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DOBRÝ DEŇ, VÁŽENÍ OBČANIA,
vonku sa preháňa jedna búrka za druhou a potom
príde krásne slnečné počasie. Slniečko svieti pre nás
všetkých bez rozdielu. Napriek tomu, že každý sme
rozdielny, zdieľame jeden priestor, jednu komunitu,
jeden kataster, jednu obec, v ktorej žijeme spoločne.
Za to, v akom je stave, vďačíme s veľkou úctou našim
rodičom, starým rodičom a našim predkom.
Vo svojom príhovore sa chcem dotknúť aj
problematiky zamyslenia sa, čo bude s našou obcou o rok, o päť či desať rokov. Dnes je priemerný
vek obyvateľa našej obce 42 rokov. V obci nemáme pomaly miesto, kde postaviť rodinný dom. Ak
sa to niekomu podarí, nestretáva sa to s pochopením a podporou. Cítim nevôľu s novou výstavbou.
Mnohí z vás mi dali svoj hlas, aby sa nám spoločne podarilo dedinu posunúť ďalej. Snažíme sa
spoločne. Volám však aj vás ostatných. Chceme mať z našej obce víkendovú (chalupársku) obec?
Alebo chceme mať prosperujúcu obec plnú nového života, štebotu malých detí, turistov
prechádzajúcich sa po obci, ktorá im má čo ponúknuť? Obec, ktorá môže prosperovať z
cestovného ruchu. Obec, kde si môžeme kúpiť mäso z domáceho chovu od gazdu z dvora,
slivovicu z miestnej pálenice a syr zo salaša. Obec, ktorá má výbornú základnú i materskú školu,
obec so zrekonštruovaným námestím, novou cestou a novými štvrťami.
Takéto Podkonice chcem ja, chcete ich aj vy, ostatní?
Mám pocit, že v dnešnej dobe, ktorá sa mení veľmi rýchlo, nie sme súdržní, ako by bolo treba.
Prajem nám všetkým, aby sme prijali viac vzájomnej pokory. Aby sme sa tešili z miesta, kde žijeme,
a s kým tu žijeme.
Prajem vám príjemné čítanie.

Michal Vráb
starosta obce
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NOVINKY V OBCI
ČO PRINIESOL MÁJ 2016
• Kolektív obecného úradu obnovil po dlhých dvoch dekádach „Privítanie novonarodených
podkoničanov“. Túto aktivitu sme spojili so sviatkom Dňa matiek, kde naša základná škola opäť
predviedla skvelý výkon. A že to bol naozaj mimoriadne nádherný čas, hovoria aj slzy dojatia na
tvárach našich mám i starých mám.
• Naša základná škola s materskou školou, ktorá pred tromi rokmi stála pred otázkou
zavrieť/nezavrieť, zbiera jedno ocenenie za druhým. Tento mesiac získali škôlkari so svojím
vystúpením Svrček a mravce na Detskom Chalupkovom Brezne CENU PRIMÁTORA MESTA.
Gratulujem im.
• Do Národnej rady SR sa dostal novelizovaný zákon o malotriedkach (v čase uzávierky ešte
nie je isté či bude schválený). Ak áno, od nového školského roka by sa zrušili likvidačné limity pre
školu, ako je naša. V praxi by to znamenalo, že ak budeme mať aj slabší ročník (10 a menej detí v
triede), na každé dieťa dostaneme dotáciu na podielových daniach. Som rád, že si naši
zákonodarcovia uvedomili, akú rolu hrajú obce a malé školy v spoločnosti.
• Podali sme ďalší projekt na likvidáciu čiernej skládky „za Močilá“. O jej likvidáciu sa
dlhodobo usilujeme. Skládka o veľkosti 50x25 metrov obsahuje v sebe odpad rôzneho charakteru
(plasty, staré chladničky a pod.). Jej vývoz a likvidácia podľa cenovej kalkulácie firmy vyvážajúcej
odpad by stála 200 tisíc eur. A preto sme podali projekt cez Nadáciu Slovenskej sporiteľne vo výške
10 tisíc eur. Je to projekt malý rozsahom, ale podaný s o to väčším úsilím. Veľké úlohy začínajú vždy
prvým (malým) krokom.

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
ZAPLAVENÁ CESTA
V piatok 13. mája nám nočná búrka zaplavila cestu „na Záklučí“. Na ceste
sa nachádzalo veľké množstvo konárov po výrube, ale aj zeminy z
neďalekého poľa a štrku z cesty vedúcej „na Zákluč“. Cestu sme vyčistili
vďaka hasičskej technike s našimi hasičmi. Na regionálnu správu ciest sme
poslali ihneď žiadosť o prečistenie rigola, aby sa situácia v budúcnosti
neopakovala. Ďakujem členom zboru za rýchlu akciu.
ETERNIT
Mnohí z nás v dedine majú ešte na strechách starú eternitovú krytinu. Po
viacerých upozorneniach občanov si na vás dovoľujeme apelovať, aby ste
nepodceňovali nebezpečenstvo likvidácie eternitových striech. Eternit
obsahuje azbest. Pri jeho zhadzovaní zo strechy už vzniká prach, ktorý sa
vďaka vetru rozširuje na okolité domy či verejné priestranstvá, dedinu.
Žijeme spolu v jednom priestore. Buďme k sebe ohľaduplnejší. V konečnom
dôsledku likvidácia musí prebehnúť v zmysle platných noriem a legislatívy
Slovenskej republiky.
PODKONICKÝ Spravodaj
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REKONŠTRUKCIA HLAVNEJ CESTY
Po dlhom roku a pol snaženia, vybavovania a pretláčania sa podarilo na 30-tom rokovaní
Banskobystrického samosprávneho kraja presadiť do rokovania opravu cesty Podkonice III/2425 intravilán. Jedná sa o pokládku nového asfaltového koberca v hrúbke 5 cm od kaplnky po hornú
zastávku. Celú cestu bude financovať Banskobystrická regionálna správa ciest.
Obec Podkonice bude rekonštruovať chodník v celej dĺžke. Chodník sa upraví zámkovou
dlažbou aby v prípade potreby bolo možné otvoriť a zatvoriť chodník.
Od strednej zastávky po hornú zastávku bude Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
vymieňať vodovodné prípojky, pretože v tejto časti sú olovené rúry. Od strednej zastávky nie je
nutné vymieňať, pretože vodovodné prípojky sú už plastové.
Obec predpokladá, že sa v celej dĺžke pripraví chránička optického kábla, ktorá v budúcnosti
bude slúžiť pre vysokorýchlostný internet pre občanov našej obce.
NOVÉ KONTAJNERY
Vďaka pomoci šikovného občana Podkoníc kúpila naša obec kontajner a druhý sme dostali na
dočasné používanie. Prvý je zložený momentálne pri dolnej zastávke. Druhý je zložený pri
trafostanici pred p. Františkom Jamrichom. Obidva kontajneri slúžia na ukladanie biodopadu.
Poprosím vás, aby ste do kontajnerov nevyhadzovali stavebný odpad, sklo, plasty. Kontajner
slúži na likvidáciu biodpadu teda trávy, ovocia, odrezkov a materiálu ktorý prirodzene v
prírode zhnije.
Občanom tak prinášame ďalšiu možnosť likvidácie odpadu tak, aby odpad nemuseli nosiť
ďaleko od svojich domov. Chceme mať krásne a čisté Podkonice.
INFORMÁCIA O ODSTÁVKE ELEKTRICKEJ ENERGIE
Obecný úrad na základe písomného upozornenia od SSE –
Distribúcia vám oznamuje, že v utorok 14.6.2016 od 07:00 do 16:00
hodiny bude v našej obci vypnutá elektrická energia z dôvodu
plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti
Stredoslovenská energetika - Distribúcia. Ďalšia odstávka bude
následne v utorok 28.6.2016 od 07:00 do 16:00 hodiny.
V zmysle paragrafu 31, odsek 1, písm. e), bod 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, odberateľom nevzniká nárok na náhradu
škody, ktorá bola spôsobená prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na
zariadeniach distribučnej sústavy.
NOVÝ AUTOBUS
Vďaka našim aktívnym a profesionálnym šoférom p. Dušanovi Potkanovi a p. Martinovi
Turčanovi sa môžete z/do našej krásnej obce odviezť novým linkovým autobusom. Pre nový
autobus sme dali nastriekať aj nový parkovací pruh. Páni, prajeme vám veľa šťastných kilometrov
bez nehody.
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ROKOVANIE ZMOS
V polovici mája sa v Bratislave konal 27. snem Združenia miest a obcí
Slovenska.
Zúčastnil som sa ho aj ja, ako delegát zvolený za Mikroregión obcí pod
Pánskym dielom. Počas dvoch dní na sneme vystúpili najvyšší
predstavitelia Slovenskej republiky i mnohí z kolegov starostov. Vystúpil aj
pán premiér Róbert Fico a potvrdil, že obce budú dostávať dane z príjmov
fyzických osôb vo výške 70 %, ako tomu bolo v roku 2010. To je veľmi dobrá
správa pre nás z menších obcí.
Na rokovaní ZMOS-u bolo veľmi diskutovanou témou postavenie starostu a obecného
zastupiteľstva. Kolegovia poukázali na mnoho precedensov, kedy je starosta iba prísediaci na
rokovaní obecného zastupiteľstva. Starosta je výkonná zložka obce a štatutár. Nemá však
rozhodovacie právo pri rokovaní obecného zastupiteľstva. ZMOS volá po zmene zákona o
obecnom zriadení, kde by sa malo hovoriť aj o možnostiach odvolať poslanca/ov.
Padol návrh aj na prehodnotenie posielania výšky daní z pridanej hodnoty. Momentálne obciam
dáva daňový úrad 70 % vybranej zložky z daní FO. V Čechách je to pre porovnanie až 80 %. Zvyšné
percentá idú do krajského rozpočtu.
ZMOS sa nevyhol ani téme odmeňovania starostov obcí. Starosta je štatutár a dostáva svoju
odmenu vymedzenú presne v zákone. Avšak v prípade, že dosiahne úspech, nedostáva žiadne
odmeny. Na ZMOS-e sa preberala otázka nastavenia cieľov a hodnotenia práce starostu, podľa
čoho by mal byť aj odmeňovaný, napríklad podľa tzv. KPI (key-performance-indicators) - kľúčových
ukazovateľov výkonnosti využívanej v komerčnej praxi.
Jedným z bodov bola aj kritika prideľovania dotácií, či už z ministerstiev alebo z fondov EU
alebo iných. Na sneme zaznievalo, že prax veľmi dobre ukazuje, ako sa rozdeľujú dotácie a stávajú
sa predmetom veľkej korupcie, ktorá vykazuje len veľmi mizivé percento objasnenosti. V praxi tak
niektoré dediny nemajú vôbec šancu reálne získať dotáciu na podporu svojho rozvoja.
Michal Vráb, starosta obce
PRIORITY ZDRUŽENIA MIEST A OBCÍ SLOVENSKA PO 27. SNEME ZMOS
I. V oblasti financovania a majetku
1. Presadzovať zavádzanie takých finančných nástrojov pre samosprávy, ktorými sa bude
zvyšovať miera ich samofinancovania meraná pomerom vlastných príjmov vrátane bežných
transferov k bežným výdavkom.
2. Presadzovať dodržovanie princípov fiškálnej decentralizácie a posilňovania vlastných
príjmov miest a obcí vo vzťahu k rozsahu vykonávaných kompetencií vrátane opatrení, ktoré
zabezpečia účinný a efektívny výkon činností samosprávy v rámci preneseného výkonu štátnej
správy, a to najmä v oblasti financovania, informačných tokov, modernizácie rozvoja samosprávy
podporou rozvoja digitalizácie a eGovernmentu, ako aj vzdelávania.
3. ZMOS považuje miestne dane a poplatky za jeden z rozhodujúcich finančných nástrojov na
autonómne riadenie miest a obcí. Posilniť systém nastavenia, vymožiteľnosti a prípadnej úpravy
miestnych poplatkov ako nástroja autonómneho riadenia miest a obcí.
4. Presadzovať také zmeny vo financovaní záujmového vzdelávania a záujmových aktivít v
školstve, ktorými by sa zabránilo účelovým presunom finančných prostriedkov medzi mestami a
obcami. Súčasne žiadame presadzovať zavádzanie kvalitatívnych prvkov do systému
normatívneho financovania.
PODKONICKÝ Spravodaj
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5. Presadzovať rozšírenie systému povinného financovania ošetrovateľských a
zdravotníckych úkonov a pre sociálne zariadenia.
6. Presadzovať vypracovanie ďalšieho postupu výstavby líniových stavieb v mestách a
obciach s dôrazom na rozostavané stavby kanalizačných a vodárenských sústav v obciach do
2000 obyvateľov a vodovodov vrátane komplexného spôsobu ich financovania nielen z fondov EÚ,
ale aj zo štátneho rozpočtu.
7. Iniciovať zriadenie Fondu dopravnej infraštruktúry pri Ministerstve dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR, z ktorého by boli financované rekonštrukcie miestnych komunikácií v
obciach.
II. V oblasti legislatívy
8. Podporovať prijatie komplexnej a systémovej novely zákona o sociálnych službách s
dôrazom na taký spôsob rozdelenia výkonu kompetencií, ktorý bude v podmienkach miest a obcí
dlhodobo udržateľný a finančne vykonateľný, a zmeny podmienok nastavenia sociálnoprávnej
kurately v prospech miest a obcí.
9. Presadzovať, aby bolo zachované súčasné rozdelenie pôsobností v regionálnom školstve,
prípadne len také legislatívne návrhy v oblasti školstva, ktorými nedôjde k zmenám
princípov decentralizácie verejnej správy a súčasného rozdelenia kompetencií bez
predchádzajúceho súhlasu ZMOS.
10. Zvýšeniu objemu finančných prostriedkov do regionálneho školstva by mali predchádzať
zmeny v počte a štruktúre najmä stredných a vysokých škôl s dôrazom na potreby trhu práce.
Prípadná optimalizácia siete základných škôl a školských zariadení by mala posilniť aj postavenie a
rozhodovanie zriaďovateľov o nastavení školského systému na svojom území.
11. Po vyhodnotení aplikačnej praxe zákona o odpadoch prijať také opatrenia, ktoré budú
podporovať vykonateľnosť zákona a zvyšovať mieru separácie, ochranu a tvorbu životného
prostredia.
12. Presadzovať také legislatívne zmeny, ktoré zabezpečia bezplatné prevedenie pozemkov
Slovenskej republiky na mestá a obce pod neusporiadanými stavbami, pod poľnými cestami a
formálne evidovanými vodnými plochami, ako aj prevedenie pozemkov neznámych alebo
neidentifikovateľných vlastníkov do správy obcí.
13. Presadzovať také legislatívne zmeny, ktoré umožnia mestám a obciam sa záväzne
vyjadrovať a regulovať prieskumy ich katastrálnych území pre účely ťažby nerastného bohatstva.
III. V oblasti eurofondov a verejného obstarávania
14. Podporovať a presadzovať posilnenie postavenia Úradu pre verejné obstarávanie v
procese obstarávania pri implementácii projektov financovaných z fondov EÚ s cieľom
minimalizovať objem korekcií.
15. Presadzovať ďalšie zjednodušovanie procesov verejného obstarávania, zvýšením limitov
a zavedením sociálnych aspektov verejného obstarávania podporovať rozvoj miestnej ekonomiky.
16. Vypracovať návrhy a s príslušnými orgánmi prerokovať a presadzovať opatrenia na
zjednodušenie čerpania eurofondov, uplatnenie pravidla „jedenkrát a dosť“ a zabránenie
zbytočným duplicitám predkladaných dokumentov.
17. Presadzovať návrhy ZMOS na zjednodušenie zmluvných vzťahov v rámci implementácie
Európskeho štrukturálneho a investičného fondu (EŠIF).
V Bratislave 19. mája 2016
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INFORMÁCIA K MULTIFUNKČNÉMU IHRISKU
Vzhľadom k rôznym dezinformáciám, ktoré sa hovoria o projekte multifunkčné ihrisko sme sa
rozhodli urobiť sumár prác a objasniť skutočnosti.
Projekt multifunkčného ihriska zadal 21.1.2014 pán starosta Ing. Michal Kukučka firme
Envirotrend, s.r.o., s ktorou uzatvoril sprostredkovateľskú zmluvu vo výške 600 eur, ktoré boli
vyplatené 5.2.2014 a 7.3.2014. V ten istý deň (21.1.2014) uzatvoril druhú zmluvu o vyhotovení
projektovej dokumentácie s názvom Podkonice - multifunkčné ihrisko s firmou Ekolines IPC s.r.o.
vo výške 2.000 eur. Za spracovanie mapových podkladov sa zaplatilo 700 eur. Obe aktivity vykonal
bez vedomia obecného zastupiteľstva. Nie je o tom vedený žiadny záznam - uznesenie obecného
zastupiteľstva. Pri odovzdávaní funkcie starostu sme spomínanú projektovú dokumentáciu
nedostali a ani samotný obecný úrad tento projekt k ihrisku nemá.
Projekt multifunkčného ihriska zadal novozvolený starosta Ing. Michal Vráb pani Ing. arch.
Zuzane Pajerchinovej - Ištokovej vo výške 990 eur. Projekt bol pripravený pre výzvu z Úradu vlády
Slovenskej republiky a bol podaný v máji 2015. Nebol schválený.
V novembri 2015 vyšla nová výzva z Európskych spoločenstiev, Program rozvoja vidieka
(podopatrenie 7.4), do ktorej sme podali projekt s názvom Vytvorenie podmienok pre aktívne
trávenie voľného času v Podkoniciach. Projekt v hodnote 108-tisíc eur obsahuje aj detské
ihrisko, ihrisko pre dorast a posilňovacie stroje. Projekt je rozsiahlejší svojim obsahom a financiami.
Multifunkčné ihrisko, ktoré je súčasťou tohto projektu je navrhované ako celoročná plocha. Pre
všetko uvedené už existuje platné stavebné povolenie.
Momentálne čakáme na pridelenie registračného čísla z Ministerstva pôdohospodárstva. Po
pridelení čísla môžeme za daný projekt i naďalej lobbovať. V prípade, že by projekt úspešný nebol,
výzva sa bude opakovať a môžeme projekt podať znovu.
Lobbing zo strany športovej časti obce však tlačí na to, aby si obec zobrala úver v hodnote 40tisíc eur. 10-tisíc eur je fixovaných z prebytku rozpočtu obce z minulého roku. 30-tisíc eur navrhuje
poslanec Ing. Mgr. Ivan Barla prerozdeliť z investičných výdavkov tohto roku. Obec Podkonice by
teda podľa tohto návrhu vynaložila spolu 80.000 eur na multifunkčné ihrisko.
Je otázne, či obec nemá byť hospodárnejšia ku peniazom, ktoré má momentálne k dispozícii.
Je potrebné znížiť energetickú náročnosť obecných budov (výmena starých okien na budove
ZŠ s MŠ, zmena vykurovania na obecnom úrade a podobne), čím by sme do budúcna ušetrili
nemalé finančné prostriedky. Tiež je potrebné opraviť miestne cestné komunikácie (cesta na
nový cintorín, Blatina a Pálenička), ktoré sú v havarijnom stave.
Michal Vráb, starosta obce

Lokalita pre multifunkčné ihrisko
PODKONICKÝ Spravodaj
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CHOD OBECNÉHO ÚRADU
ZO ŽIVOTA OBECNÉHO ÚRADU
V máji náš kolektív ostal čiastočne “ochromený”. Jedna pracovníčka je dlhodobo PN a druhá
bola 2 týždne na PN. Keďže sme začali s výberom daní a poplatkov za rok 2016, je to dosť citeľná
zmena. Celkovo sme vybavili 101 stránok s rôznymi problémami a starosťami.
Tri týždne v máji nám pomáhali praktikantky Miška Slováková a Kristína Krétiková - študentky
tretieho ročníka združenej strednej školy v Banskej Bystrici, ktoré študujú grafický dizajn. Pomohli
nám s finalizáciou a testovaním dlhodobo pripravovanej stránky našej obce. Jej oficiálne spustenie
je naplánované na polovicu júna.
Starosta obce sa zúčastnil školenia na odpadové hospodárstvo. Keďže od 1.7.2016 sa začína
platnosť nového zákona o odpadoch, ZMOS pre nás pripravil pokyny ako správne dodržiavať
pravidlá.
Od mája je náš kolektív na údržbu obce posilnený o nového pracovníka Zora Barlu. Sme radi,
že sme mohli dať priestor človekovi z obce. Keďže nám začala sezóna kosenia, potrebujeme každú
ruku. Vlani sme mali na projekte zamestnanosti 4-och ľudí, ktorí nám pomáhali. Prebiehalo kosenie
verejných priestranstiev, aby sme mali čistú a krásnu obec. Vykonávali sme však aj údržbárske
práce na obci a v škole podľa potreby.
V spolupráci s pánom Igorom Bobákom sme pripravili novú informačnú tabuľu „Na Mýtnej
skale“ smer Baláže (na „Veľkej vode“).
Do budúcna plánujeme renovovať aj ostatné informačné tabule v obci, ktoré už dožívajú. Na
túto rekonštrukciu budeme čerpať dotáciu z Oblastnej organizácie cestovného ruchu, ktorej sme
členmi.
Pre lepšie parkovanie v obci sme dali nastriekať parkovacie pruhy. Na námestí má vyhradené
miesto autobus. Toto miesto je oficiálne dohodnuté s prepravcom, kde autobus má v čase kľudu
parkovať.
Pred obecným úradom sme dali urobiť zvislé značenie. Podobne ako v meste, aj u nás
automobilových vozidiel pribúda a máme problém zaparkovať.
kolektív obecného úradu

MIKROREGIÓN A OBCE OKOLO NÁS
POZVÁNKA NA PODUJATIA V MIKROREGIÓNE (JÚN - JÚL 2016)
11. jún (sobota)
25. jún (sobota)
25. jún (sobota)
5. júl (utorok)
10. júl (nedeľa)
23. júl (sobota)
23. júl (sobota)
30. júl (sobota)

7

- Kutliarsky deň - XI. ročník (Selce)
- Futbalový turnaj - IN MEMORIAM V. Chabana (Baláže)
- Lučatínska 11 - Beh Lučatín - Slovenská Ľupča a späť (Lučatín)
- Oslavy Cyrila a Metoda + športové popoludnie (Selce)
- Futbalový turnaj o Pohár starosti obce (Priechod)
- Fizolňový deň - X. ročník (Kynceľová)
- Ukážky varenia Špaňodolinského štiarcu (Špania Dolina)
- Fa Donovaly Night run - nočný beh a rodinný víkend (Donovaly)
-jk-
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Z REDAKCNEJ RADY
ZMENY V REDAKČNEJ RADE
V redakčnej rade Podkonického spravodaja nastalo v uplynulom období pár zmien. V novembri
2015 naše rady opustil bývalý pán farár Jozef Kuneš a za jeho prínos do rôznych rubrík, či už
duchovných, či humorných mu veľmi pekne ďakujeme.
Tento mesiac odchádza aj dlhoročná členka kolektívu Janka Gregorová, ktorá však aj naďalej
bude prispievať svojimi informáciami z obecného úradu. Ďakujeme za jej prácu a postrehy pri
tvorbe Podkonického spravodaja.
Na uvoľnené miesto v redakčnej rade sme oslovili viacero ľudí a najlepšie z nich sa nám
vykryštalizoval pán farár Miroslav Spišiak, ktorého už do tejto funkcie potvrdilo aj obecné
zastupiteľstvo 8.6.2016. S jeho príhovormi sme sa už na našich stránkach stretli a veríme, že jeho
slová nás budú aj naďalej duchovne obohacovať a povzbudzovať, aby sme sa našu farnosť aj obec
snažili viesť tým správnym smerom.
Jaroslav Kostúr a kolektív redakčnej rady

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
NAŠE MÁJOVÉ ŠKOLSKÉ AKCIE A ÚSPECHY
Máj prebehol u nás v škole ako voda. Úvod mesiaca sme sa plne venovali nácviku programu ku
Dňu matiek, aby všetko dopadlo podľa našich predstáv. Deň, kedy sme našim mamičkám
predviedli náš program, nastal v utorok 10. 5. v kultúrnom dome. Úvod programu bol venovaný
uvítaniu do života našich najmenších drobcov v dedine. Po najmenších boli už školáci aj škôlkari
nastúpení a s úsmevom na tvári sa nevedeli dočkať, kedy program začne. Pre mamičky, ale aj
ostatných divákov, ktorí nezostali sedieť doma a bola ich naozaj plná sála, bolo pripravené
hudobno-pohybové pásmo v námorníckom štýle.

A ako to vyzeralo? Na pódium sa doplavili dve lode, jedna so škôlkarmi, druhá plná školákov a
slovné prekáračky medzi malkáčmi a veľkáčmi mohli začať. Plavili sme sa po viacerých krajinách,
tancovali, spievali, oslavovali a v neposlednom rade, hľadali poklad na mori. Naša plavba skončila
úspešne. Poklad sme našli. Ale nie taký z mora, ani nie zo zlata, ale taký ozajstný,
najcennejší: NAŠE MAMY. Potlesk na záver od divákov, dojatie v očiach každej mamy a slová
chvály, boli ako balzam na dušu a taktiež zadosťučinením, že všetka snaha pri príprave programu
stála za to. Deti si svoje vystúpenie na javisku patrične užili a tešili sa z neho. Na záver odniesli
kvietok a darček svojim maminám a spoločne sme si pochutili na koláčikoch.
PODKONICKÝ Spravodaj

Jún 2016

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
12. 5. sme pre naše deti pripravili prekvapenie v podobe tanečného predstavenia.
Tanečníci zo Štúdia tanca prišli ku nám priamo do školy ukázať svoje tanečné umenie, do ktorého
boli vtiahnuté aj deti. Popri profesionálnych tanečníkoch si mohli vyskúšať rôzne zaujímavé
tanečné prvky, stojky a pod. a tiež sa dozvedeli niečo o práci tanečníkov. Opäť jedno z vydarených
vystúpení, ktoré sa nám podarilo tento rok zorganizovať.
Pri našich potulkách po divadelných súťažiach ste ma mnohí z vás zastavovali na ulici a pýtali
sa, kedy budeme divadlá, s ktorými sme tento rok mali obrovské úspechy, hrať na domácej pôde, v
Podkoniciach. Želanie mnohých z vás sme samozrejme radi splnili a tak sme v utorok 17. 5.
zorganizovali „Divadelný večer“. S divadlom „Svrček a mravce“ sa predstavili naši
predškoláci a s divadlom „(takmer) Ideálna učiteľka“ naši školáci. Podľa ohlasov a potlesku,
ktorý mali naši malí divadelníci, sa divákom páčilo. Z chuti sa zasmiali na vtipných scénkach a
snahy našej práce ocenili aj dobrovoľným príspevkom. Spolu sme vyzbierali 75 €, ktoré použijeme
na zveľadenie školy alebo na kúpu rekvizít do našich ďalších divadelných inscenácií. Ďakujeme.
Ľupčiansky čitárik je súťaž v Slovenskej Ľupči, ktorá preveruje čitateľské zručnosti žiakov
prvého stupňa. Tento rok sa jej vo štvrtok 19. 5. zúčastnili z našej školy dvaja žiaci a úspešne.
Paulínka Zátrochová, ktorá súťažila v kategórii 2. ročník málotriednych škôl získala
3..miesto a Jakubko Hruška v kategórii 1. ročník málotriednych škôl získal 1. miesto. Malým
šikovným čitárikom gratulujeme a veríme, že svoje čitateľské zručnosti neprestanú ďalej rozvíjať.

Na konci mesiaca, presne 26. mája sme sa s predškolákmi vybrali opäť s divadielkom
Svrček a mravce súťažiť, tentokrát na Detské Chalupkovo Brezno, na jubilejný 10. ročník.
Konkurencia medzi divadielkami bola veľká, niektoré vystúpenia sme mali možnosť vidieť aj my.
Naši škôlkari sa veľmi snažili, podarilo sa im zahrať bez chybičky a tak sme po našom vystúpení
mali dobrý pocit z výkonu. Náš dobrý pocit umocnilo aj vyhlásenie výsledkov odbornej poroty. S
divadielkom Svrček a mravce sme získali cenu primátora mesta. Radosť bola obrovská a
okrem dobrého pocitu, sme si domov odnášali aj diplom a vecné ceny v podobe rôznych hračiek a
spoločenských hier. Malým divadelníkom ešte raz gratulujeme a veríme, že sa v tejto aktivite a
zároveň aj záľube budú naďalej rozvíjať.
Máme pred sebou posledný mesiac tohto školského roka strávený v školských laviciach pred
veľkými letnými prázdninami. Nebudeme ho tráviť len v škole, ale so školákmi sa chystáme na
týždeň aj do školy v prírode, tak veríme, že nás čaká množstvo zážitkov. Na záver roka samozrejme
vysvedčenie a hurá na zaslúžené prázdniny.
Mgr. Lucia Petríková
riaditeľka ZŠ s MŠ
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MATERSKÁ ŠKOLA
DIVADELNÉ PREDSTAVENIE „SVRČEK A MRAVČEKOVIA“
Máj nám v materskej škole priniesol samé pozitívne veci, čo nás všetkých teší.
Pani riaditeľka Mgr. Lucia Petríková nás prihlásila do súťaže „Detské Chalupkovo“ v Brezne.
Ako ste už mohli čítať v jej príspevku, naše deti mali úspech a získali sme cenu primátora mesta.
Deti si okrem skúseností priniesli aj kopu vecných cien.
Týmto by som sa rada poďakovala za pomoc pri nacvičovaní pani zástupkyni Alene
Turčanovej, mamičkám, ktoré zabezpečili kostýmy a pani Márii Čemanovej, ktorá nám ušila
červené tylové sukničky. Ďakujeme aj našim šikovným deťom za snahu a odhodlanie vystupovať
na verejnosti.
Dúfame, že sa opäť naskytne príležitosť zahrať si divadielko „Svrček a mravčekovia“. Veď si len
zaspomínajme! Kto by nepoznal básničku od Ľudmily Podjavorinskej.
„Pršalo z večera ni, ni, ni,
umokli svrčkovi periny.
Zmokla mu halienka je, je, jéj,
kdeže sa na zimu podeje?“
Naši malí divadelníci majú prvé skúsenosti a dúfajme, že nie posledné. Veľakrát sa im podarilo
vyčarovať radosť na tvárach divákov, a to bola asi tá najlepšia odmena.
Marta Gregorová
učiteľka MŠ

PODKONICKÝ Spravodaj
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ŠPORT
FUTBALOVÝ KLUB TATRAN PODKONICE
Výsledky za posledný mesiac:
Podkonice – Riečka 0:1
Hiadeľ – Podkonice 3:2 (2:1), góly Podkoníc: Kosec, Kupec
Podkonice – Králiky 6:1 (4:0), góly Podkoníc: Šimko 1, Kosec 2, Očenáš 2, Kupec 1
Tajov – Podkonice 2:3 (0:2), góly Podkoníc: Polóny 2, Očenáš 1
Po dvoch smolných prehrách k nám ďalší zápas priviezol súpera z
Králik, ktoré ho sme potrebovali zvládnuť. Tak sa aj stalo a zápas sme
vyhrali jednoznačne 6:1. Už na samom začiatku zápasu bolo všetkým
jasné, že je len otázkou, akým skóre zápas skončí, nakoľko súper prišiel v
oklieštenej zostave. Nie je teda na mieste hodnotiť samotný zápas.
Možno len povedať, že vďaka patrí celému tímu za prístup a zvládnutie
zápasu. V neposlednom rade chcem poďakovať súperovi za to, že vôbec
prišiel, odohral celý zápas bez rečí a so cťou. Klobúk dole chlapci z Králik.
V ďalšom zápase sme vyhrali v Tajove 2:3. Zápas mal všetko, čo má
dobrý zápas mať. Dobrý 1. polčas z našej strany, dážď a veľká búrka cez
polčas, vyrovnanie domácich a naše zahodené šance v 2. polčase,
zdravé futbalové emócie na oboch stranách, náš víťazný gól v poslednej
minúte zápasu a s tým spojené emócie pri chybe rozhodcu. Bol to určite
kvalitný zápas na úrovni 2. triedy. Týmto víťazstvom sme 2. triedu
vyhrali a získali sme možnosť hrať v budúcej sezóne 1. triedu.
Chválim celé mužstvo za prístup a výkon v zápasoch.
Nie je tajomstvom, že výbor FK Tatran Podkonice ešte nie je rozhodnutý podať prihlášku do 1.
triedy. V budúcom súťažnom ročníku bude mať 1. trieda netradičných 15 mužstiev, z toho 10
mužstiev bude z Horehronia a 5 bude našich banskobystrických.
2. triedu sme vyhrali, náš cieľ sme splnili. Infraštruktúra na Brodku je však na úrovni 4. ligy a
preto vyvstávajú nové otázky. Budeme schopní znášať zvýšené náklady v 1. triede finančne?
Budeme mať hráčsku kvalitu a kvantitu na 1. triedu? Budú hráči trénovať v 1. triede? Vrátia sa nám
všetci domáci hráči, ktorí hrali doteraz za okolité dediny? Budeme mať mládežnícke družstvo, ktoré
je podmienkou, aby mohol byť klub v 1. triede?
Toto sú otázky, na ktoré potrebujeme odpovedať. A čím pozitívnejšie, tým lepšie. Myslím, že
Podkonice do 1. triedy určite patria, ale zároveň chceme byť aj dôstojným súperom pre všetkých.
Roman Patráš
tréner FK
POĎAKOVANIE
Výbor FK Tatran Podkonice ďakuje bufetárovi Petrovi Houžvovi za poskytnutie priestorov
bufetu v prospech FK Tatran pri športových hrách Kauflandu, ktoré budú koncom mesiaca na
Brodku.
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PODUJATIA
1. ROČNÍK ŠPORTOVÝCH HIER V PODKONICIACH - VÝSLEDKOVÁ LISTINA
1. Kategória MŠ dievčatá
1. Čemanová Lujza 1,57
2. Polónyová Nina 2,02
3. Čunderlíková Laura 2,23
4. Gallová Eva 2,24
5. Styková Sofia 2,44
6. Budzeľová Natália 2,54
7. Zelená Timea 2,56
8. Kostúrová Terézia 3,15
9. Lučeničová Lucia 3,52
10. Slobodníková Sofia
2. Kategória MŠ chlapci
1. Polóny Matúš 2,15
2. Slobodník Samuel 2,16
3. Turčan Miloš 2,29
4. Lupták Dominik 2,33
5. Homola Samuel 3,05
6. Hetflajš Oliver 3,07
7. Polóny Peter 3,16
8. Zelený Alexej 3,18
9. Donoval Michal 3,30
10. Kara Kristián Lukáš 3,57
11. Čeman Ronald 4,25
12. Stacho Filip
3. Kategória ZŠ 1. a 2. ročník dievčatá
1. Hlinková Laura 3,05
2. Fodorová Hana 3,07
3. Gallová Martina 3,13
4. Zátrochová Paulína 3,24
5. Buda Elisa 3,32
6. Zátrochová Katatrína 3,34
7. Pôbišová Zuzana 3,50
8. Červenáková Veronika

4. Kategória ZŠ 1. a 2. ročník chlapci
1. Fodor Richard 2,35
2. Kostúr Filip 2,50
3. Stacho Ján 2,53
4. Petrík Adam 2,59
5. Budaj Matej 4,00
6. Barla Dominik 5,18

PODKONICKÝ Spravodaj
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PODUJATIA
5. Kategória seniorky nad 50 rokov
1. Očenášová Anna 1,29
2. Turčanová Lýdia 1,49
3. Kostúrová Mariana 1,56
4. Polónyová Anna 2,10
5. Ivaničová Mária

6. Kategória seniori nad 50 rokov
1. Polóny Jozef 1,58
2. Pitoňák Pavel 2,11
3. Turčan Miloš 2,18

Ďakujeme sponzorom: Obec Podkonice, Spolok Podkoničan, Danone, Sedita, Slovenská
Pošta, Caterpillar, FIT Plus, Kvetinárstvo DANO- kiticeonline.sk, skákací hrad- BCF dodávka
zemného plynu a elektriny.
Zuzana Polónyová
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FARSKÉ OKIENKO
ERB FARNOSTI
Drahí Podkoničania!
Po mojom príchode do Podkoníc som chcel spoznať i históriu
našej farnosti a prechádzal som všetky historické spisy a záznamy
uložené na fare. No nikde som nenatrafil na farský erb, hoci z
historického hľadiska každá farnosť svoj erb mala.
Preto som poprosil heraldika, ktorý pracuje pri KBS, aby skúsil po
ňom pátrať on. Jeho snaha bola bezúspešná a preto nám navrhol
nový erb farnosti. Dovoľte, aby som vám ho predstavil.
Vychádzali sme zo symboliky nášho patróna sv. Martina. Tento svätec má niekoľko atribútov,
medzi ktorými sú dva zásadné. Je to zobrazenie postavy ako biskupa s mitrou a berlou - ako je to na
oltárnom obraze vo farskom kostole.
Keďže v erboch je nevhodné zobrazovať postavy svätcov, išli sme druhou cestou, a to je jeho
špecifický a pritom veľmi pekný symbol – hus. Ten vychádza z tradície, podľa ktorej keď chceli
vysvätiť sv. Martina za biskupa, on, ako rehoľník sa tomu bránil a ukryl sa medzi kŕdeľ husí. Oni ho
však svojim gagotom prezradili a tak ho ľudia našli a doviedli do katedrály, kde sa napokon stal
biskupom. V heraldicky pravom hornom rohu je ešte časť erbu dekanátu Slovenská Ľupča, z
ktorého je prebratý kalich, zhodou okolností tiež jeden z atribútov sv. Martina, nakoľko tento
symbol znázorňuje najstarší kostol v dekanáte, ktorý je v Čeríne a ten je tiež zasvätený tomu istému
svätcovi.
Farebná kombinácia korešponduje aj s kombináciou farieb na oltárnom obraze + erbe samotnej
obce Podkonice, čím sa to ešte viac prepája.
Nad štítom je klobúk s dvoma strapcami, tak ako to prináleží erbu farára a farnosti.
Verím, že nový erb skrášli všetky naše úradné listiny.
Miroslav Spišiak, správca farnosti
DUCHOVNÁ POSILA PRE VÁŽNE CHORÝCH
Nakoľko v našej farnosti žije i viac ľudí vyššieho veku, ktorých trápia rôzne choroby, nezriedka
sa ocitnú v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici. Nakoľko chorí ľudia potrebujú ešte viac
posily ako zdraví, chcel by som vám povedať o možnostiach získavať duchovnú posilu i tam.
Pokiaľ niekto vážnejšie ochorie alebo ho čaká operácia, je odporúčané prijať pomazanie
chorých, čo je špeciálna sviatosť určená na získavanie božích síl v chorobe. Mnohí sa tejto
sviatosti boja a nazývajú ju „posledným pomazaním“, no táto sviatosť nie je určená zomierajúcim,
ale chorým. Prijatiu tejto sviatosti musí predchádzať svätá spoveď, ale pokiaľ jej človek nie je
schopný, napr. že je v bezvedomí, táto sviatosť svätú spoveď nahrádza a i prostredníctvom nej Pán
Boh odpúšťa hriechy. Tiež jej vyslúženie je spojené i s úplnými odpustkami a tak človek môže ísť do
nemocnice s úplne čistou dušou. Teda pokiaľ viete, že vás čaká operácia, prípadne sa niekomu
zhorší zdravotný stav, môžete kedykoľvek požiadať o jej vyslúženie vo fare. Mŕtvym sa však žiadne
sviatosti nedajú vyslúžiť, preto netreba čakať do poslednej chvíle. Túto sviatosť môže prijať každý,
kto má krst, je vážnejšie chorý, prípadne má nad 60. rokov a to zhruba 2x do roka alebo vždy, keď sa
človekovi zhorší zdravotný stav.
PODKONICKÝ Spravodaj
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V samotnej Rooseveltovej nemocnici je zriadená kaplnka, ktorá je na prvom poschodí v
bloku B2. Tu bývajú denne sväté omše – cez týždeň o 16.30, v sobotu o 16.00 a v nedeľu o 10.00.
Okrem svätej omše sa tu môžete vyspovedať alebo prijať sviatosť pomazania chorých.
Pokiaľ je však niekto imobilný a nemôže prísť do kaplnky, chodíme my, kňazi i naši pomocníci
denne roznášať sväté prijímanie i k lôžkam pacientov. Treba sa však nahlásiť, nakoľko nemocnica
má okolo 700 lôžok. Dá sa to urobiť na telefónnom čísle 0915 996 851. Tiež stačí povedať sestre na
oddelení, že chcete kňaza a ona nás bude kontaktovať. Pokiaľ by niekto ležal v Kardiocentre
(objekt starej nemocnice) treba volať na číslo: 0902 099 102.
Ešte malá poznámka na záver: tehotenstvo nie je považované za chorobu, preto sa vtedy
nevysluhuje sviatosť pomazania chorých, ale pre tieto prípady existuje špeciálne požehnanie
matky pred pôrodom, o ktoré môžete požiadať vo fare.

PÚŤ DETÍ
V sobotu 16. mája sa konala v Rajeckej Lesnej i Levoči púť detí, ktorú organizovalo eRko –
Hnutie kresťanských spoločenstiev detí.
Rozhodli sme sa jej zúčastniť, hoci mnohých odradil strach z dažďa alebo uprednostnili jarmok
v Slovenskej Ľupči. Napriek tomu sme 14-ti na túto púť išli. Dážď visel na vlásku, ale z celého dňa
pršalo nakoniec asi len 6 minút. Po našom príchode sme sa zaregistrovali a odovzdali obetné dary
– konzervy a sáčkové polievky, ktoré potom budú posunuté charite. Potom sme v bazilike Panny
Márie v Rajeckej Lesnej boli účastní na svätej omši, ktorú slúžil žilinský o. biskup Mons. Tomáš
Gális a na ktorej sa zúčastnilo 56 autobusov detí. Nemohli sme obísť ani pohyblivý slovenský
betlehem, boli sme účastní na pripravenej biblickej katechéze, navštívili sme prameň sv. Františka,
putovali ku krížu, kde sme si obnovili krstné sľuby a na záver sa učili tance od sýrskych utečencov,
ktorých Slovensko prijalo a ktorí boli na túto akciu pozvaní.
Popri všetkých aktivitách sme sa samozrejme mysleli a modlili sa i za všetkých vás v
Podkoniciach.

TEŠÍME SA NA TIETO UDALOSTI V NAŠEJ FARNOSTI
V nedeľu 26. 6. 2016 pozývame všetkých farníkov na slávnostnú svätú omšu o 10.00 hodine, pri
ktorej požehnáme náš obnovený kostol i nové zastavenia krížovej cesty. Slávnostnú svätú omšu
bude mať p. Leopold Nemček, OFMCap. Po svätej omši budeme mať v okolí kostola pohostenie.
Všetci ste srdečne pozvaní!
Svätá omša pri kaplnke Božského Srdca Ježišovho bude v nedeľu 19.6.2016 o 9.00 hodine.
Svätú omšu na Kaliští tento rok oslávime 10.7.2016 o 11.30 hodine.
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PODKONICKÝ Spravodaj

SPOLOCENSKÁ KRONIKA

NARODENÉ
DETI

UZAVRELI
MANŽELSTVO

Michal Valent (č.d. 174)

Romana Szkladányiová & Jozef Plavec - 20.5.2016 (Sliač)

65 rokov

75 rokov

Róbert Kostúr (č.d. 213)

František Slobodník (č.d. 278)
Štefan Čeman (č.d. 120)

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

Jún 2016
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