1. M. Vaško, 2. P. Tomša, 3. T. Náčin
Ďakujem pretekárom a divákom za účasť, sponzorom za podporu,
organizátorom za obetavú pomoc. Konkrétne:
Sponzori: Giant, Via Carpathia, Makita Marzocchi, Profibike, OÚ Podkonice, KO-print,
Kopia Jamek, Stavtip, Giro, BBB, Drevostavby Ursíny, Camelbak, Rann, Dolmar, T a T
staving, Klimatex, LiBIKE, BB-Moto, Autodoprava Julitrans, Firma Randa, NeRa,
LivaBrate, Dano, NOVA-AZ, Urbárske pozemkové spoločenstvo Podkonice, Autoskmeť,
Essel.
Mediálni partneri: DOWNHILL.sk, MTBiker.sk, DoleKop.com, KamDoMesta.
Organizačný team: Barla Milan + syn, Barla Martin, Barla Juraj, Bittnerová Elena,
Dobríková Anna, Flaška Ľudovít, Flaška Erik, Flašková Majka, Flaška Ján (s ktorým sme
"bágrovali" skok), Forgáč Tomáš, Horská služba Veľká Fatra, Kostúr Ďuro, Kráner Andrej,
Kukučka Michal, Lupták Rado (V3S), Maruška Július, Marušková Anna, Očenáš Jakub,
Očenáš Peter, Očenášová Žaneta, Ondrejka Braňo, Patráš Michal, Plachý Michal,
Policajný zbor Slovenská Ľupča, Turčan Andrej, Patrášová Viera, Patráš Milan st.,
Slobodník Dano, Slobodník Peter, podkonickí vlekári, duo Valent & Kostúr, Vráb Peter +
Ria, Vráb Pavol + Alena, Vráb Shuffle Peter, Vrlo Ján, ďalej všetkým šoférom vývozných
áut. Ďakujeme Forgáčovcom, že umožnili opäť prechod trate cez ich záhradu a obyvateľom
"Stráne" za prechod popred domy, pánovi farárovi a rodine Flaškovej, Očenášovej,
Slobodníkovej a Gregorovej za prechod kábla cez a popred ich pozemky. A ešte tete
Jozefke za fajné koláče a Inge Očenášovej za pomoc pri „nedeľnom upratovaní“ a všetkým,
ktorí ochotne ponúkli pretekárom ubytovanie. A hlavne ďakujem celej mojej najbližšej
rodine a frajerke Livuške. Bez tohto vymakaného teamu by sa tieto preteky nedali
rozchodiť. Ak som niekoho zabudol, hlboko sa ospravedlňujem.
Ing. Štefan Čeman, riaditeľ pretekov
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ŠPORT
ZAČAL AJ TRAPAS
Rovnako ako je známy v Podkoniciach veľký futbal, ktorého predstaviteľom je miestny
FK Tatran Podkonice, tak sa pomaly, ale isto do povedomia občanov „zarýva“ aj tím s
názvom TRAPAS, ktorý reprezentuje obec v malom futbale, v mestkej únii malého futbalu v
Banskej Bystrici. Ročník 2006/2007 je v poradí už jeho 6-ty. Tento rok sa do súťaže
prihlásilo 18 tímov a ambície tohto klubu sa tak ako každoročne nezmenili:
1) najtriezvejšia - hrať pekný futbal a nesklamať fanúšikov t.j. do 15-eho miesta,
2) ideálna - hrať pekný futbal a menej klamať fanúšikov do 10-eho miesta,
3) vysnívaná - hrať pekný futbal o postup do 5-eho miesta,
4) nereálna - hrať pekný futbal, postúpiť a spraviť veľkú párty na konci sezóny :-)
(pozn. autora: nie, nebojte sa, párty určite bude, ale jej rozsah bude závisieť od výsledkov).
Do tohto súťažného ročníka vedúci nominoval nasledovných hráčov:
Giany (Martin Burian) - brankárska jednotka a pravidelný ochranca „svätyne“ trapasu
Pancho (Andrej Pančík) - pevný stĺp obrany
Micud (Marek Polóny) - nervový „šťavič“, ktorý ide až na dno síl
Dominho (Dominik Valent) - ofenzívne „ladený“ obranca
Týpek z mesta (Martin Kráľ) - deštrukčný hráč obrany
Bacúr (Zoro Barla) - útočné tykadlo a očakávaný zakončovateľ tejto sezóny
Pytbul (Peťo Polóny) - deštrukčný hráč útoku a zakončovateľ
Torta (Peťo Ulbrik) - nováčik tímu, očakávame celoplošné využitie fyzického potenciálu
Andy (Andrej Ulbrik) - všestranný hráčik použiteľný na všetky posty
Kuko (Martin Bobák) - útočná dvojička a osobný nahrávač Bacúra
Džemro (Robo Jamrich) - tradičná zahraničná akvizícia a zakončovateľ
Do bojov teoreticky ešte môžu zasiahnuť Fezoj (Jozef Lipa), ktorého sužuje ešte vždy
zranené koleno, Hubjač (Rišo Vajda), ktorý bude pracovne vzdialený a Fito (Michal Barla),
ktorého je potrebné vykúpiť z extraligy (ešte musia prebehnúť rokovania s hlavným
sponzorom tímu - pivovar STAROPRAMEŇ).
Pripájame rozpis IV.A ligy MÚMF:
1. kolo 02.09.2006 Hrča - Trapas
3:9
2. kolo 09.09.2006 Trapas - Ken Homov Wok
1:3
3. kolo 16.09.2006 Betonári - Trapas
6:11
4. kolo 23.09.2006 Trapas - ANK Pegi
4:3
5. kolo 30.09.2006 1.FC Run - Trapas
11:00 hod.
6. kolo 07.10.2006 Trapas - Zempra
14:00 hod.
7. kolo 14.10.2006 Adrenalín - Trapas
8:00 hod.
8. kolo 21.10.2006 Trapas - Antira
16:00 hod.
9. kolo 28.10.2006 Trapas - A je to
10:00 hod.
Pri pohľade na doterajšie výsledky je vidieť, že sa chalani na túto sezónu správne
motivovali a nebyť zaváhania v druhom kole mohli byť na špici. Po 3 víťazstvách a 1 prehre
im momentálne patrí pekné 5.miesto, z ktorého sa dá pomýšľať aj tajne vysnívaný postup. A
preto ak by ste ich chceli povzbudiť môžete sa dostaviť na betónové ihrisko pri ZŠ na
Ďumbierskej ulici, kde sa hrajú všetky zápasy IV.A ligy MÚMF - takže do sTRAPASenia v
sobotu priatelia......
-dominho-
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FARSKÉ OZNAMY

2.10.

3.10.

2. 10. 2006 - 8. 10. 2006
18.00 - Svätých anjelov strážcov
+ Mária Porubčanová r. Vrábová
(36. výročie)
18.00 - féria
+ Matúš Burian a rodičia

9. 10. 2006 - 15. 10. 2006
18.00 - Sv. Dionýza a spoločníkov
+ Martin

9.10.

18.00 - féria
10.10.

+ rod. Chabanovci a Barlovci

7.00 - Sv. Františka Assiského
4.10.

5.10.

6.10.

7.10.

+ František a rodičia
18.00 - féria
Poďakovanie a prosba o Božiu pomoc
do ďalšieho života
18.00 - Sv. Bruna, kňaza
Za zdravie a Božiu pomoc
pre Annu a jej rodinu
18.00 - féria
+ František Vráb

27. nedeľa v Cezročnom období
8.00 Poďak. a Božiu pomoc pre rod. Petra
10.30 Za farnosť
8.10. a Pavla Vrábovcov
Upratovanie kostola: Mária Nemčoková

7.00 - féria
11.10.

18.00 - féria
Za zdravie a Božiu pomoc rodine
12.10. Chabanovej, Porubčanovej a Koctúrovej
18.00 - féria

+ Eduard, Matúš a Anastázia

omša nebude
14.10.

15.10.

17.10.

18.10.

7.00 - Sv. Lukáša, evanjelistu
+ Emília a Anton Barla,
st. rodičia Barlovci a Očenášovci

28. nedeľa v Cezročnom období
8.00 + Irena a Július a ich rodičia
10.30 Za farnosť

Upratovanie kostola: Eleonóra Bitnerová

23. 10. 2006 - 29. 10. 2006
18. 00 - Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza
23.10.

18.00 - Sv. Ignáca Antiochijského
+ Anna Slobodníková, 1. výr.

+ Boris Šípka

13.10.

16. 10. 2006 - 22. 10. 2006
18.00 - Sv. Hedvigy, rehoľníčky
16.10.

+ Mária a Michal Kukučka a deti

+ Marta, Júlia a František Jamrich
18.00 - Sv. Antona Clareta, biskupa
+ z rodiny

24.10.

7.00 - féria
Na úmysel

25.10.

18.00 - féria
19.10.

+ manžel, otec a sestra
18.00 - féria

20.10.

+ rodičia a dcéra
18.00 - féria

21.10.

+ Matúš Budaj a rodičia

18.00 - féria
26.10.

+ Mária a Martin Očenáš a ich rodičia

18.00 - féria
+ Mária a Ondrej Kostúrik,
ich rodičia a dcéra Elena
27.10.
18.00 - Sv. Šimona a Júdu, apoštolov
28.10.

+ Ján Jamrich a rodičia

29. nedeľa v Cezročnom období
8.00 + st. rod. Anna a Ján Ivanič a ich deti
10.30 Za farnosť
22.10.

30. nedeľa v Cezročnom období
8.00 + st. rodičia Zuzana a Jozef Barla
10.30 Za farnosť
29.10. a ich deti

Upratovanie kostola: Mária Ivaničová

Upratovanie kostola: Mária Budajová

Zmena Farských oznamov vyhradená !
PODKONICKÝ Spravodaj
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