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spravodaj@podkonice.sk

Ïalej vás chcem informova�, že obec dostala po schválení „Žiadosti o poskytnutie 
nenávratného finanèného príspevku“ cez Pôdohospodársku platobnú agentúru Bratislava 
finanènú dotáciu vo výške 43.099,95 eur na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice, ktorá je v 
havarijnom stave, hlavne strecha. Sú zahájené prípravné práce a ak poèasie  dovolí, v krátkej dobe 
by sme mali zapoèa� so stavebnými prácami. Som rád, že pre mladých požiarnikov pripravíme 
dôstojnejší stánok t.j. krajšiu požiarnu zbrojnicu.

Taktiež chceme rekonštruova� chodník pre peších od strednej autobusovej zastávky  
smerom  na Priechod po Ing. Plachého. Práce na rekonštrukcii by mali zaèa� v 23. týždni.  Tento 
chodník mal by� zrekonštruovaný už v jeseni minulého roku, ale vzh¾adom na zimné poèasie sa 
práce nezrealizovali.

S Banskobystrickou regionálnou správou ciest a.s. sú dohodnuté vysprávky miestnych 
komunikácií a komunikácie do Priechoda.

Jozef Jamrich
starosta obce

www.podkonice.sk
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VÁŽENÍ SPOLUOBÈANIA,

už len pár dní nás delí od volieb do Národnej rady 
Slovenskej republiky. Tak, ako ste dostali v oznámení, 
vo¾by sa uskutoènia dòa 12. júna 2010 od 7,00 hodiny do 
22,00 hodiny. Právo voli� do Národnej rady Slovenskej 
republiky má každý obèan Slovenskej republiky, ktorý 
najneskôr v deò volieb  dovàšil 18 rokov, ale za poslanca 
Národnej rady Slovenskej republiky môže by� zvolený 
obèan Slovenskej republiky, ktorý v deò volieb  dovàšil 21 
rokov  veku  a má trvalý pobyt na území Slovenskej 
republiky. To¾ko k vo¾bám, pre všeobecnú informáciu.
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

1) UZNESENIE ÈÍSLO 46
     Z 24. ZASADNUTIA OZ V PODKONICIACH , KONANÉHO DÒA 15. APRÍLA 2010

OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO :

Vzalo na vedomie:

1. Kontrolu predchádzajúceho uznesenia

2. Informáciu o riešení prevádzkovania ÈOV

Schválilo:

1. Úpravu rozpoètu za I.štvr�rok 2010

2. Závereèný úèet obce za r. 2009

3. Zadanie pre spracovanie územného plánu obce Podkonice

4. Poskytnutie finanènej dotácie na plavecký výcvik pre ZŠ s MŠ vo výške 50 €

Jozef Jamrich
starosta obce

pomer
hlasov:

V Podkoniciach, 16.4.2010

4:0:0

4:0:0

4:0:0

3:1:0

2) DAÒ Z NEHNUTE¼NOSTÍ

Vážení obèania, od 17. mája 2010 je možnos� plati� daò z nehnute¾ností za rok 2010. Ve¾a 
obèanov si však túto povinnos� ešte nesplnilo. Preto vás vyzývame, aby ste to urobili  èo najskôr. 
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SPOLOCENSKÁ KRONIKA

55. rokov

Ján Pálka (è.d. 21)
  Peter Kostúr (è.d. 294)
    Anna Homolová (è.d. 182)
      Anna Marušková (è.d. 126)
        Mária Chabanová (è.d. 346)

70. rokov

Ružena Turèanová (è.d. 253)

65. rokov

Ján Kostúr (è.d. 255)
  ¼udmila Kostúrová (è.d. 255)

80. rokov

Anna Bittnerová

UZAVRELI
MANŽELSTVO Markéta Suchánková & Andrej Ulbrik - 1.5.2010 (Podkonice)

50. rokov

Nenad Rajšiè (è.d. 337)
  Monika Bobáková (è.d. 300)

Všetkým maturantom a èerstvým držite¾om vysokoškolských diplomov

gratulujeme k úspešnému ukonèeniu štúdia!

FUTBAL - II.A TRIEDA (BB)

Rozpis jarnej èasti roèníka 2009/2010:

14. kolo Hiade¾ - PODKONICE 2:0 
15. kolo PODKONICE - Strelníky 2:1
16. kolo Rieèka - PODKONICE 2:1
17. kolo PODKONICE - Tajov 1:1
18. kolo Šalková B - PODKONICE 1:2
19. kolo Mièiná - PODKONICE 1:3
20. kolo PODKONICE - St. Hory 1:0
21. kolo Hronsek - PODKONICE 4:0
22. kolo PODKONICE - Malachov 0:4
23. kolo H.Pršany - PODKONICE 2:1
24. kolo PODKONICE - Harmanec 3:0
25. kolo  Jakub - PODKONICE 13.6. o 17.00
26. kolo PODKONICE - Dúbravica 20.6. o 17.00

 
Tabu¾ka po 23. kole:

1. H. Pršany 48
2. Harmanec 46
3. Malachov 46
4. St. Hory 43
5. Šalková B 42
6. Tajov 37
7. Strelníky 32

 8. Hiade¾ 31
 9. Rieèka 30

10. Dúbravica 28
11. Podkonice 21
12. Jakub 17
13. Mièiná 15
14. Hronsek 14 -jk-

ŠPORT

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

3) NÁJOMNÉ ZMLUVY ZA HROBOVÉ MIESTA
   

Ako už bolo oznámené v Podkonickom spravodaji èíslo 2/2010, obec pristúpila k uzatváraniu 
nájomných zmlúv za hrobové miesta v cintorínoch. Evidencia hrobových miest, ako aj evidencia 
zosnulých je k nahliadnutiu na nástenke vo vestibule obecného úradu, pod¾a ktorej si obèan má 
možnos� vyh¾ada� sekciu a èíslo hrobu. Na tomto podklade obec s obèanom spíše nájomnú zmluvu 
platnú na 10 rokov. Nájomné za  jedno hrobové miesto na 10 rokov je 3,30 eur.    

-jg-



Spravodaj  ODKONICKÝP 4Jún 2010

POZVÁNKY

1) Srdeène pozývame všetkých rodièov, starých rodièov našich žiakov a detí na oslavu 
    40. výroèia školy do areálu ZŠ s MŠ v Podkoniciach dòa 25. júna 2010 o 16.00 hodine.

2) Splavovanie Hrona tak ako po iné roky bude aj tento rok dòa 26. júna 2010. 
Záujemcovia sa môžu prihlási� na tel. è. 0915 988 100 do 20. júna 2010. 

3) Dopravná výchova u nás v škole - po teórii nasledovala prax (pozri foto):

AKO BARAN �AHAL PRÁÈKU DO BYTU 

Kubko a Ma�ko frèia na Vetrieske, ktorá sa vyrába v štáte MADE  IN  ŠROT  ROSIP  SA VO 
FIRME ŠROTANA. Idú si po starý Moskviè. Keï prídu k obchodu tak Vetrieska povolila, rozsypala 
sa a explodovala. Keï Kubko s Ma�kom vyšli z predajne so starým Moskvièom tak si idú oèi vyoèi� 
že ich Vetrieska explodovala.

Keï išli po ceste stretli Pata a Mata, ktorí išli na ich Chrysleri, ktorý mal na miesto stieraèov 
ZUBNÉ KEFKY a na miesto airbagov mal NAFUKUJÚCE SA BALÓNY. Pat a Mat práve viezli 
práèku. Ale ani za svet ju nevedeli dosta� do bytu. A tak ich napadlo zavola� si na pomoc Kubka a 
Ma�ka. A Kubko a Ma�ko boli po celom dni unavení, tak ich napadol nápad s baranom, aby práèku 
vytiahol do bytu on. 

Napokon všetko doruèili na svoje miesto, a tak sa rozhodli, že práèku vyskúšajú. Naliali do nej 
VANIŠ  a prací prášok. Práèku zapli a tá zaèala nabera� vysoké otáèky. Najprv vyletel bubon a 
potom všetky struny. Ale Pat a Mat si kládli otázku, preèo práèka vybuchla. Napokon prišli na to, že 
vaniš je po záruke a pri záruke bol lístok v znení : OSPRAVEDLÒUJEME SA VÁM, ŽE VANIŠ PO 
ZÁRUKE MÁ TAKÉTO ÚÈINKY : nalej do práèky vaniš, bubnu a strún sa rýchlo zbavíš. Problém 
preèo: lebo vyperie aj železo, èi motor z práèky.   THE END .

Šimon Štibraný, (4. roèník)

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

foto: Mgr. Vladimíra Turèanová
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K 40. VÝROÈIU ŠKOLY: Spomienky spred 40-tich rokov:

To¾ko krásneho sa popísalo o školách a uèite¾och, až si myslím, že každé ïalšie slová sú 
zbytoèné. O škole sa vraví, že je vyhòou, chrámom a dobrý uèite¾ bohatstvom národa...

Tak vraveli o tých stánkoch vzdelania osvietenci minulých storoèí, tak vravia o nich i dnešní 
súèasníci. Naša škola - má v sebe nielen vonkajšie, ale predovšetkým vo vnútri skryté kúzlo. Aj v 
roku 1970! Každý, kto priložil hoci len jednu tehlu na stavbu školy mal akýsi nezmazate¾ný pocit - 
by� pritom, vytvori� tomu malému drobizgu optimálne podmienky na písanie prvých slabík a èítanie 
prvých viet: Mama má Emu, Ema má mamu...

Nie div, že taký hrejivý pocit z dobre vykonanej práce mali bez rozdielu všetci obèania pri 
otváraní novej trojtriednej školy v Podkoniciach. Jednoducho - bola to ich škola, stavali ju pre svoje 
deti, vnukov i pravnukov a mali z nej úprimnú rados�. Oèi im žiarili, rozprávali o nej s nadšením, tešili 
sa hádam viac, ako tie malé deti v krojoch a pionierskych košeliach. V tých múroch, áno presne 
tam, sú aj ich mozole, znoj i vo¾ný èas.

Národný umelec Martin Benka urobil prvý zápis do kroniky školy.
Redaktor v školskej kronike spomína: Ondrej Turèan, predseda technickej komisie MNV 

Podkonice má v ruke ve¾ký zväzok k¾úèov. Sprevádza nás novostavbou, postupne otvára dvere za 
dverami a za každým nás èakajú èím ïalej, tým väèšie prekvapenia. „Toto je byt riadite¾a školy, tu 
byt pre slobodného uèite¾a, trieda pre najmenších, jedáleò, kuchyòa, ïalšie dve triedy, materská 
škola, sociálne miestnosti, terasa, telocvièòa, tu bude bežecká dráha, tu zase ihriská, klzisko.“ 
Nevychádzame z údivu. Keï sme dostali do redakcie pozvánku, že budú otvára� novú trojtriednu 
školu, predstavovali sme si všetko inak, len nie to, èo vidíme na vlastné oèi. Škola je pekná, nová, 
moderná, vycifrovaná ako nevesta pred svadbou. Stupòujeme slová chvály. Povedzte pravdu, to 
všetko ste sami postavili? To predsa nie je možné! A ko¾ko to stálo? Ondrej Turèan a tí ïalší - 
predseda MNV Stanislav Turèan, riadite¾ školy - Jozef Pikula, predseda finanènej komisie - Ján 
Barla, predseda obchodnej komisie - František Patráš i predseda komisie pre poriadok v obci Ing. 
Ján Budaj sa usmievajú pod fúzy. Je to taký zvláštny úsmev - figliarsky, spokojný, ale i hrdý. Nuž 
pozrite milí hostia, je to naša robota, taká riadna podkonická, lebo keï my chytíme nieèo do ruky, 
dostane to krídla. Každý obèan sa zapísal, že do roka odpracuje 10 brigádnických hodín a tých, èo 
ešte nedokázali písa�, podpísali rodièia, aby sa im lepšie uèilo. Pä� ráz sa odvtedy obliekol javor, 
pä�krát mu vietor lístie obšklbal, ale škola je tu. Chytáme sa ceruzky a papiera, Podkonice majú 
1000 obyvate¾ov, za 5 rokov odpracovali na škole 62 000 brigádnických hodín, na každého teda 
pripadá po 62 hodín... Je to viac, ako predpokladali. Náklady sú minimálne, iba nieèo okolo troch 
miliónov korún.

prevzaté zo školskej kroniky

VÝLET

Donovaly - HABAKUKY - Vlkolínec 
vo štvrtok - 17. júna 2010

odchod o 8.30 hod.  -  príchod o 17.00 hod.
cena: die�a MŠ - 10€, žiak  ZŠ - 12€, dospelý - 14€

     Prihlási� sa môžete do 11. júna 2010 na  tel. èísle 
0915 988 100 alebo osobne každý pondelok
a štvrtok u RŠ.

ZŠ s MŠ Podkonice

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
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MSAF 2010
IV. roèník 

Mikroregionálnej sú�aže amatérskej fotografie

Organizátori:
Mikroregión obcí Pod Pánskym dielom
Mikroregión Pozdola Bystrice
Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene

Sú�až sa vyhlasuje v dvoch kategóriach:
Farebná fotografia
Èiernobiela fotografia

Do sú�aže sa môže zapoji� každý, kto má trvalý pobyt v niektorej z participujúcich obcí. 
Pre sú�až èiernobielych i farebných fotografií je urèený formát nie menší ako 20 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 sú�ažnej fotografie musí by� uvedené: názov fotografie, meno a priezvisko 
autora, adresa. Fotografie musia by� na fotografickom papieri. V opaènom prípade nebudú 
fotografie do sú�aže prijaté. Sú�až nie je tematicky vymedzená. 

Každá obec môže postúpi� do mikroregionálneho kola 20 fotografií z každej kategórie.

Termíny:
Uzávierka obecných kôl: 31.7.2010
Mikroregionálna výstava: október 2010

V prípade nejasností sa informujte
na príslušných obecných úradoch. 

PODUJATIA



PODUJATIA

MLADÍ HASIÈI OBNOVILI TRADÍCIU

Naši starší obèania si pamätajú, že okrem sadenia zemiakov na 1.mája sa vždy v našej dedinke 
staval krásny vysoký máj (máje sa v Podkoniciach stavali na turíce - pozn. redakcie). Mladí hasièi 
sa rozhodli tento starý zvyk obnovi�. Ešte noc pred tým, ako sa postavil bolo zvykom, že mládenci 
postavili štíhle brezy pred každý dom, kde bývalo krásne dievèa. Bol to prejav sympatií, lásky k 
dievèa�u, ktoré sa možno onedlho vydá alebo sa za¾úbi do niektorého mládenca. Stavanie mája 
evokuje u ¾udí príchod jari a lásky.

Je to zvyk, ktorý by nemal zapadnú� prachom . Som ve¾mi rád, že naši iniciatívni hasièi sfúkli 
prach z tejto knihy zvykov a pomalièky zaèínajú èíta�, aké boli tradície v Podkoniciach. Hasièi sa 
teraz aktívne pripravujú na hasièskú sú�až v Dúbravici dòa 13. júna 2010 . Príïte ich povzbudi� a 
podpori� ich k úspechu. Po sú�aži majú hasièi ïalší cie¾, a to skultúrni� pamätník padlých partizánov 
pod “Vysokými“. Urèite privítame a budeme ve¾mi radi, ak sa k nám pridajú aj ostatní mládenci a 
dorastajúca mládež.  Chceme toho urobi� v našej krásnej dedinke omnoho viac. Chu� a ambície 
máme vysoké, pretože máme pocit, že naša dedina sladko spí, priam nežije. Nežije tradíciami a ani 
športom (a èo Tonkovièove folklórne slávnosti, Gazdovská zabíjaèka, turistika DESPOTUR Dubiny, 
I. trieda stolného tenisu, downhill, snowboarding a v prípade dobrých snehových podmienok aj 
lyžovaèka na Plešiach, èi Podkonická pätnástka? - pozn. redakcie). 

Nechcem kritizova�, chcem len poukáza�, že okrem pár jedincov, ktorí držia v povedomí 
podkonický folklór, niè neexistuje. Urèite by aktívni súboristi uvítali a potešili by sa, keby sa folklórny 
súbor Vysoká rozrástol od najmenších, až po najstarších. Okrem nášho futbalu a volejbalu sa iný 
šport nerozvíja. Aj keï podkonický futbal zažíva “renesanciu“ a urèite ho treba podporova� všetkými 
možnými prostriedkami. Milí obèania, máme najkrajší futbalový areál v ïalekom okolí. Svedèí o 
tom, že ho v minulosti tréningovo využívala  Dukla B. Bystrica. Odohrávali sa tu rôzne turnaje 
žiakov, ale aj starých pánov, alebo mini ligových turnajov napr: Hruška cup, Ondrík cup, Trapas cup. 
Kde sa tá aktivita podela a èo s tým obèania urobíme? My, mladí hasièi, sme za obnovu !!!.

Momentálne sa v máji odohrali zápasy I. ligového ženského futbalu ako napr.: Selce, Levice, 
Slovan Bratislava. Futbalový areál na “Brodku“  využívajú na tréningy aj naši hasièi. Urèite je tam 
priestor aj na iné športy a úèely.

Podporujme našu mládež, chráòme si prírodu a rozvíjajme tradície a šport v Podkoniciach. 

Martin Burian èlen OZ Deti dosky
foto: Martin Burian
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14.6.

15.6.

16.6.

17.6.

18.6.

19.6.

20.6.

12. NEDE¼A V OBDOBÍ CEZ ROK

14. 6. 2010 - 20. 6. 2010

18.30 - féria

+ Matúš Burian

21.6.

22.6.

23.6.

24.6.

25.6.

26.6.

27.6.

13. NEDE¼A V OBDOBÍ CEZ ROK

21. 6. 2010 - 27. 6. 2010

18.30 - Sv. Pavlína z Noly, biskupa

18.30 - féria

28.6.

29.6.

30.6.

1.7.

2.7.

3.7.

4.7.

18.30 - féria

18.30 - Návšteva Panny Márie

14. NEDE¼A V OBDOBÍ CEZ ROK

28. 6. 2010 - 4. 7. 2010

+ Margita a Jozef Turèan (20. výroèie)

18.30 - Sv. Neita, muèeníka
Poïakovanie za Božiu pomoc

rodine Turèanovej

18.30 - féria

+ Božena a František

Za všetkých farníkov

+ Kornélia a Juraj

7.30 - Sv. Tomáša, apoštola

+ Mária a dcéra Alžbeta

18.30 - Narodenie sv. Jána Krstite¾a

18.30 - Sv. Petra a Pavla, apoštolov

+ Anton Vráb (2. výroèie)

18.30 - Prvých sv. muèeníkov Cirkvi

+ rodièia Irena a Július a starí rodièia

9.00
Za všetkých farníkov

7.30 - féria

Na úmysel
(+ Mária Turèanová, è.d. 203)

+ Ján Šípka

+ manžel Stanislav Turèan

7.30 - Sv. Romualda, opáta

18.30 - féria

+ Pavol a Jozefína Chabanová (10. výroèie)

18.30 - féria

+ Anežka Kretíková

+ Mária a Martin Slobodník a synovia

9.00
Za všetkých farníkov

9.00
Za všetkých farníkov

FARSKÉ  OZNAMY

Spravodaj  ODKONICKÝP Jún 2010

7. 6. 2010 - 13. 6. 2010

7.6.

8.6.

9.6.

10.6.

11.6.

12.6.

13.6.

18.30 - féria

18.30 - NAJSVÄT. SRDCA JEŽIŠOVHO

+ Jozef, Kristína a deti

11. NEDE¼A V OBDOBÍ CEZ ROK

+ Emil Patráš (1. výroèie)

7.30 - Nepoškvrneného Srdca P. Márie

18.30 - Sv. Efréma, diakona

+ z rodiny Ivanièovej a Bobákovej

15.00 - féria

+ Emília Mojžišová

+ manžel Ján Slobodník

9.00
Za všetkých farníkov (pri kaplnke)

Mgr. Jozef Kuneš, farár
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