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18.00 - Svätého Antona Márie Zaccariu

Poïakovanie za Božie požehnanie
pre Lauru

12. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ

18.00 - féria

7.00 - féria

18.00 - féria

+ Pavol Dobrík, 1. výroèie

18.00 - Svätého Romualda, opáta

18.00 - féria

Poïakovanie za Božie požehnanie
manželov Beòovcov

+ starí rodièia Anna a Juraj Ivaniè,
synovia a ostatní z rodiny

+ Drahoslav Valent, 10. výroèie

7.30 - Svätého Benedikta, opáta

18.00 - Svätých Augustína Zhao Rong

+ Jozef Budaj, 1. výroèie

18.00 - féria

+ Irena a Ludvik Flaška a dcéra Emília

9.00
Za všetkých farníkov

FARSKÉ  OZNAMY 15.6. - 12.7.2015

Jozef Kuneš, farár
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9.00
Za všetkých farníkov

+ Rozália a Daniel Babjak,
syn Peter a ostatní z rodiny

14. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ

18.00 - Svätého Tomáša, apoštola

7.30 - Panny Márie v sobotu

9.00
Za všetkých farníkov

+ Emília a Dominik Valent

Poïakovanie za 80 rokov
života Boženy Flaškovej

7.30 - Panny Márie v sobotu

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

Jún 2015

15. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ

18.00 - Prvých muèeníkov Cirkvi v Ríme

18.00 - féria

18.00 - Návšteva Panny Márie

+ Peter Turèan

+ Vojtech Patráš

+ starí rodièia Ivanièovci a Randovci

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA - každý štvrtok po sv. omši

Poïakovanie a prosba o Božiu pomoc
pre rodinu Barlovú

Želám vám príjemný, letný deò, milí obèania,

teploty sa nám za posledný týždeò zaèínajú šplha� 
na príjemných 25 až 30 stupòov, hoci sme ešte nemali 
ani prvý letný deò. Slneèná bola aj posledná slávnostná 
nede¾a, kde nám bolo dopriate krásne slneèné poèasie. 
Mesiac máj bol však aj upršaný. V rovnakom štýle sa 
niesol aj na obecnom úrade. 

Na zaèiatku apríla sme boli pozvaní na diskusiu s 
pánom prezidentom Andrejom Kiskom na 
Ekonomickú fakultu Univerzity Matej Bela v Banskej 

+ Anton Vráb

tel.: 048 / 41 968 96

13. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ

18.00 - féria

7.30 - Panny Márie v sobotu

9.00 Za všetkých farníkov
11.00 Sv. omša na Kališti

Na úmysel

+ Juliana a Jozef Barla a rodièia

18.00 - féria

7.00 - Narodenie svätého Jána Krstite¾a

18.00 - féria

+ Peter Babjak

+ Peter Flaška

Poïakovanie za Božie požehnanie
a zdravie pre rodinu Turèanovú

Bystrici. Na akcii sa nám spoloène s pánom Bobákom podarilo pozva� pána prezidenta na 
prehliadku našej obce. V apríli mal výjazdové stretnutie na farme Hiadlovský a zúèastnil sa aj 
prehliadky hradu v Slovenskej ¼upèi a dúfame, že ho budeme môc� privíta� èoskoro aj u nás. 

Na pôde fakulty moja návšteva pokraèovala stretnutím so študentami 4. roèníka Katedry 
verejnej ekonomiky a správy území, ktorú sme mali možnos� privíta� na predstavení našej obce v 
apríli. Študenti dostali za úlohu spracova� vo svojich seminárnych prácach na predmete Marketing 
území, obec Podkonice vo vz�ahoch: Obec a výroba, obec a cestovný ruch, obec a obyvate¾stvo 
(mládež a starší obèania), obec a po¾nohospodárstvo a v neposlednom rade obec a podnikate¾ský 
sektor. Odprezentované seminárne práce sme dostali na obecný úrad. Poskytlo nám to výbornú 
spätnú väzbu na našu prácu. Informácie využijeme pri tvorbe novej vízie a stratégie pre budúce 
roky. 

Spolupráca bude aj naïalej pokraèova� s pani doc. Ing. Annou Vaòovou, kde v budúcnosti 
plánujeme zadania diplomových prác na témy súvisiace s našou obcou (okrem iného aj potrebného 
PHSR - plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja). Verím, že práve prepájanie miestnej politiky a 
akademického sektoru je cesta k skvalitneniu práce pre obe strany. My získame kvalitné analytické 
podklady a poh¾ad zvonka a študenti možnos� vyskúša� si svoje poznatky priamo v praxi.

V apríli sme podali projekt na Úrad vlády Slovenskej republiky, ktorá v spolupráci so slovenským 
futlbalovým zväzom pripravili dotaèný program na multifunkèné športové ihriská. 

18.00 - Sv. Petra a Pavla, apoštolov

PRIKÁZANÝ SVIATOK,
Za všetkých farníkov29.6.

30.6.

1.7.

2.7

3.7.

4.7.

5.7.

15.6.

16.6.

17.6.

18.6.

19.6.

20.6.

21.6.

22.6.

23.6.

24.6.

25.6.

26.6.

27.6.

28.6.

6.7.

7.7.

8.7.

9.7.

10.7.

11.7.

12.7.

61



Spravodaj  ODKONICKÝP Spravodaj  ODKONICKÝP 2

PRÍHOVOR STAROSTU OBCE

Na základe viacerých žiadostí o stavanie rodinných domov v lokalite za Hrbkom (pod 
Koziencom) a v súvislosti so schváleným územným plánom sme zorganizovali stretnutie na tému 
výstavby v obci. Zúèastnilo sa ho 80 ¾udí, prièom presné závery a zistenia budeme prezentova� v 
ïalšom èísle Podkonického spravodaja. Druhé stretnutie chystáme koncom júna.

V zmysle èl. 36 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ è. 1303/2013 sa minulý mesiac 
uzatváral na Banskobystrickom samosprávnom kraji dokument Regionálnych integrovaných 
územných stratégií (RIUS). RIUS je východiskový strategický dokument pre implementáciu 
finanèných prostriedkov z Európskych fondov z programu Integrovaného regionálneho 
operaèného programu (IROP) s dopadom na miestnu úroveò. V praxi to znamená, že RIUS slúži 
ako súhrnný dokument pre projekty, ktoré budú podávané v období 2015-2017 za náš kraj. Aký má 
vyššie uvedený a celkom komplikovaný odstavec dopad na našu obec? Podarilo sa nám po dlhých 
rokovaniach dosta� do programu RIUS až 9 projektov súvisiacich s rozvojom v našej obci 
(napríklad aj zníženie energetickej nároènosti budovy ZŠ s MŠ s vybudovaním novej uèebne, 
vybudovanie kanalizácie pre novú výstavbu rodinných domov alebo regenerácia námestia...). O 
operaèných programoch a súvisiacich výzvach vás budeme priebežne informova� v ïalších èíslach 
Podkonického spravodaja.

Pred Tonkovièovými slávnos�ami sa nám podarilo domurova� pomúrnicu na oboch stranách 
futbalového štadióna. Zbúrali sme defintívne staré unimobunky, opravili poškodený odkvap na 
šatniach, schovali káble vedúce k reflektorom na streche, opravili chýbajúci kúsok strechy. Urobili 
sme terénne úpravy ved¾a chodníka, takže sme vyrovnali terén. Opravili sme schodíky vedúce 
popri štadióne, vymenili zhnité dosky na lavièkách a doplnili chýbajúce. V neposlednom rade sme 
vyma¾ovali vnútorné priestory klubovne a chodby. 

V závere príhovoru by som sa ve¾mi rád chcel poïakova� všetkým, ktorí nás podporili na našej 
najväèšej akcii organizovanej kolektívom obecného úradu a to 5. roèníku Tonkovièových folklór-
nych slávností. Ïakujeme.

Michal Vráb,
starosta obce
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1) SPRACOVANIE NEBEZPEÈNÉHO ODPADU

Nebezpeèný odpad (napr. staré oleje, farby, spreje a chemikálie) sa nebude vyváža� ani 
zbiera�. Jeho spracovanie a likvidáciu zabezpeèíme individuálne po dohode so starostom obce na 
telefónnom èísle 0905 865 594. 

2) INFO O OBEDOCH

Od septembra 2015 by sme chceli výjs� v ústrety našim starším obèanom v podobe varenia a 
vozenia obedov priamo do domu. Poprosím obèanov, ktorí majú záujem o obedy prípadne o dovoz 
obedov priamo domov, aby nám takúto skutoènos� ohlásili osobne na obecnom úrade alebo na 
telefónnom èísle 048 / 41 87 838.

Jún 2015 Jún 201515

Foto: Jaroslav KostúrSPOLOCENSKÁ KRONIKA

50 rokov

Miroslav Halaj (è.d. 244)

Ivanèica Rajšiè (è.d. 337)

55 rokov

Monika Bobáková (è.d. 300)

Nenad Rajšiè (è.d. 337)

60 rokov

Ján Pálka (è.d. 21)

Anna Homolová (è.d. 182)

Mária Slaš�anová (è.d. 73)

Anna Marušková (è.d. 126)

Mária Chabanová (è.d. 346)

-vt-

65 rokov

Vladimír Sekereš (è.d. 217)

Viera Stanková (è.d. 218)

75 rokov

Ružena Turèanová (è.d. 253)

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 František Slobodník (è.d. 148) - 74 rokov

4. ROÈNÍK TURISTICKÉHO POCHODU PRE DÔCHODCOV

V sobotu 9. mája 2015 sa uskutoènil už 4. roèník turistického pochodu pre dôchodcov 
Mikroregiónu obcí pod Panským dielom. Tentokrát sa naši turisti odviezli z Podkoníc autobusom na 
Donovaly a odtia¾ pochodovali po stopách banského vodovodu smerom na Španiu Dolinu. Poèasie 
sa vydarilo a turisti sa v poriadku dostali až do cie¾a, kde ich už èakal guláš a piveèko.

PODUJATIA

Jana Šípková, foto: Michal Vráb a Jozef Šípka
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3) DANE A POPLATKY
 

Daò z nehnute¾ností, daò za psa a poplatky za komunálny odpad je možné 
plati� do pokladne obecného úradu v stránkových hodinách.

4) NOVÝ OBECNÝ AUTOMOBIL
 

Od 21. mája sme do obce zakúpili na úver nový osobný automobil Dacia 
Duster 4x4, 1.6 benzín bielej farby. Auto stálo 13.800,- euro vo výbave Artica 
(stredná výbava). Dovybavili sme ho aj �ažným zariadením, pretože 
plánujeme zakúpi� aj vleèku. Pri preberaní sme zaplatili 2.760,- eur ako 
akontáciu t.j. 20 % zo sumy. Automobil budeme spláca� 48 mesiacov so 
splátkou s poistným 293,86 eur. V poistke je zahrnuté povinné zmluvné 
poistenie, havarijné poistenie a poistenenie GAP - finanènej straty /GAP kryje 
rozdiel medzi obstarávacou hodnotou (nákupnou cenou) a všeobecnou 
hodnotou (cena, ktorú malo vozidlo pred poistnou udalos�ou, èiže v praxi 
finanèná strata v dôsledku odcudzenia vozidla alebo finanèná strata v 
dôsledku totálneho znièenia)/.

5) UPOZORNENIE
 

OÚ upozoròuje obèanov, aby na cestu na Nive za svojimi domami nedávali 
pokosenú trávu, odpady ani podobný materiál. Z dôvodov silného dažïa 
dochádza k odplavovaniu materiálu, ktorý sa dostáva do spodnej èasti pod 
Bukovinu, kde zaplavuje komunikáciu a zanáša kanalizáciu.

6) PROSBA
 

OU prosí obèanov, ktorí vyvážajú na vleèkách pokosenú trávu alebo seno, 
aby si svoj náklad uzatvorili. Ak chceme udržiava� našu dedinu èistú, snažme 
sa spoloène k tomu prispieva� a kontrolova� svoj náklad. V prípade, že nám 
vypadne z vleèky, poupratujme si za sebou. Upravená a èistá obec je našou 
spoloènou vizitkou. Ïakujeme.

7) BUFET NA IHRISKU
 

Peter Houžva vás srdeène pozýva na dobré pivko alebo kofolu do bufetu 
na ihrisku Brodok. V júni bude bufet otvorený každý piatok od 18:00 do 21:00, v 
sobotu od 16:00 do 21:00 hod. a v nede¾u od 16:00 do 20:00 hod. Kontakt na 
bufet na ihrisku Brodok je 0918 465 631.

 
8) TENISOVÝ KURT

 

Od mája je po rekonštrukcii prístupný tenisový kurt pre športových 
nadšencov (viac v èlánku vo vnútri spravodaja). K¾úèe od tenisového kurtu si 
môžete vyzdvihnú� u Ivana Luèenièa, ktorý je správcom kurtu, prípadne sa 
dohodnú� telefonicky na èísle 0904 102 495. Za tenisový kurt sa platí 
symbolické euro za každú hodinu pre obèana Podkoníc a pre cezpo¾ných 2 €. 
Vyzbierané peniaze sa použijú na nákup novej antuky, metiel a opravu 
oplotenia.

-mv-

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJEPODUJATIA

EMFEST NA STARÝCH HORÁCH
 

Všetkých, ktorí by chceli duchovne naèerpa�, pozývame na 9. roèník EMfestu na Starých 
Horách, ktorý sa uskutoèní 26. - 28. júna 2015. Toto podujatie bolo inšpirované stretnutím mladých 
(Mladifestom) v Medžugorí. EMfest aj tento rok prinesie zaujímavé prednášky, svedectvá, sv. 
omše, adorácie a modlitbu sv. ruženca. Celý program bude popretkávaný jedineèným spevom a 
hudbou podobnou tej, ktorú mohli mnohí poèu� v Medžugorí.

 

Svätú omšu v piatok (26.6.) o 18.00 hod. bude ma� Marek Iskra (farár z Priechoda) a po nej 
nasleduje adorácia. V sobotu zaèína program o 9.30 hod. rannou modlitbou, po ktorej nasleduje o 
10.00 hod. prednáška otca Juraja Mojžiša, kòaza, ktorý pôsobí vo farnosti Èekovce. Druhú 
prednášku prednesie otec Ivan Špánik, ktorý pôsobí vo farnosti Žilina - Závodie v sobotu o 14.30 
hod. a tretiu salezián otec Anton Èerveò, ktorý sa venuje pastorácii v Bardejove. Jeho prednáška 
zaène v nede¾u o 9:45 hod. 

 

Špeciálnym hos�om, na ktorého sa obzvláš� tešíme, je Goran Èurkoviè, ktorý príde priamo z 
Medžugoria. Svoje svedectvo o tom, èím všetkým prešiel, aby ho Boh našiel a nasmeroval na Jeho 
cestu, si môžete vypoèu� v sobotu o 11.10 hod. Mnohí pútnici, aj tí naši podkonickí, ktorí boli v 
Medžugorí, si okrem mien vizionárov pamätajú práve jeho a teraz Goran zavíta priamo k nám na 
Slovensko. Využime teda túto príležitos�, aby nás obohatil a povzbudil vo viere.

 

Nosnou témou tohto roèníka EMfestu je „PANNA MÁRIA, SVETLO NOVEJ EVANJELIZÁCIE“. 
Panna Mária nás pozýva, aby sme sa aj my stali svetlom pre iných. Prijmime teda jej pozvanie, aby 
sme mohli zaži� Boží dotyk v našom živote a šíri� ho ïalej. Ïalšie dôležité informácie ako aj 
podrobný programe nájdete na stránke www.emfest.sk.

Jaroslav Kostúr a EMfest tím
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11) NÁVŠTEVA PÁNA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 

Zaèiatkom mája navštívil Banskú Bystricu a Slovenskú ¼upèu prezident Slovenskej republiky 
Andrej Kiska. Pán prezident sa zastavil na pôde Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela, kde 
hovoril študentom o tom, ako sa stal prezidentom. Vo svojom príhovore vyzdvihol, aby sa riadili vo 
svojom živote najviac srdcom. Peniaze by mali by� na druhom mieste, lebo po prvom aute príde 
potreba vlastni� väèšie auto. Rovnako je to aj s peniazmi. Po prvom milióne budete chcie� druhý 
milión. Èlovek by mal by� š�astný s málom. Hoc, stanovi� si ciele je zdravé a sníva� je potrebné, aby 
sme sa mohli naïalej posúva�. Vyzdvihol potrebu zapustenia koreòov doma, tam kde sme sa 
narodili. Aby sme po vyštudovaní neodišli všetci preè, do Rakúska, Nemecka èi iných krajín. Ak by 
sme opustili našu krajinu, nemohli by sme ju zmeni� k lepšiemu. V diskusii so študentmi hovoril aj o 
potrebe otvorenia sa Banskej Bystrice ako celku pre prijatie nového investora, ktorého naše mesto 
potrebuje.

 

Prítomnos� jeho excelencie som využil, aby som protokolárnemu sekretárovi odovzdal oficiálnu 
pozvánku na návštevu našej obce. Spolu so mnou sa na prednáške zúèastnil aj Igor Bobák, ktorý 
výborne využil diskusiu a ako prvý sa prihlásil. Po krátkom predstavení neváhal a pozval pána 
prezidenta k nám do Podkoníc do lyžiarskeho múzea. Pán prezident na pôde EF UMB ocenil jeho 
smelos� a ukážku marketingu v praxi.

 

Pán prezident po prednáške navštívil Slovenskú ¼upèu, kde mal pracovný obed s pracovníkmi 
farmy Hiadlovský. Kedže nemá rád kravské syry, pochutil si na ovèom syre z Podkoníc od 
ovèiarskej spoloènosti Družstvo chovate¾ov oviec.

 

Verím, že naša pozvánka bude zaradená do nabitého programu prezidenta a èoskoro nás poctí 
svojou návštevou.

Michal Vráb

9) ZMENY V KNIŽNICI
 

V našej obecnej knižnici došlo k zmenám otváracích hodín. Knižnica vám 
bude k dispozícii každý PONDELOK v èase od 17.00 hod. - 20.00 hod.

Zároveò vás chceme informova�, že v dòoch 13. - 26. 7. 2015 bude z 
dôvodu èerpania dovolenky knižnica zatvorená.

10) NÁŠ MIKROREGIÓN
 

Mikroregión pod Panským dielom vznikol v roku 2000, kedy združoval 7 obcí: Baláže, 
Podkonice, Priechod, Selce, Kynce¾ová, Nemce a Slovenská ¼upèa. Mikroregión poèas svojho 
vzniku prešiel mnohými zmenami, èerpal zo skúseností starostov a aktivít obèanov a združení, 
ktoré mu pomáhajú. Dnes tvorí Mikroregión pod Panským dielom desa� obcí. Pribudli obce Luèatín, 
Špania Dolina a Donovaly. Na predsedníckej stolièke sedí momentálne starosta obce Nemce 
Dušan Mydlo. Predsednícka stolièka sa mení každé štyri roky. Starostovia sa stretávajú pravidelne 
každý mesiac, kde spoloène riešia problémy obcí, zabezpeèujú organizáciu podujatí, zapájajú sa 
do projektov. V apríli sme organizovali spoloèný prechod pre dôchodcov z Donovál do Španej 
Doliny. V marci sme podávali žiados� o dotáciu z Ministerstva financií na obnovu informaèných 
tabú¾, ktoré má každá obec vo svojom území. Zaèiatkom júna sme sa zapojili do ponuky od starostu 
Donovál Miroslava Daòa do výroby cyklomapy pre všetky obce, ktoré budú distribuované vo 
všetkých dedinách mikroregiónu, aby podporili cestovný ruch.

-mv-

-jk-

OCE¼OVÝ MEDVEÏ A ŽELEZNÁ TIGRICA 2015
 

Už tretí krát sa bude kona� najtvrdšia silovo vytrvalostná sú�až na Slovensku - Oce¾ový medveï 
a Železná tigrica. Cie¾ sú�aže je spája� ¾udí so zanietením pre silové a vytrvalostné disciplíny 
(profíkov aj amatérov), sú�aži� a porovnáva� si sily a húževnatos� v najtvrdšej TOPke na 
Slovensku. Pozývame vás podpori� nášho, už dvojnásobného ví�aza, Petra Polónyho, ktorý sa 
pokúsi obháji� tretí krát svoje prvenstvo v tejto extrémnej sú�aži vytrvalosti, sily a odhodlania. Na 
sú�aži sa zúèastní aj jeho manželka Zuzka Polónyová, ktorá zabojuje v kategórii ženy. Sú�až sa 
bude kona� v Detve 20.06.2015. Zaèiatok sú�aže je 8:30 hod. v športovom areáli Olymp Detva (pri 
zimnom štadióne). 

Sú�ažiaci štartujú pod¾a vyžrebovaných štartovacích èísel v kategóriách:
1. Juniorky
2. Juniori
3. Ženy masters
4. Muži masters
5. Ženy
6. Muži.

Viac sa dozviete na www.ocelovymedved.sk.

Dušan Koctúr

PODUJATIA

CYRILOMETODSKÉ KALIŠTE 2015

Podkonická farnos� v spolupráci s miestnym obecným úradom pozýva všetkých 
cyrilometodských ctite¾ov z Podkoníc a blízkeho èi vzdialenejšieho okolia na už tradiènú slávnos�, 
ktorou sa 28. júna o 11:00 na Kališti poïakujeme za dar viery. 

Po svätej omši v chráme Božej prírody slávnos� pokraèuje družným agapé.

PS: „H¾ada� Boha nakoniec znaèí objavi�, že Boh nás h¾adal prvý.“
Jozef Kuneš

Foto: Jaroslav KostúrFARSKÉ  OKIENKO
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ale aktuálne je už antuka vyvalcovaná a pripravená na letnú sezónu. Pre všetkých volejbalu 
chtivých - volejbal sa hráva každý pondelok a stredu od 18:00 hod.

Aj druhý májový piatok sa niesol v znamení „sviatku“. Ani tentoraz poèasie nebolo až tak žièlivé, 
ale ani to neprekážalo tomu, aby sa uskutoènila každoroèná príprava tenisového kurtu v našej obci. 
Okrem opravených vstupov do areálu tenisového dvorca sa tento rok „stiahla“ stará antuka z 
celého areálu a „natiahla“ sa nová. Vyrovnali sa už dos� dokrivené plastové èiary, vytrhala burina a 
poriadne sa to všetko zavalcovalo - samozrejme v rámci možností. Nie je to centrálny dvorec v 
Paríži, ale je urèite dostupnejší, rozhodne lacnejší a od tohto mesiaca je už aj prístupný verejnosti.  
Pre všetkých, ktorí už netrpezlivo bažia po tenise, pripájame telefonický kontakt na aktuálneho 
správcu tenisového kurtu Ivana Luèenièa - 0904 102 495.

A na záver pripájame ešte jedno ve¾ké poïakovanie obom partiám ¾udí, vïaka ktorým sú 
podkonické antuky pripravené. Ïakujeme volejbalovej skupine: Anka Kostúrová, Katka 
Bobáková, Jaroslav Kostúr st., Janko Bobák, Janko Vajda, Katka a Lenka Kostúrové a tenisovej 
skupine: Roman Patráš, Miro Barla, Michal a Dominik Valentovci, Marek Kukuèka, Braòo 
Slobodník, Ondrej Meško ml., Martin Bobák a Filip Vajda.

Ešte raz ve¾ká vïaka a pre nás ostatných - „dozantukovania“, priatelia!

PODKONICKÉ ANTUKY PRIPRAVENÉ!

Je to vlastne akýmsi nepísaným pravidlom, že na 
1. mája sa v Podkoniciach pravidelne organizuje brigáda 
na volejbalovom ihrisku „pri Kaplnke“. Nuž a nebolo tomu 
inak ani tento rok. Volejbaloví nadšenci z obce vedení 
Ankou Kostúrovou a Katkou Bobákovou sa pustili do práce. 
Poèasie im prialo a práca išla od ruky. Ve¾mi rýchlo sa 
„zoškrabala“ stará antuka aj s burinou, poriadila búda a 
vykosilo okolie. Popoludní sa ešte priviezla „staronová“ 
antuka zo Slovenskej ¼upèe a mohlo sa valcova�. Žia¾ 
poobedný dážï neumožnil ukonèi� všetky práce na ihrisku, 

.

Dominik Valent

Volejbalové ihrisko

Tenisový kurt

VAŠE PRÍSPEVKY.

12) Zápisnica z rokovania stavebnej komisie è. 3 zo dòa 15. apríla 2015

Prítomní:
Ing. Miroslav Budaj - predseda,
p. Mária Patrášová - èlen,
Ing. Martin Štiffel - hos�,
Ing. Michal Vráb - starosta.

1. Skládka za Moèilá - postúpenie spisu è. OÚ-BB-OSZP3-2015/003605/SB
2. Otvorenie územného plánu kvôli podaniu stavebného povolenia Petra Barlu
3. Ohlásenie drobnej stavby Ivana Barlu
4. Ohlásenie stavebných úprav Márie Luptákovej
5. Optická sie� pre ZŠ a MŠ
6. Spadnutý komín na chatke Pleše

13) Zápisnica z rokovania stavebnej komisie è. 4 zo dòa 18. mája 2015

Prítomní:
Ing. Miroslav Budaj - predseda,
p. Mária Patrášová - èlen,
Ing. Michal Vráb - starosta.

1. Informácia o kosení trávy
2. Žiados� o vydanie predbežného stavebného povolenia – ¼ubomír Oèenáš
3. Informácia o komasácii
4. Zastavenie konania v priestupkovej veci èiernej skládky za Moèilá
5. Verejná zeleò - plán na roky 2015 - 2018
6. Parkovisko na škole - návrh
7. Odstránenie zábradlí pred OÚ a na námestí
8. Info o schválení vodovodných kanalizácií a plánov BBSK
9.  S�ažnos� na nezbúranie domu rod. Kostúrovcov è.d. 153
10. Oznámenie o drobnej stavbe (plot na Hôrke rod. Dobrotová)
11. Žiados� o zmenšenie/premiestnenie strednej autobusovej zastávky
12. Nový stavebný zákon vs. generálny pardon
13. Pokládka optickej siete Slovak telekom plán na rok 2016
14. Žiados� o položenie nízkeho napätia do zeme

14) SEPAROVANÝ ODPAD 

Tento mesiac bude vývoz PLASTOV prebieha� v pondelok 

22. júna 2015 -jk-

Foto: Jaroslav KostúrZBER PLASTOV

-mv-

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
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TONKOVIÈOVE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI

V sleènú nede¾u 31. mája 2015 sme mali v Podkoniciach ve¾ký sviatok. Zaèal už dopoludòajšou 
svätou omšou v kostole za zvuku ¾udovej muziky. Veruže som mal zimomriavky, keï som videl 
sedemèlenný detský súbor obleèený v krojoch, ako hrajú na husle, gajdy a basu. Slávnostne sme 
položili kvety na hrob prof. Pavla Tonkovièa, rodáka z našej obce, pre ktorého sa sila ¾udovej hudby 
stala snom.

Jeho sen krásne opísal Ondrej Demo vo svojej knihe, kde ho citoval:
"Hudbou ma trestali, hudbou ma láskali, hudbou ma uspávali".

Jeho snom bolo, aby sa sila ¾udovej hudby dostala raz na javisko, èo sa vïaka Slovenskému 
¾udovému umeleckému súboru aj podarilo.

Je ve¾mi silné cíti�, ako sa jeho myšlienka pretavuje aj u nás v Podkoniciach, a to predovšetkým 
vïaka Jožkovi Kostúrovi, ktorý bol opä� hlavným mozgom celej akcie. Spolu sa predstavilo 8 
¾udových súborov.

V trojhodinovom programe si vyše 300 divákov pozrelo ¾udové tance a ¾udovú hudbu v 
dokonalých dramaturgiách dobrovo¾ných i profesionálnych súborov. Atmosféru dotváralo krásne 
slneèné poèasie a úsmevy na tvárach ¾udí. Všetci, èo mali chu� osta� poèúva� ¾udovú muziku, sa 
zabávali do neskorej noci.

Za ve¾kú podporu ïakujeme:
Márii Vrábovej, Anne Mojžišovej a Janke Slobodníkovej za napeèenie tvarožníkov a 

makovníkov, Ras�ovi Stykovi, ktorý pomáhal poèas dostavby pomúrnice, prestavby chodníka a 
prác na streche bez nároku na odmenu, celému folklórnemu súboru Vysoká, šikovnému kolektívu 
hasièov DHZ Podkonice, Pe�ovi Oèenášovi za bagrovanie a úpravu terénu a všetkým, ktorí prispeli 
k výbornej akcii.

Slávnosti sa mohli kona� aj vïaka finanènej a materiálnej podpore:
Autodolava - Peter Ulrbik, Banskobystrický samosprávny kraj, Peter Houžva, Družstvo 

chovate¾ov oviec Podkonice, Po¾ovnícke združenie Vysoká, Komunálna pois�ovòa, Farma Majer + 
Turèan, Nera, Podkonická pálenica Bukovina, Despotur Dubiny, Randa + R, Kalting - IP, Marian 
¼alík - Krèma na Hrbe, Aranžérske štúdio Dano - kyticeonline.sk, folklorfest.sk a Obec Podkonice.

Vystúpenie FS Vysoká Podkonice

Michal Vráb

PODUJATIA ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

ŽABIATKA OPÄ� ÚSPEŠNÉ

Detské Chalupkovo Brezno je sú�až, ktorá má už 
devä�roènú tradíciu. S de�mi z Muzikolandu sme tento rok 
išli na skusy prvýkrát. Èakal nás pekný výlet, ktorý sme si 
užili aj my dospeláci, ale hlavne deti. Sú�až sa konala 
20. mája v Brezne na pôde Základnej školy s Materskou 
školou MPÈ¼ 35 a okrem nás sa do sú�aže zapojilo 
ïalších sedem divadielok. Nehodnotili sa len divadlá, ale 
aj výtvarné práce detí, ktorých tam bolo neúrekom. Do 
budúcna je to pre nás urèite inšpirácia. Zapojíme sa 
nielen divadlom, ale èo to aj nakreslíme. Ale ako to 

.

prebiehalo? Deti sa opä� na chví¾u premenili na rodinu žabiatok, krokodíla, mušku a bociana, 
obliekli sa do kostýmov a svojím vystúpením pobavili obecenstvo aj porotu. Po vystúpení nás èakal 
skvelý zumba program, obed, oddych a samozrejme vyhodnotenie.

Ani z tejto sú�aže sme neodchádzali naprázdno, suverénne odohraté predstavenie dostalo 
cenu za originálne spracovanie známej predlohy Žabiatko. Opä� sme dostali kopu spoloèných 
pekných cien. Po vyhodnotení sme sa my uèite¾ky zúèastnili odborného semináru s porotou, kde 
porota v nás ešte viac umocnila dobré pocity z predstavenia. Slová chvály nás pohladili na duši, ale 
zároveò vieme, že sú zaväzujúce a nesmieme zaspa� na vavrínoch. 

Poèas seminára trávili s de�mi èas obetavé a trpezlivé mamy Katka Fodorová a Mária 
Zátrochová. ÏAKUJEME! Spoloène si pozreli nové ceny, okukali areál školy a deti sa zahrali vonku 
na preliezkach, veï poèasie im prialo. Výlet do Brezna sa vydaril a v poobedòajších hodinách sme 
sa vrátili domov. 

Nestihli sme zabali� kostýmy z tejto akcie a hneï v sobotu 23. mája nás èakalo ïalšie 
vystúpenie - Turíèny jarmok v Slovenskej ¼upèi. Aj keï naším celodenným sprievodcom bol 
dážï, nepokazilo nám to náladu a žabiatka boli opä� na scéne. V Dome remesiel si odohrali scénku 
opä� v originálnom prevedení s vtipnými prvkami improvizácie. 

Školský rok sa pomaly blíži ku koncu, bol bohatý na rôzne akcie, ktoré v nás zanechali príjemné 
pocity a spomienky. Preto de�om už teraz predèasne želáme veselé prázdniny a zaslúžený oddych.

Lucia Petríková, Zuzana Polónyová 
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POZVÁNKA NA 45. VÝROÈIE OTVORENIA ZŠ S MŠ

Pozývame vás na najväèšie stretnutie spolužiakov roèníkov narodených od 1963 do 1984, ktorí 
navštevovali Základnú školu alebo Materskú školu v Podkoniciach. Ve¾ká slávnos� bude spojená s 
výroèím 45. otvorenia Základnej školy s materskou školou. 

Slávnostné “otvorenie” školy zaène o 15:00 hod. príhovorom starostu obce a pozvaných hostí. 
Ïalší program bude nasledova� vystúpením detí ZŠ s MŠ. Každý z nás bude urèite zvedavý, kde 
sedával v školskej lavici, preto uskutoèníme spoloènú prehliadku celej školy.

Nevynecháme ani spoloèné fotenie, ako retro fotku na spomienku na naše mladé èasy. Pre deti 
sme pripravili mobilné detské ihrisko a spoloèenské hry s profesionálnymi inštruktormi od firmy 
www.iHRYsko.sk .

Na svoje si prídu aj dospelí, ktorí nás môžu podpori� kúpou tomboly, z ktorej vý�ažok bude 
použitý na výmenu vstupných dverí do budovy ZŠ s MŠ.

Záver si užijeme s vyhlásením 
najpoèetnejšieho roèníka, ktorý sa 
zúèastnil stretávky po 45. rokoch.

Tešíme sa na všetkých 
spolužiakov a pani uèite¾ky.

-mv-

MÁJ A JÚN V ŠKOLE

6.5. sme so žiakmi navštívili školu v Priechode. Bolo objednané dopravné ihrisko, ktorého 
sme aj my zúèastnili. Naši žiaci mali možnos� nájs� si kamarátov aj medzi priechodskými de�mi 
a pritom si zajazdili na bicykloch, motorkách, èi traktore.

V stredu 13.5. sme boli pozrie� vèielky v sade u p. Barlu 
(starkého našej žiaèky Tánièky Barlovej). Dozvedeli sme sa 
zaujímavé informácie zo života vèiel. Napríklad, že sa trúda 
nemusíme bá�, lebo nás nikdy nepoštípe, že vèielka po uštipnutí 
zahynie, èi to , že sa krá¾ovné znaèia farbou, pod¾a toho, z ktorého 
roku sú. Na záver nás pán Barla pohostil oblátkami s medom, èo 
bolo pre nás milé a chutné prekvapenie. Touto cestou mu všetci 
ïakujeme.

Deò matiek sme oslávili v nede¾u 17.5. v Kultúrnom dome. 
Školáci zahrali divadielko Ženích pre sleènu myšku a škôlkári si 
pripravili tiež pekný bohatý program.

19.5. sme slávnostne vypúš�ali motýle (babôèku bodliakovú) a deò sme strávili v prírode 
športovými hrami.

28.5. sme sa zúèastnili sú�aže ¼upèiansky èitárik, kde Barborka Hrušková vyhrala 1. miesto.

21. júna o 15.00 hod. sa chystáme oslávi� 45. výroèie školy, ktoré bude spojené aj so 
stretnutím spolužiakov.

Mgr. Zuzana Dobríková,
riadite¾ka ZŠ s MŠ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ZÁKLADNÁ ŠKOLA
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HISTÓRIA MATERSKEJ ŠKOLY
pokraèovanie z minulého èísla 

Od januára 1992 nastúpila do MŠ pani uèite¾ka Alena Turèanová. Poèet detí postupne z roka na 
rok klesal, neodvratne sa blížil èas, kedy pravdepodobne MŠ pres�ahujú do pôvodných priestorov 
pri ZŠ. Poèet detí klesol na 18.

Rok 1995/1996
Riadite¾ka - Alena Turèanová
Uèite¾ka - Svetlana Svetlíková
Deti pravidelne navštevovali Kres�anský dom, kde bol zaujímavý program, v kultúrnom dome 

sa organizoval detský karneval, oslavy Dòa matiek.

Rok 1996/1997
Deti sa zúèastòovali sú�aže Tonkovièova flautièka. Bola to sú�až v speve ¾udových piesní. 

Tradíciu folklóru v našej dedine sa snažili rozvíja� aj v MŠ, nacvièovali kultúrne programy pri 
gratulácii seniorom v Kres�anskom dome.

Rok 2000/2001
Riadite¾ka - Alena Turèanová
Uèite¾ka - Katarína Bírešová
Uèite¾ka - Katarína Melichová
Kuchárka - Eva Miklošová a Majeríková Helena

Deti sa zúèastòovali rôznych kultúrnych podujatí, ve¾mi silný zážitok mali z muzikálu v Štátnej 
opere v B. Bystrica Ferdo mravec, kde vystupoval aj náš rodák z Podkoníc Janko Jamrich. Pani 
uèite¾ky sa s de�mi zúèastòovali športových aktivít, napr. olympiády v B. Bystrici.

Rok 2002/2003
Nastúpila pani uèite¾ka Katka Žlkovanová. V tomto roku poèet detí klesol na 21 a MŠ prešla pod 

správu Obecného úradu. Deti sa zúèastnili celookresnej aktivity vo výtvarných prácach, taktiež 
sú�aže zdravého životného štýlu „s Kubíkom za zdravím“.

Rok 2003/2004
Evidovaných bolo 20 detí vo veku od 3 do 6 rokov. Boli pripravované rôzne akcie, zábavné 

èinnosti, športové hry, sú�aže a každoroèné rozlúèky s predškolákmi. Navštívili sme ¼upèiansky 
hrad, výstavu keramickej dielne, Dom remesiel v Slovenskej ¼upèi.

Rok 2008/2009
Zapísaných bolo 15 detí. V rámci novej školskej reformy sa aj naša MŠ prispôsobovala novým 

zmenám. Bol schválený štátny vzdelávací program ISCED 0. Vymedzené boli všeobecné ciele MŠ, 
k¾úèové kompetencie vo vyváženom rozvoji osobnosti detí. Pri tvorbe nového obsahu výchovného 
vzdelávania sa kládol dôraz na podnetné a tvorivé prostredie, na priaznivú sociálno-emocionálnu 
klímu MŠ a jej celkovú kultúru. Naše zariadenie uplatòuje metódy predprimárneho vzdelávania 
nultého stupòa. Zaèali k nám chodi� telesne a mentálne postihnuté deti, ktoré boli integrované 
medzi zdravé deti. Pripravovali sme program na tekvicovú slávnosti. Pozitívne ohlasy rodièov boli 
na výlet do ¼ubietovej na ranè, kde deti jazdili na poníkoch.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Rok 2009/2010
Pani uèite¾ky si dopåòajú svoje pedagogické vedomosti na cyklickom vzdelávaní pri 

Metodickom centre v B. Bystrici. Predškoláci pravidelne navštevovali Bábkové divadlo, miestnu 
knižnicu, detské ochotnícke divadlo v Slovenskej ¼upèi. Plnili sa vytýèené ciele 
výchovnovzdelávacieho procesu. Ako po iné roky organizovali sa koncoroèné výlety, tohto roku to 
boli Habakuky na Donovaloch, rozprávkový svet, kde si deti rozvíjali tvorivé výtvarné i športové 
schopnosti. Zúèastnili sa na predstavení ¾udových rozprávok, stretli sa s prácou, medovnikárov a 
rezbárov. Nezabudnute¾né zážitky si odniesli všetci so sebou. Tohto roku sme oslávili okrúhle 
40. výroèie školy v Podkoniciach v terajšej budove. Bohatý kultúrny program, pozvaní hostia, 
spomienky - to všetko prispelo k príjemnej astmosfére tohto podujatia. Pozvaní boli aj bývalí 
zamestnanci.

Rok 2011/2012
Naše šikovné deti s rados�ou prichádzali do MŠ, pomáhali pri aranžovaní jesenných košov, 

vytvárali ozdoby z prírodných materiálov, na krátkych prechádzkach v okolí spoznávali krásy 
prírody. Výhodou našej MŠ je ve¾mi úzka spolupráca so ZŠ, niektoré akcie sú organizované tak, 
aby sa ich mohli zúèastni� aj naše deti. Spolupracujeme s organizáciou súkromného centra 
vo¾ného èasu na Skuteckého ulici v B. Bystrici. Krúžky, ako je pohybový a výtvarný, sú zastrešené 
pod  centrum vo¾ného èasu v Brusne. So základmi angliètiny oboznamuje deti pani uèite¾ka Zuzana 
Dobríková. Deti dôverne poznajú priestory ZŠ, školskej družiny, školskej jedálne a poèítaèovú 
miestnos�. V tomto školskom roku nás navštevovali aj deti zo Slov. ¼upèe, z dôvodu nedostatku 
miesta v MŠ.

.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

-jk-, prevzaté z www.NasePodkonice.sk

Foto: archív MŠ 2011-2012
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