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MILÍ SPOLUOBÈANIA,
v sobotu 24. mája budeme znovu pristupova k volebným urnám, keï si tentokrát budeme voli
svojich zástupcov do Európskeho parlamentu. Ve¾ká väèšina právnych predpisov je preberaná
alebo upravovaná pod¾a „európskych“ noriem, preto je dôležité, kto nás tam bude reprezentova.
Preto chcem všetkých vyzva k úèasti na vo¾bách, ktoré budú v sobotu 24. mája, volebnou
miestnosou je ako vždy zasadaèka Obecného úradu v Podkoniciach a volebná miestnos bude
otvorená od 7.00 hod. ráno do 22.00 hod. veèer.
V poslednom mesiaci sme prežívali smutnejšie obdobie, keï sme za mesiac pochovali šes
našich spoluobèanov a èastejšie sme boli na našich cintorínoch. No napriek tomu, že bol cintorín
pod doh¾adom, záhadne sa z hrobov stratilo pár svietnikov èi kytíc. Kvety môže odnies vietor ale
svietniky nie. Je to ve¾mi bolestivé, keï nájdete poškodený alebo vylúpený hrob. Som si istý, že
nikto z nás by to neurobil, preto vás milí spoluobèania prosím o to, aby ste si všímali a poprípade
nahlásili pohyb podozrivých a cudzích osôb, aby sme tak mohli zabráni týmto skutoènostiam.
Nie je na svete väèší zázrak, než diea. Nie je niè èistejšieho, než jeho oèi.
Nie je niè sladšieho, než jeho úsmev. Zaèul som detský hlas a hneï je krásny deò.
Za zázraky a krásne dni patrí naša vïaka mamám. By dobrou matkou neuèia v nijakej škole.
Na to netreba ve¾ké knihy, ale ve¾ké srdce. Drahé naše maminky, ïakujeme, že nech sa stane
èoko¾vek, vždy máte pre nás pripravené svoje ve¾ké srdce.

Ing. Michal Kukuèka,
starosta obce

spravodaj@podkonice.sk
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
1) PO¼NOHOSPODÁRSKA PÔDA
Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán ochrany
po¾nohospodárskej pôdy pod¾a zákona è. 219/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a Obecný
úrad Podkonice upozoròuje a vyzýva každého vlastníka, nájomcu a správcu po¾nohospodárskej
pôdy, aby zabezpeèil základnú starostlivos o po¾nohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3
zákona. Konkrétne každý vlastník, nájomca a správca po¾nohospodárskej pôdy je povinný:
1) vykonáva agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych
vlastností po¾nohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degeneráciou,
2) predchádza výskytu šírenia burín na neobrábaných pozemkoch,
3) zabezpeèi využívanie po¾nohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická
stabilita územia a bola zachovaná funkèná spätos prírodných procesov v krajinnom
prostredí,
4) usporiada a zosúladi po¾nohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri.
Ten, kto svojou neèinnosou spôsobí zaburinenie po¾nohospodárskeho pozemku, alebo
nepo¾nohospodárskeho pozemku v blízkosti po¾nohospodárskeho pozemku, prípadne nesplní
povinnos uloženú orgánom ochrany po¾nohospodárskej pôdy, dopustí sa priestupku alebo
správneho deliktu, prièom za tieto delikty môže správny orgán uloži pokutu až do výšky 33 200 €.
V roku 2014 budú kontroly zabezpeèenia starostlivosti o po¾nohospodársku pôdu vykonávané
pod¾a vypracovaného harmonogramu v jarných a letných mesiacoch. V zmysle právnych
predpisov budú za porušenie § 3 zákona vyvodzované dôsledky.

2) DANE A POPLATKY
Od 26. mája 2014 je možné plati daò z nehnute¾ností, daò za psa a poplatky za komunálny
odpad do pokladne obecného úradu v stránkových hodinách.
-jg-

Foto: Jaroslav
Kostúr
URBÁR
ZÁPIS NA SAMOVÝRUB DREVA
Urbárske a pasienkové spoloèenstvo Podkonice oznamuje
svojim èlenom, že zápis na samovýrub dreva sa uskutoèní každý
pondelok v mesiaci máj, t. j. 12. mája, 19. mája a 26. mája 2014, v
kancelárii Urbárskeho a pasienkového spoloèenstva v budove
obecného úradu.
Zápis sa bude kona v èase od 18:00 do 19:00. Po tomto termíne
už nebude možné zapisova drevo na samovýrub!!!
Roman Barla
predseda PS
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VIETE, ŽE ...
PROJEKT “ALTÁNOK NA PENIAŽKACH”
Aby bola naša dedina a jej okolie pekné a dobre sme sa tam cítili, je potrebné sa o òu stara a
zve¾aïova ju. To predstavuje ve¾a roboty. Snažím sa z pozície obèianskeho aktivistu prispie k
rozvoju obce rôznymi aktivitami. V poslednej dobe ste mohli postrehnú snahu o podporu školy v
súaži LIDL, zber odpadkov v okolí našej obce s obèianskym združením COB a mnohé ïalšie.
Chcem sa však s vami podeli o jednu zaujímavú víziu, ktorá by stála za povšimnutie.
V januári tohto roku som sa zapojil cez naše obèianske združenie COB do projektu nadácie
EKOPOLIS pod názvom POHODA ZA MESTOM. Ekopolis so spoloènosami ako HEINEKEN
alebo ORANGE pride¾uje každý rok finanèné prostriedky na zaujímavé projekty na zlepšenie
situácie vo svojom okolí. Dali sme hlavy dokopy a uvažovali sme, ako by sa to dalo u nás využi, aby
to bolo prospešné pre všetkých a slúžilo by to na oddych i na rados.
Už dlhšie mám v hlave miesto “na Peniažkach” kde zaèína “esíèko zákruta” v smere do
Slovenskej ¼upèe. Po ¾avej strane (viï foto) sa nachádza kružina, kde by mohol stá krásny
altánok. Tu by sa mohli stretáva, oddýchnu si a kocha sa nádhernou panorámou cykloturisti, peší
turisti alebo automobilisti.

Z altánku by bol krásny výh¾ad na zámok Slovenská ¼upèa, v pozadí s Po¾anou a ¼ubietovským
Veprom. Ïalej na Prašivú s hrebeòom Ve¾kej Fatry, našu Vysokú, Pleše až po Krížnu a nakoniec na
Kremnické vrchy. Bol by to jedineèný zážitok pre mladých i starších, pre rodiny s demi, skupiny
priate¾ov i jednotlivcov. Celý náš chotár by sme mali ako na dlani z jedného úžasného malièkého
miesta.
Altánok by bol projektovaný do 8 uholníkového tvaru, postavený na betónovej platni. Súèasou
projektu bol drevený stojan na bicykle, odpadkové koše, lavièky, zábradlie a v druhej fáze aj
webkamera a otoèný ïalekoh¾ad. Stavali by sme to svojpomocne, so zapojením èo najviac
mladých ¾udí. Takto by sme zvýšili zodpovednos za majetok, ktorý spoloène postavíme.
Zabránime tak incidentom s devastáciou.
Projekt som podal v januári tohto roku, no nebol som úspešný.
Škoda. No nevadí, lebo verím, že táto myšlienka sa niekedy v budúcnosti urèite zrealizuje.
Posunulo ma to ïalej a budem sa snaži ïalej vyh¾adáva podobné projekty, ktoré vydávajú
organizácie venujúce sa rozvoju komunitného života v obciach. Na projekte som spolupracoval s
Michalom Machavom, Lenkou Leštákovou a Veronikou Strelcovou, ktorým sa chcem
prostredníctvom tohto èlánku poïakova.
Ing. Michal Vráb
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VAŠE PRÍSPEVKY
.
PRACHOM ZAPADNUTÝ POKLAD
Práve v týchto dòoch uplynie presne 100 rokov od jedného z najvýznamnejších
zaznamenaných archeologických nálezov v našom regióne. Ide o hromadný nález bronzových
meèov objavených pri rekonštrukcii lesnej cesty v chotári Podkoníc. Aj keï presné okolnosti
nálezu, ako aj poèet meèov nie sú stopercentne isté (sèasti zanikli vo víre prvej svetovej vojny),
dochovalo sa nám viacero svedectiev. Žia¾, vznikli v rôznych èasových etapách a niektoré si v
mnohých detailoch protireèia.
Pätica meèov je každopádne od roku 1915 uložená v Maïarskom národnom múzeu v
Budapešti, kde ich odovzdala vtedajšia uhorská štátna lesná správa, ktorá ich prebrala od horára
Ondreja Smidu. Ten bol toho èasu horárom na Kališti. On sám po desaroèiach ako nálezcu
uvádzal Jána Kaliského, ale v archivovanej dobovej správe je ako nálezca uvádzaný Martin Barla z
Podkoníc. Nález obsahoval ešte minimálne 2-3 ïalšie meèe, ktoré sa ale stratili. Pôvodné správy
hovoria o meèoch keltských, ale dnes už s istotou vieme, že meèe boli vyhotovené lužickou
kultúrou a sú pravdepodobne staré 3000-3200 rokov. V tých èasoch bol meè tým najcennejším, èo
mohol èlovek ma a súbor viacerých mal už aj vtedy obrovskú hodnotu. Dnes je ich hodnota
nevyèíslite¾ná.
Dodnes fascinuje zruènos a úroveò spracovania akou títo ¾udia meèe vyhotovili. A práve
lužická kultúra, ktorá v tých rokoch sídlila na našom území, je pod¾a niektorých historikov kultúrou
protoslovanskou, teda kultúrou, z ktorej sa vyvinulo celé slovanské etnikum. Môžeme by teda
právom hrdí, lebo meèe sa nielen našli v chotári našej obce, ale je možné, že ich vyhotovili naši
prapredkovia.

Napriek tomu, že v súèasnosti sú bronzové meèe uložené v Budapešti, nepochybne ostanú
navždy späté s miestom ich nálezu - s Podkonicami.
Mgr. Andrej Kostúr
Zdroj: Archív kronikára obce p. Andreja Gregorèoka „Igoväna“; materiály Stredoslovenského
múzea v Banskej Bystrici.
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
APRÍL V ŠKOLE
7.4. - pondelok v poobedných hodinách prebehla brigáda hrabanie školského areálu a pílenie
stromov. Z rodièov sa zapojila rodina Stachová, Zátrochová a Luptáková za èo im všetkým
ïakujeme. Odviedol sa skutoèný kus práce.
14.4. - boli tvorivé dielne pre deti ma¾ovnie kraslíc
Pri príležitosti dòa Zeme sme s demi MŠ a ZŠ zbierali odpadky smerom pod Ïurkovu skalu a
na Moštenicu. Podarilo sa nám nazbiera necelé 3 vrecia.
-výstup na Vysokú sa tento rok pre nepriaznivé poèasie nekonal.
- 29.4. a 30.4. sme sa so žiakmi zúèastnili nesúažnej prehliadky divadiel „Divadlo a my" v
Slovenskej ¼upèi. Vystúpili sme s predstavením „O troch grošoch" a získali sme ocenenie za
pouèný príbeh.

V MÁJI PRIPRAVUJEME:
2.5.-14.5. - Plavecký výcvik
16.5.-26.5. - Zber papiera
18.5. - Deò matiek v Kultúrnom dome o 15:00 hod.
Zuzana Dobríková, riadite¾ka ZŠ s MŠ
Foto: Jaroslav
Kostúr
SPOLOCENSKÁ

NARODENÉ
DETI

Jozef Liška (è.d. 342)

55. rokov

65. rokov

Jozef Kostúr (è.d. 220)

Jaroslav Ulbrík (è.d. 65)
Anna Slobodníková (è.d. 318)

OPUSTILI NÁS
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KRONIKA

70. rokov
Viera Krystoòová (è.d. 228)
Júlia Pobožná (è.d. 69)

¼udmila Kostúrová (è.d. 226) - 68 rokov
Stanislav Bobák (è.d. 300) - 81 rokov
Ján Bobák (è.d. 35) - 84 rokov
Emil Šajban (è.d. 271) - 76 rokov
Mária Valentová (è.d. 42) - 82 rokov
Július Porubèan (è.d. 281) - 80 rokov
PODKONICKÝ Spravodaj

-vt-

FARSKÉ OZNAMY 12.5. - 8.6.2014

19.5.

12.5.

13.5.

14.5.

18.00 - Svätého Mateja, apoštola
Poïakovanie a prosba
o Božie požehnanie rodine Halajovej
7.00 - féria
+ Anna Kremnická, 2. výroèie

18.00 - Sv. Bernardína Sienského
20.5.

18.00 - Sv. Krištofa Magallanesa a spol.

+ Mária Patrášová

22.5.

18.00 - féria
16.5.

+ Boris a František Bobák

23.5.

7.30 - féria
17.5.

18.5.

+ Jozef Kostúr

24.5.

5. VE¼KONOÈNÁ NEDE¼A
9.00
Za všetkých farníkov

25.5.

26.5.

18.00 - Svätej Rity z Kassie, reho¾níèky
+ rodièia Matilda a Emil Kostúr
a stará mama
18.00 - féria
+ rodièia Irena a Ludvik Flaška
a dcéra Emília
7.30 - féria (Na úmysel)
16:00 - sobáš
Ben Sparrow - Dana Kretíková
6. VE¼KONOÈNÁ NEDE¼A
10.00
Za všetkých farníkov

2.6.

18.00 - Sv. Augustína z Canterbury
27.5.

+ Alžbeta a Ján Balko a rodièia

21.5.

18.00 - Sv. Jána Nepomuckého, muè.
15.5.

+ František, rodièia, Vlasta a Pavol

+ Ján Èupka

18.00 - Svätých Karola Lwangu a spol.
+ Mária Valentová

3.6.

7.00 - féria
28.5.

+ rodièia Helena a Michal šípka a deti

4.6.

18.00 - NANEBOVSTÚPENIE PÁNA
29.5.

Za všetkých farníkov

7.00 - Sv. Bonifáca, biskupa a muè.
+ rodièia Ema a Martin Slobodník
a deti Božena a Martin
18.00 - Svätého Norberta, biskupa

5.6.

18.00 - féria
30.5.

+ rodièia Mária a Pavol Ivaniè
7.30 - féria

31.5.

1.6.

+ Anna Patrášová
7. VE¼KONOÈNÁ NEDE¼A
9.00
Za všetkých farníkov

+ manžel Ján a syn Ján Chaban

6.6.

7.6.

8.6.

7.30 - féria (+ Boris Šípka)
16:00 - sobášna sv. omša
Giuseppe Ciliberti - Zuzana Forgáèová
ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO
9.00
Za všetkých farníkov

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA - Každý štvrtok po sv. omši
DETSKÉ SV. OMŠE - Každý piatok
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ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

Jozef Kuneš, farár
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