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16.3.

17.3.

18.3.

19.3.

20.3.

21.3.

22.3.

18.00 - féria

+ Boris Šípka

23.3.

24.3.

25.3.

26.3.

27.3.

28.3.

29.3.

KVETNÁ NEDE¼A

18.00 - féria

18.00 - ZVESTOVANIE PÁNA

18.00 - féria

+ rodièia Anna a Martin Ivaniè

18.00 - féria

18.00 - féria

+ Anna a Jozef Bitner a syn Jozef

+ Mária a Ján Ivaniè

+ Júlia Patrášová, 10. výroèie

7.30 - féria

18.00 - Sv. Jozefa, ženícha P. Márie

+ z rodiny Oèenášovej a Za�kovej

18.00 - féria

Poïakovanie za 60 rokov života Antona

9.00
Za všetkých farníkov

FARSKÉ  OZNAMY 9.3. - 5.4.2015

9.3.

10.3.

11.3.

12.3.

13.3.

14.3.

15.3.

18.00 - féria

18.00 - féria

+ Anna Kostúrová

4. PÔSTNA NEDE¼A

Poïakovanie s prosbou za Božiu pomoc

7.30 - féria

7.00 - féria

+ Emília a Alfonz Mojžiš a syn Ján

18.00 - féria

+ Pavol Dobrík

+ Matúš Burian, rodièia a súrodeci

9.00
Za všetkých farníkov 

Jozef Kuneš, farár
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9.00
Za všetkých farníkov

+ Mária Bitnerová, 5. výroèie

30.3.

31.3.

1.4.

2.4.

3.4.

4.4.

5.4.

VE¼KONOÈNÁ NEDE¼A

15.00 - VE¼KÝ PIATOK

20.00 - BIELA SOBOTA

10.00
Za všetkých farníkov

Na úmysel

Obrady Ve¾kého piatku

7.30 - féria

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

Marec 2015

5. PÔSTNA NEDE¼A

18.00 - Utorok Ve¾kého týždòa

18.00 - Streda Ve¾kého týždòa

18.00 - Zelený štvrtok

+ Irena a František,
100 rokov od narodenia

+ František, rodièia a ostatní z rodiny

+ rodièia Júlia a Juraj Ivaniè

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA - každý štvrtok po sv. omši

DETSKÉ SV. OMŠE - každý piatok

+ Anna Koctúrová, 30. výroèie

DOBRÝ DEÒ, VÁŽENÍ OBÈANIA!

Som rád, že sa vám znovu môžem prihovori�. Je za nami 
60 dní práce a s nimi viaceré zmeny a novinky, ktoré by som 
vám rád predstavil. Struène povedané, budúcnos� Podkoníc 
vidím v spolupráci. Ak vás zaujíma s kým a preèo, èítajte 
ïalej.

 

Prvou ve¾kou novinkou je nadviazanie spolupráce s akademickou obcou v Banskej Bystrici. 
Jedná sa o dvojnásobnú spoluprácu. Prvou z nich je prepojenie našej obce spolu s Ekonomickou 
fakultou vïaka doc. Ing. Anne Vaòovej, PhD., prodekanke ekonomickej fakulty pre rozvoj. 
Spoluprácu sme otvorili spoloèným stretnutím, kde sme naèrtli možnosti našej spolupráce. 
Študentom tejto fakulty budú ponúknuté témy na seminárne a diplomové práce, ktoré budú priamo 
súvisie� s Podkonicami. Nám ako obci to pomôže v rámci zmapovania analýzy rozvoja obce, za 
ktorú by sme museli inak vynaklada� nemalé èasové a finanèné prostriedky.

 

Druhou novinkou je otvorenie spolupráce medzi PaedDr. Slavomírou Oèenášovou, PhD. a pani 
doc. PhDr. Jolanou Darulovou, CSc. z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela z inštitútu 
sociálnych a kultúrnych štúdií, ktoré sa rozhodli urobi� výskum tradícií v Podkoniciach. 
Výsledkom bude dvojroèný výskum v našej obci a dúfam, že výstupom by mohla by� aj nová kniha o 
Podkoniciach.

 

Tre�ou ve¾kou spoluprácou sa nám otvára možnos� vypracova� energetickú koncepciu pre 
našu dedinu. V skratke to znamená, že sme nadviazali spoluprácu s neziskovou organizáciou 
Priatelia Zeme Cepa, ktorá v spolupráci s programom švajèiarsko-slovenskej spolupráce pomáha 
obciam zefektívni� ich energetické hospodárenie. Výstupom bude vytvorenie rozvrhu toho, ako 
spotrebovávame energiu (teplú vodu, elektrickú energiu na spotrebu, zdroje na kúrenie) v bytových 
domoch, administratívnych budovách a vo verejnom osvetlení. Následne nám to umožní 
nastavenie našej spotreby tak, aby sme dokázali využíva� lokálne zdroje vzh¾adom k dostupnosti, 
èi cenovej výhodnosti. Napríklad v Hiadli takto dokázali ušetri� až 80 % energií. Viac k tejto téme sa 
budem venova� v ïalších èíslach spravodaja. 

Na úmysel

61
tel.: 048 / 41 968 96
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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE

Február má síce o pár dní menej ako iné mesiace, no neskrátil niè na práci obecného úradu. 
Okrem iného som absolvoval stretnutie so starostami okolitých obcí na regionálnom stretnutí 
ZMOSu (združenie miest a obcí Slovenska). Cie¾om stretnutia bolo oboznámi� sa s novou 
legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva, elektronickým trhoviskom na verejné 
obstarávanie, ale aj mnohými novinkami, ktoré pre nás chystá vláda SR, hlavne v oblasti 
zamestnania dlhodobo nezamestnaných. 

V obci zatia¾ využívame pomoc štyroch aktivaèných pracovníkov. V praxi to znamená, že na 32 
resp. 64 hodín pracujú pre obec spolu štyria ¾udia. V súèasnosti máme 2 pracovníèky na 
skenovanie dokumentov obecného úradu kvôli digitalizácii a dvoch pracovníkov využívame na 
udržiavanie poriadku v obci. Od úradu práce sociálnych vecí a rodiny sme dostali bezplatne aj nové 
vybavenie (lopaty, fúriky, metly a pracovné obleèenie).

Na záver môjho príhovoru sa chcem poïakova� niektorým našim obèanom za obetavú pomoc. 
Prvé poïakovanie patrí Patrikovi Hlinkovi, ktorý bezplatne opravil WC v materskej škôlke i sporák v 
kuchyni našej základnej školy. Druhé poïakovanie smeruje Tomášovi Stykovi, ktorý nám pomohol 
na obecnom úrade s inštaláciou poèítaèov, tiež bez nároku na honorár. A tretie ve¾ké vïaka 
smeruje Tomášovi Kostúrovi, ktorý v sobotu opravil obecný rozhlas za dobré slovo. Spoloènými 
silami pomáhame zlepšova� život v obci.

Ing. Michal Vráb
starosta obce

Foto: Jaroslav KostúrOBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

1) MASÁŽE

Obecný úrad pripomína obèanom, že každú stredu je možnos� využi� 
služby masérky pani Slávky Topercerovej, ktorá v popoludòajších hodinách 
poskytuje v priestoroch obecného úradu v miestnosti "èakárne" masáže, 
najèastejšie klasickú masáž chrbta, prípadne bankovú masáž v polhodinových 
intervaloch. Objednávky - na OÚ u Janky Gregorovej na tel. è. 048/4187838.

-vt-

Marec 2015

2) VÝSTAVA 

Štátna vedecká knižnica - Literárno hudobné múzeum vás srdeène pozýva  
na výstavu JUBILANTI pri príležitosti výroèí hudobných skladate¾ov prof. 
Pavla Tonkovièa a Andreja Oèenáša.

Výstava nášho rodáka zo zbierkového fondu múzea bude verejnosti 
prístupná od 3. marca do 31. marca v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v 
Banskej Bystrici (Lazovná ulica) na 2. poschodí.

-jk-

ZMENY V REDAKÈNEJ RADE

V redakènej rade Podkonického spravodaja nastalo v uplynulom období pár zmien, preto vás 
chceme o nich informova�. Výmenou na starostovskom kresle nám z redakènej rady odišiel Ing. 
Michal Kukuèka, ktorému ïakujeme za spoluprácu poèas 4 rokov, za jeho príspevky v podobe 
úvodníkov, správ z obecného úradu, ako aj zaujímavých postrehov zo športových podujatí. Na jeho 
miesto sa presunul Ing. Michal Vráb, ktorý bol už èlenom redakcie v minulosti.

Sme radi, že pozvanie do redakènej rady prijal Dušan Koctúr, ktorého meno ste už mohli nájs� 
v tiráži minulého èísla. Prajeme mu ve¾a tvorivých nápadov a chu� do práce pri príprave nášho ale 
hlavne vášho mesaèníka. 

Ing. Jaroslav Kostúr a kolektív redakènej rady

REDAKCNÁ RADA

Foto: Jaroslav KostúrOKIENKO HUMORU

Ïuro: „Fero, pozri, pä�desiateurovka !“
Fero: „Ukáž? To je nepravá, zahoï ju!“
O 10 minút neskôr.
Ïuro: „Ako si vedel, že je nepravá?“
Fero: „Normálne, však mala jednu nulu naviac.“

Viete aký je najob¾úbenejší rómsky herec? - Leonardo DYKaprio.
A aký je ich najob¾úbenejší detektívny seriál? - Dyk Tracey.

Muž sa vráti ve¾mi opitý z krèmy. Žena mu vyèíta: „Zase si bol na pive! Mám toho po krk! Rozhodni 
sa: alebo ja alebo pivo!“
Po chvíli rozmýš¾ania sa muž ozve: „Aaa...ko¾ko piva?“

Spravodaj  ODKONICKÝPMarec 201515

19. - 22. marec 2015
Kultúrny dom v Podkoniciach

Info: 048/4141 777, ban.bystrica@opk.sk

-kj-

Foto: Jaroslav Kostúr

Obvodná po¾ovnícka komora
Banská Bystrica

Okresný úrad Banská Bystrica,
pozemkový a lesný odbor

Slovenský po¾ovnícky zväz
OkO Banská Bystrica

Po¾ovnícke združenie
Podkonice Vysoká

PODUJATIA



Spravodaj  ODKONICKÝP Spravodaj  ODKONICKÝP Spravodaj  ODKONICKÝP314Marec 2015 Marec 2015

3) UZNESENIE ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA È. 2 ZO DÒA 12.02.2015
 

Uznesenie è. 28
Schva¾uje program, návrhovú komisiu a overovate¾ov zápisnice.  7:0:0
 

Uznesenie è. 29
Doporuèuje starostovi obce zriadi� škodovú komisiu v zložení Ing. Ján Chaban, Mgr. Tomáš Kme�, 
Mgr. Peter Polóny, Anna Polónyová, Jaroslav Chaban na prípadný odpredaj obecného majetku a 
taktiež pripravi� minimálne 3 ponuky na opravu multikáry.
 

Uznesenie è. 30
Poveruje starostu obce Ing. Michala Vrába k nákupu obecného auta s pohonom kolies 4x4 formou 
verejného obstarávania pod¾a pravidiel s nakladaním s obecným majetkom.
 

Za: 4 (Mgr. Peter Polóny, Ing. Miroslav Budaj, Tomáš Kme�, Ing. Jaroslav Kostúr)
Proti: 2 (Ing. Ivan Barla, Ing. Ján Chaban)
Zdržala sa: 1 (Mgr. Katarína Kostúrová)
 

Uznesenie è. 31
Poveruje starostu Ing. Michala Vrába k prevzatiu stavby na základe ukonèenia prác na 
sociálnych zariadeniach v telocvièni ZŠ s MŠ do prevádzky.
 

Uznesenie è. 32
Doporuèuje starostovi obce rieši� situáciu s Poštou Partner po prihlásení záujemcov.
 

Uznesenie è. 33
Doporuèuje starostovi obce zisti� podmienky používania registraènej pokladne u iných obcí.
 

Uznesenie è. 34
Vzalo na vedomie poèet prihlásených detí do prvého roèníka základnej školy.
 

Uznesenie è. 35
Schva¾uje Všeobecne záväzné nariadenie obce o vodení psa mimo chovného priestoru alebo 
zariadenia na chov.
 

Za: 4 (Ing. Jaroslav Kostúr, Mgr. Peter Polóny, Tomáš Kme�, Mgr. Katarína Kostúrová)
Proti: 2 (Ing. Ivan Barla, Ing. Ján Chaban)
Zdržali sa: 1 (Ing. Miroslav Budaj)
 

Uznesenie è. 36
Schva¾uje sponzorský príspevok 300 € na Gazdovskú zabíjaèku. 7:0:0
 

Uznesenie è. 37
Vzalo na vedomie diskusné príspevky.                                                                                                                                  

                                                                                                    

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

4) UZNESENIE Z MIMORIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA OBCE 
PODKONICE, KONANÉHO DÒA 21.2.2015

 

Uznesenie è. 38
Schválilo Rozpoètové opatrenie è. 1/2015 4:0:0
Za: 4 (Ing. Jaroslav Kostúr, Mgr. Peter Polóny, Tomáš Kme�, Mgr. Katarína Kostúrová)

V Podkoniciach, 12.2.2015 Ing. Michal Vráb, starosta obce

V Podkoniciach, 23.2.2015 Ing. Michal Vráb, starosta obceFoto: Ing. Jaroslav Kostúr

RODINA

Deti - aj tie staršie a dospievajúce, majú sklon vytvára� si názory impulzívne alebo na základe 
neurèitých dojmov. Málokedy sa pri svojich rozhodnutiach opierajú o dôvody vyplývajúce z 
faktických podkladov. Èasto sa preto nechajú uhojda� lichôtkami, citovou náklonnos�ou alebo 
nátlakom skupiny vrstovníkov. Keï sa stretnú s prázdnym táraním (v reklame, v populárnej kultúre, 
v politike...), nedokážu ho rozpozna�. Idú stále s davom, kamko¾vek sa pohne. Majú síce neurèitý 
pocit, že nieèo je „cool“, ale nedokážu vyjadri�, preèo. 

 

Únik od povinností
Väèšie deti nikdy nekladú otázku „preèo?“ (okrem prípadov, kedy chcú vzdorova� pokynom 

oprávnenej autority). Sú intelektuálne mdlé, dokonca necitlivé, prejavujú len malý záujem o život 
mimo rodiny, školy a ihriska (aj to stále viac virtuálneho). 

V škole majú takéto deti ve¾mi chabý pravopis a škaredé písmo. To znamená, že ich svoja práca 
vôbec nezaujíma a opravy neberú vážne. Všetka rados� im plynie zo zábavy poskytujúcej únik 
od povinností, nie z dobre vykonanej práce, z dosiahnutého úspechu, zo splnenia povinností, 
zo služby druhým alebo z toho, že by dosiahli osobné ciele cie¾avedomým úsilím. Ak úloha nie je 
zábavná, nezaujímajú sa o òu. 

Deti majú chabú predstavu o èase. Vzh¾adom na to, že nikdy nemusia èaka� na to, èo chcú 
alebo si na to dokonca zarobi�, majú nerealistické oèakávania oh¾adne èasu potrebného na 
dokonèenie úlohy; odhadujú buï príliš málo alebo príliš ve¾a, dôsledkom èoho ve¾ké úlohy príliš 
dlho odkladajú a aj malé úlohy sa im javia ako obrovské. Zdá sa, že deti sa vo¾ne pohybujú v 
nejakom veène prítomnom teraz, a tento stav mysle u nich pretrváva neraz aj po puberte v období 
ranej dospelosti.

Èas na strednej a vysokej škole považujú za jednu z posledných možností, kedy sa dá ešte 
užíva� si život, nie za prípravu naò. Promócie sa im na obzore rysujú ako dojemne smutná udalos�, 
pretože sa domnievajú, že majú najlepšiu èas� života za sebou a nie pred sebou. To, èo ich èaká, 
vnímajú ako problém - ako „nepríjemnosti“, ktoré im bude spôsobova� práca v reálnom živote. 
Nasleduje neraz katastrofa: zodpovedné záväzky, každodenná rutina, obmedzený rozpoèet a 
platenie úètov, ohranièená dovolenka, obmedzená sloboda a strach z poklesu ich životnej úrovne. 
Kto by sa na nieèo také tešil? Kto to môže vydrža�? Preèo sa musí dospieva�?

 

Obraz rodiny rútiacej sa do �ažkostí, ktorý bol naèrtnutý v tejto sérii èlánkov na pokraèovanie, 
nie je jej úplnou vyèerpávajúcou analýzou. Urèite existujú rozdiely medzi rodinami a rodinami. 
Niektoré rodiny vykazujú len niektoré vlastnosti konzumnej rodiny, niektoré všetky. Cez to všetko sa 
vyššie uvedené charakteristické vlastnosti objavujú v osobnej histórii problémových adolescentov 
a mladých dospelých, ktorí pochádzajú zo zdanlivo normálnych rodín. 

POH¼ADY DO DNEŠNEJ RODINY - 6. èas�
pod¾a Jamesa B. Stensona

Stále s davom
Deti nemajú okrem sledovania televízie, poèítaèových 

hier, surfovania na internete a poèúvania rytmického hluku 
(„hudby“) žiadne seriózne koníèky. Zdá sa, že ich životy sú 
úplne napojené na elektronické prístroje a nevedia si ani 
predstavi�, èo by bez nich robili. Ich myslenie je ovládané 
zábavnou kultúrou - v urèitom zmysle v òu veria. Poznajú 
jednoduché texty prízemných pesnièiek a od slova do 
slova citujú reklamy, ale nevedia niè o Desatore Božích 
prikázaní. 

Jozef Kuneš



ZÁKLADNÁ ŠKOLA
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

5) SCHVÁLENÝ ÚZEMNÝ PLÁN

Územný plán obce Podkonice bol schválený uznesením è. 52 zo zasadnutia obecného 
zastupite¾stva dòa 11.12.2014, teda ešte v starom roku predchádzajúcim zastupite¾stvom. Územný 
plán povolil v našej obci zastava� èasti obce: pod Koziencom po po¾nú cestu, pod Pásikom po 
vysoké napätie (pod domami Jozefa Kostúra, Mariana Budze¾a, Milana Kretíka), lokalitu medzi 
ihriskom a pálenicou, lokalitu Niva a lokalitu medzi novým cintorínom a školou, ïalej lokalitu 
Kancel, lokalitu v starej dedine nad Dušanom Koctúrom, lokalitu okolo Antona Barlu, lokalitu nad 
novou bytovkou a Pleše (parkovisko, Chata Pleše).

Presné rozmery a plány sú k nahliadnutiu na obecnom úrade resp. na webovej stránke 
http://www.erstar.sk/archiv-upd#podkon.

6) ODCHODY AUTOBUSOV 

Mnohí z nás dnes využívajú hlavne individuálnu dopravu alebo bicyklovú prepravu do mesta. V 
spravodaji však nevyšla dávno informácia o odchodoch autobusov z našej obce.

Odchody autobusov zo zastávky Podkonice, horná zastávka
Smer - Banská Bystrica, AS:
4:55 x, 5:15 (6) +, 6:05 x, 6:40 x (11), 7:30 x, 9:35, 11:55 x, 13:36 x, 15:05 x, 16:15 x, 17:20 x, 

21:05 x (22)

Smer - Banská Bystrica, Roosveltova nemocnica:
6:40 x (10) u

Smer - Pohronský Bukovec cez Moštenicu a Hiade¾:
6:30 (6) +, 14:50 (6) +

Smer - Slovenská ¼upèa, rázc. k žel. st.:
13:10 (6) + u (1) , 17:15 (6), + u (2)

Odchody autobusov 
5:30 x, 6:05 x, 6:50 x, 8:30, 11:00 x, 13:05 x (ide z 15. nástupišta), 14:30 x, 15:35 x, 16:50 x, 

18:40 , 22:30 x, (22)

Vysvetlivky:
x premáva v pracovné dni

(6) premáva v sobotu
+ premáva v nede¾u a v štátom uznaný sviatok

(10) nepremáva od 22.12. do 7..1, 2.2., od 16.2. do 20.2., od 2.4. do 7.4., od 1.7. do 31.8., od 
29.10. do 30.10

(11) nepremáva od 15.12. do 19.12, od 8.1. do 30.1., od 3.2. do 13.2., od 23.2. do 1.4., od 8.4. 
do 30.6., od 2.9. do 28.10., od 2.11. do 11.12.

(22) nepremáva 31.12.
u pokraèuje na linke èíslo 601464 spojom èíslo 62 do zastávky B.Bystrica, Roosvelt. nem.

u (1) pokraèuje na linke èíslo 601465 spojom èíslo 140 do zastávky Banská Bystrica, AS
u (2) pokraèuje na linke èíslo 601465 spojom èíslo 240 do zastávky Banská Bystrica, AS

z autobusovej stanice v BB, nástupište è. 18 do Podkoníc

RECITAÈNÁ SÚ�AŽ - HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
 

I keï sme malotriedna škola, aj naši žiaci sa zúèastòujú rôznych sú�aží. Vo štvrtok 26. 2. 2015 
sa naša žiaèka Tánièka Barlová zúèastnila recitaènej sú�aže Hviezdoslavov Kubín, ktorú každý rok 
usporiadúva Národné osvetové centrum v Banskej Bystrici. Tento rok sa sú�až uskutoènila na 
Základnej škole v Radvani, z ktorej mohli žiaci postúpi� na krajské kolo.

Našu žiaèku Tánièku boli povzbudzova� aj jej spolužiaci, ktorí jej ve¾mi držali palce. I keï tento 
rok sme nepostúpili, treba pamäta�, že dôležité je zúèastni� sa a nie vyhra� a kto sa neusiluje a 
nevyskúša, ani niè nezíska. Tánièke Barlovej gratulujeme a zároveò ïakujeme, že aj takýmto 
spôsobom reprezentuje školu. Budeme sa snaži� pracova� na sebe, aby sme o rok okrem 
výborného pocitu zo sú�aže získali aj postup do krajského kola.

Ïakujeme p. farárovi Jozefovi Kunešovi za ochotu a láskavos� s odvozom detí na sú�až.
 

Mgr. Linda Mesíková

VE¼KONOÈNÉ TRHY
 

ZŠ s MŠ organizuje ve¾konoèné trhy
Kde: Kres�anský dom
Kedy: 29.3.2015 Kvetná nede¾a po sv. omši
Touto cestou prosíme priaznivcov školy, ktorí chcú prispie� 

svojimi výrobkami a tak podpori� školu, aby tak urobili a svoje 
výrobky doniesli do školy, príp. škôlky.

Mgr. Zuzana Dobríková

ZÁPIS DETÍ DO MŠ NA ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016
 

Uskutoèní sa od 9.3.2015 do 11.3.2015 (pondelok - streda) v èase od 8:00 hod. do 16:00 hod.
 

Ponúkame: 
- záujmové krúžky (hudobno - pohybový)
- výuèba cudzích jazykov (anglický jazyk)
- relaxácia a oddych v krásnom prostredí
- využívanie telocviène, školského dvora.
 

Ponúkame to najlepšie pre vaše deti - neváhajte! Marta Gregorová

Bližšie informácie:
tel. 048/41 968 49 
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7) UPRATOVANIE CIEST
 

Vyzývame všetkých obèanov, aby pred vlastnými domami vykonali údržbu miestnej 
komunikácie a na kôpky pozametali štrk, ktorý sa nahromadil poèas zimnej údržby. Za spoluprácu 
ïakujeme.

8) PARKOVANIE VOZIDIEL
 

Žiadame obèanov, aby v èase od 22:00 hod. do 6:00 hod. parkovali svoje motorové vozidlá vo 
svojich dvoroch z dôvodu príchodu sanitky, hasièsckého auta a hlavne kvôli bezpeènosti.

9) KAM S ODPADOM?

Po slabšej zimnej nádielke nám pani zima slabne a dáva nám svoje definitívne zbohom. Èaká 
nás jarná sezóna. Príroda sa zaène prebúdza� a my budeme doma pripravova� pôdu a stromy na 
sezónu. S òou nás èaká aj opilovanie stromov, kosenie tráv, èistenie buriny. Obecný úrad pre vás 
pripravil nieko¾ko zmien oproti minulým rokom.

Stavebný odpad (stavebná su�, kvadry, omietka, tehly, kachlièky) je dovolené vyváža� IBA 
PO OSOBNEJ ALEBO TELEFONICKEJ DOHODE so starostom (tel. 0905 865 594) na miesto, 
ktoré urèí starosta obce. Kolektív obecného úradu vás dopredu upozoròuje, že bude 
nekompromisne kona� v súlade s platnými zákonmi a vyhláškami SR, ak sa na ktoréko¾vek miesto v 
okolí našej obce dostane nebezpeèný materiál.

Konáre, drevo, hrady bez klincov, dosky bez klincov a iného kovového materiálu - na 
drevený odpad bude v priebehu mesiaca marec vytvorené miesto "Za moèilami", kde budeme môc� 
vyváža� takýto odpad. Na jeseò obecný úrad zavolá štiepkovaè a toto drevo sa použije na výrobu 
štiepky pre našu základnú školu s materskou školou. Kolektív obecného úradu vás preto žiada, aby 
ste na toto miesto vyvážali iba drevo, ktoré neobsahuje žiadne klince ani kovové súèiastky, aby sme 
nemuseli na jeseò znovu pracova� s drevom a vybera� z neho klince.

Tráva, kompostový odpad - na takýto odpad bude tiež v priebehu mesiaca marec vytvorené 
miesto "Za moèilami", kde budeme môc� sústredi� takýto odpad. Tento odpad následne zhnije a na 
budúci rok ho budeme môc� použi� ako kompost.

Nebezpeèný odpad, nadrozmerný odpad a elektroodpad - na tieto tri zložky bude v 
najbližšom období pristavený kontajner. O mieste a èase vás budeme informova�. Tento druh 
odpadu bude možné zlikvidova� aj na jeseò, kedy rovnakú akciu zorganizujeme opä�.

Na sklo máme v obci rozmiestnené kovové ve¾kokapacitné nádoby. Dovo¾ujeme si vás 
upozorni�, že do týchto nádob patrí iba sklo. V praxi sa èasto stretávame s tým, že v kontajneroch sú 
èasto nahádzané aj kartóny, sáèky alebo kovové uzávery. Na všetky spomenuté zložky odpadu 
máme v Podkoniciach vytvorený zberný systém triedenia. Kartón a papier je možné odovzda� 2x 
roène do pristaveného kontajneru pri základnej a materskej škole. Plasty separujeme do vriec 
pridelených z obecného úradu. Ak vrecia nemáte alebo máte málo týchto vriec, zastavte sa na 
Obecnom úrade a vrecia vám bezplatne vydáme. Plasty sa zbierajú raz mesaène.

Kov - kovové uzávery fliaš, plechovky od piva a konzervy je možné vyhadzova� do menších 
zberných nádob umiestnených ved¾a kontajnerov na sklo.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ÈO PRINIESOL FEBRUÁR

V piatok 27. februára zavítal do našej školy, spolu s p. Jozefom Kostúrom, pán Budinský. Deti 
materskej a základnej školy pútavým spôsobom oboznámil s rôznymi ¾udovými hudobnými 
nástrojmi od fujary, píš�alky dvojaèky, gájd, rôznych rohov, drumble až po hru na vysávaèovej rúre. 

LYŽIARSKY KURZ 2015

Lyžiarsky kurz pre najmenších z našej obce sa uskutoènil v termíne od 9. 2. 2015 do 13.2. 2015. 
Lyžiarsky kurz  trval 5 dní v lyžiarskom stredisku Selce-Èachovo, kde samotná výuèba trvala 2 
hodiny denne s profesionálnymi inštruktormi z lyžiarskej školy ALL Sports Academy. Cestovali sme 
každý deò autami do Priechoda, kde nás èakal autobus, ktorý nás všetkých spolu odviezol do 
Seliec. Deti z Podkoníc sa pripojili k de�om z Priechoda, kde si na svahu vzájomné pomáhali, 
podporovali jeden druhého, no nechýbala ani vzájomná sú�aživos� a húževnatos�. Atmosféra a 
poèasie nám prialo takmer celý týždeò. Naši malí šikovníci zvládli lyžiarsky kurz na jednotku, z 
ktorého si každý odniesol diplom lyžiara, medailu, magnetku s vlastnou fotografiou a sladkú 
odmenu. 

Ïakujeme všetkým, ktorí akoko¾vek prispeli k uskutoèneniu tohto vydareného lyžiarskeho 
kurzu. Ïakujeme v prvom rade p. farárovi Jozefovi Kunešovi a mamièkám Kataríne Fodorovej a 
Martine Barlovej v spolupráci s pani uèite¾kami zo ZŠ Mgr. Lindou Mesíkovou a Mgr. Zuzanou 
Dobríkovou za každodennú spoluprácu pri vození detí do Priechoda a spä�.

Najväèšou a najvïaènejšou odmenou za úsilie pri realizácii lyžiarskeho kurzu je úsmev na 
š�astných tvárach detí..

Mgr. Linda Mesíková

Deti si s pani uèite¾kou a pani 
školníèkou aj zatancovali a 
domov si odnášali plno 
kultúrnych zážitkov, veï o 
¾udových tradíciách by sme 
nemali len hovori�, ale v 
prvom rade ich aj ži�. A to sa aj 
prostredníctvom tohto folklór-
neho koncertu podarilo.

Mgr. Zuzana Dobríková,
riadite¾ka ZŠ s MŠ
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10) PODKONICKÝ ODPAD - PROBLÉM I PRÍLEŽITOS�

Asi ste si všimli, že sme zaèali poèíta� smetné nádoby a váži� smetiarske autá pri odvoze 
odpadu z našej obce. Pýtate sa preèo?

Robíme to z jednoduchého dôvodu. Ide nám o peniaze. A nielen nám (kolektívu obecného 
úradu), ale aj vám, obèanom. Obec je pod¾a zákona zodpovedná za to, že sa odpad vyvezie a bude 
zákonne zlikvidovaný. V prípade, ak sa jedná o zmesový odpad, tak za všetko platíme. Ak by sme 
však zaèali viac separova�, znamenalo by to menšiu finanènú zá�až pre obec a mohli by sme 
uvažova� aj o znížení poplatku za smeti.

Za minulý rok sme vyviezli 157,63 ton komunálneho odpadu. Pre porovnanie v roku 2011 to bolo 
iba 112,54 ton odpadu. To je ve¾mi výrazný nárast. Naším cie¾om je zisti�, ko¾ko odpadu 
produkujeme v ktorom mesiaci a tiež aký odpad od nás vlastne odchádza.

V praxi všetko funguje tak, že smetiarske auto sa na vstupe do obce odváži. Pri výstupe sa 
odváži tiež. Získame tým preh¾ad, ko¾ko ton odpadu sme odviezli v každom zvoze. Firma nám 
vážny lístok vyhotoví tiež a kontrolou zistíme èi množstvo ton súhlasí s našimi výsledkami váženia. 
Následne dostávame faktúru za odvoz odpadu za tonu.

Separovaný odpad je odvezený zadarmo, èo znamená, že za tento odpad nemusíte plati�. 
Tento odpad putuje rovnakým spôsobom na váhu pred a po vývoze. Následne sa preberá na 
separaènej linke na Sliaèi, kde sa zhodnotí. To, èo sa zhodnoti� dá, sa nám vracia v podobe 
finanèných vratiek. Vlani sme dostali vratku za 5,96 tony plastov. Pre porovnanie v roku 2011 sme 
dostali vratku za 4,9 tony plastu. To je ove¾a menší nárast ako u neseparovaného odpadu.

Aby sme získali lepšiu predstavu èi a aké rezervy máme v separovaní, plánujeme urobi� 
kontroly zloženia komunálneho odpadu. Kontrola je iba jedna strana mince, avšak za ove¾a 
dôležitejšie osobne považujem prevenciu a získavanie správnych návykov od útleho detstva. Do 
aktivít okolo odpadu zapojíme preto základnú a materskú školu. Našim cie¾om je zaèa� s edukáciou 
detí a mládeže od najútlejšieho veku. Cie¾om je, aby sme pochopili, že triedením odpadu 
pomôžeme sebe (z odpadového hospodárstva dostaneme vrátené do obecného rozpoètu a teda 
tieto peniaze môžeme použi� na rozvoj obce) a rovnako pomôžeme aj prírode okolo nás.

Len pre porovnanie, Hiade¾ je už dnes v odpadovom hospodárstve omnoho ïalej, ako my. 
Triedia plastové f¾aše zvláš�, tetrapakové obaly zvláš�, a ostatné plasty osobitne. Odpad následne 
zhodnotia a pomáhajú svojej vlastnej dedine. Buïme lepší k sebe aj k prírode, vráti sa nám to spä� 
zúroèené.

Ing. Michal Vráb, starosta obce

VAŠE PRÍSPEVKY.

Obèianske združenie PÚTNIK

sa Vám chce pripomenú� a opakovane poprosi� o podporu svojich aktivít formou 2% resp. 3% z 
vašich daní z príjmu za rok 2014 u fyzických osôb ale AJ 1,5% u právnických osôb (podnikatelia, je 
�ažké plati� dane :-), ale aj my CHCEME VIAC). Vyplnené vyhlásenie pre fyzické osoby bolo 
prílohou predchádzajúceho februárového èísla spravodaja. Údaje OZ sú nasledovné:

Názov: Obèianske združenie PÚTNIK
Adresa sídla: Podkonice 170, 97613 Podkonice
IÈO: 42309808
Právna forma: Združenie
Èíslo úètu: 3196667854/0200 vedeným vo VÚB, a.s.

Chcem taktiež samozrejme poïakova� Spolku Podkonièan, ktorý nášmu združeniu pomohol, 
aby sme neprišli o naše peniaze z daní za rok 2013 (legislatívno-èasové limity sme spomínali v 
spravodaji minulý rok)! Ešte raz ve¾ká vïaka... za tých 3700 €. Všetky finanèné prostriedky z vašich 
daní za minulý rok ako aj dary a príspevky od fyzických a právnických osôb, ktoré sa nám podarilo 
zhromaždi� budú použité výluène na zhodnotenie nášho podkonického kostola v zmysle stanov 
obèianskeho združenia.

Nako¾ko život nie je len o pekných veciach a zážitkoch, ale prinesie aj tie smutnejšie, považujem 
za potrebné informova� vás obèanov (partnerské inštitúcie už informované boli), že v zmysle 
rozhodnutia rady OZ, minimálne polovica finanèných prostriedkov poukázaných z daní z príjmu od 
budúceho roka 2016, bude použitá na dva nové úèely, o ktorých registráciu sme v týchto dòoch 
požiadali. Jedným z nich je podpora aktivít a prostriedkov na zachovanie demokratických princípov 
a ochranu základných ¾udských práv a slobôd vyplývajúcich z ústavy (verte, že aj v súèasnosti a aj v 
našej obci je potrebné na to poukáza�). Druhým úèelom, ktorý bude asi viac teši� aj keï výsledky 
možno nikdy neuvidíme, je podpora misijnej èinnosti (zameranej na školy a humanitárnu pomoc) v 
krajinách strednej Afriky (Sudán, Keòa, možno aj iné, uvidíme).  Mal som totiž možnos� osobne 
pozna� jedného vzácneho èloveka - misionára, ktorému považujem za potrebné pomôc� pri jeho 
neskutoène nároènej a obetavej robote. 

Ivan Barla, predseda Rady OZ PÚTNIK

Plasty vyhodené v nádobe urèenej na sklo

Foto: Jaroslav KostúrSPOLOCENSKÁ KRONIKA

50. rokov

¼ubomír Bobák (è.d. 35)

¼ubica Šípková (è.d. 75)

60. rokov

Jozef Slaš�an (è.d. 73)

Jozefína Gregorèoková (è.d. 137)

Anton Budze¾ (è.d. 352)

Janka Šípková (è.d. 259)

65. rokov

Zlatica Flašková (è.d. 204)

Jozef Flaška (è.d. 204)

Anna Gregorová (è.d. 124)

Jozef Ivaniè (è.d. 128)

-vt-
OPUSTILI NÁS Alžbeta Jamrichová (è.d. 16) - nedožitých 90 rokov
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11) REFERENDUM O RODINE - 7.2.2015

Zápisnica okrskovej komisie pre referendum o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku
Obec PODKONICE

Poèet oprávnených obèanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie : 754
Poèet oprávnených, ktorým sa vydali hlasovacie lístky: 337
Poèet odovzdaných hlasovacích lístkov: 337
Poèet odovzdaných platných hlasovacích lístkov: 336
Poèet odovzdaných neplatných lístkov: 1

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazýva� žiadne iné spolužitie osôb okrem 
zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

„ÁNO“ 330
„NIE“ 6

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené 
osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

„ÁNO“ 326
„NIE“ 9

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadova� úèas� detí na vyuèovaní v oblasti 
sexuálneho správania èi eutanázie, ak ich rodièia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom 
vyuèovania?

„ÁNO“ 325
„NIE“ 10

V okrese Banská Bystrica sme dosiahli 2. najvyššiu úèas� na hlasovaní. V úèasti na referende 
nás predbehla len obec Donovaly.

Úèas� na referende v okrese Banská Bystrica:
1. Donovaly 45,3 %
2. Podkonice 44,7 %
3. Priechod 41,6 %
4. Motyèky 36,7 %
5. Špania Dolina 36,0 %

-jg- a -jk-

12) SEPAROVANÝ ODPAD 

Tento mesiac bude vývoz PLASTOV prebieha� v pondelok 

23. marca 2015 -jk-

2%

SPOLOK PODKONICAN

SPOLOK PODKONIÈAN

Spolok Podkonièan mal pre rok 2014 k dispozícii 1440,80 eur. Finanène sme prispeli hlavne na 
podporu kultúrnych a športových aktivít pre ZŠ - tekvicová slávnos�, plavecký výcvik detí, prispeli 
sme na Deò rodiny a nákup edukaèných a vzdelávacích CD. Taktiež sme podporili kres�anský tábor 
v Štiavnických Baniach, športové podujatia, ktoré organizovali volejbalisti èi už tradièné turnaje 
trojíc, Štefanský turnaj, drobné úpravy športového ihriska èi nákup dresov pre dievèatá. Aj naši 
mladí free-rideri sa s našou finanènou podporou mohli zúèastni� na pretekoch v Košiciach. 
Príspevok sa tento rok ušiel aj ženám, ktoré pravidelne cvièia v telocvièni a na základe darovacej 
zmluvy sme OZ Pútnik poskytli financie na zachovanie kultúrnych hodnôt - oprava vežových hodín 
(financie boli vyzbierané pre tento konkrétny úèel).

Zostáva mi poïakova� sa všetkým, ktorým nie je ¾ahostajné, kde skonèia ich 2%. Verím, že aj v 
tomto roku nezabudnete na to, že bez vašej podpory by nebolo možné väèšinu aktivít uskutoèni�. 
Tlaèivo, ktorým podporíte naše aktivity, sa nachádza v prílohe spravodaja. Ïakujeme!

Roèné vyúètovanie pod¾a èl.III Stanov OZ:
Príjmy : 1.440,80 eur
Výdavky: 1.440,80 eur + 3.700 eur prostriedky pre rok 2015

PODPORA A ROZVOJ TELESNEJ KULTURY - 528,66 eur
- ZŠ plavecký výcvik
- freeride bicykle
- volejbal
- cvièenie žien

PODPORA VZDELÁVANIA - 462,65 eur
- ZŠ edukaèné pomôcky
- ZŠ tekvicová slávnos�
- kres�anský detský tábor

ZACHOVANIE KULTÚRNYCH HODNÔT - 3.908,64 eur
- Deò rodiny
- OZ Pútnik (použitá èas� financií pre rok 2015)
- folklórny súbor Vysoká

SPRÁVA SPOLKU - 240,85 eur
- bankové poplatky
- poštovné poplatky a kancelárske potreby
- cestovné náhrady
- notárske poplatky

Katarína Bobáková

Názov: Spolok Podkonièan
Adresa: Podkonice 178,  976 41
IÈO: 37957601
Právna forma: Združenie
Èíslo úètu: 2621783174/1100

Tatra banka a.s.

Spolok Podkonièan -  Jediný spôsob  ako navráti� vaše peniaze naspä� k vám!
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GAZDOVSKÁ ZABÍJAÈKA

Despotur DUBINY
s hlavným šéfom Milom,
èo ste to spravili?
Veï vy ste to prasa
naèisto zabili!

Zahltanec dali,
aj hriatu dobrotu,
Martinko Barlík hral
tam všetkým do skoku.

Mäsiarom to fièalo,
len tak to lietalo,
pod kotlami to vrelo.

Všetci sa tam zvàtali,
zahanbi� sa nedali.

¼udí neúrekom, nestaèilo veru niè,
jedlo sa všetko, èo sa dalo,
jaternica, klobása, kapustnica, halušky.

Tí seniori, ktorí sa nezúèastnia prechodu, môžu využi� èas na prechádzku v okolí Donovalov. O 
12.00 hod. ich autobusy prevezú do Španej Doliny. Pre všetkých seniorov obcí mikroregiónu bude 
zo strany mikroregiónu zabezpeèený guláš.

15.00 hod.   -  predpokladaný odvoz úèastníkov do svojich obcí.
Celá akcia je bezplatná. 
Prihlási� sa môžete na našom obecnom úrade do konca marca 2015.

-mv-
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13) KOMUNÁLNY ODPAD

Pred vhodením smetí do kuka nádoby je potrebné si rozmyslie�, èo tam patrí, èo nie a èo tam v 
žiadnom prípade nesmie ís�. 

Do nádob v žiadnom prípade NEVHADZUJEME:
- biologický a záhradný odpad, zeminu, konáre, burinu
- toxické látky ako sú vypustené motorové oleje a brzdové kvapaliny
- autobatérie a iné batérie, monoèlánky použité v domácnosti
- teplý popol, nako¾ko hrozí požiar smetiarskeho auta
- stavebný odpad, farby, omietky, dlaždice, pvc guma linoleum
- ošatenie a obuv
- staré a nespotrebované  lieky
- menší elektroodpad, poèítaèové komponenty, TV ovládaèe a malé domáce spotrebièe
- sklo
- papier
- plasty
- hliníkové plechovky
- tetrapack obaly( obaly do mlieka a džúsov)

Èo patrí do nádob na smeti :
- zrkadlá
- porcelán
- keramika
- zneèistený a mokrý papier (napr. obalový papier z mäsa, rýb, mlieka)
- hygienické vložky, papierové plienky
- použité a zneèistené sáèky od mlieka, neumyté kelímky od smotany, jogurtu, masla a pod
- ostatné druhy obalov, zneèistené obaly zvyškami potravín
- polystyrén (menšie kusy)

Dušan Koctúr

14) POZVÁNKA NA VÝLET PRE SENIOROV

Obecný úrad Podkonice spolu so Združením obcí 
Mikroregiónu Pod Panským dielom si vás dovo¾ujú 
pozva� na turistický prechod seniorov obcí mikroregiónu 
po trase Historický banský vodovod Donovaly - 
Špania dolina, ktorý sa uskutoèní dòa 9. mája 2015 v 
spolupráci s Obcou Donovaly.

 Program podujatia:

7.30 hod.       - prevoz úèastníkov autobusmi na Donovaly
9.00 hod.         - prezentácia  úèastníkov prechodu na Donovaloch
9.30 - 13.00 hod. - turistický prechod po trase Historického banského vodovodu. Na trase je
                   zabezpeèené pre seniorov obèerstvenie
13.00 hod.       - stretnutie úèastníkov na Španej Doline (odovzdanie èiapok a medailí)

Páraèke nás oživili,
hudobníci naši
hrdo hrali a spievali.

Krojovaná paráda,
to sa veru pozdáva.
Cigánky nás nesklamali,
veï k nám znova zavítali.
Každý sa tak zabavil,
akú iskru v sebe mal.

Len sa všetci radi majme,
navzájom si pomáhajme.
Dobré zvyky zachovajme,
veï mladým to poèase,
keï už bude naèase,
odovzdáme.

Èes� našej práci!

Marta Gregorová a Anna Mojžišová

Ïakujeme sponzorom:

- OZ Pútnik
- Farma B+B
- Rodinná farma Majer a Turèan
- Krèma na Hrba - Lalík
- Strechy STYK
- Slob-real s.r.o. - BPL Group
- Randa+R
- Peter Houžva
- Podkonická pálenica Bukovina
- Zvarík s.r.o.
- Urbár Podkonice

-jk-
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