
MILÍ SPOLUOBÈANIA,

srdeène vás všetkých pozývam na IV. roèník Tonkovièových folklórnych slávností, ktoré sa 
uskutoènia v nede¾u 26.mája 2013 na Brodku v Podkoniciach so zaèiatkom o 14.00 hodine. Okrem 
našich folkloristov sa môžete teši� na Dratvárik, skupinu zo Zvolenskej Slatiny a Partizán. Verím, že 
dobrá nálada  a kvalitné folklórne umenie nás poteší, nadchne a naplní hrdos�ou na naše korene.

Dòa 12.5.2013 v nede¾u o 15.00 pozývame všetky maminy, staré mamy, krstné mamy a aj 
všetkých ostatných do nášho kultúrneho domu, kde naši najmenší, škôlkari a školáci predvedú 
pripravený program pri príležitosti dòa matiek. Školáci z našej školy majú nacvièené divadlo, preto 
urèite príïte.

V sobotu 27. apríla organizoval mikroregión obcí pod Pánskym dielom výstup seniorov na naše 
Pleše. Ïakujem všetkým, ktorí prispeli k jeho zdarnému priebehu, všetkým zúèastneným sa naozaj 
páèilo.

V ten istý deò sme mali aj požiar lesa medzi Konicami, keï sa od spadnutého stromu na 
elektrické vedenie chytila hora. Chcem naozaj oceni� a poïakova� tým, ktorí sa prièinili o 
zalarmovanie záchranných zložiek a tiež pomáhali pri hasení, èi už to boli èlenovia obecného 
hasièského zboru alebo iní dobrovo¾níci. Svojím rýchlym a rozhodným konaním zabránili vzniku 
väèších škôd.

Keï sa naši mladí ¾udia z obce rozhodli, že vyèistia okolie ciest do Slovenskej ¼upèe a 
Priechodu, tak som túto iniciatívu ve¾mi privítal, ale keïže tieto cesty èistili aj roky  predtým, myslel 
som si, že toho ve¾a nenazbierajú. Naozaj chcem našej mládeži poïakova� za to, že opä� urobili 
kus poctivej práce, ale z jej výsledku som bol zhrozený. Pretože to, ko¾ko odpadkov vyzbierali je 
vizitka naša. Nikto z okolitých obcí nám sem nenosí obaly, f¾aše a iný bodrel, to my sme 
neuvedomelí, nekultúrni èi ¾ahostajní. Nechcem hádza� všetkých do jedného vreca, ale toto 
maslo je naše spoloèné, pretože ak sme aj niè nevyhodili a správame sa ekologicky, je potrebné 
vplýva� na tých, ktorí nám všetkým zneèis�ujú prostredie a znepríjemòujú život, je potrebné ich 
upozorni� a ak to nepomáha aj rieši� s príslušnými orgánmi. Naozaj nerozumiem tomu, preèo sú pri 
rezervári f¾aše a plechovky od piva a iné smeti, preèo v potoku pod ihriskom sú pohodené dve  ...
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   vrecia plné odpadu a kamko¾vek sa vyberiete na prechádzku do okolia, musíte ís� popri svojvo¾ne 
vytvorenom smetisku. Preto teraz zhrniem ako sa nakladá s odpadom v našej obci a aké sú 
podmienky fungovania odpadového hospodárstva.

Prvou a základnou vecou, ktorú je potrebné si uvedomi�, že za zber a uloženie odpadu sa platí 
nemálo peòazí z rozpoètu obce a aj z peòaženiek všetkých obèanov. Preto je dobré, ekonomické a 
ekologické niektoré èasti odpadu separova�. Tým sa ušetria peniaze za uloženie odpadu a môže sa 
ïalej využi� ako surovina. O separovaní biologického odpadu som sa zmienil v minulom èísle, 
tento odpad zhnije v kompostoviskách a môžete ho využi� ako kvalitné hnojivo pre záhradky. 
Ïalšou separovanou zložkou v našej obci sú plasty, ktoré odkladáme do vriec a vývoz je 
zabezpeèený raz do mesiaca. Separujeme taktiež sklo, šes� kontajnerov je umiestnených po obci, 
je teda možnos� odnies� sklo do nich. Použité šatstvo je možné prinies� do kontajnera pri obecnom 
úrade. Dvakrát roène robíme zber elektroodpadu a použitých pneumatík. Papier sa zbiera tiež 
dvakrát v roku, kde je kontajner pristavený pred školou a železo a kovový odpad každý odovzdáva  
do šrotu. Vyseparovaním uvedených zložiek prispievate ku skvalitneniu životného prostredia a 
šetríte peniaze, pretože tým znižujete objem a hmotnos� komunálneho odpadu. Raz za dva týždne 
obec zabezpeèuje odvoz komunálneho odpadu, prièom zmenou, že už nemáme lístkový systém, 
sa odvážajú všetky kukanádoby, ktoré sú vyložené, teda bez oh¾adu na ich poèet, alebo poèet 
priložených vriec ku nádobe. Preto, ak máte viac odpadu, staèí ho vyloži� ku smetnej nádobe a 
bude vyvezený. Na jar a na jeseò takisto obec zabezpeèuje kontajnery na ve¾koobjemový odpad. 

Myslím si, že v našej obci vytvárame dostatoèné podmienky na to, aby sme udržali poriadok v 
obci a v jej okolí. Už zostáva len aby sme sa zmenili a boli všetci uvedomelí, kultúrni a tí, ktorým 
záleží, v akom prostredí žijeme.

Ing. Michal Kukuèka
starosta obce

UZNESENIE ÈÍSLO 41 Z 21. ZASADNUTIA OZ V PODKONICIACH, Z DÒA 10. 4. 2013

OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO - SCHVÁLILO:

Ing. Michal Kukuèka
starosta obce

1. Zmluvy o poskytnutí finanèných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí pre ZŠ
    Podkonice, ZŠ Slov. ¼upèa, ZŠ Priechod a ZŠ SNP 20 Banská Bystrica
2. Prijatie Obce Luèatín do Spoloèného stavebného úradu v Slovenskej ¼upèi
3. Plat starostu obce
4. Príspevok pre obèanov, ktorí boli postihnutí veternou smrš�ou a mali škodu 
    na streche rodinného domu vyššiu ako 3 tisíc eur 
5. Prekleòovací úver vo výške 5 tisíc eur 

VZALO NA VEDOMIE:
1. Diskusné príspevky poslancov
2. Informáciu o stave financovania školy

DOPORUÈILO STAROSTOVI OBCE:
1. Oslovi� geodeta na urèenie hraníc parcely pre predaj pozemku pod novou bytovkou.

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

pomer
hlasov:

5:0:0

6:0:0
5:0:0

6:0:0
6:0:0

V Podkoniciach, 10.4.2013
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MUZIKOLAND V PODKONICIACH

Ani sme sa nenazdali a máme dva mesiace fungovania za sebou. Ale pre tých, ktorí ešte 
neviete a neèítate správy na „nete“: :-)

Keï som v januári prišla za Zuzkou s výzvou pusti� sa v rámci Základnej umeleckej školy do 
hudobno-pohybových aktivít pre detièky a tak prispie� ku spoloèensko-kultúrnemu dianiu v 
dedinke, neváhala ani na chví¾u, práve naopak, obvolala kamarátky maminky, èi by takúto možnos� 
v Podkoniciach privítali. Aj náš pán riadite¾ nás v nápadoch podporuje a ani tentokrát tomu nebolo 
ináè a tak sme s odobrením pána starostu 28. januára urobili pre nadšené maminky a de�úrence v 
Základnej škole dve ukážkové hodiny. Zabavili sme sa, zaspievali si, zatancovali a predstavili 
hlavné hviezdy nášho programu - ponožkáèov Huga a Mášu. Mesiac február zdravotne neprial 
nikomu a dokonca ani nám samotným, preto sme naše prvé plánované stretnutia museli odloži� na 
marec. 

Ten je už dávno za nami, ubehol aj apríl a spoloène hodnotíme, že nápad sa ujal viac, než sme 
oèakávali. Vytvorili sme dve skupinky detí, ktoré sme nazvali malkáèi a ve¾káèi. Decká a maminy sú 
úžasné, až máme pocit, že v Podkoniciach rastú samé talenty. Nielen oni, ale aj my z našich 
stretnutí odchádzame v dobrej nálade, plné energie a doma rozprávame, èo sme opä� zažili. Èasto 
si spomenieme na niektoré milé a vtipné reakcie detí. 

Piesne o zvieratkách, príbehy o nezbednej myške, hadovi Aurelovi, žabej rodinke, dohováranie 
Daždici Upršanej, brazílsky prales, pieseò o blchách, vyrábanie hudobných nástrojov z pet fliaš a 
iného odpadového materiálu, cvièenie pre dobrú kondièku a všelièo iné.....takto v skratke vyzerali 
zatia¾ naše muzikolanïácke stretnutia, ktoré sú každý utorok o 10:00 hodine s Malkáèmi a každý 
štvrtok o 17:00 hodine s Ve¾káèmi. 

No a so Zuzkou sme témy rozhovorov pri rodinných stretnutiach takto rozšírili aj o Muzikoland. 
A vy ostatní stále neviete, èo vlastne Muzikoland je? ...predsa krajina plná hudby, spevu, tanca, 

fantázie, divadla a dobrej nálady.     
Lucia Petríková a Zuzana Polónyová

VIETE, ŽE ...

Máj 2013

Hugo a Máša v ponožkodome Ide, ide vláèik...

Návšteva z lesa Mamièky a detièky



4Máj 2013

Marec v škole

okrem pravidelného vyuèovacieho procesu 
- sme navštívili miestnu knižnicu v Slovenskej ¼upèi, kde nám p. Danková priblížila históriu 

vzniku knihy a knižníc
- videli sme 5 detských divadelných predstavení na okresnej sú�aži „My sme malí divadelníci“ v 

Slovenskej ¼upèi
- navštívili sme SHMÚ v Banskej Bystrici pri príležitosti svetového dòa vody a v rámci 

otvorených dní v tejto inštitúcii, kde nám mamièka našej žiaèky Barborky p. Katarína Hrušková 
porozprávala o svojej práci a zaujímavosti o vode a jej meraní

- ešte raz sme boli v knižnici, tentoraz v okresnej knižnici Mikuláša Kováèa v Banskej Bystrici, 
kde sme sa dozvedeli nieèo viac o spisovate¾ovi Danielovi Hevierovi.

Apríl v škole

sa niesol v znamení jarnej úpravy okolia školy, èistenia prírody od odpadkov, prípravy na zber 
papiera a na plavecký výcvik.

-vystúpili sme na našu Vysokú, kde sme pozorovali raritnú lokalitu ponikleca a prekonali sme 
samých seba

-hrali sme divadielko „O troch trpaslíkoch a stratenej princeznej“ v Slovenskej ¼upèi, v rámci 
nesú�ažnej divadelnej prehliadky detských divadiel mikroregiónu pod Panským dielom a tak 
sme reprezentovali našu obec.

Návšteva v SHMÚ

„My sme malí divadelníci“ v Slovenskej ¼upèi

Spravodaj  ODKONICKÝP Spravodaj  ODKONICKÝP

ZÁKLADNÁ ŠKOLA



Spravodaj  ODKONICKÝPMáj 20135

Výstup na Vysokú Divadlo a my v Slovenskej ¼upèi

Máj v škole

- budeme zbiera� lieèivé rastliny - prvosienku jarnú a kvet bazy èiernej, touto cestou prosíme o 
spoluprácu v rámci vychádzok do prírody

- budeme zbiera� papier od 17.5. do 27.5. Dòa 23.5. bude pripravený papier zváža� z pred 
domov p. Jaroslav Chaban. Vopred ïakujeme za vašu úèas� v zbere a pomoc škole

- budeme oslavova� Deò matiek 12.5.2013 o 15.00 hod v kultúrnom dome v Podkoniciach, na 
oslavu pozývame všetky naše mamièky, staré mamy, krstné mamy...Vystúpia deti s 
mamièkami z Muzikolandu, deti z MŠ a deti zo ZŠ

- od 7.5. do 16.5. sa budeme uèi� pláva� a zdokona¾ova� sa v plávaní na plaveckom výcviku na 
Štiavnièkách

- 26.5. vystúpime so spevom detských ¾udových pesnièiek na Tonkovièových folklórnych 
slávnostiach na Brodku v Podkoniciach.

Mgr. Mária Turèanová a Mgr. Zuzana Dobríková

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

SPOLOCENSKÁ KRONIKA

55. rokov

Júlia Lipová (è.d. 266)

65. rokov

Miloslav Oèenáš (è.d. 162)

Eva Chabreèková & Dušan Koróny - Slovenská ¼upèa - 27.4.2013
UZAVRELI

MANŽELSTVO

70. rokov

 Jozef Slobodník (è.d. 81)
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NAŠA PÚ� DO SVÄTEJ ZEME

Lepšie je raz vidie� ako stokrát poèu�. Toto príslovie zvláš� platí pre návštevu Svätej Zeme, lebo 
každý kres�an živej viery má túžbu vidie�, poèu�, prejs� nohami po Svätej Zemi a by� na miestach, 
kde sa pred dvetisíc rokmi narodil, žil, odovzdával svoje uèenie, konal zázraky, zomrel na kríži, vstal 
z màtvych a vystúpil na nebesia Pán Ježiš Kristus. A tak navštívi� a poznáva� miesta Svätej Zeme je 
naozaj neopakovate¾ným a hlbokým zážitkom a stáva sa nábožensko-duchovným bohatstvom na 
celý život. 

Veru, kto by nechcel navštívi� krajinu patriarchov, krajinu Abrahámovho syna Izáka, krajinu 
sudcov, významných krá¾ov ako Šaul, Dávid, Šalamún, krajinu prorokov. Je obzvláš� zaujímavé a 
jedineèné zapoèúva� sa do slov evanjelia na týchto posvätných miestach, kde je stále prítomný 
duch Ježiša Krista. Tak som to cítila prvýkrát pred sedemnástimi rokmi pri mojej prvej návšteve 
Izraela a nebolo tomu inak ani teraz. Najlepšie to vystihujú slová nášho duchovného sprievodcu 
pátra Mariána Ondrejku:  „Nikto z vás odtia¾to neodíde nezmenený.“ 

Pre nás kres�anov - katolíkov sa možno bude na prvý poh¾ad zda� nezvyèajná skutoènos�, že 
Izrael je krajinou troch monoteistických náboženstiev: pre nás, kres�anov je už spomínanou  
zemou Ježiša Krista a zemou evanjelia; pre Židov je zas¾úbenou zemou a pre moslimov jedným z 
najdôležitejších svätostánkov a tak tu máme pocit, že by sme si chceli pre nás „viac ukradnú�“ aby 
nám, katolíkom, tam patrilo viac, tak, ako sme zvyknutí u nás doma.

Naša farská pú� trvala od 16.-23.apríla 2013. Poèas týchto siedmych vzácnych dní sme vïaka 
CK Awertravel a vynikajúcemu duchovnému sprievodcovi otcovi Mariánovi Ondrejkovi, mali 
možnos� navštívi� Jeruzalem, Betlehem, Qumrán, Masadu, Màtve more, Jericho, Nazaret, Ein 
Karem, Haifu, Kafarnaum, Tabghu, horu Tábor a horu Blahoslavenstiev a iné významné miesta a 
na týchto miestach pocíti� dotyk dejín našej spásy. Každého chytil za srdce moment, keï sa mohol 
dotknú� „hviezdy“ symbolizujúcej narodenie Jeižška v Bazilike Narodenia Pána v Betleheme, alebo 
stá� na Golgote v Bazilike Božieho hrobu v Jeruzaleme  pri skale, do ktorej bola zasadená päta 
kríža, na ktorom prelial za nás Pán Ježiš svoju krv, alebo v samotnom Božom Hrobe, èi sa prejs� po 
krížovej ceste po „Via Dolorosa“, alebo by� na mieste, kde Pán Ježiš na Kvetnú nede¾u vstúpil do 
Jeruzalema  v Betfage (Dome fíg) na Olivovej hore. Manželia mali možnos� obnovi� si manželské 
s¾uby v Káne Galilejskej, na mieste zázraku premenenia vody na víno na svadobnej hostine a 
všetci sme si obnovili krstné s¾uby pri rieke Jordán, na mieste, kde Ján Krstite¾ pokrstil Pána Ježiša. 
Ocitli sme sa na mieste navštívenia príbuznej Alžbety Pannou Máriou v Ein Kareme a zároveò v 
rodisku Jána Krstite¾a. Silným zážitkom je aj návšteva miest, kde Pán Ježiš uèil zástupy 
(Kafarnaum), robil zázraky a ustanovil primát Sv. Petra (Tabgha) a tiež miesto, kde sa premenil pred 
apoštolmi Petrom, Jakubom a Jánom (Hora Tábor) a kde vyslovil osem blahoslavenstiev na Hore 
Blahoslavenstiev. Panne Márii je venovaná krásna Bazilika Zvestovania Pána v Nazarete s  ...

CESTOVANIE
Podkonice

New York

Londýn

Betlehem Jaskyòa Narodenia Pána, Betlehem
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CESTOVANIE
Podkonice

New York

Londýn

kupolou v tvare obráteného kvetu smerom dolu k ¾uïom symbolizujúcu vz�ah Panny Márie k nám 
a k celej Zemi a v Jeruzaleme na hore Sion nájdeme miesto jej „usnutia“  Dormicion a prázdny hrob 
Panny Márie neïaleko Getsemanskej záhrady, kde stojí majestátna Bazilika Agónie (alebo Bazilika 
Národov) - miesto, kde sa Pán Ježiš Krvou potil a prežíval posledné hodiny pred zajatím. Ïalším 
silným zážitkom je návšteva Kostola Sv. Petra v Galikantu v Jeruzaleme, na mieste ve¾kòazovho 
domu Kajfáša, kde Peter tri krát zaprel svojho Majstra. Na už spomínanom Sione nemôžeme 
zabudnú� na miesto, kde Pán Ježiš jedol ve¾konoèného baránka so svojimi uèeníkmi pri Poslednej 
veèeri vo Veèeradle. Na tomto mieste ustanovil sviatosti: kòažstva, Eucharistie a zmierenia. Tu sa 
nachádza aj hrobka krá¾a Dávida. 

Každý pútnik sa zastaví na Olivovej hore, kde sa môže pokocha� poh¾adom na panorámu 
starého mesta, Údolie Cedron a židovský cintorín. Žiadny pútnik tak isto nevynechá ani návštevu 
Západného múru, zvyšku hradieb, ktorými Herodes obklopil chrámové návršie, známeho pod 
názvom Múr nárekov. Tu sa Židia chodia 24 hodín denne modli� (muži oddelene od žien) a 
oèakávajú príchod Mesiáša. Muži musia ma� pokrývku hlavu tzv. kippu alebo klobúk a obleèení sú v 
èiernom obleku, fraku èi dlhom kabáte. Ako symbol zasvätenia Bohu si muž nesmie striha� ani holi� 
vlasy nad ušami, preto niektorí ortodoxní Židia nosia na boku akoby dlhé vrkoèe. Dominantou 
mesta je Omarova mešita (alebo Dom Skaly) na chrámovom návrší s kupolou pokrytou zlatom, 
ktorá patrí ku trom najposvätnejším miestam islamu. Zo skaly, ktorá tvorí ústrednú èas� tejto 
svätyne vzlietol údajne prorok Mohamed na kobyle El Buraq do neba a pod¾a židovskej tradície na 
tejto skale obetoval Abrahám svojho syna Izáka.

Dalo by sa ešte ve¾a písa� a ešte ove¾a viac vidie� vo Svätej Zemi. Každému, kto má alebo bude 
ma� možnos� želáme, aby mohol tieto miesta navštívi� aspoò jeden krát v živote, ale kým sa tak 
stane, snažme sa aspoò èíta� a ži� evanjelium, aby ho ostatní mohli zasa èíta� z nášho života,  
našich slov a našich skutkov.

Na záver by som rada poïakovala nášmu pánovi farárovi Jozefovi Kunešovi a d.p. Dušanovi 
Mesíkovi, duchovným pastierom našich dvoch farností Podkonice a Èerín, že sme mohli spoloène 
s rados�ou prežíva� nezabudnute¾né momenty na našej púti.

 
Vïaka Bohu za túto pú� !

Vladimíra Turèanová

Kafarnaum Múr nárekov

Jeruzalem
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DEÒ ZEME - ZBIERANIE ODPADKOV

V pondelok 22. apríla 2013 bol deò našej planéty ZEM. My, Podkonièania, žijeme v krásnom 
prostredí našej planéty. Myslíte si, že aj v èistom? Ja som presvedèený, že áno! Mnohí z nás si 
myslíme to isté. Máme èistý vzduch, kryštá¾ovo èistú vodu, NašePodkonické prostredie je priam 
rajom na našej Zemi. Najradšej mám poh¾ad od “Peniažkov” smerom na Pleše, kde vynikne celý 
chotár v plnej kráse.

No opak je pravdou. V sobotu (20.apríla 2013) na zbere odpadkov som mal možnos� sa znovu 
presvedèi�, že mnohí z nás nedokážu pozitívne vníma� Podkonice ako raj. Poèas akcie (pri 
príležitosti dòa Zeme) sme cestou z Podkoníc do Slovenskej ¼upèe vyzbierali 24 vriec odpadkov 
rôzneho druhu (najèastejšie plastových fliaš, obalov z keksíkov, plechoviek). Zobrali sme však aj 9 
pneumatík, plastový sud 50 litrový a kufor! Áno, kufor!

Smerom z Plieš dole do obce sme vyzbierali až 13 vriec odpadkov. Zarazený som ostal pri kryte 
z kosaèky z traktora, èi vyhodenej trojkolke. Samotnou èerešnièkou bol 50 litrový plechový sud.

Priechod - Podkonice mali “iba” 10 vriec. Niè špeciálne sme tam nenašli.
Je to až na zaplakanie, ako niektorí z nás dokážu zasta� na aute a vyhodi� také nieèo ako 

trojkolka alebo sud èi kufor. Pod¾a mòa to dá aj námahu, také nieèo urobi�. Zber odpadkov sme 
nerobili vlani, takže za dva roky sa nazbieralo skoro 50 vriec a množstvo pneumatík a sudov. Za dva 
roky si takto zneèistíme svoj raj. Hanba!

Ve¾ká vïaka patrí skupinke zbieraèov, ktorí prišli a pomohli Našej Zemi dýcha�. Boli to: ¼uboš 
Hošala, Martin Hošala, Erik Turèan, Lenka BB, Jaro Chaban, Tomáš Styk, Jozef Lipa, Bibka 
Gregorèoková, Maroš Matuška, Dominik Valent, Tomáš Forgáè, Peter Ulbrik, Mišo Patráš a Andrej 
Flaška.

Sponzorsky túto akci podporilo obèianske združenie Deti dosky - nezávislí snowboardisti 
(CHILDREN OF BOARD - COB), Peter Ulbrik - Autodolava, Maroš Lalík - Krèma na Hrbe a GULA 
MEDIA, s.r.o. za èo im patrí vïaka. 

Mrzí ma, že sme nestihli vyèisti� aj Podkonice Pleše - Gálová - Podkonice, kde sú dve 
pneumatiky z traktora a ve¾mi ve¾a plastových fliaš. Rovnako sme nestihli ani Podkonice - Ve¾ká 
voda (smer Baláže). Verím však, že budúci rok to vyjde. Dúfam, že nájdeme v našom chotári menej 
odpadkov.

Za èistejšie NašePodkonice, Michal Gula Vráb
uverejnené aj na  www.NasePodkonice.sk, kde nájdete viac foto

PODUJATIA
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Príèinou požiaru boli dva spadnuté stromy na elektrické vedenie vedúce z dediny až na Pleše. 
Poèas zásahu nebol nikto zranený. Zhorená èas� územia hory je v cca na 250 m šírky x 500 m dåžky 
lesa.

Michal Vráb
uverejnené aj na  www.NasePodkonice.sk, kde nájdete viac foto

vyššie spomenutej plechovke, ktorej poèet exemplárov na ceste zo Slovenskej ¼upèe išiel cez 
15ks) èo sme ho tam pozbierali, ma napadlo nieko¾ko myšlienok a postrehov, no najviac som sa 
musel zaoberal otázkou - PREÈO?

Preèo to jednoducho my ¾udia robíme? Preèo máme takú potrebu odhadzova� odpadky všade 
inde, len nie do smetného koša alebo na miesto pre ne urèené? Je to azda tak nároèné a tak �ažko 
dostupné? Alebo tak nevyhnutné, že pokia¾ ten odpad nevyhodíme z auta, tak sa nám stane nieèo 
zlé?

Môžem vás uisti�, že sa nikomu niè nestane, pokia¾ si ten svoj obal od keksíku èi plechovku èi 
pneumatiku doveziete domov. Však miestna samospráva v tejto oblasti - v oblasti odpadového 
hospodárstva - je aktívna. Už od vlani sa platí jednorázový poplatok za smeti a smetiari odvezú 
všetko, èo sa vyloží. Pravidelne raz do mesiaca sa zbierajú plasty. Po dedine sú rozmiestnené 
nádoby urèené na zber skla. A minimálne raz do roka sa organizuje zber nebezpeèného a 
domového odpadu.

Èo nám ešte chýba? Pod¾a mòa niè, no chyba je niekde úplne inde. Chyba je výluène iba v nás a 
pokia¾ si to neuvedomíme a niè proti tomu nespravíme, ve¾mi �ažko sa nieèo zmení.

Aj touto cestou vás preto milí spoluobèania vyzývam, ak vám èo i len trochu záleží na budúcom 
obraze nášho chotára, našej krajiny, našej Zeme, uvedomme si, že zmena musí prís� od nás, od 
každého jednotlivca...

Rozmýš¾aj globálne, no konaj lokálne!
Dominik Valent

uverejnené aj na  www.NasePodkonice.sk, kde nájdete viac foto

VAŠE PRÍSPEVKY.

POŽIAR MEDZI KONICAMI

V sobotu 27. apríla 2013 bol zaznamenaný požiar medzi 
Konicami - cca 500 metrov od posledného domu. Na miesto 
boli ihneï privolaní hasièi z Banskej Bystrice. Vïaka 
aktívnemu prístupu nás obèanov sa podarilo požiar rýchlo 
lokalizova� a uhasi�.

Využili sme silný prúd vody z potoka a vybudovali hrádzu, 
odkia¾ sa èerpala voda cez èerpadlo na miesto požiaru. Na 
mieste zasahovali dve cisterny z HaZZ Banská Bystrica. 
Oheò sa podarilo uhasi� do dvoch hodín od zásahu.

H¼ADÁ SA MAJITE¼ PLECHOVKY OD PIVA

„Ahoj som plechovica od piva znaèky PRINCE - prázdna a takmer 
sama. Môj majite¾/ka ma tu nechal, pardón, lepšie povedané vyhodil ma 
tu. Do budúcna by som poprosila, zvážte prosím vás , èo so mnou 
spravíte, radšej mám spoloènos� iných v odpadovej nádobe ako niekde 
pri ceste“...

Aj takto by to mohlo by�, ak by veci, zvieratá èi samotná príroda mohli 
rozpráva�. Bolo by to asi viac ako len ironická poznámka… Aj ja som sa 
zúèastnil tohtoroènej „akcie“ èistenia príjazdových ciest do Podkoníc. A 
popritom všetkom odpade (akože cenu ODPAD roka by som venoval 
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NOVÉ NA www.NasePodkonice.sk

Najnovšie príspevky na www.NasePodkonice.sk:

- Podkonický spravodaj 4 / 2013 / autor: Jaroslav Kostúr
- Žiados� o ospravedlnenie! / Anna Booczová
- Predstavenie logo NašePodkonice / Michal Vráb
- Podkonice obrazom – marec / Dušan Koctúr
- Farské oznamy 1.4. – 7.4.2013 / Jozef Kuneš
- Farské oznamy 8.4. – 14.4.2013 / Jozef Kuneš
- Rokovanie obecného zastupite¾stva / Michal Vráb
- Mesiac v MUZIKOLANDE už za nami / Zuzana Polónyová
- Za èistejšie Podkonice 20. apríla 2013 / Michal Vráb
- Žiados� o pomoc / Andrej Lupták
- Rekonštrukcia klubovni na “Brodku” / Andrej Lupták
- Farské oznamy 15.4. – 21.4.2013 / Jozef Kuneš
- Zápisnica z aprílového zasadnutia školskej rady / Martin Hruška
- FK Tatran Podkonice – ŠK He¾pa / Andrej Lupták
- FK Tatran Podkonice 1 : 3 ŠK He¾pa / Andrej Lupták
- Farské oznamy 22.4. – 28.4.2013 / Jozef Kuneš
- Deò Zeme – zbieranie odpadkov / Michal Vráb
- Partizán Osrblie – FK Tatran Podkonice / Andrej Lupták
- Partizán Osrblie 2-0 FK Tatran Podkonice / Andrej Lupták
- Jarné požiare / Juraj Kostúr
- Požiar medzi Konicami / Michal Vráb
- Divadlo a my / Zuzana Dobríková
- Výstup na Vysokú / Zuzana Dobríková
- Farské oznamy 29.4. – 5.5.2013 / Jozef Kuneš
- H¾adá sa majite¾ plechovky od piva / Dominik Valent
- Rukavica FOX / Juraj Barla ml.
- Podkonice obrazom – marec / Dušan Koctúr
- FK Tatran Podkonice – ŠK Sokol FO Staré Hory / Andrej Lupták
- FK Tatran Podkonice 3-0 ŠK Sokol FO Staré Hory / Andrej Lupták
- Zber papiera a lieèivých rastlín / Zuzana Dobríková
- Deò matiek / Zuzana Dobríková
- FK Tatran Podkonice – OFK Slovan Valaská / Andrej Lupták
- FK Tatran Podkonice 1:1 OFK Slovan Valaská / Andrej Lupták
- Farské oznamy 6.5. – 12.5.2013 / Jozef Kuneš
- Výpadok web kamery na Plešiach / Michal Vráb
- Naša pú� do Svätej Zeme / Vladimíra Turèanová

Team NasePodkonice.sk
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ŠPORT

STOLNÝ TENIS - KVALIFIKÁCIU O POSTUP DO TRETEJ LIGY

Ako ví�az stolnotenisovej IV. ligy za región Banskej Bystrice a Brezna hralo podkonické áèko 
kvalifikáciu o postup do tretej ligy. Kvalifikácia sa hrala v stolnotenisovej hale v Novej Bani v sobotu 
4. mája. V konkurencii tímov Doprastavu Zvolen, Tisovec - Revúca a Krupina sa veru naši borci 
nestratili. Uvedené mužstvá sú totiž béèkami druholigových tímov a mohli teda do kvalifikácie 
nasadi� hráèov s druholigovými skúsenos�ami. Prvý zápas sme hrali proti tímu Tisovec - Revúca, v 
ktorom sme zví�azili v pomere 8:5. V druhom zápase sme jednoznaène  porazili Krupinu 8:3. Vo 
finále celej kvalifikácie sme po vyrovnanom priebehu nakoniec najtesnejším rozdielom pod¾ahli 
hráèom Doprastavu Zvolen 6:8 a hoci nám ušiel postup do tretej ligy, za predvedené výkony si naši 
hráèi zaslúžia pochvalu, pretože príkladne bojovali, predviedli kvalitu a chýbal len kúštik 
športového š�astia potrebný k postupu.

Za celú pinpongovú sezónu patrí poïakovanie všetkým hráèom za výbornú reprezentáciu 
našej obce a tiež vedeniu obce za vytvorené podmienky pre fungovanie stolnotenisového klubu.

Milan Patráš

OKIENKO HUMORU

Mužský hlas volá požiarnikom: "Horí mi dom! Horí mi dom!"
Požiarnik hovorí: "Dobre, dobre, hneï tam budeme. A ako sa tam dostaneme?"
Muž trochu zmätene odpovie: "Už nemáte tie ve¾ké èervené autá?"

- Keï ráno zaèujem zvuk budíka, mám pocit akoby do mòa strelili.
- A okamžite vyskoèíš...?
- Nie! Ležím ako zabitý!

Neznášam, keï pozerám reklamu a oni pustia film!

Aký je rozdiel medzi švédskym, francúzskym a slovenským dôchodcom?
Švédsky dôchodca ráno vstane, dá si švédske raòajky a ide hra� golf.
Francúzsky dôchodca ráno vstane, dá si croissant s bielou kávou a ide hra� tenis.
Slovenský dôchodca ráno vstane, dá si švédske kvapky, zoberie francúzsku barlu a ide do 
práce.

-jk-
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20.5.

21.5.

22.5.

23.5.

24.5.

25.5.

26.5.

NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

20. 5. 2013 - 26. 5. 2013

18.00 - Svätého Krištofa Magallanesa

+ Ján Kukuèka

27.5.

28.5.

29.5.

30.5.

31.5.

1.6.

2.6.

27. 5. 2013 - 2. 6. 2013

18.00 - féria

18.00 - féria

18.00 - Svätej Rity z Kassie, reho¾níèky

+ starí rodièia Ivanièovci a deti

+ Anna a Ladislav Kostúr

+ rodièia Ján a Alžbeta a ich rodièia

Za všetkých farníkov

+ z rodiny Nemèokovej, Ivanièovej
a Valentovej

7.30 - Panny Márie v sobotu.

18.00 - féria

+ starí rodièia Randovci, Ivanièovci a deti

18.00 - féria

+ Stanislav Šípka

9.00
Za všetkých farníkov

FARSKÉ  OZNAMY

13. 5. 2013 - 19. 5. 2013

13.5.

14.5.

15.5.

16.5.

17.5.

18.5.

19.5.

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

+ Jozef Kostúr

7.30 - Svätého Jána I., pápeža a muè.

9.00
Za všetkých farníkov 

Jozef Kuneš, farár
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EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA - Každý štvrtok po sv. omši

18.00 - féria
Poïakovanie a prosba o Božiu pomoc

pre rodinu Slobodníkovú

18.00 - Sv. Jána Nepomuckého, kòaza

+ Anastázia Budajová, 20. výroèie

18.00 - féria

+ Mária Patrášová 

9. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ

18.00 - féria

+ starí rodièia Anna a Juraj Ivaniè
a synovia Pavel a Anton s manž. Otíliou

18.00 - Najsv. Kristovho Tela a Krvi

9.00
Za všetkých farníkov

7.30 - Svätého Justína, muèeníka
Na úmysel

(Emil Patráš)

3.6.

4.6.

5.6.

6.6.

7.6.

8.6.

9.6.

10. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ

3. 6. 2013 - 9. 6. 2013

18.00 - féria

+ Jozefína a Anton Budze¾
a zosnulí z rodiny

18.00 - Sv. Bonifáca, biskupa a muè.

+ Vojtech, Mária a Alžbeta

+ Mária a Matúš, brat a manželka

7.30 - Nepoškvrneného Srdca P. Márie

18.00 - Svätého Norberta, biskupa

Poïakovanie a prosba
o Božie požehnanie pre Lauru

18.00 - Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Za zdravie a Božiu pomoc
rodine Èunderlíkovej a Gregorovej

9.00
Za všetkých farníkov

+ Anna Kremnická

18.00 - Svätého Mateja, apoštola
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