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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA,
máme za sebou bláznivý apríl. Hoci výkyvy počasia neboli
veľké, jarný mráz spravil svoje a skoro kvitnúce stromy spálil.
Dnes už teplota dosahuje dvadsaťpäť stupňov, mnohí z nás
zasiali prvé semená, posadili zemiaky. Vyčistili sme naše
domovy a dvory od starých vecí. Vyhodili sme nepotrebné
elektronické veci.
Vďaka šikovným a aktívnym občanom sa počas apríla
podarilo vyčistiť aj okolie našej obce. Na trase Podkonice Slovenská Ľupča, ale aj smerom do Moštenice, na Pleše, Baláže a Priechod sa vyzbieralo niekoľko
desiatok vriec odpadkov a rôzneho pohodeného nepotrebného hnusu. Teraz sa môžeme kochať
čistotou našej prírody a byť hrdí na miesto, kde žijeme.
V zmysle dotazníka z Podkonického spravodaja, ktorý bol vyhodnotený minulý mesiac sa
budeme snažiť rozširovať informácie aj o dianie v našom mikroregióne. V každom čísle v rubrike
„Mikroregión a obce okolo nás“ sa dozviete, čo sa udialo alebo aké novinky nás spoločne čakajú.
V nedeľu 8. mája sme si pripomenuli aj „Deň víťazstva nad fašizmom“. Je to jeden z veľkých
medzníkov našej doby. Mnohí z nás si nedokážu predstaviť zverstvá napáchané počas druhej
svetovej vojny. Mladšia generácia počúva vždy so zatajeným dychom príbehy od vás starších,
ktorý ste to prežili. Prajem nám všetkým, aby sa veci z minulosti už nikdy neopakovali a žili sme v
pokoji. Ako píše pápež František vo svojej exhortácii „Amoris laetitia“: „Neuviaznime vo vlastných
obmedzených predstavách a názoroch, ale buďme pripravení zmeniť ich a rozšíriť si obzory.
Majme otvorenú myseľ”.
Rozprávajme sa, komunikujme medzi sebou. Skúsme ustúpiť a pochopiť potreby každého z
nás.
V závere môjho úvodníka by som chcel popriať pri príležitosti Dňa matiek všetkým našim
mamám. Prajem vám veľa energie, zdravia a šťastia. Ďakujeme za všetko, čo ste pre nás urobili,
maminky naše.
Prajem vám krásny máj, lásky čas.
Michal Vráb, starosta obce
PODKONICKÝ SPRAVODAJ - mesačník vydávaný Obecným úradom v Podkoniciach pre svojich občanov.
Vychádza vždy do 10. dňa v mesiaci.
Redakčná rada: Ing. Jaroslav Kostúr (-jk-), Jana Gregorová (-jg-),
Vladimíra Turčanová (-vt-), Jana Šípková (-jš-), Ing. Michal Vráb (-mv-), Dušan Koctúr (-dk-).
Tlač: ECOPROTECT CDK spol. s r.o.
Povolené:OÚ-OPT-2/2003
NEPREDAJNÉ

NOVINKY V OBCI
ČO PRINIESOL APRÍL 2016
• Podali sme projekt cez nadáciu Slovenskej sporiteľne so žiadosťou o dotáciu vo výške 10-tisíc
Eur na sanáciu aspoň malej časti nelegálnej skládky „za Močilá“.
• 25. apríla 2016 sa konalo zastupiteľstvo BBSK, kde sa rozdeľovalo cca 2,2 milióna Eur na
opravu ciest v celom Banskobystrickom kraji. Náš návrh združenej investície (StVaK,a.s., StVPS,
a.s., RSC BB, a.s. a Obce Podkonice) bol presunutý na júnové zasadnutie BBSK. Tam sa má
prerozdeliť 8 miliónov Eur na opravy ciest z prebytku hospodárenia minulého roku. Tak, ako sa to
podarilo v minulom roku obci Hiadeľ, kde bola združená investícia podporená poslancami,
dopravnou komisiou, finančnou komisiou. O toto isté sa snažíme už 1,5 roka. Naša cesta od dolnej
zastávky po hornú zastávku si to zaslúži.

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
PROJEKT VÝHLIADKOVEJ VEŽE JE PRIRPAVENÝ
Dlhé tri mesiace trvala príprava nového stavebného projektu
výhliadkovej veže. Vežu naprojektoval pán pforesor Martin Rajniš z Prahy zo
štúdia Huť architektury. Veža bude plne drevená a bude stáť na
podkonických Plešiach. Po schválení projektu (na výzvu čakáme, mala by
vyjsť na jeseň 2016), by sme tak dosiahli symbolickú hranicu 1000 metrov
nad morom. Pleše by sa stali atraktívnejším miestom pre stretnutie cyklistov,
peších turistov a teda aktívne trávenie voľného času počas celého roka.
Projekt bude pokračovať prípravou územného rozhodnutia a stavebného
povolenia.
POĎAKOVANIE
Veľké poďakovanie patrí pánovi riaditeľovi Biotika a.s., Ing. Emilovi
Drličkovi, ktorý nám zabezpečil 6 veľkokapacitných kontajnerov. Vďaka tomu
sme ušetrili niekoľko stoviek eur z peňazí, ktoré každoročne vyzbierame za
vývoz smetí.
Za darovanie odpadových rúr a materiálu na údržbu kanalizácie
ďakujeme pánovi Štefanovi Dominovi, ktorý nám vybavil materiál zadarmo.
Ďakujem všetkým aktívnym ľudom, ktorí podporili každoročný zber
odpadkov v našom okolí. Veľmi si to vážim.
DOPRAVNÉ ZRKADLÁ
Na skúšku sme zakúpili tri dopravné zrkadlá do obce. Prvé je umiestnené
v zákrute pri p. Jaroslavovi Chabanovi. Druhé je umiestnené po dohode pred
p. Jánom Forgáčom. Tretie plánujeme osadiť v zákrute pri tržnici. Skúšali
sme osadenie aj pri strednej zastávke, v inkriminovanej zákrute - avšak toto
miesto sa nám neosvedčilo, keďže zrkadlo bolo vzdialené od vozovky a
nespĺňalo účel. V budúcnosti po schválení obecným zastupiteľstvom by sme
dokúpili a osadili aj na Novú ulicu v smere Družstvo - Blatina.
PODKONICKÝ Spravodaj
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
PLATENIE DANÍ A SMETÍ
Dovoľujeme si vás informovať, že od 23. mája 2016 do 30. júna 2016 je možné na Obecnom
úrade uhradiť daň z nehnuteľnosti a uhradiť poplatok za komunálny odpad.
POSTAVENIE A ÚLOHY KOMISIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A VÝSTAVBY
V marci a apríli prebehlo v našej obci viacero nezhôd pri výstavbe nových rodinných domov „za
Hrbkom“. Rozhodli sme sa preto reagovať. Jednou z mojich priorít je zachovanie a podpora trvaloudržateľného rozvoja našej obce, pričom hovoríme o dlhodobej podpore výstavby rodinných
domov. Rozpor sa týkal postavenia samotnej stavebnej komisie a jej úloh. Podľa štatútu obce
Podkonice čl. 12 definuje sa postavenie a úlohy komisie životného prostredia a výstavby
nasledovne:
1) Komisia životného prostredia a výstavby je stálym, poradným, iniciatívnym a kontrolným
orgánom obecného zastupiteľstva.
2) Úlohy komisie životného prostredia a výstavby:
a) zabezpečuje a kontroluje stav životného prostredia na území obce (zákon o ochrane prírody
a krajiny, zákon o vodách, zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, zákon
o ochrane ovzdušia, zákon o odpadoch, zákon o ochrane pred povodňami)
b) kontroluje dodržiavanie ustanovení stavebného zákona (povoľovanie stavieb, zmien
stavieb, udržiavacích prác, povolenie terénnych úprav, prác a zariadení)
c) podáva stavebného úradu podnety na prejednávanie priestupkov a ukladanie pokút
d) podáva podnety obecnému zastupiteľstvu na vydanie všeobecno-záväzného nariadenia,
pokiaľ má dopad na ochranu životného prostredia a výstavby
e) podáva námety, návrhy, stanoviská a názory ku všetkým materiálom, ktoré sa predkladajú na
rokovanie obecnému zastupiteľstvu, či pri nich sú alebo nie sú rešpektované aspekty
životného prostredia a výstavby
f) vyjadruje sa a predkladá obecnému zastupiteľstvu stanoviská k územno-plánovacej
dokumentácii.
V praxi to znamená, že stavebná komisia nemala a nemá právo sa vyjadrovať k povoleniam
stavieb (malých a veľkých). Po diskusii s kolegami (Priechod a Baláže) sme sa zhodli, že všetky
stavebné veci – malé a veľké stavby, ohlášky a stavebné povolenia, rieši podľa platnej zmluvy
stavebný úrad Slovenská Ľupča. Váš návrh sa podáva u nás v Podkoniciach, následne však
vašu žiadosť posúvame na vyjadrenie na stavebný úrad Slovenská Ľupča.
STRETNUTIE ODBORNEJ KOMISIE DOPLNKOM K ÚZEMNÉMU PLÁNU
V stredu 20. apríla sa v zasadačke starostu obce konala za účasti p. Ing. Arch. Romana
Turčana, p. Ing. Ivana Očenáša, p. Anny Stajančovej, p. Petra Barlu, p. Jána Flašku a p. Márii
Patrášovej (pozvaní boli aj p. Ing. arch. Ján Bobák, p. Ing. Katarína Kostúrová, p. Ing. Roman Barla
- ktorí sa ospravedlnili). Cieľom stretnutia bolo prerokovanie doplnkom k územnému plánu v našej
obci.
Pôvodný územný plán, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom 14.12.2014 sme dali
digitalizovať (keďže bol k dispozícii iba v papierovej podobe a Ing. Arch. Alžbeta Sopirová odmietla
dodať digitálnu verziu v dwg forme). Na základe požiadaviek občanov schválili poslanci obecného
zastupiteľstva 19.11.2015 uznesením č. 122 doplnok územného plánu.
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Komisia na svojom zasadnutí prejednala hĺbkové požiadavky a navrhla nasledovné zmeny:
- opraviť kanalizáciu podľa reálneho stavu v obci s konzultácii s p. Flaškom, p. Turčanom
- opraviť vodovodnú sieť podľa reálneho stavu
- doplniť dažďovú kanalizáciu na Nive
- doplniť a opraviť kanalizáciu na Hrbku a pod Bukovinou
- upraviť lokality na prístupné a neprístupné (kvôli priemyselnej, živočíšnej a inej výrobe)
- preveriť hranice lesov osobitného určenia
- porovnať skutočnosť s katastrálnymi údajmi - zlé trasovanie VVN 110 kV rozvodu
- opraviť niektoré druhy parciel (záhrada, orná pôda...) v porovnaní s typmi parciel na dodanom
katastrálnom podklade
- opraviť hranice BPEJ v porovnaní s údajmi dostupnými z portálu „podnemapy.sk"
- pri trafostanici 1 a 3 navrhujeme zrušenie elektrického vzdušného vedenia vedúceho cez
navrhované plochy bývania
- preveriť kapacitu existujúcich trafostaníc vo vzťahu k veľkej ploche navrhovaných plôch pre
IBV, či občiansku vybavenosť
- nepresná hranica chráneného vtáčieho územia - je potrebné upraviť hranicu.
Definitívny návrh bude prejednaný v polovici mája a začne sa s prípravami na obstaranie
doplnku č. 1 územného plánu podľa požiadaviek.
Michal Vráb, starosta obce

UPOZORNENIE
Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva každého
vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečil základnú starostlivosť o
poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje §3 zákona. Konkrétne každý vlastník, nájomca a
správca poľnohospodárskej pôdy je povinný:
•.Vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych
vlastností poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou
•.Predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch
•.Zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická
stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí
•.Usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri
Ten, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku, alebo
nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, prípadne nesplní
povinnosť uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy dopustí sa priestupku (fyzická
osoba) alebo správneho deliktu (právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ) podľa § 25 a
§ 26 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších
predpisov.
V roku 2016 budú kontroly zabezpečenia starostlivosti o poľnohospodársku pôdu vykonávané
podľa vypracovaného harmonogramu v jarných a letných mesiacoch. V zmysle právnych
predpisov budú za porušovanie § 3 zákona vyvodzované dôsledky.
Michal Vráb, starosta obce
PODKONICKÝ Spravodaj
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CHOD OBECNÉHO ÚRADU
ZO ŽIVOTA OBECNÉHO ÚRADU - APRÍL 2016
Za mesiac apríl sme vybavili spolu 130 stránok. Finišovali sme so spracovaním účtovných
výkazov do RISSAM-u za 1Q. 2016. Ako každý mesiac, vypracovali sme množstvo výkazov pre
Okresný úrad, štatistický úrad, Úrad civilnej obrany a ďalšie úrady, ktoré na nás ako obec prenášajú
stále viac kompetencií. Absolvovali sme 3 školenia - na odpadové hospodárstvo, školenie v
štátnom archíve a odbornú prípravu krízových štábov v obcí.
Demontovali sme staré mapy na námestí a pri dolnej zastávke. Dočasne sme ich vymenili za
nové cyklomapy. Obe spomínané tabule chceme osadiť väčšími pútačmi, aby sa návštevníci v
našej dedine lepšie orientovali. Začiatkom mesiaca sme odstránili stromy pri starom cintoríne.
Plánujeme ich zoštiepkovať a sanovať. Vytvoríme tam novú alej s novými stromami.
Apríl začal teplými dňami, takže sme začali kosiť. Už štandardne kosíme od spodu-hore. Takže
od pálenice cez stred dediny až k cintorínom spolu so školou. Za celý apríl sme zozbierali
elektroodpad a zlikvidovali. Vďaka firme Biotika a.s. sme vyviezli 6 kontajnerov plných rôzneho
odpadu. Začali sme s pravidelnou údržbou po zime v sklade štiepky. Opravili sme násypový múr,
ktorý po rokoch používania vykazoval známky poškodenia.
V našom obecnom kolektíve od mája vítame novú posilu - Zoroslava Barlu. Náš pracovný tím sa
tak na 9 mesiacov posilní o ďalšieho občana z Podkoníc. Sme radi, že môžeme pomôcť na jednej
strane vám, a na strane druhej sa tešíme za každú novú posilu, na nové pohľady a skúsenosti, ktoré
nám pomôžu napredovať.
Ak ste stratili zamestnanie (ste mladí alebo starší) a chcete u nás pracovať, veľmi radi vás
privítame. Projekty Ústredia sociálnych vecí práce a rodiny nám umožňujú vytvoriť pracovné
miesto pre každého, kto prejaví záujem, 95 % mzdy pokryjeme v rámci európskeho projektu.
kolektív obecného úradu

MIKROREGIÓN A OBCE OKOLO NÁS
VÝJAZDOVÉ STRETNUTIE KOLEKTÍVOV ÚRADOV CELÉHO MIKROREGIÓNU
Koncom apríla sa uskutočnilo výjazdové stretnutie kolektívov úradov celého mikroregiónu.
Dvojdňové stretnutie prinieslo výmenu skúseností, problémov a poznatkov, s ktorými sa stretávajú
ako zamestnanci, tak aj jednotliví starostovia obcí.
Starostovia sa dohodli na spoločnom organizovaní Dňa detí pod názvom Hurá MDD, ktoré sa
bude konať v Selciach na Fuggerovom dvore dňa 28. mája 2016.
Prekvapivou bola informácia starostu obce Priechod, ktorému sa úspešne darí dokončovať
štvrtú fázu doplnku územné plánu. V obci je naplánovaná ďalšia výstavba rodinných domov. V
Priechode môže pribudnúť až 50 nových rodinných domov (momentálne má Priechod o 50
obyvateľov viac ako Podkonice).
Starostovia sa dohodli na potrebe tvorby novej tlačenej brožúry o Mikroregióne, kde sa budú
prezentovať jednotlivé obce. Brožúra bude vydaná v spolupráci s firmou CBS.
Michal Vráb, starosta obce
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MIKROREGIÓN A OBCE OKOLO NÁS
UZNESENIE
zo snemu Banskobystrického regionálneho združenia konaného dňa 16.3.2016 v Badíne
Snem Banskobystrického regionálneho združenia
A) Berie na vedomie:
1) Správu o činnosti Banskobystrického regionálneho združenia za rok 2015
2) Diskusné príspevky
B) Schvaľuje
1).Program rokovania snemu Banskobystrického regionálneho združenia.
2).Návrhovú komisiu v zložení: p. Pavel Hric (starosta Badín), Ján Škamla (starosta
Sebedín - Bečov), Marián Píši (starosta obce Lučatín)
3).Zapisovateľku pani Miroslavu Lamperovú
4).Overovateľov v zložení: p. Marián Spišiak (starosta obce Riečka), Ondrej Snopko,
(starosta obce Hiadeľ)
5).Správu revíznej komisie za rok 2015
6).Členský príspevok na rok 2016, pre obce 0,20,- Eur (obyvateľ/rok), pre mesto
B. Bystrica paušálny príspevok vo výške 2 650.- EUR.
7).Rozpočet na rok 2016
8).Schvaľuje delegátov celoslovenského snemu, Ing. Marián Spišiak, Viera Krakovská,
MUDr. Ján Nosko, Ján Beňo (starosta Poniky), Ľubomír Longauer (starosta Vlkanová),
Pavol Hric (starosta Badín), Miroslav Ostrihoň (starosta Hronsek), Ondrej Snopko
(starosta Hiadeľ), Pavol Svetlík (starosta Medzibrod), Ivan Kováč (starosta Povrazník) a
Michal Vráb (starosta Podkonice)
9).Schvaľuje odmenu pre ekonómku združenia vo výške 500.- EUR
10).Prerokovanie pracovných problémov s Okresným úradom, odborom katastra B.B.
11).Preplatenie vložného a ubytovania pre delegátov na 27.celoslovenský snem ZMOS
C) Žiada ZMOS
1) O urýchlené legislatívne riešenie nevysporiadaných pozemkov pod verejnými stavbami
ako napr. školy, verejné priestranstvá, miestne komunikácie a pod., hlavne stavby, ktoré
sú vo vlastníctve štátu alebo Slovenského pozemkového fondu.
2) O zadefinovanie kompetentnými orgánmi ako je ministerstvo vnútra a prokuratúra, kedy
je starosta, starostka, primátorka a primátor verejným činiteľom.
Návrhová komisia : Pavel Hric, starosta obce Badín
Ján Škamla, starosta Sebedín-Bečov
Marián Píši starosta Lučatín
POZVÁNKA NA PODUJATIA V MIKROREGIÓNE (MÁJ - JÚN 2016)
14. máj (sobota)
22. máj (nedeľa)
28. máj (sobota)
11. jún (sobota)
25. jún (sobota)
25. jún (sobota)

- Turičný jarmok - XVI. ročník (Slovenská Ľupča)
- ADRIM Nemčiansky beh na 10 km - Deň obce (Nemce)
- HURÁ MDD - Deň detí Mikroregiónu (Selce - Fuggerov dvor)
- Kutliarsky deň - XI. ročník (Selce)
- Futbalový turnaj - IN MEMORIAM V. Chabana (Baláže)
- Lučatínska 11 - Beh Lučatín - Slovenská Ľupča a späť (Lučatín)
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
AKÝ BOL APRÍL V ŠKOLE
Tento mesiac bol v našej škole plný aktivít. Hneď na začiatku
mesiaca 4. 4. našu školu navštívila pani Mezovská, ktorá si pre
nás pripravila krátku prednášku o rodine, aj s praktickými
úlohami, ktoré sa našim deťom veľmi páčili. Vysvetlila, akú úlohu
zohrávajú rodičia v našom živote, aká je rola matky a otca a v
neposlednom rade, aká je rodina pre nás dôležitá. Nakoniec si
žiaci vyrobili svoje rodinky z plastelíny, ktoré si mohli odniesť
domov.
V mesiaci apríl (13. 4.) k nám zavítal aj kúzelník – Jaroslav
Habala, ktorý nám predviedol množstvo kúziel a trikov, naučil nás
zopár vtipov a precvičil deti v pozornosti. Nechýbal ani smiech,
zábava a dobrá nálada. Vďaka kúzelníkovi sme tak zažili kúzelné
predpoludnie.
15. 4. sme s odhodlaním a v pozitívnej nálade odchádzali so
školákmi na krajskú súťažnú prehliadku detskej dramatickej
tvorivosti „Rozprávkové javisko“ v Žiari nad Hronom. Tu sme
sa predstavili s divadielkom „(Takmer) Ideálna učiteľka“, ktorú
sme nacvičili pod vedením Mgr. Lucie Petríkovej. Postup na krajské kolo si decká vybojovali na
regionálnej prehliadke „My sme malí divadelníci“ v Slovenskej Ľupči. Konkurencia bola obrovská a
naši žiaci boli najmladšími súťažiacimi tejto prehliadky. Malí divadelníci síce ďalší postup na
celoslovenské kolo nevybojovali, ale získali obrovský potlesk, prvé skúsenosti, ako to na
divadelných doskách chodí a v neposlednom rade radosť z dobre vykonanej práce. Slová poroty
boli potešujúce, naše predstavenie označili za „najrozkošnejšie“ predstavenie tejto dvojdňovej
prehliadky. Mgr. Lucia Petríková bola ocenená diplomom za tvorivú prácu s deťmi.
Krásny výlet dopĺňalo slnečné počasie. Sme radi, že nás do Žiaru išiel podporiť aj náš „fun klub“
a to mamičky: Mirka Barlová, Katka Fodorová, Katka Budajová, staré mamy: pani Hlinková, pani
Kostúrová a mladé divadelné nadšenkyne Ivonka Petríková a Karolínka Rochovská. Opäť
ďakujeme nášmu divadelnému organizačnému tímu v zložení Mgr. Lucia Petríková, Mgr. Linda
Mesíková a Mgr. Ivo Petrík.
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
O šikovné deti v Podkoniciach nie je núdza. Naši škôlkaripredškoláci sa zúčastnili 20. 4. na recitačno- speváckej
súťaži pod názvom „Malé talenty“, ktorá sa konala v
Slovenskej Ľupči. Pod vedením p. učiteliek Aleny Turčanovej a
Mgr. Lindy Mesíkovej si naši škôlkari nacvičili jednu báseň a
jednu pieseň. V recitácií našu škôlku reprezentoval Samko
Slobodník, ktorý získal 3. miesto s básničkou „Usilovný Gusto“ a v
speváckom kole svojím krásnym spevom spolu s hudobným
doprovodom roztlieskala publikum Laurika Barlová.
V Slovenskej Ľupči, tak ako to už býva posledné roky, Základná umelecká škola v spolupráci
s obcou organizuje nesúťažnú divadelnú prehliadku s názvom „Divadlo a my“, ktorej cieľom
je zahrať si, nie vyhrať. Na prehliadke 28. 4. sme sa ukázali rovno s dvoma divadielkami.
Predškoláci pod vedením Mgr. Lucie Petríkovej a Marty Gregorovej nacvičili divadielko s názvom
„Svrček a mravce“, spracovanej podľa bájky J. de la Fantaina a žiaci ZŠ na prehliadke vystúpili s
divadlom „(Takmer) Ideálna učiteľka“ pod vedením Mgr. Lucie Petríkovej. Okrem vlastných
vystúpení sme si pozreli aj prácu iných divadiel. Vo výtvarných dielňach si deti mohli vyrobiť rôzne
zaujímavé kreatívne drobnosti na pamiatku.
V divadelnom duchu sme na druhý deň v piatok 29. 4. s predškolákmi pokračovali a zúčastnili
sme sa celoslovenskej prehliadky dramatickej tvorivosti detí predškolského veku v
Bánovciach nad Bebravou pod názvom „Bábkulienka“.
Náš výlet začal v skorých ranných hodinách, z Podkoníc sme vyrážali pár minút po šiestej
hodine. Po príchode do Bánoviec sme sa usadili v sále a súťaž mohla začať.
Našu školu a zároveň obec sme reprezentovali s divadielkom „Svrček a mravce“ pod vedením
Mgr. Lucie Petríkovej a Marty Gregorovej.
Deti mohli na veľkom pódiu ukázať svoj talent, schopnosti a tiež inšpirovať sa inými
predškolákmi. My pedagógovia, sme sa zas mohli inšpirovať prácou iných učiteliek. Slová poroty,
že robíme záslužnú činnosť boli potešujúce, tak veríme, že deti na spoločné zážitky pri tvorbe
divadla a hraní na veľkom pódiu budú radi spomínať.
Ako odmenu za svoju snahu deti dostali balíček pozorností pre potešenie, spoločný diplom a
darčekový kôš s hračkami, ktorý bude milou spomienkou na súťaž. Na rebríček najlepších sme
nevystúpili, ale úspechom bola samotná účasť. K tomu výborné jedlo v krásnej reštaurácii a
rozprávka v kine. Deti boli nadšené z nového prostredia a odchádzali obohatené o zaujímavé
zážitky.
Ďakujeme mamičkám, ktoré sa podieľali na tvorbe kostýmov a tiež p. Márii Čemanovej za ušitie
tylových sukničiek. Ďakujeme aj Maťke Barlovej a Janke Zelenej, ktoré sa celodennej divadelnej
akcie zúčastnili s nami a pomáhali nám.
Z prehliadky sme si u organizátorov objednali aj DVD a tiež CD s fotkami, tak si našu prácu, aj
prácu ostatných divadiel budeme môcť pozrieť znova.
PLÁNUJEME NA MÁJ 2016
17. 5. (utorok) - Divadelný večer - predstavenie našich školákov a škôlkarov pre verejnosť v
kultúrnom dome v Podkoniciach o 17.00 hod.
26.5. (štvrtok) - Naši predškoláci sa so svojim divadielkom „Svrček a mravce“ predstavia na
divadelnej súťaži Detské Chalupkovo Brezno.
Kolektív ZŠ s MŠ
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
1. ROČNÍK ŠPORTOVÝCH HIER V PODKONICIACH
Srdečne vás pozývame na športové hry, ktoré sa budú konať v nedeľu 22. mája 2016 o 14.00
hodine v areáli našej základnej školy.
Bude sa súťažiť na vopred pripravenej dráhe
v šiestich kategóriách:
1. kategória: chlapci, ktorí navštevujú materskú školu
2. kategória: dievčatá, ktoré navštevujú materskú školu
3. kategória: žiaci prvého a druhého ročníka ZŠ
4. kategória: žiačky prvého a druhého ročníka ZŠ
(vítané sú aj deti,ktoré nenavštevujú
našu ZŠ s MŠ v Podkoniciach)
5. kategóriu: seniorky nad 50 rokov (vrátane)
6. kategóriu: seniori nad 50 rokov (vrátane)
Prvý traja športovci v každej kategórii budú ocenení.
O zábavu a občerstvenie je postarané. Tešíme sa na bohatú športovú účasť.
Peter Polóny

Archívne zábery z roku 1988

URBÁR
VYPLÁCANIE DIVIDEND PODIELNIKOM
Urbárske pozemkové spoločenstvo v Podkoniciach a Pasienkové
pozemkové spoločenstvo v Podkoniciach oznamuje svojim členom, že
výplata dividend sa uskutoční v týchto troch termínoch:
• piatok - 13. máj 2016
• sobota - 14. máj 2016
• piatok - 20. máj 2016
Vyplácanie podielov bude prebiehať v kancelárii pozemkových spoločenstiev (budova
Obecného úradu Podkonice) v čase od 18:00 do 19:00 hodiny.
Dušan Koctúr
PODKONICKÝ Spravodaj
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VAŠE PRÍSPEVKY

SIEDMY KRÁT PRE ČISTEJŠIE PODKONICE
Občianske združenie COB - deti dosky, nezávislí
snowboardisti už siedmy krát zorganizovali zber
odpadkov. Hoci ráno to vypadalo, že sa akcia zruší
(o deviatej sme boli iba traja), v podkonickom čase
(polhodina po termíne) sme už boli 9 nastúpení a
pripravení do akcie.
Tento rok sme zopakovali rozdelenie podľa
systému na všetky smery po dvaja. Príroda nám nič
nedarovala, a to čo sme našli po nás ľuďoch bolo
prekvapujúce. Ako každý rok sa jednalo o ozajstné skvosty. Kopec igelitov, ale aj vyhodenú rúru či
stavebné vedrá so zaschnutou farbou. Už asi samozrejmosťou sú pneumatiky.
Prekvapivý bol smer Baláže, kde sme toho našli najviac. Spoľahlivo sme sa však pozreli aj na
smer Slovenská Ľupča, kde prebiehal výrub stromov pod záštitou cestárov. Prácu upratania
okrajov cesty mali na starosti motorkári - Peťo Ulbrik a Miloš Kostúr.
Moštenickú stranu mali pod palcom už tradične Hošalovci. Tam bol dobrý úlovok hlava z kravy.
Možno niekto nechcel volať kafilérku alebo vykopať jamu, aby ju dostatočne pochoval.
Veľké ďakujem patrí šikovným Podkoničanom, ktorý prišli a bez nich by sme nedokázali
vyzbierať tento neporiadok. Ďakujeme: Ľuboš Hošala, Martin Hošala, Jaro Chaban ml., Milan Vráb,
Biba Gregorčoková, Peter Očenáš, Erik Turčan, Miloš Kostúr, Ivana Búdová, Dominik Valent, Peter
Ulbrik - Autodoľava a obci Podkonice za finančný príspevok. Bez vás by sme to nedokázali.
Nerozumiem tomu, že pokiaľ obec dokáže zlikvidovať všetky druhy odpadu, aj tak sme tak
ľahostajní, a vyhodíme čokoľvek, čo nepotrebujeme - kdekoľvek to ide.
Martin Burian

Pleše
Gálová
Moštenica

Baláže
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rok 2015
7 vriec
1 televízor
10 vriec

2014
11 x vrece
4 x pneu

9 pneumatík
2 matrace
množstvo skla
1 vrece
2 vrecia
1 vrece
nečistilo sa
čistá
3 vrecia
5 pneumatík
5 vriec
6 vriec
5 vriec
2 pneumatiky 10 pneumatík železný odpad
1 lebka z kravy
1 linoleum
10 vriec
8 vriec
13 vriec
4 stavebné vedrá 1 sedačka
9 pneumatík
1 detská vanička 1 pneumatika
1 plastová rúra
1 hlinená rúra
1 kábel

2013
24 vriec
9 pneumatík

2009
50 vriec
7 autobatérií
8 pneumatík

10 vriec

13 vriec

Smer nebol čistený

Priechod

rok 2016
9 vriec
5 pneumatík
3 plechy
3 vrecia
1 hrniec

Smer nebol čistený

Lokalita
Slov. Ľupča

PODKONICKÝ Spravodaj

SPOLOCENSKÁ KRONIKA
UZAVRELI
MANŽELSTVO

Zuzana Bobáková & Filip Vajda - 23.4.2016 - Podkonice

50 rokov

65 rokov

80 rokov

Ján Gregorčok (č.d. 137)

Jozef Mrva (č.d. 276)

Anna Kukučková (č.d. 80)

55 rokov

70 rokov

85 rokov

Alena Očenášová (č.d. 340)

Martin Vráb (č.d. 262)

Júlia Turčanová (č.d. 211)

FARSKÉ OZNAMY



INZERCIA

HARMONOGRAM SV. OMŠÍ POČAS TÝŽDŇA

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

18.00 hod.
18.00 hod.
18.00 hod.
18.00 hod.
18.00 hod.
7.30 hod.
9.00 hod.

Aktuálne farské oznamy nájdete vždy na
nástenkách v kostole a na internetovej stránke
www.NasePodkonice.sk.
V prípade potreby môžete kontaktovať farský
úrad telefonicky na číslach 048 / 41 968 96 a
0908. 477.415 alebo elektronicky na
miro.erko@pobox.sk.
Miroslav Spišiak
správca farnosti



INZERCIA

Ponúkame kosenie trávy, čistenie pozemkov a záhradnícke práce.
mobil: 0949 293 442 , email: kontakt@kosime.sk

PODKONICKÝ Spravodaj
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