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DOBRÝ DEÒ, VÁŽENÍ OBÈANIA,

prihováram sa vám po uplynutí sto dní vo funkcii 
starostu. Môžem konštatova�, že sa nám spoloène 
podarilo urobi� mnoho práce. Vybavených bolo 
množstvo emailov, uskutoènili sa desiatky prospešných 
stretnutí s vami a prebehlo pä� zasadnutí obecného 
zastupite¾stva.

Pred vo¾bami bolo prvou z mojich priorít 
spreh¾adnenie chodu obecného úradu. Snažím sa, aby 
bola naša komunikácia otvorená a preh¾adná. Zaèali 
sme používa� sociálne siete, èo dúfam pritiahne k dianiu v obci aj  mladších Podkonièanov. Od 
apríla sa nám podarilo vybavi� prostredníctvom úradu práce príspevok vo výške 95% nákladov na 
štyri pracovné miesta. Poèas nasledujúcich šiestich mesiacov sa náš tím rozšíri o dvoch 
pracovníkov pracujúcich na údržbe obce a dve pracovníèky pomáhajúce so skenovaním 
dokumentov, teda s prevodom nášho archívu do elektronickej podoby. Cie¾om je, aby boli všetky 
dokumenty dostupné na internetových stránkach Podkoníc. Nová webová stránka bude 
predstavená poèas mesiaca apríl. Ak by ste boli zvedaví, ako vyzerá testovacia verzia, môžete si 
kliknú� na http://podkonice.progressiveit.eu/

Naj�ažší oriešok, ktorý nás èaká je boj o zachovanie Základnej školy s materskou školou. 
Zatvorenie sa nám zatia¾ podarilo zažehna�. Dovolím si poveda� zatia¾, pretože sa nám z 13 
budúcich prváèikov zapísalo do 1. triedy 11. Starších detí je 6 a celkový poèet detí v triede bude 14. 
Poèet je v tomto prípade ve¾mi dôležitý, pretože od 1. septembra nám novela školského zákona 
povo¾uje ma� v triede minimálny poèet žiakov 12. Ak poèet klesne pod túto hranicu, štát nebude 
spolufinancova� triedu. Zatia¾ sme podmienky splnili. Usilova� sa o každého jedného žiaka však 
budeme aj v ïalších rokoch. 

V súvislosti so školou som zatia¾ urobil naj�ažšie rozhodnutie vo funkcii starostu. Na návrh 
školskej rady som odvolal riadite¾ku školy. V dnešnej dobe by škola nemala by� len miestom 
výuèby. V našej obci by mala plni� omnoho viac funkcií. Chcem, aby bola škola živým a pulzujúcim 
srdcom Podkoníc. Cesta od vízie komunitného miesta k jej realizácii bude ešte dlhá. 
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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE

H¾adanie spoloèných riešení v našej obci sa zaèína pomalièky rozvíja�. Jednou z prvých 
lastovièiek bolo zvolanie tzv. hospodárskej rady. Pozval som zástupcov podnikate¾skej sféry, ktorí 
najviac využívajú cesty v Podkoniciach, a to vrátane zástupcov Lesov SR a spoloène sme riešili 
stav komunikácií v našej obci. Verím, že sa výsledky rokovania èoskoro prejavia na zlepšení ich 
stavu. Na nieko¾kých spoloèných sedeniach spolu so zástupcom Lesov SR sme sa dohodli na 
postupe a koordinácii opravy cestných komunikácií v Podkoniciach, kde som podal aj žiados� o 
dotáciu na údržbu komunikácií v obci.

 

Prvých sto dní bolo ve¾mi nároèných. Verím, že všetko, èo sme doteraz vyriešili a aký smer sme 
vytýèili, bude prospešné našej obci, a že sa nám spoloènými silami bude dari� nachádza� riešenia, 
ktoré Podkonice posunú vpred.

Michal Vráb, starosta obce

Foto: Jaroslav KostúrOBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

2) ELEKTROODPAD

Poèas mesiaca apríl bude každú stredu medzi 17:00-18:00 hod. a  
každú sobotu medzi 09:00-10:00 hod. možné odovzda� elektroodpad do 
Hasiène. Na mieste odoberie váš elektroodpad pracovník obecného úradu. 

Prvý májový týždeò elektroodpad vyvezieme zbernou firmou.

Apríl 2015

3) 

V apríli sme poskytli pre všetkých obèanov až 5 kontajnerov s kapacitou 7 
ton. Touto cestou sa chcem ve¾mi pekne poïakova� pánovi Ing. Emilovi 
Drlièkovi (pán riadite¾ Biotiky, a.s.), vïaka ktorému sme vám mohli poskytnú� 
väèší priestor pre zvoz odpadu.

-mv-

VE¼KOKAPACITNÝ ODPAD

4) SEPAROVANÝ ODPAD 

Tento mesiac bude vývoz PLASTOV prebieha� v pondelok 

27. apríla 2015 -jk-

1) 

Po rokovaní s firmou Orange, ktorá si prenajíma na našej základnej škole 
zariadenie na prenos signálu, bude v II. polovici tohto roka spustená 
skúšobná prevádzka rýchlejšej 3G siete pre zákazníkov Orange. V praxi to 
bude znamena�, že zákazníci tejto firmy budú môc� namiesto pôvodného 
pripojenia Edge využíva� rýchlejšie pripojenie 3G siete.

INFORMÁCIA O 3G SIETI ORANGE
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4) POÏAKOVANIE ZA PRÍSPEVOK DO ŠKOLY

Najväèšie poïakovanie patrí v tomto mesiaci 
nášmu rodákovi pánovi Ing. Róbertovi 
Ivanièovi. Keï videl na portáli nasepodkonice.sk 
fotografie vybavenia interiéru našej školy (práèky) 
poslal nám 300 eur na nákup novej. 

Pána Ivanièa som pozval aj na 45. výroèie 
našej školy v júni. Moje pozvanie prijal a ocenil so 
slovami: “Rád prijímam vaše pozvanie na akciu 
45. výroèia obecnej školy v Podkoniciach, kde 
som aj jeden celý polrok chodil - bolo to, ak ma 
pamä� neklame, v období január až jún 1964. 
Riadite¾om bol p. Pikula a zástupkyòa p. Pikulová, 

väèšie množstvo dát, ktoré sú vo¾ne dostupné resp. dodané nami ako obcou. Portál GEOSENSE 
vám umožní preh¾adnejšiu a príjemnejšiu prácu. 

Na portál GEOSENSE sa pristupuje priamo z internetového prehliadaèa. Odporúèam používa� 
prehliadaè MozzilaFirefox, ktorý je možné stiahnu� zdarma. Adresa nášho geoportálu je 
http://www.geosense.sk/geoportal/podkonice/. Na portál sa už nemusíte prihlasova�. Ve¾a 
dostupných funkcií je vám prístupných automaticky. 

V hornom menu sú ikony pre posun mapy, meranie vzdialenosti, meranie plôch, tlaè a prístup do 
jednoduchej verzie katastra nehnute¾ností. Všetky tieto funkcie sa zapínajú a vypínajú kliknutím na 
príslušnú ikonu. Meranie vzdialenosti plôch sa ukonèuje dvojitým kliknutím na mapu.

V pravej èasti obrazovky je panel Vrstvy, pomocou ktorého zaškrtnutím je možné zapína� a 
výpína� mapové vrstvy (napr. aj územný plán obce, C-èkové a E-èkové parcely a pod.). Skupiny 
vrstiev sa rozba¾ujú a zba¾ujú kliknutím na ikonku Skupiny. 

Panel vrstvy je možné skry� kliknutím na ikonu minimalizova� a získa� tak väèší priestor mapy. 
Pre opätovné vyvolanie panelu Vrstvy stlaète tlaèítko Plus. Ikona zobrazujúca oko vyvolá posuvník, 
ktorého �ahaním si nastavíte vyhovujúcu prieh¾adnos� vrstvy.

Prajem vám príjemné využívanie tejto novej služby a v prípade problémov sa na nás neváhajte 
obráti�.

Michal Vráb, starosta obce

5) GEOPORTÁL GEOSENSE

Je mi potešením vám predstavi� novinku z oblasti 
vyh¾adávania parciel v našej obci. Mnohí z vás urèite využívajú 
katasterportal.sk. Webovú stránku, ktorá je prístupná 
najlepšie iba pre prehliadaè Internet explorer, a aj to v 
obmedzenej podobe, ak si tlaèíte listy vlastníctva. 

Som rád, že vám možeme poskytnút novú službu - 
nadstavbu známeho katasterportalu, ktorý využíva ove¾a 

triedny pán uèite¾ Mojžiš, ktorý uèil pred 2. svetovou vojnou môjho otca”. 
Ve¾mi ma teší, že existujú ¾udia ktorí robia veci srdcom. Pomáhajú. Vaša správa pán Ivaniè ma 

ve¾mi potešila, že existujú takýto ¾udia ako ste vy! Ïakujem za našu dedinu.

Michal Vráb, starosta obce
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6) PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA - LEADER

V novom programovom období nám Európska únia a vláda 
SR vytvorila cez Program rozvoja vidieka SR nové opatrenie s 
názvom Leader 2014-2020. Èerpanie prostriedkov v tomto 
programe bude cez MAS - miestne akèné skupiny. Naša obec 
patrí do MAS-ky Banskobystrický geomontánny park, ktorý 
združuje celkovo 23 obcí. Celkový fixný objem prostriedkov pre 
každé z uchádzajúcich sa združení MAS je 2,8 milióna eur, plus 
je možné získa� ešte variabilnú èas� dotácie do 1 mil. eur -  
pod¾a podmienok ako sú: zamestnanos�, rozloha, poèet 
obyvate¾ov.

Rozdiel oproti ostatným operaèným programom je v systé-
me schva¾ovania a pride¾ovania finanèných prostriedkov. Ak 

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

naša MAS-ka Banskobystrický geomontánny park uspeje a bude jej pridelený finanèný príspevok, 
ïalej si ho už bude rozde¾ova� sama. V praxi to bude znamena�, že projekty a výzvy si budeme robi� 
sami presne pod¾a našich vlastných potrieb. Nemenej dôležitým prvkom tohoto projektu je, že 
oprávnení prijímatelia nebudú iba obce ale aj agrosektor, mimoagrosektor, obèianske združenia, 
podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo prevádzku na území obce. 

Do mája preto vypracuje pracovná skupina návrh stratégie, ktorá bude vychádza� z potrieb 
jednotlivých subjektov. Z tohto dôvodu by som poprosil všetkých aktívnych obèanov v našej obci, 
aby ma v prípade potreby o viac informácií kontaktovali. Prijímate¾mi v koneènom dôsledku môžete 
by� aj vy.

Na našom prvom stretnutí v Slovenskej ¼upèi sme vytvorili pracovnú skupinu, ktorá bude ma� 
na starosti prípravu programu do podrobnejších detailov. Pracovná skupina bola vytvorená z 
ôsmych èlenov a jedným z èlenov budem aj ja, ako zástupca nášho mikroregiónu. 

To, èi projekt prejde, budeme vedie� ku koncu tohto roka. V prípade úspechu budeme prvé 
výzvy predklada� a schva¾ova� budúci rok. Realizácia a èerpanie budú následne možné od roku 
2016 až do roku 2020. Po schválení bude pre obec pridelených 100% príspevku na projekt a 50% 
príspevku na podnikate¾ský sektor .

Samotné výzvy budú môc� by� vyhlásené napríklad na:

- investície do infraštruktúry,
- vybavenie peších komunikácií, mostov, parkovísk, športovísk, kultúrnych zariadení, 

školských zariadení, 
- cestovný ruch (vybavenos�, infraštruktúra, marketing, cyklotrasy, odpoèinkové miesta, 

informaèné body),
- po¾nohospodárske vstupy na diverzifikáciu pre ubytovanie, stravu, wellness,
- neagrosektor - kde sa skvalitòuju hlavne v miestnej produkcii a službách pre posilnenie 

miestnej ekonomiky,
- marketing,
- modernizáciu vystavby,
- dopravu motorovú a nemotorovú,
- zvyšovanie kvality komunitných centier,
- zvyšovanie vzdelávania (napr. sprievodcovských služieb, školského vzdelávania pre deti a 

mládež, podpora informaèných centier)
- remeslá.

Michal Vráb, starosta obce
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7) JARNÉ VYPA¼OVANIE TRÁVY

Vážení spoluobèania,

v súvislosti so zabezpeèovaním ochrany 
lesov pred požiarmi a jarným vypa¾ovaním 
trávy, vás chcem upozorni� na dodržiavanie 
povinností vyplývajúcich z § 8 písm. a) a § 14 
zákona NR SR è. 314/2001 Z.z. o ochrane pred 
požiarmi v znení neskorších predpisov, kde 
práve tento zákon upravuje povinnosti 
právnických osôb, fyzických osôb a podni-
kate¾ov o povinnos� „zabezpeèova� plnenie 
opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, správe alebo 
v užívaní“ a to najmä na dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpeènosti v èase zvýšeného 
nebezpeèenstva vzniku požiarov, t.j. v jarnom a suchom období. Predmetný zákon zakazuje :

1. Fajèi� alebo používa� otvorený plameò na miestach so zvýšeným nebezpeèenstvom 
vzniku požiaru.

 

2. Vypa¾ova� porasty bylín, kríkov a stromov.
 

3. Zaklada� oheò v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjs� k jeho rozšíreniu.
 

4. Vykonáva� èinnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú 
spôsobilos�, ktoré sa z h¾adiska protipožiarnej bezpeènosti vyžadujú na ich vykonávanie.

 

5. Vyvola� bezdôvodne požiarny poplach, privola� bezdôvodne hasièskú jednotku alebo 
zneuži� linku tiesòového volania.

Porušenie tohto nariadenia pod¾a § 61 zákona NR SR è. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi 
v znení neskorších predpisov postihnú� pokutou pre fyzické osoby vo výške 331 € a pre právnické 
osoby vo výške 16 596 €. Pod¾a § 62 citovaného zákona je možné uloži� blokovú pokutu za 
priestupok na úseku ochrany pred požiarmi fyzickej osobe do 100 €. Vzh¾adom na uvedené vás 
žiadam o rešpektovanie zákazu vypa¾ovania suchej trávy pri práci v záhradách a v prírodnom 
prostredí.

Zároveò upozoròujem na povinnos� poskytnú� osobnú a vecnú pomoc pri zdolávaní požiarov 
pod¾a § 46 a § 47 zákona NR SR è. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 
predpisov.

Je potrebné si uvedomi�, že šírenie lesných požiarov je ve¾mi intenzívne a ich likvidácia je 
èasto, vzh¾adom na neprístupnos� terénu, ve¾mi zdåhavá na èas a nároèná na sily a prostriedky. 
Žiadam preto všetkých spoluobèanov, aby svojim ¾ahkovážnym správaním nevytvárali 
predpoklady pre vznik lesných požiarov.

Zachovajme spoloène krásu a zdraviu prospešný vplyv našich lesov aj pre ïalšie generácie.

pplk. Ing. Dušan Mlynárik
riadite¾ Okresného riadite¾stva

Hasièského a záchranného zboru v BB

Požiar na Peniažkoch - foto ¼ubomír Turèan
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8) OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

Obec Podkonice ako zriaïovate¾ Základnej školy s materskou školou v Podkoniciach 
vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 zákona è. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov výberové konanie na obsadenie 
funkcie: riadite¾a (ky) Základnej školy s materskou školou v Podkoniciach è. 284.

Požadované predpoklady na výkon funkcie riadite¾a základnej školy s materskou školou:
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupòa 
- vykonanie prvej atestácie
- spåòa podmienku dåžky výkonu pedagogickej èinnosti najmenej 5 rokov ku dòu uskutoènenia 

výberového konania 
- najneskôr do troch rokov od ustanovenia do kariérovej pozície vedúceho pedagogického 

zamestnanca ukonèí funkèné vzdelávanie
- bezúhonnos� 
- zdravotná spôsobilos�
- ovládanie štátneho jazyka
- predpoklady pre výkon riadite¾skej funkcie
- znalos� školskej legislatívy
- riadiace a organizaèné schopnosti
- osobné a morálne predpoklady
- znalos� právnych, ekonomických a bezpeènostných predpisov
- práce s PC.

Požadované doklady:
- overené doklady o nadobudnutom vzdelaní a pedagogickej praxi
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- struèný profesijný životopis 
- návrh vízie a stratégie rozvoja základnej školy a materskej školy na roky 2015 - 2018. 

     Žiados� o úèas� na výberovom konaní s požadovanými dokladmi treba zasla� alebo osobne 
doruèi� do 7. mája 2015 do 10.00 hod. na adresu: Obec Podkonice, Podkonice è. 178, 976 41. 
Obálku oznaète heslom „Výberové konanie ZŠ s MŠ“. Termín a miesto výberového konania 
oznámi vyhlasovate¾ uchádzaèom najmenej 7 dní pred jeho zaèatím. 

Michal Vráb, starosta obce

Apríl 2015

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Urbárske a Pasienkové pozemkové spoloèenstvo Podkonice oznamuje 
svojím èlenom, že v sobotu 18. apríla 2015 o 15:00 hodine sa bude kona� 
valné zhromaždenie v kultúrnom dome v Podkoniciach.

Dušan Koctúr

Foto: Jaroslav KostúrURBÁR
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obecným úradom. Pre potreby úpravy hrobov kamenármi a pohrebnými spoloènos�ami je povinné 
informova� obecný úrad individuálne a dohodnú� sa na postupe pod¾a aktuálneho poèasia a 
podmienok na cintoríne. 

Tieto opatrenia sú nevyhnutné, aby nám nevznikla škoda na spoloènom majetku obce, ktorý 
slúži všetkým obèanom. Ïakujeme za porozumenie a spoluprácu. 

Dušan Koctúr

9) 

Obecný úrad žiada a informuje obèanov, aby nevstupovali do areálu (za 
bránu) cintorína so žiadnym autom.

Vstup autom do areálu cintorína je zakázaný! Po dlhšom daždivom 
období je pôda na cintoríne premoèená a dochádza k porušeniu prístupových 
plôch a trávnatých porastov! Výnimka je len pre pravidelnú údržbu vykonávanú 

VSTUP DO AREÁLU CINTORÍNA

Foto: Jaroslav KostúrPODUJATIA

Po¾ovnícke združenie Podkonice Vysoká v spolupráci s Obvodnou po¾ovníckou komorou, 
Pozemkovým a lesným odborom Okresného úradu v Banskej Bystrici a Slovenským po¾ovníckym 
zväzom usporiadali u nás koncom marca unikátnu VÝSTAVU PO¼OVNÍCKYCH TROFEJÍ. Tie sa 
ulovili v uplynulej po¾ovníckej sezóne 2014/15 v jednotlivých chovate¾ských oblastiach okresu 
Banská Bystrica. Okrem nespoèetného množstva obdivovate¾ov týchto po¾ovníckych skvostov 
našu dedinu pri tejto príležitosti navštívila aj prednostka okresného úradu pani ¼ubica Laššáková.

Organizátorom podujatia ïakujeme za ich námahu, skvele odvedenú robotu pri príprave, ako aj 
poèas samotnej výstavy. Prispeli ste tak k úspešnému zvidite¾neniu našej obce.

-jk-

Foto: Michal Vráb
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA

správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy alebo 
prostredníctvom policajtov - preventistov.

Úlohou dopravnej výchovy v školách je postupne pripravi� deti na samostatný pohyb v cestnej 
premávke - ako chodcov alebo cyklistov, k èomu na našej škole prispeli aj policajti - preventisti z 
Okresného riadite¾stva policajného zboru z Banskej Bystrice. Tejto akcie sa zúèastnili naši školáci 
aj školkári.

Deti okrem toho, že sa nauèili ako správne prechádza� cez priechod pre chodcov, sa taktiež 
nauèili, preèo je dôležité nosi� reflexné prvky, ktoré si mohli ponecha�. Naše štvrtáèky mali možnos� 
absolvova� dychovú skúšku na meranie alkoholu, presne takú, ako skutoèní vodièi na cestách pri 
policajných kontrolách.

Linda Mesíková

POLICAJTI V NAŠEJ ŠKOLE

Našu školu dòa 3. marca 2015 navštívili policajti - 
preventisti, aby našim žiakom i škôlkárom vysvetlili 
pravidlá dopravnej výchovy. V každodennom živote sa 
žiaci stávajú úèastníkmi cestnej premávky ako chodci, 
cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej 
dopravy a pod.

Žiaci chodia èasto krát sami domov zo školy a preto je 
dôležité, aby ovládali pravidlá cestnej premávky. Základné 
vedomosti, zruènosti a návyky zamerané na bezpeèné 
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA

MAREC  A  APRÍL  V  ŠKOLE

17. 3. sme boli povzbudi� naše žiaèky na sú�aži v štvorruènej hre na klavíri (prípadne inom 
nástroji), ktorú organizovala ZUŠ v Slovenskej ¼upèi. Všetky žiaèky získali ocenenie. 

20.3. piatok sme pozorovali zatmenie Slnka aj vïaka ïalekoh¾adu, ktorý nám požièal a 
obsluhoval p. Martin Hruška. Tešili sme sa aj na návštevu detí a p. uèiteliek z Priechodu, ktorým 
sme ukázali našu školu a na záver dòa sme navštívili Po¾ovnícku výstavu v kultúrnom dome.

25.3. sme sa zúèastnili (aj keï len ako diváci) sú�ažnej prehliadky divadiel: My sme malí 
divadelníci, kde sme boli podpori� aj našich najmenších z Muzikolandu, pre ktorých to bolo prvé 
verejné vystúpenie. Keïže sme mali pred vystúpením èas, navštívili sme prírodnú pamiatku 
¼upèiansky skalný hríb. Na Kvetnú nede¾u sme organizovali v kres�anskom dome Ve¾konoèné trhy. 
Za utàžené peniaze plánujeme okrem iného zakúpi� motýliu farmu, s baboèkou bodliakovou, aby 
deti na vlastné oèi pozorovali vývoj tohto krásneho hmyzu.

Posledný deò pred ve¾konoènými prázdninami (1. apríla), prišla do našej školy pani Èemanová 
a spoloène sme si zaspomínali na èasy, keï bol ešte v starej škole uèite¾om jej otec pán uèite¾ 
Mojžiš. Doniesla nám aj bohatú zbierku dobových fotografií, a tak sme si vedeli lepšie predstavi� 
život, aký žili naši starí, èi prastarí rodièia.

Zuzana Dobríková

Foto: Jaroslav KostúrOKIENKO HUMORU

Dvaja po¾ovníci prechádzajú lúkou. Na jej konci sa objaví zajac.
- Pozri, - šeptá jeden druhému - teraz vystrelím a zajko si môže písa� testament.
Zaznie výstrel. Zajac pokojne beží ïalej.
- Ako vidím, - hovorí druhý - už sa ponáh¾a k notárovi.

- Ako ste sa mali na lyžovaèke v Zakopanom? - pýta sa Silvester kamarátov po¾ovníkov.
- Ani sa nepýtaj, - vraví Ignác. - Keï sme išli z autobusového parkoviska, nemohli sme nájs� krèmu a 
keï sme išli z krèmy, nemohli sme nájs� zaparkovaný autobus.

Ide Eskimák s Rusom na po¾ovaèku a uvidia jeleòa. Rus ho ide zastreli� a vtom mu Eskimák povie:
- Nestrie¾aj a utekaj.
Po chvíli utekania Eskimák zoberie pušku a zastrelí jeleòa. Rus sa ho spýta.
- A preèo som toho jeleòa nemohol zastreli� už vtedy?
- A èo ti šibe? Kto by ho tak ïaleko �ahal?

Dvaja po¾ovníci si rozprávajú zážitky:
- Nedávno, v Afrike, zo vzdialenosti 500 metrov som jedinou strelou zabil slona.
- Ja som zas pri kúpaní sa v oceáne holými rukami zahrdúsil ve¾rybu.
- A poèul si o Màtvom mori? Keby nebolo mòa, ešte by žilo.

Chváli sa jeden po¾ovník druhému:
- Ja som vèera strelil takého diviaka, že poòho musel prís� traktor. 
- Ha, to nie je niè. Ja som minule zostrelil takého vtáka, že z neho vystúpilo 360 ¾udí.

-jk-
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Divadielko “Žabiatka” ušité malým hercom na mieru malo u divákov, ale aj u poroty ve¾ký 
úspech.

Odborná porota v zložení Maroš Krajèoviè - metodik SOS, Marianna Mackurová - hereèka 
BDNR a Marianna Kovaèechová - redaktorka RTVS nešetrili slovami chvály a deti si za svoj 
herecký výkon vyslúžili krásne diplomy a malú pozornos�. Osobitné ocenenie za verné stvárnenie 
svojej role, získala Laurinka Hlinková ako žabiatko.

Divadlo porota odporuèila na celoslovenskú divadelnú sú�až materských škôl Bábkulienka, 
ktorá sa koná 24. apríla v Bánovciach nad Bebravou. Držte nám prosím preto palce, aby sme sa 
odprezentovali èo najlepšie ako vieme. Kto je zvedavý na mladé herecké talenty a chcel by si 
„Žabiatka“ pozrie�, urèite bude možnos� aj na domácej pôde v rámci programu “Dòa matiek”. 
Ïalšími akciami, kde sa chceme ukáza� je Turièný jarmok v Slovenskej ¼upèi a Malé Chalupkovo 
Brezno.

Lucia Petríková, Zuzana Polónyová

ÈO NOVÉ V MUZIKOLANDE?

Okrem pravidelných stretnutí s malkáèmi a 
ve¾káèmi sme sa tento rok s predškolákmi na 
hodinách pustili aj do divadielka.  Rozvíjanie fantázie, 
reèového prejavu, pamäte, schopnos� improvizova� a 
reagova� tak na rôzne neplánované zmeny a tiež 
spontánnos�, disciplína a kolektívnos�, to je èas� toho, 
aké plusy môže prinies� divadlo. O tom, že deti 
vnímajú divadlo ako jednu ve¾kú hru, sme sa 
presvedèili aj my. Po trojmesaènom pravidelnom 
nácviku sme sa 25. marca 2015 zúèastnili sú�ažnej 
divadelnej prehliadky “My sme malí divadelníci”, 
ktorú organizuje SOS BB  v Slovenskej ¼upèi. 

PODUJATIA
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ŠTATÚT PODKONICKÉHO SPRAVODAJA

Obecné zastupite¾stvo na svojom zasadnutí dòa 1. apríla 2015 schválilo štatút našich obecných 
novín - Podkonického spravodaja. Stalo sa tak preto, lebo v poslednej dobe vznikla potreba 
spísania dôležitých zásad, ktorými sa vydávanie nášho mesaèníka riadi. Nový štatút špecifikuje, že 
noviny plnia hlavne informaènú úlohu v rámci obce, preto k základným dlhodobým cie¾om 
redakènej rady patrí spravodajstvo z rokovaní obecného zastupite¾stva. K hlavným úlohám patrí 
uverejòovanie dôležitých informácií o rozhodnutiach a èinnosti orgánov obce. Podkonický 
spravodaj bude zverejòova� informácie z èinnosti obèianskych a záujmových združení pracujúcich 
v obci. Vytvorí priestor na informovanie zo života cirkvi v obci, ale aj na názory a postrehy obèanov 
našej obce.

Vydavate¾om je obec Podkonice a náklady na vydávanie novín hradí obec zo svojho rozpoètu. 
Redakèná rada obecných novín je kolektív dobrovo¾ných redaktorov, ktorých schválilo obecné 
zastupite¾stvo. Na týchto miestach obecné zastupite¾tvo potvrdilo doterajších èlenov - Janu 
Gregorovú, Jaroslava Kostúra, Dušana Koctúra, Jozefa Kuneša, Vladimíru Turèanovú a Michala 
Vrába. 

V rámci základného obsahového zamerania obecných novín môže každý tvorca písa� 
samostatne, slobodne, nikto ho nesmie núti�, aby akceptoval priame alebo nepriame vplyvy, nátlak 
politických strán, hnutí a predstavite¾ov obce. Redakèná rada si vyhradzuje právo štylistických a 
pravopisných korektúr textu. Neprípustný je taký zásah do textu autora, ktorý by skres¾oval 
autorove názory. Za obsah príspevkov zodpovedá každý prispievate¾ sám. 

Sporné príspevky do spravodaja
 

1. Podkonický spravodaj umožòuje na svojich stránkach vyjadri� svoje názory všetkým 
obèanom, ale nie sú priestorom na riešenie osobných sporov medzi obèanmi, inštitúciami, 
vedením obce, predstavite¾mi politických strán alebo štátu. 

2. nonymné príspevky sa zásadne neuverejòujú.
3. Redakèná rada si vyhradzuje právo odmietnu� uverejni� invektívny, osoèujúci, èi urážajúci 

príspevok.
4. Èlenovia redakènej rady v sporných prípadoch rozhodujú hlasovaním. Uverejnený je ten 

príspevok, ktorý získa nadpolovièný poèet hlasov.

Inzercia a reklama
 

1. Ak je obsahom obecných novín aj obèianska èi firemná inzercia, jej obsah musí by� v súlade s 
dobrými mravmi a právnymi normami SR. 

2. Poplatok za uverejnenie inzerátu sa stanovuje pod¾a cenníka schváleného obecným 
zastupite¾stvom. Nespoplatòujú sa inzeráty, ktoré zadáva obec Podkonice a organizácie v jej 
pôsobnosti. Poplatky za inzerciu a reklamu sú príjmom rozpoètu obce Podkonice. 

3. Riadková inzercia je pre obèanov obce Podkonice bezplatná.

Kompletný cenník inzercie, ako aj úplné znenie štatútu Podkonického spravodaja, budete môc� 
nájs� už onedlho na pripravovanej obecnej stránke. O možnosti prispievania vás informujeme v 
ïalšom èlánku Spravodaja.

Jaroslav Kostúr
predseda redakènej rady Podkonického spravodaja

.

.

.

.

.

.

.
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REDAKCNÁ RADA
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uverejní nepravdivú, skreslenú, èi mylnú informáciu, musí veci uvies� na správnu mieru, vrátane 
publikovanej opravy...“. 

Nie len preto, že nám to urèuje štatút, ale aj preto, že obèanov chceme informova� naozaj 
pravdivo, prinášame poh¾ad na niektoré nedostatky, ktoré boli v prvých dvoch èíslach (január a 
február 2015) uverejnené.

Spravodaj 1/2015 -  strana 3
„OZ vzalo na vedomie - bod èíslo 3 - Ponechanie platu starostu v minimálnej výške 1.360,- € v 

zmysle § 4 ods. 2 zákona è. 253/1994 Z.z.“
 

Uznesenia z obecných zastupite¾stiev (ïalej OZ) sa snažia heslovite zachyti� všetko podstatné 
o èom zastupite¾stvo rokuje. Nie vždy sa podarí jednou vetou vyjadri�, èo presne bolo odhlasované. 
V tomto prípade chcel zrejme p. starosta Michal Vráb zdôrazni� to, že dostal „len“ to minimálne, èo 
mu urèuje zákon a teda, že si nenárokuje na žiadne percento navyše. Zákon totiž urèuje, že 
starosta po schválení OZ môže dosta� svoj plat aj s navýšením o 70%.

Je pochopite¾né, že zamestnanci v školstve a podobne, ktorí zarábajú minimálnu mzdu (380 €) 
sa nad „minimálnou“ mzdou p. starostu pozastavia, ale táto mzda je pre neho naozaj minimálnou 
možnou. Ak by si starosta navrhol nižšiu mzdu a OZ mu ju schválilo, tak porušuje § 4 ods. 2 zákon è. 
253/1994 Z.z. Všetci budeme urèite radi, ak budeme vidie� starostu v plnom nasadení 24 hodín 
denne a uznáme, že svoje peniaze a teda „minimálny“ plat si naozaj zaslúži.

Spravodaj 1/2015 - strana 4
„OZ neschválilo audit obecného úradu.“
 

Ako bolo vyššie uvedené, uznesenia z OZ sú písané heslovite. Ak by sme chceli uverejòova� 
podrobný priebeh hlasovania OZ spolu s diskusiou k danému bodu a informácie, preèo poslanec 
hlasoval za, alebo proti, èiže celé zápisnice z rokovaní OZ, navýšilo by to náklady na vydávanie 
Spravodaja o približne jednu tretinu. Podrobné zápisnice z rokovaní OZ budú už každému onedlho 
prístupné na oficiálnej stránke obce, kde si ich každý môže nájs�. Tí, ktorí nemajú prístup na 
internet si ju môžu vyžiada� k nahliadnutiu na obecnom úrade.

Spravodaj 2/2015 - strana 1
„Po januári však už môžem poveda�, že kus práce je za mnou. Ušetril som na tento rok 

zrušením nevýhodných zmlúv pre obec už 2500 €. V šetrení budem pokraèova�.“
 

Táto suma síce bola rozpísaná v inom èlánku, skutoèné „šetrenie“ peòazí však zistíme až na 
konci roka, kedy bude ma� p. starosta k dispozícii nie len preddavkové faktúry, ale aj reálne minuté 
peniaze. Zaèiatkom roka 2016 sa teda bližšie pozrieme na koneèné faktúry telekomunikaèných, 
bankových a IT služieb. Za skreslenú informáciu sa ospravedlòujeme.

REAKCIA NA LIST

Redakèná rada nášho Spravodaja dostala zaèiatkom 
marca 2015 list od obèana Podkoníc a zároveò poslanca p. 
Ivana Barlu, ktorý nás upozornil na problematické body v 
niektorých Spravodajoch. Keïže tento list nebol urèený 
priamo autorovi èlánkov, ale celej redakènej rade, pokúsim 
sa naò pod¾a dostupných informácií reagova�. 

Nový štatút Podkonického spravodaja konkrétne 
pomenúva nápravné opatrenia v prípade zistenia 
nezrovnalostí takto: „Ak redakèná rada neúmyselne 

REDAKCNÁ RADA
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REDAKCNÁ RADA

Spravodaj 2/2015 - strana 2
„Tzv. èasové bomby  telocvièòa“
 

Pod¾a dnes dostupných informácií boli na rekonštrukciu šatní v ZŠ s MŠ získané finanèné 
prostriedky z rezortu Ministerstva financií vo výške 6.000 €. Tieto financie bolo potrebné úèelovo 
minú� do konca roka 2014, preto bola väèšina sumy za rekonštrukciu spàch odovzdaná 
zhotovite¾skej firme už pred dokonèením rekonštrukcie.

Touto cestou sa ospravedlòujeme bývalému starostovi Ing. Michalovi Kukuèkovi a dodatoène 
mu v mene športovcov a detí zo školy ïakujeme za prispenie k modernizácii našej telocviène.

Takto by sa dali zhrnú� opravy z predchádzajúcich èísel Spravodaja. K ostatným pripomienkam 
sa mi do uzávierky tohto èísla nepodarilo získa� potrebné informácie. Ak by èitatelia nášho 
Spravodaja aj v budúcnosti našli nejaké nezrovnalosti, nech sa na nás obrátia. Budeme opä� 
postupova� pod¾a štatútu a rieši� ich pripomienky, aby sme obèanov informovali pravdivo.

Jaroslav Kostúr,
predseda redakènej rady

CHÝBA  VÁM NIEÈO V PODKONICKOM SPRAVODAJI? 

Máte nápady zlepšenia a viete o veciach, ktoré chcete publikova� a podeli� sa s obyvate¾mi 
Podkoníc? Neváhajte a napíšte nám o tom, pode¾te sa o svoje postrehy, zlepšenia a návrhy 
týkajúce sa života v obci Podkonice. Nie každý má internet a poèítaè, hlavne tí skôr narodení. 
Podkonický spravodaj má vo svojej poštovej schránke raz mesaène každá domácnos�. Preto vás 
chceme vyzva� a požiada�, aby obecné noviny raz za mesiac mohli aj vïaka vám prináša� 
zaujímavé informácie o dianí v našej dedine, o našich obèanoch a o našom okolí. Športové, 
kultúrne a spoloèenské podujatia, nápady èi jednoduché a milé poïakovania niekomu. V obci 
Podkonice máme ve¾a aktívnych ¾udí, športovo, remeselne èi umelecky nadaných, športové kluby 
a rôzne spolky a organizácie. Mnohí ani netušia o ich fungovaní alebo o ich existencii. Radi by sme 
si všetci preèítali raz za mesiac nieèo o futbale, stolnom tenise èi fitnes tréningu alebo informácie o 
spolkoch alebo združeniach, informácie, ktoré redakèná rada spravodaja ani obecné 
zastupite¾stvo nemá odkia¾ vedie�.

Preto neváhajte a pode¾te sa o vaše zážitky, plány a èiny. Staèí jednoducho zanies� napísanú 
informáciu èi èlánok na obecný úrad, alebo posla� elektronicky na spravodaj@podkonice.sk.

Dušan Koctúr

Foto: ¼ubomír Turèan
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POÏAKOVANIE TOMÁŠOVI

Ïakujem obèanovi obce Podkonice Tomášovi, ktorý sa postaral o vyèistenie priestranstva na 
vstupe na parkovisko pri vleku na Plešiach. Prešla už zima a prešlo viac ako pä� mesiacov od 
slávenia posviacky nového kríža na Dolinkách. Ešte v tom neskorom jesennom èase som si všimol 
spolu s viacerými kamarátmi, ktorí sa ideme sem-tam prejs� do prírody, že pozostatky starého kríža 
vysväteného kapucínmi, zostali pohodené pod kríkmi na vstupe na parkovisko na Plešiach. Na 
naše nemilé prekvapenie sme ich tam našli aj teraz v marci, keï zmizol sneh a my sme šli otvori� 
jarnú turistickú sezónu. Okrem toho, že som sa dobre prešiel hore zjazdovkou na Vysokú, našiel 
som spolu s ostatnými aj tento neporiadok v chotári obce Podkonice. Bohužia¾ som videl taktiež, 
keï cudzí ¾udia neznalí toho, èo je to za neporiadok, vykonávali svoje telesné potreby na tieto pre 
nich bezvýznamné dosky. Bohužia¾ pre mòa to bezvýznamné dosky neboli, urèite mali svoj 
význam. 

Preto som vyzval niektorých pôvodcov tohto neporiadku (stavite¾ov nového kríža), na ktorých 
som mal mailový kontakt, aby tento neporiadok ráèili odstráni�, nako¾ko sa blížili ve¾konoèné 
sviatky a nechcel som, aby takéto konanie pokraèovalo. Naš�astie príroda to zariadila a pred 
sviatkami napadol sneh, takže by ten neporiadok znovu ani nebolo vidno a cesta na Pleše taktiež 
nebola odplúžená, ALE to je už iná téma. TÉMA rozvoja cestovného ruchu v Podkoniciach, keï tak 
kritizovaná chata je v prevádzke poèas všetkých sviatkových a víkendových dní, ale mnoho áut sa k 
nej nemohlo dosta�, lebo sa museli otoèi� buï hneï pred Kukuèkov, alebo v horšom prípade na 
neprejazdnej ceste (vyšli len dobre obuté štvorkolky, však zdatný bežkár Tomáš...). Turisti sú ale 
zvyknutí a prospieva nám prejs� sa, prešli sme to teda peši alebo na lyžiach. Horšie dopadli tí 
rodièia s malými de�mi, ktorí si chceli v tak peknom poèasí urobi� výlet na Pleše, èi už boli z 
Podkoníc alebo boli iba na návšteve v Podkoniciach.

Takže Tomáš ïakujem ti, keï si sa už priznal, že si ten neporiadok vyèistil Ty. A stavite¾om kríža 
odkazujem, ako som to už raz mal možnos� odporúèa� aj súèasnému starostovi, ak nieèo robíte pre 
Pána Boha, nevychva¾ujte sa, nežiadajte poïakovania, nie je to pre vašu slávu, ale pre oslavu 
Pána Boha. Nevychva¾uj sa, netrúb do sveta, nech tvoja ¾avá ruka nevie èo robí pravá..., lebo 
svetská sláva po¾ná tráva a potom to môže dopadnú� aj takto neslávne. Uznávam, že to splnilo 
hlavný úèel, je jasné nový kríž stojí..... ale aj ten skrytý, ktorí spozorovalo množstvo ¾udí.... 

Ivan Barla, obèan Podkoníc

VAŠE PRÍSPEVKY.

Foto: Ivan Barla
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Foto: Jaroslav KostúrSPOLOCENSKÁ KRONIKA

50. rokov

Jaroslav Šajgalík (è.d. 175)

60. rokov

Anna Pe�ková (è.d. 344)

Anton Chabreèek (è.d. 243)

65. rokov

Mária Èemanová (è.d. 120)

Mária Oèenášová (è.d. 162)

-vt-
OPUSTILI NÁS

Dušan Homola (è.d. 182) - 56 rokov
Vladimír Turèan (è.d. 48) - 81 rokov

Františka Speváková (è.d. 175) - 71 rokov

70. rokov

Blanka Oèenášová (è.d. 144)

Milan Patráš (è.d. 98)

75. rokov

Anna Patrášová (è.d. 86)

Hana Donovalová (è.d. 331)
NARODENÉ

DETI

SPOMIENKA

Kvety vädnú, fotografia vybledne, ale spomienky na našu maminku sú 
vyryté v našich srdciach už 30 rokov. Ïakujeme príbuzným, susedom a 
ostatným priate¾om a známym, že si to s nami v tichej modlitbe pripomenuli.

 Manžel Daniel a synovia Marcel s rodinou a Dušan s priate¾kou.

Daniel Koctúr

VAŠE PRÍSPEVKY.

POZVÁNKA NA ZBER ODPADKOV

Pri príležitosti dòa Zeme pripadajúceho tento rok na stredu 22. apríla 2015 Obèianske 
združenie COB - Children of board - independent snowboarders, deti dosky - nezávislí 
snowboardisti si dovo¾ujú pozva� všetkých aktívnych obèanov / obèianky v sobotu 18. apríla 2015 
na spoloèný zber odpadu v smere:

Podkonice - Slovenská ¼upèa
Podkonice - Priechod
Podkonice - Baláže (závoz)
Podkonice - Pleše
Podkonice - Moštenica
Dopravu bude zapezpeèova� Pe�o Ulbrik - Autodo¾ava. Vrecia poskytne Obecný úrad 

Podkonice. Kofolu bude èapova� Krèma na Hrbe. Rukavice a dobrú náladu si prosím doneste. 
Za krajšie a èistejšie Podkonice

Martin Burian 



18.00 - féria

+ rodièia Margita a Jozef Turèan
a syn Stanislav

4. VE¼KONOÈNÁ NEDE¼A

18.00 - Svätého Anzelma, biskupa

18.00 - féria18.00 - féria

+ starí rodièia Anna a Jozef Oèenáš,
dcéra Mária a ostatní z rodiny

18.00 - Svätého Juraja, muèeníka

18.00 - Svätého Vojtecha, biskupa

+ rodièia Mária a Emil Slobodník
a syn Ján

+ rodièia Vilma a Ondrej Kme�,
deti a starí rodièia

+ Anna, Jozef, František,
rodièia a starí rodièia

7.30 - féria

18.00 - féria

Poïakovanie za životné jubileum 
Milana Patráša a 45. výroèie manželstva

18.00 - féria

+ Lýdia a Róbert Kostúr

9.00
Za všetkých farníkov

FARSKÉ  OZNAMY 13.4. - 10.5.2015

Jozef Kuneš, farár

Spravodaj  ODKONICKÝP Spravodaj  ODKONICKÝP

9.00
Za všetkých farníkov

+ Mária Valentová, 1. výroèie

6. VE¼KONOÈNÁ NEDE¼A

18.00 - féria

7.30 - féria

9.00
Za všetkých farníkov

+ Milan Pavlenda

+ Mária Jozef Rábek, 1. výroèie

7.30 - Svätého Marka, evanjelistu

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

Apríl 2015

3. VE¼KONOÈNÁ NEDE¼A

18.00 - féria

18.00 - féria

18.00 - féria

+ Stanislav Turèan

+ Pavel Dobrík

+ Anna a Alexander, deti a starí rodièia

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA - každý štvrtok po sv. omši

DETSKÉ SV. OMŠE - každý piatok

+ manžel Ivan Kostúr

Poïakovanie za Božiu pomoc
a prosba o ïalšie milosti pre Annu

61
tel.: 048 / 41 968 96
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3.5.

13.4.

14.4.

15.4.

16.4.

17.4.

18.4.
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7.5.

8.5.

9.5.

10.5.

5. VE¼KONOÈNÁ NEDE¼A

18.00 - Svätého Jozefa, robotníka

7.30 - Svätého Atanáza, biskupa

9.00
Za všetkých farníkov

+ Emil Šajban, 1. výroèie

+ Július Porubèan, 1. výroèie

18.00 - Sv. Petra Chanela, kòaza a muè.

18.00 - Svätej Kataríny Sienskej

18.00 - Svätého Pia V., pápeža

+ rodièia Irena a Pavol Kostúr
a synovia Ivan, Pavol a Vladimír

+ z rodiny Vrábovej

+ Etela Ivanièová, 20. výroèie
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