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DOBRÝ DEÒ, VÁŽENÍ OBÈANIA,

apríl nám opä� ukázal, že vie by� poriadne mätúci. 
Na Ve¾kú Noc sme museli plúži� celú dedinu po celé tri 
dni - na Plešiach sme mali 50 centimetrov snehu. Druhá 
polovica bola k¾udnejšia a mohli sme zaèa� pripravova� 
polia na sadenie.

Na obecnom úrade sme tiež zasadili tak, aby sme 
mohli poèas tohoto i budúceho roka ža�. Na konci 
marca sme podali žiados� na ministerstvo financií o 
pridelenie dotácie na výmenu okien pre objekt kultúrneho domu, kde na posilòovni a knižnici máme 
ešte staré drevené okná. Výsledok bude známy až na jeseò.

Potešujúcou správou bolo pridelenie dotácie z Banskobystrického samosprávneho kraja vo 
výške 1000 eur na Tonkovièove slávnosti, ktoré budú 31. mája 2015. Žiados� o túto dotáciu 
podával ešte predošlý starosta Michal Kukuèka, za èo mu ve¾mi pekne ïakujeme.

Lesy Slovenskej republiky cez naše katastralne územie tranzitujú zvoz dreva. Dos� nám nièia 
mieste komunikácie. Z tohoto dôvodu sme ich požiadali o dotáciu vo výške 10 tisíc eur, na ktoré 
používajú svoj dotaèný program pre takéto situácie. 

Na aprílovom stretnutí s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ¼ubomírom Jahnátkom 
sme starostovia a zástupcovia kraja i podnikate¾ského subjektu riešili nové programové obdobie 
pre roky 2014-2020. V druhej polovici tohoto roka èakáme už prvé výzvy, kde by sme sa chceli 
uchádza� o niektoré z projektov EU. V novom programovom období má Slovenská republika 
možnos� èerpa� až 15,3 miliardy eur.

Ïalšou novinkou v našej obci bude zavedenie optického kábla pre našu Základnú školu a 
Materskú školu, ktorá dostane kompletné bezdrôtové pripojenie k vysokorýchlostnému internetu 
pre celú budovu. Optický kábel sa bude prekopáva� cez Priechod. Viac o projekte sa doèítate vo 
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...vnútri spravodaja. Rokovania prebiehajú aj s firmou Telekom, tak aby sa optická sie� urobila ešte 
tento rok pre celú našu dedinu. O výsledku vás budeme informova� v ïalších èíslach Podkonického 
spravodaja.

V apríli prebehli aj rokovania so zástupcami Stredoslovenskej vodárenskej a prevádzkovej 
spoloènosti (STVaK) kvôli skonèeniu prenájmu èistièky odpadových vôd (ÈOV). Obecné 
zastupite¾stvo sa zhodlo, aby sme ÈOV-ku zobrali naspä� pod správu obce. Tento úkon však nie je 
jednoduchý, takže sme požiadali o vyèíslenie reálnych nákladov a výnosov STVaK. Situáciu 
riešime a o ïalších krokoch vás budeme informova� priebežne poèas roka. Spoloènos� STVaK sme 
ïalej požiadali o oplotenie nového rezervoára kvôli lepšiemu zabezpeèeniu objektu.

Posledným zasadeným semienkom tohoto mesiaca je zaèatie vyjednávania s Regionálnou 
správou ciest Banská Bystrica o zaradení do plánu opravy cesty III/06640, cesty v intraviláne 
našej obce, ktorá je v nevyhovujúcom technickom stave. STVaK nám potvrdilo, že ak bude cesta 
zaradená do opráv pre budúci rok, zrekonštrujú aj vodovodné rúry vedúce popod spomínanú cestu. 

Už tradièné poïakovanie na koniec úvodníku tento raz budem venova� pánovi Petrovi 
Houžovovi, ktorý nám poskytol bezplatne nové kulisy pre divadlo. Verím, že ich využijeme pri 
pripravovaných akciách èi divadle. Poïakova� by som chcel rovnako ženám, ktoré sa starajú o 
zeleò okolo krížov postavených pri každom vstupe do našej obce. Ïakujem tentokrát aj pánovi Ing. 
Emilovi Drlièkovi, ktorý nám poslal kontajnery na vyèistenie areálu ihriska. Poïakovanie patrí aj 
pánovi ¼udovítovi Flaškovi, ktorý poslal zametací voz do našej obce a pomohol s vysprávkou 
cestnej komunikácie hlavnej cesty III/06640. Ïakujem aj pánovi Romanovi Slobodníkovi za 
darovanie nábytku pre ZŠ s MŠ, pánovi Miroslavovi Barlovi za pomoc pri opilovaní stromov a 
pánovi Ing. Jánovi Chabanovi za tlaè Spravodaja len vo výške výrobných nákladov. Úplne na záver 
ïakujem všetkým šikovným dobrovo¾níkom, ktorý èistili cesty v našom okolí. Osobitne by som rád 
spomenul najmenšie dievèatá Timeu Barlovú a Ivonku Petríkovu a najstarších ¼uboša Hošalu a 
Milana Vrába. Dobrá práca! 

Prajem vám príjemný mesiac máj, lásky èas.

Michal Vráb,
starosta obce

1) PRÍPRAVA NOVEJ KNIHY O PODKONICIACH

Dovolím si vás poprosi� o pomoc pri výskume histórie našej obce. Poèas 
13. - 17. mája 2015 navštívia našu obec 4 študentky a 2 profesorky z 
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici z Filozofickej fakulty so zameraním 
na Etnológiu (históriu a tradíciu). Bol by som ve¾mi povïaèný, ak by ste ich 
prijali a porozprávali sa s nimi. Cie¾om výskumu je získanie èo najviac 
informácií o histórii a tradíciach našej obce. Výstupom bude príprava na novú 
knihu Podkonice. Kolektív bude ubytovaný v Penzióne na Hrbe celý týždeò. 

Ïakujem vám za pomoc.

 

Foto: Jaroslav KostúrOBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

-mv-

Máj 2015



Spravodaj  ODKONICKÝP3 Máj 2015

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

2) KONTAJNER PRI NOVOM CINORÍNE

Obecný úrad upozoròuje obèanov, aby nesypali komunálny odpad do 
kontajnera postaveného pri novom cintoríne. Na komunálny odpad slúžia 
zberné nádoby, ktoré máme k dispozícii v každom dome. Obecný úrad stojí 
zbytoèné peniaze následné triedenie odpadu z tohoto kontajnera, ktorý doò 
nepatrí.

 
3) SKLENÉ KAHANCE NA CINTORÍNE

Náš nový cintorín je považovaný v okolí za jeden z najkrajších cintorínov 
aj preto, že naši predkovia ho umiestnili na takom výnimoènom mieste. Žia¾, 
vedome si ho niektorí obèania nièíme. Úctu našim màtvym predkom 
vzdávame všetci a to väèšinou kvalitnými sklenými kahancami. 
Upozoròujeme vás, aby ste vo vlastnom záujme kontrolovali kahance na 
hroboch, o ktoré sa staráte. Èasto sa nám stáva, že po veternom poèasí sa 
kahance nachádzajú porozbíjané v tráve. Môže dôjs� k úrazu pracovníkov 
obecného úradu alebo aj vás, obèanov našej obce. 

 
4) VÝVOZ STAVEBNÉHO ODPADU

Obecný úrad upozoròuje obèanov, aby vývoz stavebného odpadu na 
skládku za Moèilá hlásili starostovi obce na telefónne èíslo 0905 865 594. 
Obecný úrad bude postihova� obèanov, ktorí nenahlásia odpad bez 
ohlásenia. Skládka bude doèasne uzatvorená a na vývoz stavebného 
odpadu bude urèené iné miesto.

 
5) VÝVOZ KONÁROV, DREVNEJ HMOTY A BIOLOGICKÉHO ODPADU

Obecný úrad upozoròuje obèanov, aby nepotrebné konáre, odrezky 
drevnej hmoty a biologický odpad nevyvážali ku transformátoru za školou ale 
na skládku za Moèilá, kde je na to presne vytvorené miesto. Konáre od 
transformátora boli zlikvidované a toto miesto bude slúži� ako verejná zeleò.

 
6) VRECIA PRI ZBERE PLASTOV

Upozoròujeme obèanov, aby si po zbere plastov skontrolovali v daný 
deò, èi sa im vrece vrátilo. Stáva sa nám, že sa s�ažujete že vám vrecia 
smetiari nevrátili. Smetiari vrecia vždy vrátia naspa� do dvora alebo zauzlia 
do plotu vášho domu. Prípadné straty vriec, ktoré boli zaznamenané kvôli 
vetru po zbere, však nedokážeme ovplyvni�.

7) SEPAROVANÝ ODPAD 

Tento mesiac bude vývoz PLASTOV prebieha� v pondelok 

25. mája 2015 -jk-

-mv-



Spravodaj  ODKONICKÝP Spravodaj  ODKONICKÝP 4Máj 2015

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

8) UZNESENIE ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA È. 3 ZO DÒA 01.04.2015
 

Uznesenie è. 38 pomer hlasov: 6
OZ schva¾uje program, návrhovú komisiu a overovate¾ov zápisnice.

Uznesenie è. 39
OZ berie na vedomie zloženie s¾ubu poslanca náhradníka ¼ubomíra Oèenáša.

Uznesenie è. 40 4:1:2
Starosta navrhuje za predsedu komisie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcie starostu 
obce Tomáša Kme�a a èlenov komisie Katarínu Kostúrovú a ¼ubomíra Oèenáša.
 

Za: Peter Polóny, Miroslav Budaj, Tomáš Kme�, Jaroslav Kostúr, Katarína Kostúrová
Proti: nikto
Zdržali sa: Ivan Barla, ¼ubomír Oèenáš

Uznesenie è. 41 6:0:1
Starosta navrhuje za predsedu komisie na prešetrovanie s�ažností Jaroslava Kostúra a èlena 
komisie Tomáša Kme�a.
 

Za: Peter Polóny, Miroslav Budaj, Jaroslav Kostúr, Ivan Barla, ¼ubomír Oèenáš, K. Kostúrová
Proti: nikto
Zdržal sa: Tomáš Kme�

Uznesenie è. 42 7:0:0
Starosta navrhuje za predsedu komisie životného prostredia a výstavby, lesného a vodného 
hospodárstva obecného zastupite¾stva Miroslava Budaja a èlenov komisie Tomáša Kme�a a 
Máriu Patrášovú.

Uznesenie è. 43 4:1:2
Starosta navrhuje za predsedu finanènej komisie Katarínu Kostúrovú a èlena ¼ubomíra 
Oèenáša.
 

Za: Peter Polóny, Miroslav Budaj, Tomáš Kme�, Jaroslav Kostúr
Proti: Ivan Barla
Zdržali sa: ¼ubomír Oèenáš, Katarína Kostúrová

Uznesenie è. 44 7:0:0
Starosta navrhuje za predsedu kultúrno-školskej a športovej komisie Petra Polónyho a èlenov 
Tomáša Kme�a, Jozefa Kostúra a Vladimíru Turèanovú.

Uznesenie è. 45 6:0:1
Starosta navrhuje za predsedu sociálno-zdravotnej komisie obecného zastupite¾stva ¼ubomíra 
Oèenáša a èlenky komisie Katarínu Kostúrová a Zuzanu Kostúrovú.
 

Za: Peter Polóny, Miroslav Budaj, Tomáš Kme�, Jaroslav Kostúr, Katarína Kostúrová, Ivan Barla
Proti: nikto
Zdržal sa: ¼ubomír Oèenáš

Uznesenie è. 46 5:1:1
Starosta navrhuje delegova� zástupcov obce do Rady školy pri ZŠ s MŠ Podkonice: Petra 

:0:0
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Polónyho, Katarínu Kostúrovú, Jaroslava Kostúra a Tomáša Kme�a.
 

Za: Peter Polóny, Miroslav Budaj, Jaroslav Kostúr, Katarína Kostúrová, ¼ubomír Oèenáš
Proti: Ivan Barla
Zdržal sa: Tomáš Kme�

Uznesenie è. 47
OZ berie na vedomie správu o kontrolnej èinnosti hlavného kontrolóra Obce Podkonice za rok 
2014.

Uznesenie è. 48 7:0:0
OZ schválilo odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu závereèného úètu Obce 
Podkonice za rok 2014.

Uznesenie è. 49 7:0:0
OZ schválilo rozpoètové opatrenie è. 2 na nákup tlaèiarne a fotopasce. 

Uznesenie è. 50 6:1:0
OZ urèuje v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov starostovi obce vykonáva� zmeny rozpoètu obce do výšky 500 € na jednu 
položku prostredníctvom rozpoètových opatrení. O vykonaní zmeny rozpoètu obce starosta 
obce informuje obecné zastupite¾stvo na jeho najbližšom zasadaní.
 

Za: Miroslav Budaj, Tomáš Kme�, Jaroslav Kostúr, Katarína Kostúrová, ¼. Oèenáš, P. Polóny
Proti: Ivan Barla,  Zdržal sa: nikto

Uznesenie è. 51 7:0:0
Vyúètovanie lesa za rok 2014. Bod bol navrhnutý presunú� na ïalšie rokovanie OZ kde bude 
prizvaný Roman Barla.

Uznesenie è. 52 4:1:2
OZ schválilo štatút Podkonického spravodaja.
 

Za: Katarína Kostúrová, Jaroslav Kostúr, Peter Polóny, Tomáš Kme�
Proti: Ivan Barla
Zdržali sa: ¼ubomír Oèenáš, Miroslav Budaj

Uznesenie è. 53 6:1:0
OZ schválilo predsedu redakènej rady - Jaroslava Kostúra.
 

Za: Miroslav Budaj, Tomáš Kme�, Jaroslav Kostúr, ¼ubomír Oèenáš, K. Kostúrová, P. Polóny
Proti: Ivan Barla
Zdržal sa: nikto

Uznesenie è. 54 4:1:2
OZ schválilo návrhovaných èlenov redakènej rady Podkonického spravodaja:  Dušan Koctúr, 
Vladimíra Turèanová, Michal Vráb, Jaroslav Kostúr, Jozef Kuneš, Jana Gregorová.
 

Za: Katarína Kostúrová, Jaroslav Kostúr, Peter Polóny, Tomáš Kme�
Proti: Ivan Barla
Zdržali sa: Miroslav Budaj, ¼ubomír Oèenáš
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Uznesenie è. 55
OZ vzalo na vedomie výsledok verejnej obchodnej sú�aže na osobný automobil a rovnako vzalo 
na vedomie, že bola vyhlásená nová verejná obchodná sú�až na osobný automobil.

Uznesenie è. 56 0:7:0
OZ neschválilo riešenie dopravného passportu v obci na základe upozornenia z Krajského 
riadite¾stva PZ odbor dopravy. 

Uznesenie è. 59
OZ vzalo na vedomie správu o drogách v Podkoniciach.

Uznesenie è. 60
OZ vzalo na vedomie informáciu o odvolaní riadite¾ky ZŠ s MŠ.

Uznesenie è. 61
OZ doporuèilo starostovi obce upravi� zmluvu o prevádzkovaní èistièky odpadových vôd so 
STVaK pod¾a právnej analýzy a následne predloži� zmluvu obecnému zastupite¾stvu na 
schválenie. Následne ïalej pokraèova� v príprave na prevod kanalizácie spä� do majetku obce.

Uznesenie è. 62
OZ doporuèilo finanènej komisii vypracova� návrh zásad pre prípravu, schva¾ovanie a 
uzatváranie zmlúv a dohôd, z ktorých obci Podkonice vznikajú, menia sa alebo zanikajú 
záväzky.

Uznesenie è. 63 2:3:2
OZ neschválilo vybavenie nového motorového vozidla, ktorého verejné obstarávanie prebieha, 
systémom GPS monitorovania s elektronickým výstupom knihy jázd.
 

Za: ¼ubomír Oèenáš, Ivan Barla
Proti: Jaroslav Kostúr, Peter Polóny, Tomáš Kme�
Zdržali sa: Miroslav Budaj, Katarína Kostúrová

Uznesenie è. 64 7:0:0
OZ poveruje starostu obce vykona� prieskum dostupných systémov pre monitorovanie motoro-
vého vozidla s výstupom elektronickej knihy jázd a prípravou podkladov na schválenie OZ.
 

Za: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Tomáš Kme�, Jaroslav Kostúr, Katarína Kostúrová, ¼ubomír 
Oèenáš, Peter Polóny
Proti: nikto
Zdržali sa: nikto

Uznesenie è. 65
OZ poveruje starostu obce pripravi� rozpoètové opatrenie na vytvorenie krytia finanènej položky 
na odmeny pracovníkov ZŠ s MŠ.

Uznesenie è. 66
OZ vzalo na vedomie informáciu starostu obce o nadmernom za�ažovaní obecného úradu 
listami od obèana a poslanca Ivana Barlu.
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Uznesenie è. 67
OZ doporuèilo starostovi obce vyhlási� dražbu Multicáry M25 a následne úžitkové vozidlo 
preda� na základe najvyššej ponúknutej ceny (zábezpeka aukcie je 300 eur).

Uznesenie è. 68
OZ poveruje starostu obce preverením obstarania vleèky s výklopnou plošinou a s nájazdovou 
brzdou.

Uznesenie è. 69
OZ vzalo na vedomie informáciu, že od 1.apríla 2015 do 30. septembra 2015 sú na OÚ 
zamestnaní 4 obèania cez projekt Ústredia práce socialných vecí a rodiny.

Uznesenie è. 70
OZ vzalo na vedomie v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 3 a 4 zákona è. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a 
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, v dôsledku 
èoho starostovi patrí pod¾a § 1, 2 a 3 ods. 1 zákona è. 253/1994 Z. z. minimálny plat vo výške 
urèenej priamo zákonom v sume 1.416 € v hrubom od 1.1.2015, kde je plat starostu zaradený 
do 2. platovej skupiny pod¾a poètu obyvate¾ov od 501 do 1 000 obyvate¾ov ako 1,65 násobok 
priemernej mzdy v národnom hospodárstve zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej 
republiky zo dòa 6.3.2015 v priemernej výške mesaènej mzdy v národnom hospodárstve SR za 
rok 2014, ktorá je 858 €. 

Uznesenie è. 71 7:0:0
OZ schválilo zvýšenie mzdy hlavnej kontrolórky obce o 10%.

Uznesenie è. 72
OZ vzalo na vedomie informáciu o spílení stromov v obci Podkonice.

Uznesenie è. 73 7:0:0
OZ schválilo nezvolanie mimoriadneho zastupite¾stvo k verejnému obstarávaniu motorového 
vozidla.

Uznesenie è. 74
OZ poveruje starostu obce, aby zaèal rokova� s farským úradom o prevádzkovaní 
Kres�anského domu a preverenie cenových možností krbovej vložky do Kres�anského domu.

Uznesenie è. 75
OZ vzalo na vedomie diskusné príspevky:

- súpisné èísla domov, 
- oprava ciest v obci, 
- vývoz stavebného odpadu a zeminy „za Moèilá„
- vývoz odpadu na povolenie starostu obce,
- separovaný odpad.

Ing. Michal Vráb, starosta obce
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12) PARKOVANIE NA OBECNÝCH PRIESTRANSTVÁCH

Obecný úrad znovu apeluje na obèanov, ktorí parkujú na cestných 
komunikáciách, chodníkoch a trávnatých plochách v obci, aby svoje 
automobily parkovali vo vnútri svojich dvorov. V apríli nás prekvapila 
snehová nádielka a kvôli niektorým obèanom sme nemohli zabezpeèi� 
plynulé odstránenie snehovej pokrývky z cestnej komunikácie. Na konci 
apríla zametací voz nemohol vymies� niektoré èasti hlavnej cesty kvôli 

11) ÈESTNÉ UZNANIE PRE NAŠU OBEC
 

Ústredná rada Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov udelila na 
prvej schôdzi k Stretnutiu generácii v Múzeu SNP ÈESTNÉ UZNANIE z 
príležitosti 70. výroèia Slovenského národného povstania našej obci za 
zásluhy v národnom boji proti fašizmu za oslobodenie a rozvíjanie odkazu 
Slovenského národného povstania. Èestné uznanie som dostal do rúk od 
pána riadite¾a Stanislava Minèeva.

zaparkovaným vozidlám na chodníku. Naša obec potom nebude èistá, ako si ju predstavujeme. 
Hrozí aj to, že prechádzajúci pluh môže zachyti� parkujúce vozidlo alebo prichádzajúce 

záchranné zložky sa nedostanú vèas na miesto urèenia.
V prípade neuposlúchnutia tejto výzvy budeme nútení pristúpi� aj k sankciám.

10) NASTÚPENIE NÁHRADNÍKA NA POSLANCA
 
Od 1.4. 2015 odstúpil pán poslanec Ing. Ján Chaban a na jeho miesto nastúpil náhradník 

¼ubomír Oèenáš. Pánovi Chabanovi sa chcem poïakova� za jeho dlhoroèné pôsobenie vo funkcii 
poslanca, za prínos v oblasti stavebnej komisie a za výborné myšlienky v poslaneckom zbore. 
Prajem mu ve¾a zdravia a pracovnej pohody. Zároveò vítam pána Oèenáša a prajem mu ve¾a 
dobrých nápadov na úspešné nadviazanie zaèatej práce obecného zastupite¾stva.

-mv-

9) UZNESENIE Z MIMORIADNEHO OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA ZO DÒA 4.5.2015
 

Uznesenie è. 76 pomer hlasov: 5
OZ navrhuje starostovi obce podpísa� zmluvu so spoloènos�ou STVaK o prenájme infraštruktúr-
neho majetku obce - èistièky odpadových vôd.
 

Za: Peter Polóny, Miroslav Budaj, Tomáš Kme�, Jaroslav Kostúr, Katarína Kostúrová
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
 

Uznesenie è. 77
OZ poveruje starostu obce aby naïalej rokoval o možnostiach prevádzkovania 
infraštruktúrneho majetku obce (èistièky odpadových vôd) vo vlastnej réžii. Zároveò ho 
poveruje, aby preveril, ktoré obce v okolí platia stoèné a informoval OZ. OZ navrhuje starostovi 
obce, aby zistil cez právneho zástupcu možnosti ú¾avy na platení stoèného a informoval OZ. 
 

V Podkoniciach, 4.5.2015  Ing. Michal Vráb, starosta obce

:0:0



elektronických komunikaèných sieti a služieb. Prevádzkuje vládnu dátovú sie� GOVNET a 
Ústredný portál verejnej správy.

 

V rámci Operaèného programu informatizácia spoloènosti realizuje projekt Digitálne uèivo na 
dosah, ktorého cie¾om je vybudovanie vysokorýchlostnej dátovej siete s vysokou 
dostupnos�ou pre materské, základné a stredné školy. Zároveò bude sie� pripravená aj na budúce 
poskytovanie eGoverment služieb.

 

Projekt je plne hradený z finanèných prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpoètu a je 
realizovaný v krajoch: Trnavský, Banskobystrický, Prešovský. Vynikajúcou správou je, že do tohoto 
projektu bola zaradená aj naša škola a už septembri 2015 sa v nej môžu teši� na vyšší komfort 
internetového pripojenia.

Jaroslav Kostúr

13) NOVÁ DÁTOVÁ SIE�

Národná agentúra pre sie�ové a elektronické služby 
(ïalej len „NASES“) je štátna organizácia zriadená Úradom 
vlády Slovenskej republiky. NASES plní odborné úlohy v 
oblasti informatizácie spoloènosti, správy a prevádzkovania 

a v neposlednom rade èasom upcha� váš odpad v kuchyni. Kuchynský olej je biologicky �ažko 
odbúrate¾ný a vo vodnom prostredí redukuje kyslík potrebný pre faunu a flóru.

Možnosti ako recyklova� kuchynský olej: 
1) Použitý kuchynský olej môžete odovzda� na vybraných èerpacích staniciach Slovnaft 

v rámci dlhoroèného projektu: „Každá kvapka oleja sa ráta“. Olej musí by� v PET f¾ašiach a musí 
by� zbavený zvyškov jedla. (Staèí prelia� do f¾aše cez sitko.) Za každý odovzdaný deciliter oleja 
získate jeden bod vo vernostnom programe spoloènosti Slovnaft, BONUS klub. V Banskej Bystrici 
môžete takýto olej odovzda� na èerpacej stanici Slovnaft - Štiavnièky (pri štadióne).

2) V úplne malých množstvách do 0,5 litra môžete použitý jedlý olej kompostova� aj na 
domácom kompostovisku. Olej je nevyhnutné dôkladne zmieša� so savým biologickým materiálom 
(slama, piliny, rez, seno...). Je dobré, ak je takýto kompost zakrytý  proti dažïu, aby sa úplne 
predišlo vyplaveniu oleja do pôdy.

3) Ïalšie možnosti recyklácie kuchynského oleja obecný úrad momentálne preveruje. 
V najbližšej dobe vás budeme informova� o zisteniach, ako správne ekologicky a legislatívne 
naklada� s použitým kuchynským olejom. 

Dušan Koctúr

.

.

.

14) MOŽNOSTI RECYKLÁCIE KUCHYNSKÉHO OLEJA

V domácnosti je ve¾a zložiek, ktoré sú bežné na používanie a konzumáciu, ale po 
ich použití je komplikované ich využi� rozumne k životnému prostrediu. Jeden takýto 
produkt je jedlý olej, ktorý sa používa pomerne èasto v kuchyni. Použitý kuchynský 
olej sa nesmie vylieva� do kanalizácie, ale ve¾a domácnosti o tom nevie a nie sú o 
tom dostatoène informované. Zákon zakazuje vylieva� olej do kanalizácie! 

Súkromné byty a domy sú �ažko kontrolovate¾né a preto to ostáva na dobrom 
svedomí obèanov. Olej ako odpad vám zneèis�uje potrubie, zanáša ho a keï sa 
neskôr dostane do vody, tak 1dcl oleja dokáže zneèisti� nieko¾ko tisíc litrov vody 

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

Spravodaj  ODKONICKÝPMáj 20159
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starostov. Pri svojom vystúpení pán prezident vyzdvihol nesúhlas s komplikovaným zákonom o 
verejnom obstarávaní, ktoré za�ažuje chod úradov a brzdí agendu pri èerpaní eurofondov. Pán 
Kiska ïalej vyjadril problém s cestnými komunikáciami, keïže každá z vlád si dala za cie¾ urobi� 
generálny pardon na majetkové vysporiadanie obecných komunikácií a tento s¾ub nedodržala 
(tento problém vyzdvihli viacerí starostovia pri neskoršom vystúpení na ZMOSe). 

Róbert Fico nám pri svojom vystúpení prislúbil, že od nového roku nám vráti do obcí 70 % z 
podielových daní. Momentálne dostávame ako obce 65 % z podielových daní. Ïalšou potešujúcou 
správou bolo, že parlament sa zaène zaobera� zvýšením minimálnej hranice (doteraz 1000 eur) pre 
verejné obstarávanie, ktoré by sa malo zvýši� aspoò na 5000 eur (v Èechách majú až 20 tisíc eur). 
Tre�ou závažnou vecou bolo otvorenie diskusie k posilneniu školského zákona, kde by mohol 
odvola� riadite¾a školy priamo starosta (momentálne je to možné iba na návrh školskej rady).

Mal som možnos� sa v krátkosti stretnú� aj s ministrom vnútra Robertom Kaliòákom, kde som 
lobboval za pridelenie hasièskej Tatry 128 po generálnej oprave (momentálne sa dedinám pride¾ujú 
nové Ivecá alebo Tatry 128 s cisternou po g.o.). Prislúbil nám pomoc, aby sa naša žiados� dostala 
dopredu. Rovnako som sa na neho obrátil s požiadavkou o pridelenie vyradeného vozidla z 
ministerstva vnútra, ktoré sú momentálne pripravené na Krajskom riadite¾stve policajného zboru v 
Banskej Bystrici. V tejto veci ïalej konám a budem vás informova� v ïalších èíslach spravodaja.

Nový rok pod¾a ústavných èinite¾ov by nám mohol prinies� novinky, ktoré by nám ve¾mi pomohli 
pri riešení našich problémov. Verím, že ich s¾uby neostanú iba pri predvolebnom �ažení.

15) SNEM ZMOS V BRATISLAVE

Koncom apríla som sa spolu so starostami z 
Mikroregiónu pod Pánskym dielom zúèastnil 26. snemu 
Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) v Bratislave. Na 
sneme, ktorý trval dva dni, vystúpili aj najvyšší ústavní 
èinitelia - pán prezident Andrej Kiska, pán premiér Róbert 
Fico a predseda parlamentu Peter Pellegrini. Na ZMOS-e 
sme si zvolili nového predsedu pána Michala Sýkoru, ktorý 
zasadol na kreslo pre nasledujúce 4. roky. 

Pán prezident ako aj ïalší ústavní èinitelia nám 
zagratulovali vo svojich príhovoroch k zvoleniu do funkcií 

Michal Vráb
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Foto: Jaroslav Kostúr

„DIVADLO A MY“
 

Divadelná sezóna je v plnom prúde. 3. roèník prehliadky divadiel s názvom „Divadlo a my“, 
ktorú organizuje naša ZUŠ v Slovenskej ¼upèi, sme preto s podkonickými predškolákmi a 
divadielkom „Žabiatka“ nemohli obís�. Prehliadka aj spolu s výtvarnými dielòami, kde si deti mohli 
vyrobi� krásne veci sa konala 29. a 30. apríla. Zažili sme dva dni plné divadiel, kde sa ukázali 
napríklad aj malí herci zo Starej a Novej ¼ubovne a tiež okolitých dedín. Okrem zážitku si každý 
zúèastnený odniesol odznak, diplom a malé sladké obèerstvenie.

Celá prehliadka sa tentokrát spájala s našou novinkou. Naše verné už takmer desa� roèné 
postavièky Hugo a Máša, už zažili za tie roky kopec zážitkov a preto sme sa s kolegyòou Mirkou 
Sedliakovou rozhodli o nich napísa� knihu. Už dávno v nás táto myšlienka driemala a tak ju pomaly 
chceme premieòa� na skutoènos�. Poèas prehliadky sme deti voviedli do života ponožkáèov tak, že 
sme na úvod zahrali scénku „Ako ponožky ožili“ a neskôr sme odkryli ïalší z príbehov „Ako sa z 
Máši buchta stala“. K tomu, aby naša kniha nebola len takou obyèajnou knihou, potrebujeme 
pomoc od vás, deti. 

Základná umelecká škola v Slovenskej ¼upèi preto vyhlasuje sú�až pre deti našej ZUŠ a 
pre deti z obcí Pod Panským dielom. Preto ak máš od 0 do 15 rokov a chceš sa sta� mladým 
spisovate¾om alebo ilustrátorom, zapoj sa do našej sú�aže. Najkrajšie príbehy a kresby sa 
objavia v našej pripravovanej knižke. Viac o podmienkach sú�aže sa dozviete z nášho plagátika 
alebo z internetu.

Budeme ve¾mi radi, ak sa zapojíte a zablúdite k nám do sveta fantázie a èarov.
Lucia Petríková

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

16) OZNAMY POSIELANÉ CEZ SMS

Nepoèuli ste obecný rozhlas? Chcete by� informovaní o dianí v obci? 
Obecný úrad Podkonice predstavuje novinku - posielanie oznamov cez 
SMS-službu. Služba je prístupná pre každého obèana. Princíp je 
jednoduchý. Je potrebné sa prihlási� a to nasledovne:

 

Cez SMS
Zašlete sms-ku na èíslo 0905 865 594 (èíslo na starostu) s textom, kde uvediete svoje meno. 

Pracovníci OU overia platnos� èísla, aby nedošlo k zneužitiu. Následne zaradíme vaše èíslo do 
zoznamu a budete dostáva� sms-ky.

 

Cez email
Zašlete email so zoznamom mien a èísiel na starosta@podkonice.sk. Pracovíci OU overia 

platnos� èísiel, aby nedošlo k zneužitiu. Následne zaradíme èísla do zoznamu a budete dostáva� 
sms-ky.

 

Osobne
Staèí, ak sa zastavíte na OU a nadiktujete èísla a mená. Následne vás zaradíme do zoznamu a 

budete dostáva� sms-ky.
 

Táto služba je bezplatná a prístupná pre každého obèana. Sms-ky sú zasielané cez službu, 
ktorá je sprístupnená cez internet. Sms-ky dostávate z èísla starostu obce 0905 865 594. Prijí-
manie správ je bezplatné. V prípade, že budete chcie� službu deaktivova�, postupujete rovnako 
ako pri prihlásení.

Príjemné využívanie našej novinky praje kolektív obecného úradu. -mv-
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Základná umelecká škola v Slovenskej ¼upèi vyhlasuje 

SÚ�AŽ PRE DETI NAŠEJ ZUŠ A DETI Z OBCÍ
POD PANSKÝM DIELOM

Ak máš od 0 do 15 rokov a chceš sa sta� mladým spisovate¾om alebo ilustrátorom,
zapoj sa do sú�aže!

Hugo a Máša by boli radi, keby si svojimi príbehmi alebo kresbami prispel do ich budúcej 
knižky.

Preto zober pero, papier a napíš zaujímavý, vtipný príbeh o tom, èo pod¾a tvojej fantázie 
zažili.

Ak rád kreslíš, zober farby a nakresli ich.

Kto sme?
Voláme sa Hugo a Máša, pôvodom ponožkáèi a ožili sme vïaka èarodejníckemu omylu, keï 

èarodejnica Alica poriadala svoje èarodejnícke kurzy.
To, kde a ako žijeme, èo všetko zaujímavé a neuverite¾né nás postretlo, sa dozviete z našej 

pripravovanej knižky. 

Podmienky sú�aže:
Sú�až štartujeme 29. apríla a svojimi kresbami a príbehmi môžeš priebežne prispieva� do 30. 

októbra 2015. Ich poèet nie je limitovaný. Kresby doruè poštou alebo osobne do ZUŠ- Školská 16, 
97613 Slovenská ¼upèa a príbehy mailom na ponozkaci@gmail.com.

K príspevkom doplò svoje údaje: meno, priezvisko, adresu školy, ktorú navštevuješ, tvoju 
vlastnú adresu a vek.

PRÍBEH - približne 1- 2 strany, ve¾kos� a typ písma na PC- Arial 14.
ILUSTRÁCIE - formát A4, použi pestré vodové alebo temperové farby.

námety na príbehy: názov a príbeh vymyslíš pod¾a svojej fantázie
námety na ilustrácie: nájdeš na www.zussllupca.sk 

Lucia Petríková
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„ŽABIATKA“ VO SVETE

„Prišli sme, zahrali sme a zví�azili sme". Aj takto by sa dalo 
struène a s hrdos�ou vyjadri� a opísa� to, èo sme s predško-
lákmi z Muzikolandu zažili 24. apríla v Bánovciach nad 
Bebravou. Keïže cesta z Podkoníc na urèené miesto bola 
dlhá, zraz sme mali už skoro ráno o 6:00 hodine. Zavreli sa 
dvere autobusu, zakývali sme rodièom a  náš cie¾ bol jasný. 
Zúèastni� sa celoslovenskej sú�ažnej divadelnej 
prehliadky „Bábkulienka“. Hneï ako sme prišli na miesto, 
dostali sme vlastnú šatòu, výborné koláèiky na obèerstvenie a 
náš divadelný deò mohol zaèa�.

Sálu naplnenú škôlkarmi z celého Slovenska privítala 
organizátorka podujatia p. Laginová, riadite¾ka MŠ v 
Bánovciach nad Bebravou. Pozreli sme si aj divadelnú prácu 
iných detí a o to viac zmotivovaní k lepším výkonom sme 
èakali, kým príde rad na nás. Musíme zhodnoti�, že 

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

divadelníci sa držali ve¾mi statoène. Po odohraní všetkých trinástich predstavení sme všetci 
spoloène kráèali bánoveckým námestím na obed. V krásnej reštaurácii nás pohostili ako krá¾ov. 
Malých škôlkarov po obede èakalo kino, nás uèite¾ky zas odborný seminár s porotou.

Keï sme sa na závereèné vyhodnotenie opä� všetci usadili do sály, netušili sme ako to 
dopadne. Nedokázali sme odhadnú� ako rozhodne porota, pretože všetky divadielka sa nám páèili. 
No keï porota oznámila, že práve naše „Žabiatka“ získavajú cenu za výtvarné a hudobné 
spracovanie, naša rados� bola ve¾ká. Zdalo sa nám neuverite¾né, že sme „zabodovali vo svete“. 
Veï  spomedzi štyroch ocenení a vyhlásení laureáta celej sú�aže sme si práve my z Podkoníc 
jedno niesli domov. Diplom, kniha, CD a ve¾a ïalších spoloèných cien nás ve¾mi  potešili. Niektorí 
unavení po celom dni hneï v autobuse zaspali a tak nám cesta ubiehala rýchlejšie. Vrátili sme sa 
približne o 18:30 hod., ale môžeme skonštatova�, že tento celodenný výlet bol pre nás zážitkom, 
skúsenos�ou, ale aj odmenou.

Na záver chceme poïakova� rodièom Katke Fodorovej a Pe�ovi Budajovi, ktorí tento deò 
strávili s nami a ve¾mi nám so všetkým pomáhali. Vïaka a gratulácia patrí aj všetkým vám, rodièia, 
máte šikovné deti, buïte na ne hrdí a motto Bábkulienky: „Deti naša budúcnos�“ si všetci 
spoloène uvedomujme èastejšie. 

Lucia Petríková, Zuzana Polónyová
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PODUJATIA

TONKOVICOVE 
FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI

31. mája 2015 
PODKONICE

Obec Podkonice 
v spolupráci s miestnou folklórnou skupinou Vysoká a s partnermi
pozýva všetkých na 5. rocník podujatia

VSTUPNÉ: 2 €, deti od 7 do 15 rokov - 0,50 €, do 6 rokov - ZDARMA

10.00 hod. - Slávnostná svätá omša s ludovou muzikou v kostole

Po vystúpení ludová zábava s cigánmi

(nedela)

14.00 hod. - Folklórny program na ihrisku v Podkoniciach

- Vystúpenie detí ZŠ s MŠ v Podkoniciach
- Gajdošská muzika 
- FS Vysoká Podkonice
- Fujara Dušan Kliment + Martin Tesák a gajdy Jozef Kostúr
- FS Debnár Lubietová
- Palo Majerík s dcérou Dianou a kamaráti moji
- FS Podpolanec Detva

Sponzori podujatia:
Obec Podkonice
Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK)
Osvetové stredisko BB
Peter Houžva
Družstvo chovate¾ov oviec Podkonice
Haluškári 
Po¾ovnícke združenie Podkonice Vysoká

Komunálna pois�ovòa
Farma Majer + Turèan
Nera
Podkonická pálenica Bukovina
Despotur Dubiny
Randa + R
Kalting - IP

MODERÁTORKA: Katarína Kovacechová
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ZBER PAPIERA PRE NAŠU ŠKOLU

Zber papiera sa uskutoèní od 11. mája (pondelok) do 22. mája 
(piatok). V týchto dòoch vám bude k dispozícii kontajner pred budovou 
ZŠ s MŠ v Podkoniciach. Ïakujeme, že týmto zberom podporujete našu 
školu.

APRÍL V ŠKOLE

22.4. nám prišli húsenice motý¾a, babôèky bodliakovej, deti húsenice rýchlo rástli a po 1,5 
týždòa sa už aj zakuklili. Teraz už èakáme kedy dôjde k tej premene na motý¾ov.

30. 4. sme sa zúèastnili nesú�ažnej prehliadky divadiel Divadlo a my v Slovenskej ¼upèi s 
divadielkom - Ženích pre sleènu myšku, za ktoré sme dostali ocenenie za veselú hudbu a peknú 
choreografiu. Deti z muzikolandu sa prezentovali so svojím divadielkom - Žabiatka.

MÁJ V ŠKOLE

6. 5. sa chystáme do Priechoda, kde príde mobilné dopravné ihrisko.

13.5. o 17.00 hod. bude plenárne ZRPŠ v jedálni ZŠ spoloèné pre ZŠ aj MŠ. Body 
rodièovského združenia budú vyvesené na stránke www.nasepodkonice.sk 

17.5. (v nede¾u) bude v Kultúrnom dome v Podkoniciach prebieha� Deò matiek. Na toto 
podujatie pozývame mamièky, staré mamy èi krstné mamy, ako aj všetých vás.

Od 25.5.- 29.5. pôjdu škôlkári na plavecký výcvik na Fuggerov dvor.

Žiaci zo ZŠ budú ma� plavecký výcvik od 26.5. - 3.6. na Štiavnièkách.

31.5. budú Tonkovièove folklórne slávnosti, na ktorých sa chceme aktívne zúèastni� s 
programom ZŠ aj MŠ.

Spoloènými silami sa snažíme o zve¾adenie areálu našej školy. Zakladáme záhon byliniek, 
preto prosíme každého, kto pestuje bylinky (mäta, medovka, tymian, oregano, šalvia, majorán,...) a 
mohol by zo svojej záhradky darova� nieèo aj pre našu školu, aby tak urobil èo najskôr. Priesady 
môžete nosi� do školy alebo sa spoji� s riadite¾kou školy na t. è. 0917 151 683

Zuzana Dobríková
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Výroèie našej školy sa nezadržate¾ne blíži. V nasledujúcom èlánku nazrieme do histórie Materskej 
školy v Podkoniciach, ktorá siaha až do roku 1948. 

HISTÓRIA MATERSKEJ ŠKOLY

Materská škola bola v Podkoniciach založená vo februári 1948, prevádzka sa otvorila v 
súkromnom dome Margity Turèanovej, kde bol predtým obchod. Prevádzka bola ráno od 8.00 do 
12.00 hod. Deti opatrovala žena z domácnosti pani Anna Kremnická, ktorej pomáhala aj pestúnka 
pani Jozefa Slobodníková. Kapacita zariadenia bola dobre využitá, navštevovalo ju hlavne poèas 
po¾nohospodárskych prác okolo 35 detí.

Rok 1956
V budove MNV v Podkoniciach sa urobila prístavba miestnosti, kde bola prevádzka 

jednotriednej MŠ.

Rok 1970 - 1971
Pani uèite¾ky: Anna Šípková, O¾ga ¼uptáková
Ïalší personál tvorili: Mária Vrábová (kuchárka), Eleonéra Barlová (pomocnica) a Mária 

Panèíková (školníèka).
V tomto roku bolo zapísaných 30 detí.

Rok 1978
Èiastoène sa zmenil personál:
Riadite¾ka: Anna Šípková
Uèite¾ka: Marta Hlaváèová
Ïalší personál tvorili: Mária Homolová (školníèka), Anna Šajbanová (kuchárka) a Jolana 

Krétiková (pomocnica).

Rok 1984 - 1985
Nastúpila nová uèite¾ka Alena Bepèáková, neskôr Turèanová.

Rok 1987 - 1988
Bola otvorená nová budova, do užívania bolo odovzdané spoloèné zariadenie dvojtriednej 

materskej školy a detských jasiel postavené v akcii Z. Ve¾a úsilia stálo Podkonièanov postavi� novú 
plne funkènú budovu MŠ.

Riadite¾ka škôlky a detských jaslí: Anna Šípková
Zástupkyòa: Eva Bakošová
Uèite¾ky: Beáta Filipová, Alena Turèanová, Marta Èupková, neskôr Gregorová
Školníèka: Anna Forgáèová
Pestúnka: Mária Ivanièová.

Kapacita MŠ bola pre 60 detí a v jasliach 20 detí. Nový kolektív, krásne nové interiéry a exteriéry, 
ideálne podmienky pre deti a zamestnancov predškolského zariadenia. Približne 5 rokov bola 
kapacita zariadenia využitá ve¾mi dobre, ale tendencia populaèného poklesu pôrodnosti v obci sa 
prejavovala už v školskom roku 1991/92. Poèet detí klesol na 27. Snahou uèiteliek bolo vytvori� 
druhý domov, kde má die�a pocit istoty, bezpeèia, kde ho èaká nieèo prí�ažlivé. Organizovali sme 
výstavu detských kníh, besiedky pri vianoènom stromèeku, tohto roku odišla na dôchodok aj pani 
riadite¾ka Šípková, dlhodobá pracovníèka školstva, no predsa nie úplne, lebo kus svojho srdca 
odovzdala svojim najmenším.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

...pokraèovanie v budúcom èísle
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Moja sestra Elena Barlová za pä� rokov. Potom varila Betka, èo tuto u Èiaptov bývali a neskôr sa 
pridala aj Oršulka. Potom som odišla.

Vtedy to nebolo také prísne ako teraz, nebol problém navari� pre to¾ko detí?
Ja som bola šikovná, vari� som vedela vžïi. Ale napríklad, prvý raz sme navarili rizeto a to bola 

taká norma, že 70 deka na jedno die�a. Tak som navarila zo 7 kilo ryže a 4 kilo mäsa to rizeto. A to 
bola suchota. Tak nám povedali, že sme navarili cimentu :-) A polievky, to som z domu nosila. Ko¾ko 
sme sa tam donosili potravín, jéda drahá, všeckýho možòího.

Ako dlho ste v škole pracovali?
Robila som pä� rokov v škole. Potom som dostala zdravotné problémy, tak som musela odís�. 

Nechceli ste sa potom vráti� spä�?
Nik ma už nenahovárau, tak som išla do Fatry robi�.

A páèila sa Vám robota v kuchyni?
Páèilo sa mi ve¾mi. Len to bola ve¾mi vyèerpávajúca práca. Všetko sme si museli sami 

zásobova�. Každý deò 25 litrov mlieka donies�. A ostatòích potravín, èo sme sa donosili. Nebolo to 
ako �eraz, že vám všecko dovezú. 

Ste boli ve¾ké šikovníèky.
Áno, máte pravdu, boli sme! Však o šies�ej som už musela ís� z domu a o druhej naspä�. 

Hocikeïi aj neskôr. Pod¾a toho ko¾ko bolo robo�i. Miseli sme robi� raòajke, desiatu, obed, olovrant. 
Snažili sme sa tak robi�, aby sme s láskou vždy navarili. 

Ïakujeme za rozhovor a prajeme vám ve¾a zdravia a radosti ešte do ïalších rokov života.

Jaroslav Kostúr a Michal Vráb

ROZHOVOR S MÁRIOU VRÁBOVOU

Pri príležitosti 45. výroèia otvorenia Základnej školy s 
materskou školou vám prinesieme sériu èlánkov o ¾udoch, ktorí 
priamo pracovali v ZŠ a MŠ pri jej vzniku alebo poèas jej chodu. 
Rozhovor s pani Máriou Vrábovou, ktorá robila v škole kuchárku 
pripravil Jaroslav Kostúr spolu s Michalom Vrábom.

Spravodaj: Kedy ste zaèali robi� v škole?
Mária Vrábová: V roku 1970, kedy uèil ešte pán uèite¾ Mojžiš a 

zaèínal aj pán uèite¾ Pikula a pani Pikulová. Vtoïi sme varili aj pre 
120 detí.

Až pre 120 detí?
Áno, lebo na obed chodili ešte z meštianky. Bolo to inakšuo 

ako �eraz. V škôlky bolo aj 35 detí, ve¾a detí bolo v škole a 
ostatnie z meštianky. Ale v škôlky je dos� �eraz detí.

A kto spolu s vami varil?

ROZHOVOR S ...
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VAŠE PRÍSPEVKY.

ZA ÈISTEJŠIE A ZDRAVŠIE PODKONICE 

Myslím, že už je to 6 rokov, èo vznikla 
myšlienka vyzbiera� odpadky v blízkom okolí 
našej dediny. Zber odpadkov sa každoroène 
snažíme spoji� s 22. aprílom, ktorý je 
Svetovým dòom Zeme. V tomto èlánku 
nechcem rozobera� a ani kritizova�, akí sú 
¾udia nezodpovední a bezoh¾adní k prírode, k 
svojmu okoliu.

Práve naopak, chcel by som sa v prvom 
rade úprimne poïakova� všetkým dobrovo¾-
ným aktivistom, ktorí sa pravidelne zúèastòujú tejto akcie, èi už ide o stálych, nových, mladších èi 
starších dobrovo¾níkov. Chcem vám poveda�, že je ve¾mi dôležité, aby sme pokraèovali v tejto 
myšlienke, aby sme vydržali a boli príkladom pre mladšiu generáciu a pre ostatných ¾udí nielen v 
našej obci. Uvedomujem si, že je niekedy �ažké a demotivujúce vidie� stále množstvo odpadkov v 
prírode, keï každý rok svedomito èistíme naše okolie a niekedy neprejde ani týždeò a odpadky 
opä� spokojne ležia ved¾a hlavných a boèných ciest. Nedokážeme zmeni� všetkých ¾udí a ani od 
nich chcie�, aby si vážili prírodu a planétu, keï si nevedia váži� jeden druhého. To však nevadí, 
pretože každý rok je nás viac a treba sa sústredi� na mladšie generácie a odovzda� im toto poslanie, 
aby v òom pokraèovali, keï my už nebudeme môc�. Chcem týmto vyzva� aj ostatných, ktorí možno 
váhajú alebo sa hanbia. Verte, že sa niet èoho bá� a pocit z dobre vykonanej práce je na 
nezaplatenie. Èím nás bude viac, tým dokážeme urobi� aj iné veci v našej dedine a svojimi rukami 
vymodelova� novú a zdravú tvár tejto obce, ako to robili naši predkovia. Veï v koneènom dôsledku 
to robíme sami pre seba, pre svojich potomkov a pre vás.

Na záver sa chcem ešte raz srdeène poïakova� vám, všetkým aktivistom (veï vy viete ktorí), 
pretože bez vás by sa táto akcia nekonala a cením si vašu prácu. Ïakujem aj starostovi obce, ktorý 
sa aktívne zúèastòuje dobrovo¾níckych aktivít v obci, našej dvornej a spo¾ahlivej autodoprave 
AUTODO¼AVA, ktorá zabezpeèuje prepravné služby od poèiatku a samozrejme ostatným, ktorí 
urobili èoko¾vek nezištne a dobrovo¾ne pre našu obec a jej obyvate¾ov.

Martin Burian
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50. rokov

Igor Stehlo (è.d. 376)

55. rokov

Mária Bodzíková (è.d. 261)

60. rokov

Ivan Valent (è.d. 42)

-vt-

65. rokov

Anna Dobríková (è.d. 64)

Želmíra Hlinková (è.d. 307)

80. rokov

Emília Patrášová (è.d. 105)

Božena Flašková (è.d. 92)

VAŠE PRÍSPEVKY.

Foto: Jaroslav Kostúr

Firma LMCTn s.r.o. z ¼ubietovej ponúka: kosenie trávy, èistenie pozemkov a záhradné práce.
mobil: 0902 589 092 , email: kontakt@kosime.sk

INZERCIA.

OPUSTILI NÁS Mária Chabanová (è.d. 177) - 81 rokov

OCHOTNÍCKE DIVADLO V PODKONICIACH

Už dlhšiu chví¾u som sa pohrával s 
myšlienkou oživi� tradície ochotníckého divadla v 
Podkoniciach. Však uznajte, je to už pekne dlhá 
chví¾a od posledne uvedených hier ako Anièka 
Kováèovie alebo Srdieèko z lásky pod 
režisérskou taktovkou p. Jozefa Budaja, resp. 
jeho pani manželky Lýdie. A veruže ešte dlhšia 
chví¾a, na ktorú si ešte pamätám aj ja a urèite aj 
mnohí z vás a to divadelné predstavenie hry 
Ferka Urbánka - Škriatok. Potenciál aj divadelné 

Srdieèko z lásky (rok 2005)

resp. ochotnícke povedomie našej obci urèite nechýba a preto by som rád vyzval všetkých 
podkonických a divadla chtivých ochotníkov na mobilizáciu!

Zmobilizujme sa - dajme sa dokopy a možno èoskoro opä� uvidíme v Podkoniciach divadelné 
predstavenie s podkonickými ochotníkmi.

Na zaèiatok navrhujem, aby sme vytvorili skupinu ¾udí ochotných ís� do toho. Preto vás prosím, 
nech ma každý z vás - bez rozdielu veku, pohlavia, rasy a náboženského vyznania, každý kto má 
záujem sta� sa ochotníkom a od malièka sníva o divadelných doskách, kontaktuje osobne, 
telefonicky (0908073084) alebo mailom na ochotnici@podkonice.sk. 

Ïakujem!
Dominik Valent 

Máj 201519



18.00 - Sv. Nerea a Achila, muèeníkov

+ Anna Kremnická, 3. výroèie

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

18.00 - féria

7.00 - Sv. Bernardína Sienského7.00 - Blahosl. Panny Márie Fatimskej

+ Júlia a Pavel Rapèan a syn Jozef

18.00 - Svätej Rity z Kassie, reho¾níèky

18.00 - Svätého Krištofa Magallanesa

+ Jozef Kostúr

Poïakovanie za dožité roky
s prosbou o Božiu pomoc

+ Mária Patrášová

7.30 - Sv. Jána Nepomuckého, kòaza

18.00 - NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

Za všetkých farníkov

18.00 - féria

+ Jozef Tonkoviè, Angela a Gizela

9.00
Za všetkých farníkov

FARSKÉ  OZNAMY 12.5. - 7.6.2015

Jozef Kuneš, farár
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9.00
Za všetkých farníkov

+ Irena a Ján Barla, è.d. 343

10. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ

18.00 - Sv. Bonifáca, biskupa a muèeníka

7.30 - Svätého Norberta, biskupa

9.00
Za všetkých farníkov

Poïakovanie s prosbou o Božiu pomoc

+ Emília Mojžišová, 5. výroèie

7.30 - féria

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

Máj 2015

7. VE¼KONOÈNÁ NEDE¼A

18.00 - Svätých Marcelína a Petra

7.00 - Sv. Karola Lwangu a spoloèníkov

18.00 - Najsv. Kristovho Tela a Krvi

+ Jozef Turèan, 10. výroèie

+ Drahoslav Valent, 10. výroèie

Za všetkých farníkov

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA - každý štvrtok po sv. omši

DETSKÉ SV. OMŠE - každý piatok

+ Alžbeta a Ján a starí rodièia

Poïakovanie
za 60 rokov života Jozefíny

tel.: 048 / 41 968 96

25.5.

26.5.

27.5.

28.5.

29.5.

30.5.

31.5.

11.5.

12.5.

13.5.

14.5.

15.5.

16.5.

17.5.

18.5.

19.5.

20.5.

21.5.

22.5.

23.5.

24.5.

1.6.

2.6.

3.6.

4.6.

5.6.

6.6.

7.6.

NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

18.00 - féria

7.30 - Panny Márie v sobotu

10.00
Za všetkých farníkov

+ rodièia Mária a Emil Barla

Poïakovanie za pomoc
rodine Èunderlíkovej a Gregorèokovej

18.00 - Svätého Filipa Neriho, kòaza

7.00 - Svätého Augustína z Canterbury

18.00 - Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista

+ Vladimír Šípka a ostatní z rodiny

+ Stanislav Šípka

+ rodièia Matilda a Emil Kostúr
a starí rodièia

20


	1: 20 a 1
	2: 2 a 19
	3: 18 a 3
	4: 4 a 17
	5: 16 a 5
	6: 6 a 15
	7: 14 a 7
	8: 8 a 13
	9: 12 a 9
	10: 10 a 11
	Stránka 11
	Stránka 12
	Stránka 13
	Stránka 14
	Stránka 15
	Stránka 16
	Stránka 17
	Stránka 18
	Stránka 19
	Stránka 20

