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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA,
začiatok skorých Veľkonočných sviatkov sme absolvovali väčšinou v rodinnom kruhu.
Sem - tam nás ešte navštívi odchádzajúca zima poslednými záchvevmi snehu.
Taktiež máme za sebou aj Register obnovenej evidencie pozemkov v našej obci. Boli
obavy ako sa to zvládne, ale myslím si, že priebeh bol dobrý, aj vďaka Vám, ktorí ste
pristúpili k tejto veci zodpovedne. Výsledok je taký, že sa vyzbieralo 174 požiadaviek námietok na riešenie v komisii.
Katastrálny úrad konštatoval, že je to pomerne veľa požiadaviek a je predpoklad, že
komisia ich do konca júna 2008 nespracuje. Preto som požiadal pani riaditeľku o predĺženie
termínu pre prácu komisie. Prvý krát by sa mala komisia zísť začiatkom apríla 2008. Popri
tom už kataster pracuje na jednotlivých zložkách.
Ďalšie informácie Vám sprostredkujem v najbližšom Podkonickom spravodaji.
Vzhľadom na stúpajúce požiadavky na výstavbu rodinných domov v našej obci,
konkrétne v lokalite Niva, chcem vyzvať z radov našich Podkoničanov, ktorí majú vážny
záujem o výstavbu rodinných domov, aby svoje žiadosti znovu prehodnotili a prihlásili sa na
obecnom úrade do 15.4.2008. Po tomto termíne sa ustanoví.„stavebné združenie“, ktoré
bude riešiť požiadavky stavebníkov - i cudzích.
Ďalej chcem informovať záujemcov o amatérskej súťaži fotografie, že tak ako vlani,
Mikroregión obcí Pod Panským dielom organizuje II. ročník tejto súťaže. Uzávierka
obecných kôl je 15.5.2008. Bližšie informácie nájdete v tomto čísle Podkonického spravodaja.

Jozef Jamrich
starosta obce

spravodaj@podkonice.sk
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Daň z nehnuteľností za rok 2008 je možné zaplatiť po 1. máji 2008.
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 a 3/2006 je povinnosťou občanov, daňovníkov do 31. mája
2008:
-.zaplatiť daň z nehnuteľností
-.zaplatiť poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za rok 2008
( 300,-Sk/osoba/rok)
-jg-

SPOLOK PODKONIČAN
Názov:
Adresa:
IČO:
Právna forma:
Číslo účtu:

Spolok Podkoničan
Podkonice 178, 976 41
37957601
Združenie
2621783174/1100
Tatra banka a.s.

Jediný spôsob
ako navrátiť vaše peniaze
naspäť k vám!

2%

SPOLOCENSKÁ KRONIKA
GRATULUJEME K VÝROCIU
50. rokov

60. rokov

Ľubomír Turčan (č.d. 323)

Viera Oršulová (č.d. 268)
55. rokov
Katarína Slobodníková (č.d. 322)

ZOMRELÍ SPOLUOBCANIA

PODKONICKÝ Spravodaj

Želmíra Poliaková (58 rokov)
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MSAF 2008
2. ročník
Mikroregionálnej súťaže amatérskej fotografie
Organizátori:
Mikroregión Pod Pánskym dielom
Mikroregión Pozdola Bystrice
Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene
Súťaž sa vyhlasuje v dvoch kategóriách:
Farebná fotografia
Čiernobiela fotografia
Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto má trvalý pobyt v niektorej z participujúcich obcí.
Pre súťaž čiernobielych i farebných fotografií je určený formát nie menší ako 24 x 30 cm a
jeho odvodeniny pri zachovaní.dlhšej strany, maximálne však 30 x 40 cm, štvorcový formát
minimálne 30 x 30 cm. Na rube súťažnej fotografie musí byť uvedené: názov fotografie,
meno a priezvisko autora, adresa. Fotografie musia byť na fotografickom papieri.
V.opačnom prípade nebudú fotografie do súťaže prijaté. Maximálny počet fotografií je 10 v
každej kategórii.
Súťaž nie je tematicky vymedzená.
Každá obec môže postúpiť do mikroregionálneho kola 20 fotografií.z každej kategórie.
Termíny:
Uzávierka obecných kôl: 15.5.2008
Výstavy obecných kôl: 2.6.2008 - 26.6.2008
Mikroregionálna výstava: september - október 2008
V prípade nejasností..sa informujte na príslušných obecných úradoch.

Foto: Dušan Podkoničan
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
OZNAMY:
Marec - mesiac knihy
-.prvú marcovú nedeľu si naši mladí divadelníci z Regionálneho krúžku, ktorý v škole
vedie p. učiteľka Marienka Turčanová, mali možnosť vyskúšať svoje svoje divadelné,
spevácke, tanečné umenie v pásme Pásli ovce valasi. Neskôr, keď vystupovali naostro v
kultúrnej sále v Slovenskej Ľupči v „My sme malí divadelníci“, zožali veľký úspech. Sme na
nich právom pyšní.

-.12. marca sa v škole konala recitačná súťaž. Organizátori sa vzorne pripravili,
súťažiaci tiež, len im bolo ľúto, že ich nikto neprišiel podporiť.
Takto obstáli: 1. ročník

1. miesto Zuzana Gregorová
2. miesto Terézia Halajová
3. miesto Alžbeta Gregorová

2. ročník

1. miesto Šimon Štibraný
2. miesto Lukáš Styk
3. miesto Nikolka Barlová

3. ročník

1. miesto Lenka Booczová

4. ročník

1. miesto Martin Hošala
2. miesto Kristínka Krétiková
3. miesto Nikolka Slobodníková

Súťažiaci, aj účastníci boli obdarení peknými cenami.
-.19. marca bolo počuť na školskom dvore plieskanie bičom. Skúšali aj deti. Ukážky
plieskania bičom spolu s veľkonočnými zvykmi a tradíciami prišli predstaviť slečna
Zuzka Zelená a Peter Polóny. Za spestrenie našej mimoškolskej činnosti sme im
veľmi vďační.

PODKONICKÝ Spravodaj

Apríl 2008

4

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Čo nás čaká v apríli? Apríl - mesiac lesov
-.spevácka a čitateľská súťaž málotriednych škôl
-.Deň Zeme oslávime tradičným výstupom na Vysokú. Nechcete sa k nám pridať?
Na vrchole hory rastú krásne a vzácne alpské rastliny - stojí.to za to
-.beseda s horolezcami spojená s projekciou, ukážky horolezectva, možnosť
vyskúšať
-.čistenie potoka a zber odpadkov
-.aktivitami si pripomenieme Svetový deň zdravia a Deň narcisov
Mgr. Vladimíra Turčanová
riaditeľka ZŠ s MŠ

DETSKÝ KÚTIK
Milé deti! V dnešnom čísle sa môžete pohybovať až ôsmimi smermi a rozlúštiť tak
nasledujúcu tajničku, ktorá sa viaže ku svätcovi, o ktorom si môžete viac prečítať v tomto
čísle Podkonického spravodaja.
Správne odpovede prineste do kostola na detskú sv. omšu (11. apríla 2008), kde na
niektorých z vás čaká pekná odmena. Mladším deťom môžu pri "bádaní" po skrytých
slovíčkach pomôcť aj rodičia.
OSEMSMEROVKA
omša, život,
múdrosť, tráva, klasy,
sieť, ďakovanie, kríž,
pokoj, koráb, nedeľa,
vodopád, modlitba,
kázeň, domovina,
machuľa, úsmev, láska,
obeta, žaba, zrno, duše,
deti, polia, Ábel, ľudstvo,
slnko, stromy, krása,
Samuel
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VIETE, ŽE ...
PRANOSTIKY
V dnešnom čísle prinášame pranostiky na mesiac apríl:
> Na Vojtecha (23.4.) bude pekná potecha.
> Koľko ráz pred Ďurom (24.4.) zahrmí, toľko ráz po Ďure bude mráz.
> Do Ďura je vždy lepší sneh ako dážď.
> Čo do Ďura vypučí, to po Ďure vysuší.
> Čo do Ďura narastie, to po Ďure skape.
> Saď zemiaky na Ďura, bude plná pivnica i komora.
> Na Juraja lastovičiek návrat do rodného kraja.
> Koľko žaby pred Markom (25.4.) škrečia, toľko po ňom rady mlčia.
> Na svätého Marka schová sa do žita vranka.
> Začiatkom apríla opiľuj suché konáre, budú dobrie lekváre.
> Vietor, ktorý panuje od Veľkej noci do Ducha, nestratí sa počas celého leta.
> Na Veľkú noc najem sa moc, na Ducha do pol brucha, na Trojíčku len
trošíčku a na Jána v bruchu jama.
> Apríl v daždi, máj v kvete.
> Mokrý apríl, suchý jún.
> Nerád tomu sedliak býva, keď mu v apríli nepršieva.
> Dubeň hojný vodou, rujeň pivom.
> Apríl zimný, daždivý, úroda nás navštívi.
> Aprílová a májová voda vypije víno.
> Aprílový sneh pole hnojí, dážď požehnáva.
> Suchý apríl nie je po vôli gazdom.
> Aprílové sucho a májovo mokro, hospodár sýpku zasype až po okno.
> Keď v apríli hojne vietor duje, stodola sa zaplňuje.
> Ak je v apríli krásne, čiste, bude máj nepríjemný iste.
> Teplé noci v aprílu, požehnanie ovociu i vínu.
> Keď je v breznu veľa vetrov a v dubnu veľa dažďov, nasleduje pekný máj.
> Keď v apríli vrana kváka, bude v roku veľká psota.
> Búrky a mrazy sa v apríli striedajú.
> Keď pinka v apríli nepinká, zamrzla jej bundička i perinka.

PODKONICKÝ Spravodaj

-jk-
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KULTÚRA
SVÄTÝ JURAJ

SVÄTÝ JURAJ

Sv. Juraj sa obyčajne zobrazuje ako mladý a
krásny bojovník v rytierskom pancieri, ako sedí na
koni a doráža na draka, ktorý sa zvíja pod koňom. V
úzadí na návrší vidieť dievčinu, ktorá drží v náručí
baránka.
Čo znamená toto vyobrazenie? Staroveká
povesť hovorí, že v Kapadócii (dnešné východné
Turecko), kde sa Juraj v r. 280 narodil, bola morská
zátoka a v nej býval ohromný drak, ktorý bol
postrachom a hrôzou celého okolia. Tohto draka
Juraj v znamení kríža zabil a tak kráľovu dcéru
zachránil pred istou smrťou. Po tomto víťazstve
statočný osloboditeľ ohlasoval kráľovi a jeho
poddaným pravú Kristovu vieru a kráľ v krátkom
čase prijal krst spolu s dvadsaťtisíc ľuďmi. Potom sa
Juraj vrátil do svojej krajiny. Táto legenda možno
však skrýva v sebe duchovný zmysel. Tento
ohromný drak môže predstavovať pekelného
draka, ktorý sa s neslýchanou zúrivosťou zdvihol
proti vzrastajúcej kresťanskej viere práve v časoch, keď žil Juraj. Bolo to na konci 3.
storočia, kedy sa zdvihla veľká vlna prenasledovania kresťanov.
Bol uctievaný aj ako patrón roľníkov, baníkov, sedlárov, kováčov, debnárov, artistov,
koní a dobytka, pocestných, chovancov v ústavoch, zajatcov, vojakov, jazdcov, v bojoch
všetkého druhu, proti vojnovým nebezpečiam, proti pokušeniam; za počasie, proti horúčke,
proti moru. I v živote roľníkov patril Juraj k dôležitým svätým.
Od sviatku svätého Juraja sa už nesmelo aspoň na juhu šliapnuť na pole. Hovorilo sa,
že „Na svätého Juraja vyliezajú hady a šťúry." Sluhovia mohli na sviatok sv. Juraja zmeniť
svojho pána a úroky bývali splatné najneskôr do tohoto sviatku. Aj keď to všetko o ňom nie
je zaručené, jedno je však isté: ani najukrutnejším mučením sa nedal odvrátiť od svojej
viery a lásky k Ježišovi. Ako svätého mučeníka si ho kresťanský svet pripomína dňa 24.
apríla.
-vt-

INZERCIA

.

Kúpim pozemok, záhradu, alebo rodinný dom v Podkoniciach. Tel. č.: 048 / 41 968 82.
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KULTÚRA
NEDEĽA TROCHU INAK
Poslednú marcovú nedeľu - Božieho milosrdenstva sme mali možnosť
prežiť trochu inak. V kostole sv. Martina v Podkoniciach sa konal
Veľkonočný koncert miešaného speváckeho zboru Konzervatória J. L.
Bellu z Banskej Bystrice pod vedením dirigetky p. Kataríny Koreňovej na
počesť 3. výročia úmrtia pápeža Jana Pavla II. ( + 2. 4. 2005).
Prítomní diváci si vypočuli skladby starých majstrov, v druhej časti
koncertu sme počuli zborovú hudbu slovenských skladateľov 20. a 21.
storočia. V závere nás rozohriala írska ľudová pieseň a skladba Jubilate
Deo.
Tí, ktorí prišli do nášho kostola neľutovali a po koncerte odchádzali
spokojní, bohatší o umelecký zážitok zo spevu mladých konzervatoristov.
V neoficiálnej časti stretnutia sa zrodil spontánny nápad založiť pri
vhodnej príležitosti tradíciu zborového spevu v Podkoniciach.
-mt-

ŠPORT
FUTBAL - II. TRIEDA, SKUPINA A
Vyžrebovanie jarnej časti ročníka 2007/2008
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

6. apríla
13. apríla
20. apríla
27. apríla
4. mája
11. mája
18. mája
25. mája
1. júna
8. júna
15. júna
22. júna

PODKONICKÝ Spravodaj

15:30 hod.
15:30 hod.
16:00 hod.
16:00 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.

Podkonice - Medzibrod
Tajov - Podkonice
Podkonice - H. Pršany
Harmanec - Podkonice
St. Hory - Podkonice
Podkonice - Dukla C
Šalková B - Podkonice
Podkonice - Malachov
Baláže - Podkonice
Podkonice - Dúbravica
Hronsek - Podkonice
Podkonice - Hiadeľ

Apríl 2008
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ŠPORT
STOLNÝ TENIS - MEMORIÁL ŠTEFANA DUGASA
V sobotu 29. marca 2008 prebiehal v telocvični stolnotenisový turnaj. Bol venovaný
pamiatke bývalého pána riaditeľa ZŠ s MŠ Podkonice Štefana Dugasa. Organizovali ho
Obec Podkonice a Základná škola v spolupráci s MK Slovenský Orol. Sponzormi tohto
turnaja boli Slovenský Orol, Slovenská sporiteľňa a Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s. VEOLIA.
Ďakujeme za Vašu účasť a pevne veríme, že ste si z turnaja odniesli veľa zážitkov a
potešenie z pohybu.
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Kategória - dievčatá:
1. Nikolka Slobodníková
2. Pavlínka Homolová
3. Alžbeta Horňáková

Kat. - chlapci do 14 rokov:
1. Milan Patráš
2. Matej Barla
3. Miloš Kurpáš

Kategória - ŽENY:
1. Mária Cesnaková
2. Viera Patrášová
3. Inga Barlová

Kategória - MUŽI:
1. Marek Murajda
2. Branislav Homola
3. Jozef Lipa

Apríl 2008

Kat. - chlapci nad 14 rokov:
1. Samuel Kollár
2. Roman Dzúrik
3. Lukáš Slobodník

PODKONICKÝ Spravodaj

FARSKÉ OZNAMY
14. 4. 2008 - 20. 4. 2008
18.00 - féria

7. 4. 2008 - 13. 4. 2008
18.00 - Sv. Jána Krstiteľa de la Salle
7.4.

+ Emília, Mária a Pavol Pavlenda

14.4.

+ Emília Barlová, č.d. 16
18.00 - féria

18.00 - féria
8.4.

9.4.

10.4.

+ Irena a Matúš Barla a syn Ján
7.00 - féria
+ rod. Vilma a Ondrej, ich deti
a st. rodičia
18.00 - féria
+ z rodiny Ivaničovej

15.4.

+ Mária a Jozef Homola a deti
7.00 - féria

16.4.

+ z rod. Pospíšilovej
18.00 - féria

17.4.

+ Irena a Ludvik Flaška

18.00 - Sv. Stanislava, biskupa a muč.
11.4.

+ rodičia, manžel, dcéra a zať

18.00 - féria
18.4.

+ syn Ján Jamrich

18.00 - féria
12.4.

13.4.

+ Martin Slobodník
4. veľkonočná nedeľa
8.00 + Mária Randová
10.30
a rodičia
Za farnosť

18.00 - féria
19.4.

5. veľkonočná nedeľa
10.30
8.00 Poďakovanie a
20.4. prosba o Božie požehnanie Za farnosť

21. 4. 2008 - 27. 4. 2008
19.00 - féria
21.4.

+ Irena a Ján Stanko

28. 4. 2008 - 4. 5. 2008
19.00 - féria
28.4.

23.4.

+ Anna Slobodníková, č.d. 148

29.4.

25.4.

26.4.

27.4.

Na úmysel celebranta

7.00 - Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka

7.00 - féria

+ brat Ivan Homola

Na úmysel celebranta

30.4.

19.00 - Sv. Juraja, mučeníka
24.4.

+ František Očenáš a syn
19.00 - SV. KATARÍNY SIENSKEJ

19.00 - féria
22.4.

+ rod. Margita a Jozef Turčan

+ Marta a Pavel Turčan
19.00 - SV. MARKA, evanjelistu
Poďakovanie a prosba o Božiu pomoc
pre Irene Rose
19.00 - féria
+ Veronika a Viliam Flaška
a Štefánia a Ladislav
6. veľkonočná nedeľa
10.30
8.00 + Ema
Za farnosť
a Martin Slobodník

1.5.

2.5.

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA
8.00 - Za farnosť
19.00 - Anna a Andrej Gregorčok, 10. výr.
19.00 - Sv. Atanáza, biskupa
+ Drahoslav Valent
16.00 - SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠT.
Za novomanželov

3.5.

4.5.

7. veľkonočná nedeľa
8.00 + Mária
10.30
Turčanová, č.d. 203
Za farnosť

Zmena Farských oznamov vyhradená !
PODKONICKÝ Spravodaj
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