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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA
Hneď v úvode môjho príspevku by som sa zmienil o bývalej skládke odpadov pred
našou obcou na polceste. V prvom rade sa nachádza v katastrálnom území Slovenská
Ľupča. Prečo píšem o tejto skládke? Preto, lebo dostávame rôzne e-maily, kde sa informujú
občania, že čo tam bude, aká stavba sa tam plánuje a rôzne dezinformácie. Pravda je taká,
že obec Slovenská Ľupča požiadala o dotácie z fondu životného prostredia na rekultiváciu
tejto skládky. Dotácii bolo vyhovené a z týchto finančných prostriedkov bude prevedená
rekultivácia skládky t.j. prevedú sa terénne úpravy a preloží sa fóliou celá skládka, aby sa
zabránilo unikaniu povrchovej vody do skládky, a tým sa vylúči presakovanie do spodných
vôd. Celá táto časť skládky až po Hliny je ochranné pásmo II. stupňa pitnej vody pre prameň
Ľadová studňa. Týmto sa ochránia pramene od rôznych škodlivín a vylepší sa tým celkove
životné prostredie v danej oblasti.
Ďalej Vás chcem poinformovať, tak ako som sľúbil, o stave „Registra obnovenej
evidencie pozemkov“ (ROEP) aký je súčasný stav. Kataster pracuje pri kontrole
jednotlivých zložiek, ktoré ste odovzdali do 12. marca 2008. Na 2. júna je zvolaná komisia
ROEP za účelom prehodnotenia jednotlivých zložiek, aby mohli byť zapracované do
evidencie na list vlastníctva. Podotýkam, že bude ešte potreba v niektorých prípadoch
vyhotoviť si geometrické plány, pretože nesedia výmery plôch na mape s pozemkovou
knihou. (Vlastníci budú informovaní).
V záujme dobrého spracovania ROEPu v Podkoniciach Vás preto vyzývam, aby ste v
prípade potreby aktívne prispeli k obojstrannej spokojnosti.

Jozef Jamrich
starosta obce

spravodaj@podkonice.sk
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
1) UZNESENIE ČÍSLO 27
Z 11. ZASADNUTIA OZ V PODKONICIACH, KONANÉHO DŇA 29. MÁJA 2008
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO :
Vzalo na vedomie:
1. čerpanie rozpočtu obce za 1.štvrťrok 2008
2. žiadosť obce Baláže za účelom umiestnenia optického kábla z našej digitálnej
ústredne
3. správu audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za r. 2007
4. návrh Igora Bobáka na úpravu a spríjemnenie prostredia v obci

pomer
hlasov:

Schválilo:

1. záverečný účet obce za r. 2007........................................................................ 5:0:0
2. úpravu rozpočtu na r. 2008 .............................................................................. 5:0:0
3. odpredaj pozemku pre p. Svrčinu Milana o výmere 30 m2 za 100.-Sk /m2
4. žiadosť o príspevok na plavecký výcvik pre žiakov ZŠ Podkonice
v sume 3.850.-Sk ............................................................................................. 5:0:0
5. žiadosť Igora Bobáka o fin. príspevok vo výške 4.000,-Sk na na úhradu
orientačných tabúľ pre Lyžiarske múzeum ....................................................... 5:0:0
6. cenu za odpredaj pozemku pre Ing.Miloslava Očenáša
vo výške 100.-Sk /m2 (80 m2) ........................................................................ 5:0:0
7. žiadosť Farského úradu Podkonice o fin.príspevok vo výške 30.000.-Sk ....... 5:0:0

Neschválilo:
1. žiadosť p. Igora Bobáka o zvýšenie finančných príspevkov na prevádzku
tenisového kurtu

Jozef Jamrich
starosta obce
V Podkoniciach, 29.5.2008
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
2) PREVÁDZKOVÝ PORIADOK CINTORÍNA
V súlade s nariadeniami zákona č. 470/2005 Z. z. bola obec povinná do 31.10.2006
predložiť na schválenie Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva Prevádzkový
poriadok pohrebiska. Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Podkonice schválil
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ako aj obecné zastupiteľstvo Uznesením
č.7/2006 zo dňa 20.10.2006.
Nový zákon o pohrebníctve priniesol pre obec ako prevádzkovateľa cintorína
povinnosť viesť evidenciu pohrebiska. S tým súvisí povinnosť pozostalých, ktorí sa starajú
o jestvujúce hroby, v priebehu tretieho štvrťroku 2008 (bližší termín bude ešte dodatočne
oznámený) uzatvoriť s obcou nájomnú zmluvu o nájme hrobového miesta. Táto povinnosť
sa vzťahuje aj na obstarávateľa pohrebu pri úmrtí blízkej osoby, ktorí ešte pred započatím
výkopových prác sú povinní prísť na obecný úrad a uzatvoriť zmluvu o nájme hrobového
miesta. Obec ako prevádzkovateľ cintorína určí hrobové miesto v súlade s plánom
pochovávania resp. vydá súhlas na pochovanie do jestvujúceho hrobu. Z uvedeného
vyplýva, že je povinnosťou pozostalých nahlásiť na obecnom úrade aj uloženie urny
do už jestvujúceho hrobu.
-jg-

VIETE, ŽE ...
PRANOSTIKY
V dnešnom čísle prinášame pranostiky na mesiac jún:
> Na svätého Norberta (6.6.) už zima ide do čerta.
> Medardova kvapka (8.6.) štyridsať dní kvapká.
> Po Medarde ostrá zima už nechodí, ani mráz vinici viacej neuškodí.
> Kto na deň Medarda sadí a rozsieva, ten mnoho kapusty a ľanu máva.
> Ak prší na Barabáše (11.6.), urodí sa veľa kaše.
> Ak prší na Barabáše, bude víno tiecť do fľaše.
> Na svatého Antonína (13.6.) brúsenie kôs započíná.
> Keď prší na Víta (15.6.), sú skazené žitá.
> Na svätého Víta keď sa z neba leje, nech na dobrý jačmeň gazda sa nesmeje.
> O svätom Vítu vidno hrozno v kvetu.
> Na svatého Aloise (21.6.) poseč louku, neboj se!
> Na svätého Jána (24.6.) nie je noc žiadna.
> Na svätého Jána jahody do džbána.
> Svätý Ján nesie malín džbán.
> Ladislav (27.6.) huby sial, Peter, Pavel (29.6.) ich pozbieral.
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Obecný úrad Podkonice, Farnosť Podkonice, ZŠ s MŠ Podkonice
POZVÁNKA
Pri príležitosti MDD Vás srdečne pozývame na zábavné popoludnie,
ktoré sa bude konať v nedeľu 1. júna 2008 o 14:00 hod.
na futbalovom ihrisku
v Podkoniciach.
Program: jazdenie na koníkoch
skákanie vo vreci
triafanie do plechoviek
prekážková dráha
hádzanie bremenom
a veľa iných zaujímavých atrakcií
SLOVENSKÝ OROL
POZVÁNKA
V sobotu 21. júna 2008 Vás pozývame na

splavovanie Hrona
AKO SA ZBALIŤ NA SPLAV:
Na seba:
- čiapka (šiltovka, klobúk)
- rýchloschnúce oblečenie
- pevnú obuv (sandále, tenisky, ktoré vám nespadnú z nohy!) nie šlapky!
- vhodné je (podľa počasia) natrieť sa krémom na opaľovanie
Do nepremokavého vaku, ktorý vyfasujete je potrebné si zbaliť:
- náhradné oblečenie a obuv, pršiplášť
- potraviny na prežitie (keksík, chlebík, klobáska...)
- peniažky pre prípad zastávky v prihronskom občerstvovacom zariadení
Bližšie info: na www.splavhrona.sk - Lodenica na Mlynčoku
Cena: cca 230,-Sk/osobu (časť hradí Klub Slovenského Orla)
Zraz: o 10:00 hod. pri evanjelickom kostole v Slovenskej Ľupči
Svoju účasť potvrďte do 10. júna 2008 na tel. č. 0915 988 100, príp. mailom
zs.podkonice@zoznam.sk
Mgr. Vladimíra Turčanová
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
POĎAKOVANIE
Naše poďakovanie patrí tentokrát pánovi Jaroslavovi Chabanovi st. za pomoc pri
zhotovovaní učebných pomôcok.
kolektív ZŠ s MŠ
AKO SME OBSTÁLI?
Žiaci našej školy sa zúčastnili regionálnej súťaže v čítaní „Ľupčiansky čitárik“ v
Slovenskej Ľupči. Veľmi pekné 2. miesto získala žiačka 2. ročníka Nikolka Barlová, 4.
miesto obsadila tretiačka Lenka Booczová a sme pyšní aj na prváčku Terezku Halajovú,
ktorá sa v ťažkej konkurencii dostala na 7. miesto.
Kto je ochotný pomôcť ZŠ s MŠ pri pílení a uskladnení dreva? Tel.: 0905 910 285

A IDE SA NA VÝLET DO BRATISLAVY !
V stredu 25. júna 2008 Vás pozývame spoznávať cestu do Bratislavy a hlavné mesto.

Cena: 300,-Sk za dopravu
Odchod o 7:00 hod. na námestí v Podkoniciach.
Prihlásiť sa môžete osobne každý pondelok a štvrtok do 20:00 hod. v ZŠ s MŠ u
riaditeľky školy, alebo telefonicky: 0915 988 100.
Mgr. Vladimíra Turčanová
riaditeľka ZŠ s MŠ
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KULTÚRA
VYSŤAHOVANIE ZA PRÁCOU A ICH NÁVRATY
Roky po 1. svetovej vojne r. 1918 od čias, keď bieda ľudí
tlačila za hranice svojej domoviny hľadať prácu, zarobiť
groš, aby uživili rodiny. Lúčila sa s nimi celá rodina ba i celá
dedina. Odprevádzali ich na vozoch, bo ťažké truhlice obité
kovom dlhú pešiu cestu by hneď na začiatku nezvládli, šli s
nimi na krížne cesty a tu, aby to bol znak lúčiaceho sa
chotára, postavili občania kríže.
Kríž, ktorý bol vždy znakom utrpenia, veď aj rozlúčka pri
kríži bola pre rodinu, matku, otca, manželku, dcéru alebo
syna znakom bolesti, či vyliatych sĺz. Prosby pri kríži,
zdvihnuté ruky, zrak, prianie dobrého vetra do plachiet, veď
plavili sa šífom ako to vtedy volali, išli za more, za veľkú
mláku do neznáma. Ako ich prijme cudzí svet, ak bude mať
šťastie dostane dobrú prácu? To boli otázniky nekonečnej
veľkosti.
Najťažšie práce boli v baniach, z ktorých sa mnohí už nevrátili, alebo mnohí tam
natrvalo zostali a založili si svoje rodiny. Boli aj takí , že za nimi išli aj manželky s deťmi.
Ťažko zarobené peniaze, ruky poznačené mozoľmi, korunu ku korune alebo doláre
odkladali, aby mohli poslať rodine na kúpu najnutnejšieho. Masti - múky - chleba.
A..tu doma matka, alebo žena tie peniaze obracala načo ich vydať skôr, čo treba prv.
Keď lepšie zarobil - našetril, po rokoch aj na návrat myslel.
Kvapky potu z nekonečnej cesty, rodina zas pri kríži čakala svojho blížneho, ale pri
ktorom kríži mali čakať, keď chotár má štyri kríže na všetky svetové strany. Tu nemí
svedkovia, kríže, sú symbolmi tej doby - biedy - poroby. Tu pri kríži ďakovali Bohu za šťastný
návrat. Kvapky sĺz uhasili smäd v nekonečnej ceste, dodnes stoja kríže na každej dedine i
meste.
A dnes keď sa už píše 21. storočie, odchádzajú najmä mladšie generácie, ale už za
vyššími zárobkami, veď dokorán sa otvorili hranice svojej rodnej vlasti.
A tu sú taktiež veľké otázniky, vrátia sa budú mať šťastie?
Anna Husárová, Penzión „Jeseň“ Banská Bystrica

SPOLOCENSKÁ KRONIKA
UZAVRELI MANŽELSTVO
Flávio Somaschini & Katarína Valentová - 3.máj 2008 (Podkonice)

GRATULUJEME K VÝROCIU
75. rokov
50. rokov
Helena Majeríková (č.d. 295)

PODKONICKÝ Spravodaj

Ján Gregorčok (č.d. 319)
Vladimír Turčan (č.d. 48)
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PODUJATIA
DETSKÝ LETNÝ TÁBOR
Mladí farnosti Podkonice organizujú aj tento rok detský kresťanský letný tábor
pre všetky deti základných škôl (1. - 9. ročník).

BZINy
DETSKÝ LETNÝ TÁBOR

18. - 22. AUGUST 2008

,

Hlavný vedúci tábora:
Ing. Jaroslav Kostúr, tel.: 0908 438 604
Kňaz farnosti:
Mgr. Norbert Ďurdík, tel.: 048 / 41 968 96

Farnost
Podkonice

Tentokrát navštívime krásnu Oravu, konkrétne dedinku Bziny neďaleko Dolného
Kubína. Termín konania tábora je od 18. do 22. augusta a cena tábora je 1300 Sk. V cene
je zahrnuté: ubytovanie, doprava, poistenie, strava + pitný režim a program počas celého
tábora.
Rodičia môžu svoje deti prihlásiť u hlavného vedúceho tábora, alebo priamo na
farskom úrade v Podkoniciach. Termín uzávierky je 15. júl 2008.

DETSKÝ KÚTIK
TAJNIČKA
Milé deti! V dnešnej
tajničke môžete vylúštiť,
koľko darov Ducha Svätého poznáme.
Správne odpovede
prineste do kostola na
detskú sv. omšu 13. júna
2008.
Na niekoho z vás
čaká odmena v podobe
ZĽAVY do detského
tábora Bziny 2008.
-jk-
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FARSKÉ OZNAMY
9. 6. 2008 - 15. 6. 2008
19.00 - féria

2. 6. 2008 - 8. 6. 2008
19.00 - féria
2.6.

+ Pavol Rapčan a syn

9.6.

+ Lýdia a Ján Kostúr a syn
19.00 - féria

19.00 - Sv. Karola Lwangu a spol.
3.6.

+ Milan Vráb, rodičia a st. rodičia

7.00 - Sv. Barnabáša, apoštola

7.00 - féria
4.6.

+ rod. Anna a Martin Ivanič

+ Matúš Burian

10.6.

+ Jozef Kostúr

11.6.

19.00 - féria

19.00 - Sv. Bonifáca, biskupa a muč.
5.6.

+ rod. Mária a Ján Barla a st. rodičia

12.6.

19.00 - féria
6.6.

František Kostúr a rodičia

+ Anna a František
19.00 - Sv. Antona Paduánskeho

13.6.

+ Jozef, rodičia a súrodenci

7.00 - féria
7.6.

8.6.

Na úmysel celebranta
10. nedeľa v cezročnom období
10.30
Za farnosť

8.00 + Stanislav Stanko

7.00 - féria

15.6.

16. 6. 2008 - 22. 6. 2008
7.00 - féria
16.6.

Na úmysel celebranta

18.6.

19.6.

Na úmysel celebranta

24.6.

22.6.

19.00 - féria
Poďakovanie za dožité roky
a prosba o Božiu pomoc

7.00 - féria

7.00 - féria

Na úmysel celebranta

+ Júlia a František Flaška

25.6.

19.00 - féria

19.00 - féria

+ Pavol, Adela, Milada a Beata

+ Jozefína a Pavol Chaban

26.6.

+ Ján Šípka

27.6.

7.00 - Sv. Alojza Gonzágu
21.6.

+ Ján Mojžiš

23.6.

19.00 - féria
20.6.

11. nedeľa v cezročnom období
10.30
8.00 + Ján Styk
Za farnosť

23. 6. 2008 - 29. 6. 2008
19.00 - Narodenie Sv. Jána Krstiteľa

19.00 - féria
17.6.

+ Vladimír Šípka

14.6.

+ Helena a František a ich rodičia
12. nedeľa v cezročnom období
10.30
8.00 Za Božiu pomoc
Za farnosť
pre Annu a jej rodinu

28.6.

29.6.

féria
9.30 + Štefan Dugas
19.00 + Mária a Pavol Kostúr
7.00 - Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka
Na úmysel celebranta
SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV
10.30
8.00 + Irena a Ján Stanko
Za farnosť

Zmena Farských oznamov vyhradená !
PODKONICKÝ Spravodaj
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