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DOBRÝ DEŇ, VÁŽENÍ OBČANIA,
začali prázdniny, je tu leto a s ním aj tropické
teploty. Prichádza vytúžený čas oddychu.
Júl 2016 sa zapíše do slovenskej histórie ako
významný medzník. Náš štát sa zhostil predsedníctva Európskej únie. Slovensko bude tento polrok
predsedať společenstvu 28 štátov s pol miliardou
občanov. Deje sa tak v čase veľkých zmien v EÚ,
ktorá možno bude čoskoro bez veľkého člena (Veľká
Británia), ktorý sa rozhodol vystúpiť z EÚ. Pre Slovensko je to veľká výzva a verím, že sa všetkých
diplomatických povinností zhostíme so cťou.
Aj u nás v Podkoniciach sme dosiahli malý medzník. Po roku a pol práce, napĺňania a ladenia je
na svete naša nová webová stránka www.podkonice.sk. Nájdete na nej všetky dôležité
informácie od histórie, cez doklady, až po komunikáciu s obecným úradom. Viac o webovej stránke
sa dočítate vo vnútri spravodaja.
Počas posledného júnového víkendu našu obec navštívil ctihodný otec Leopold Ivan Nemček,
ktorý slúžil slávnostnú svätú omšu za posvätenie novovymaľovaného kostola. Z jeho slov
odznelo, aby sme si dokázali odpustiť a pochopiť tých druhých. Z nášho súkromného rozhovoru si
dovoľujem zacitovať: „Nauč sa odpúšťať, ako sa to modlíme každý deň v modlitbe Otče náš....a
odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom”.
Prajem nám všetkým, aby sme počas leta mali čas na seba, blízkych, i tých vzdialenejších a
dokázali sa pozrieť do svojho vnútra.
Krásny a predovšetkým oddychový letný čas vám praje váš starosta.

Michal Vráb
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NEPREDAJNÉ

NOVINKY V OBCI
ČO PRINIESOL JÚN 2016
• Po júnovom rokovaní obecného zastupiteľstva som sa rozhodol nepodpísať uznesenie
týkajúce sa finančného stropu schvaľovania zmlúv starostom obce. Bod navrhol Mgr. Ing.
Ivan Barla. Dôvod nepodpísania je, že v tejto veci panuje momentálne mnoho nejasností.
Napríklad nemáme platnú smernicu, ktorá jasne vymedzí možnosti, v akých prípadoch, výškach a
podmienkach sa budú schvaľovať zmluvy pre našu obec. Tiež nie je jasné, do akej miery takýto
predpis ochromí výkon miestnej samosprávy.
• Diskutovanou témou posledného mesiaca je aj výstavba multifunkčného ihriska. Poslanci
obecného zastupiteľstva rozhodli o tom, aby sa multifunkčné ihrisko nestavalo zaťažené úverom.
Za čo sa im chcem poďakovať. Považujem za dôležitejšie doriešiť vykurovanie obecného úradu,
kultúrneho domu, doriešiť opravu ciest a chodníkov. Ide o zníženie nákladov, ktoré každý rok
musíme vynaložiť z obce. Verím, že ihriska sa nakoniec všetci dočkáme. Povinnosť spravovať
majetok obce ako dobrý hospodár mi však velí, nechcieť ihrisko okamžite a za akúkoľvek cenu.
Podľa informácií z vnútra ministerstva, kde sme projekt na multifunkčné ihrisko podávali, sa už
začali projekty spracovávať. Znamená to, že čakáme na pridelenie registračného čísla projektu ako
aj na rozhodnutie. O výsledku vás budeme informovať.
• Po emotívnej rozprave na zastupiteľstve sa definitívne schválilo zavedenie GPS
monitorovacích systémov do obecných automobilov.
• Obecné zastupiteľstvo schválilo zapojenie sa do projektu na vybudovanie kontajnerových
stojísk v zmysle ochrany pred medveďmi. V praxi sa nám kontajnery ujali. Plánujeme k nim urobiť
aj nakladacie rampy. Súčasťou projektu sú aj uzatváracie priestory, aby sme ich chránili pred
poveternostnými podmienkami a divými zvieratami (medveď, líška...).
• Vrámci obecného zastupiteľstva sa zhodol starosta i niektorí poslanci, aby sa dala urobiť
právna analýza nákladov na prístrešok v objekte pálenice. Tento kontroverzný projekt, ktorý stál
skoro dve desiatky tisíc eur nie je dodnes vyjasnený. Zistenia právnika zverejníme aj v
Podkonickom spravodaji.
• Júnové obecné zastupiteľstvo sa konalo v budove kultúrneho domu.
Chceme dať stále väčší priestor pre vás, aby ste mohli chodiť na rokovania, vidieť ako hlasujú
poslanci a v diskusii nechať priestor aj pre vaše pripomienky podľa rokovacieho poriadku. Príďte,
radi vás uvidíme!
Michal Vráb

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
POĎAKOVANIE
V mene našej obce by sme sa radi poďakovali pani Márii Homolovej, ktorá bola
neodmysliteľnou súčasťou našej školy celých 36 rokov.
Najskôr ako školníčka v materskej škole, potom ako kuchárka v školskej jedálni.
Cez Vaše ruky prešlo niekoľko generácií detí, ktorým ste venovali čas, úsmev, či milé slovo.
Ďakujeme za Vašu dlhoročnú a obetavú prácu. Na zaslúženom odpočinku prajeme veľa zdravia,
šťastia a spokojného života v kruhu najbližších.
Kolektív obecného úradu
PODKONICKÝ Spravodaj
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REKONŠTRUKCIA CESTY
Ako sme vás už informovali budeme rekonštruovať cestu od dolnej zastávky po hornú.
Znamená to, že budeme rekonštruovať aj chodník popri ceste. Veríme, že obmezenia počas
rekonšturcie budú čo najkratšie. Vopred sa ospravedlňujeme za dočasný nekomfort, ktorý nám to
všetkým prinesie.
Počas júna prebiehali aj rokovania so Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou
spoločnosťou a.s. a aj dcérskou spoločnosťou Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s.
Tlačíme na nich, aby v časti od strednej zastávky po hornú zastávku vymenili liatinový vodovod
a aj prípojky vedúce k vám.
Rovnako prebiehajú rokovania aj o položení optickej chráničky v celom priestore rekonštrukcie
chodníka. Pre vás to bude znamenať, že každá domácnosť dostane priamo domov (ak o to bude
mať záujem) optické vlákno. Obecný úrad potiahne optickým vláknom na stĺpy aj obecný rozhlas a
kamerový systém.
Radi by sme maximum vecí spojili do jedného projektu, a tak obmedzili zásahy do bežného
chodu obce na minimum.
O celom projekte vás budeme informovať na internetovej stránke našej obce a dotknutých
občanov rozhlasom a listom. Veríme, že nová cesta, chodník i lepšie možnosti pripojenia k
internetu prispejú k vyššej kvalite života v našej obci.
OPRAVA OBECNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU
Počas leta budú prebiehať sanačné práce na budovách kultúrneho domu a obecného úradu.
Predstavujú prvé kroky na zníženie nákladov na údržbu verejných budov a zároveň ide o ich
záchranu. A to nežartujeme, pretože stav obecných budov je viac než katastrofálny. V kutlúrnom
dome sa roky nekúri. Múry na prízemí (bývalá pekáreň, terajšia posilňovňa a knižnica) sú doslova
porastené plesňou. Jedná sa o stav veľmi nedôstojný a neakceptovateľný.
Rovnaký problém máme aj na obecnom úrade. V skladových priestoroch, v kotolni, v
priestoroch, kde sa nachádza urbár nemôžeme nechať ani papierové dokumenty, pretože vlhkosť v
týchto častiach budovy predstavuje 100 %. Pleseň je vo všetkých spodných častiach obecného
úradu aj napriek tomu, že sa tieto miestnosti vykurujú a snažíme sa túto situáciu riešiť. Ak chceme
budovy v majetku obce využívať naplno, musíme ich rekonštruovať.
PONUKA NOVÝCH LÁMP VEREJNÉHO OSVETLENIA
Na obecnom zastupiteľstve predstavila firma Infralux možnosť, ako by sme mohli zmeniť naše
lampy za nové. Firma predstavila ledkový systém, ktorý určite poznáte z iných obcí. Naše lampy sú
však iba 6 rokov staré. Žiarivky po vypálení meníme už za ledkové. Úsporu po nainštalovaní
nových lámp by sme dosiahli veľmi malú. Poslanci dostali informácie o možnosti zakúpenia nových
na komisionálny predaj na 13 rokov.
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PRÍPRAVA PROJEKTU NA VÝSTAVBU POŽIARNEJ ZBROJNICE
Hasičská Tatra 148, ktorú sme dostali darom od Ministerstva vnútra Slovenskej republiky mala
byť pôvodne v Ľubietovej. Vďaka pomoci šikovných Podkoničanov sme ju dostali my. Tatra
momentálne parkuje v areáli poľnohospodárskeho družstva.
Hasiči si podali žiadosť o dostavbu zbrojnice. Ešte pôvodné plány (viď náčrt) hovorili o tom, že
zbrojnica bude stáť na námestí. Neskôr sa hovorilo o stavbe vedľa kultúrneho domu. Zvažoval sa aj
priestor v poľnohospodárskom družstve. Družstvo však nemá vysporiadané pozemky v celom
areáli. Ďalšou možnosťou bola dostavba k existujúcej, už zrekonštruovanej zbrojnici. Nakoniec sa
však rozhodlo a vybralo sa miesto na nevyužívanej časti školského dvora (v miestach
kompostoviska a brány). Poslanci sa rozhodli a schválili prípravu projektovej dokumentácie na
výstavbu novej hasičskej zbrojnice.
Stará zbrojnica by dostala punc technických priestorov pre obecný úrad. Momentálne náš
materiál skladujeme z časti v škole, z časti na družstve a z časti na obecnom úrade. Stará zbrojnica
by tak slúžila ako garáž i skladisko pre kompletné materiálno-technické zabezpečenie chodu obce.

Historický návrh zbrojnice na námestí z roku 2000
VYSPORIADANIE POZEMKOV V LOKALITÁCH PLEŠE A PÁLENICA
Poslanci dali zelenú vysporiadaniu pozemkov pod Chatou Pleše, malými chatkami pri chate a
tiež pozemku pod pálenicou. Dávnejšie schválené uznesenia obecného zastupiteľstva dávajú
starostovi možnosť, ako dostať do vlastníctva pozemky, ktoré roky obec využíva na verejnoprospešné účely. Hovorilo sa aj o vysporiadaní areálu na Brodku, ktorý do dnešného dňa nie je v
majetku obce. V tejto veci je potrebné zistiť, či majetok (ihrisko a celý areál) vlastní TJ Tatran resp. či
bol areál prevedený v rámci reštitúcie od štátu v deväťdesiatych rokoch.
ODPISOVANIE STAVU ELEKTROMEROV
Obecný úrad oznamuje občanom, že od 1. augusta 2016 bude pani poštárka odpisovať stav
elektromerov. Z tohoto dôvodu vás prosíme o ich sprístupnenie na odpis. Ďakujeme.
PODKONICKÝ Spravodaj
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ZBERNÝ DVOR
Poslanci neschválili zapojenie sa do projektu z Ministerstva životného prostredia na výstavbu
zberného dvora. Z projektu by sme mohli dostať napríklad aj nové auto s komunálnou technikou
(multikáru, traktor).
Problémom je chýbajúci obecný pozemok, kde by mohol zberný dvor stáť. Poslanci navrhli
starostovi, aby odkúpil, prípadne prenajal priestor za nákupným strediskom Jednota. Tento návrh
bol prejednávaný aj v minulosti (rok 2012) Ing. Michalom Kukučkom, ale bez odozvy. Obecný
pozemok, ktorý máme za „novou bytovkou“ poslanci neschválili. Priestor v aráli
poľnohospodárskeho družstva nie je majetkovo vysporiadaný, takže neprichádza do úvahy.
KOMUNÁLNY ODPAD
Po sťažnostiach niektorých občanov, ktorým nebola vyvezená kukanádoba z dôvodu, že v nej
mali konáre, zem a skaly upozorňujeme, že zberná spoločnosť má právo nevyviezť takýto
odpad.
Zber komunálneho odpadu bude v našej obci počas júla a augusta prebiehať každý druhý
týždeň, vždy v utorok. Presný harmonogram zberu nájdete v nasledujúcej tabuľke:

mesiac

deň zberu zmesového
komunálneho odpadu

JÚL

5

19

AUGUST

2

16

SEPAROVANÝ ODPAD
Vývoz separovaného odpadu - plastov bude v letných mesiacoch realizovaný v týchto
termínoch:

8. august (pondelok)
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NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA OBCE - www.podkonice.sk
Po roku a pol sa podarilo dokončiť oficiálnu webovú stránku našej obce. Rád by som vám ju
predstavil.
Hlavnou novinkou je, že webová stránka sa automaticky prispôsobí zariadeniu v akom stránku
pozeráte (tablet, mobilný telefón, televízor, počítač). Na hlavnej stránke vás privíta úvodné video
alebo fotografie, ktoré v prípade potreby vieme prispôsobiť aktuálnej situácii a propagovať tak
najaktuálnejšie veci.
Farby webu sú zvolené vo farbách našej dediny – modro-biela. Menu nie je v ľavej časti ako
bývalo kedysi zvykom, ale nachádza sa v hornej časti a to zabezpečuje pohodlný prístup k nemu zo
všetkých zariadení. Ak prejdete myšou na jednotlivé časti menu - samotný obsah sa vám
automaticky vyroluje. Pod hlavnými fotografiami nájdete najnovšie články zo sekcií Podkonického
spravodaja, zastupiteľstva a oznamy.

Obec
V tejto sekcii nájdete históriu obce, základné údaje o obci, úradné hodiny, Podkonický
spravodaj a kontakt.
História obce je napísaná podľa dostupných údajov. Doplnili sme ju pár fotografiami z doby
minulej. V tejto časti je však o čom písať, pretože by sme ju chceli rozšíriť o bohatú zbierku
dobových fotografií. Ak máte chuť nám pomôcť, veľmi radi sa potešíme novým námetom. V
prípade, že máte dobové fotografie a chcete sa s nimi podeliť, zastavte sa u nás a my ich
zdigitalizujeme a sprístupníme.
V základných údajoch a otváracích hodinách a kontakte nájdete potrebné údaje k daným
sekciám. Podkonický spravodaj si môžete zalistovať až do jeho úplného vzniku. Dozviete sa, kto je
v redakčnej rade a ako s nami komunikovať. Najstaršie dostupné číslo Podkonického spravodaja je
z roku 2005.
Samospráva
Táto sekcia je rozsiahlejšia. Nájdete v nej projekty, ktoré prebiehajú alebo sú aktuálne.
Samozrejmosťou je platný územný plán. Ďalej si môžete nalistovať platné aj staré všeobecnoPODKONICKÝ Spravodaj
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záväzné nariadenia obce. V položke rozpočet si môžete pozrieť schválený aktuálny rozpočet pre
daný kalendárny rok. Ak idete prerábať, zaplatiť daň alebo potrebujete si podať žiadosť na
stavebné povolenie - všetky aktuálne tlačivá nájdete v sekcii Tlačivá. Stačí si ich vytlačiť a vypísať.
V záznamoch Rokovania obecného zastupiteľstva si môžete pozrieť rokovanie, zápisnice i
pozvánky až do roku 2006. Časom by sme chceli doplniť uznesenia a zápisnice i zo starších rokov.
Dostanete tak presný prehľad o hlasovaniach, i smerovaniach našej dediny v minulosti podľa
konaní, hlasovania a vyjadrenia poslancov a starostov.
Zverejňovanie
V tejto sekcii obecný úrad načrtol ako postupovať v prípade, že si chcete od nás vypýtať listom
alebo e-mailom informácie podľa Zákona č. 211 o slobodnom prístupe k informáciám. Sekcia
obsahuje aj aktuálne platné zmluvy, faktúry za rok 2016 a objednávky vystavené písomne.
Kultúra
V tejto záložke je zatiaľ zaradené iba Slovenské lyžiarske múzeum. Časom sem pribudnú aj
ostatné kultúrne veci z našej obce (galérie, komunitné akcie a pod.).
Šport
V športovej sekcii je zatiaľ iba Lyžiarske stredisko Pleše. Veríme, že čoskoro pribudnú
informácie od športovcov z Podkoníc.
Inštitúcie a služby
Ako napovedá názov, v tejto časti sme zaradili firmy, cirkevné zastúpenie či občianske
združenia.
Škola si pripravuje vlastnú webovú prezentáciu. Keď bude hotová, bude prepojená so stránkou
www.podkonice.sk
Veríme, že sa vám náš nový web zapáči a budete ho radi navštevovať. Veľmi dlho nám trvalo
pripraviť pre web všetky dáta do digitálnej podoby. Chcel by som sa poďakovať spolupracovníkom
z OÚ, lebo všetko prejsť, skontrolovať, naskenovať nebolo jednoduché. V prípade, že máte
akékoľvek nápady/námety na zlepšenie, niečo vám chýba - budeme veľmi radi, ak nám to poviete
osobne alebo emailom na starosta@podkonice.sk.
Michal Vráb
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PODKONICKÉ NÁMESTIE – AKO ĎALEJ?
Podkonice majú námestie. I keď podľa mnohých to vlastne námestie nie je. Skôr vyasfaltovaný
„pľac“, nie veľmi príťažlivý, v zime klzký a studený, v lete horúci. Aby bolo skutočnou pýchou našej
obce, je potrebné začať rozmýšľať, ako ďalej.
Obecné zastupiteľstvo na rokovaní 17.03.2016 schválilo uznesením č. 148 návrh súťaže na
rekonštrukciu námestia v Podkoniciach so zapojením stavebnej komisie a pod záštitou odborného
garanta.
Starosta obce oslovil regionálneho zástupcu Slovenskej komory architektov Slovenska za
Banskú Bystricu. Je to Ing. arch. Roman Turčan, ktorý má v Podkoniciach nielen rodinné zázemie,
ale aj elán pracovať a pomáhať pri dôležitých rozhodnutiach v oblasti stavebníctva pre našu obec.
Na september sme pod patronátom pani dekanky Fakulty architektúry STU v Bratislave Doc.
Ing. arch. Ľubice Vitkovej, PhD. pripravili v Podkoniciach workshop, na ktorí budú pozvaní študenti
5. ročníka Fakulty architektúry, aby v rámci ročníkovej semestrálnej práce spracovali urbanistickoarchitektonický návrh riešenia centra našej obce, predovšetkým námestia.
Naše námestie je hviezdicového tvaru. Pod námestím sa nachádza veľká protipožiarna nádrž,
postavená ešte našimi predkami v roku 1955 v akcii „Z“. Námestie je prepojené so vstupom do
areálu kostola, pokračuje miestnou komunikáciou rozdeľujúcou areál kostola a objekt kultúrneho
domu, ktorý je spojený s penziónom a miestnym pohostinstvom (objekty sú v majetku obce). Potom
námestie pokračuje ďalšou komunikáciou, popri ktorej tečie otvorený, z časti prekrytý potok so
starým kovovým zábradlím. Nasleduje priestranstvo s parkoviskom pred obchodným strediskom
COOP Jednota, postavenom v 70-tich rokoch 20. storočia a znovu pokračuje potok s mostnou
konštrukciou a napojením na námestie. Priestor námestia ďalej ústi do komunikácie, ktorá
oddeľuje tržnicu (prerobená v 90-tych rokoch 20. storočia). Námestie zo severnej strany uzatvára
zelený parčík s osadením dvoch vysokých tují a priestorom pre príležitostné osadenie vianočného
stromčeka resp. mája. Celá zeleň je ohraničená múrikom z 50-tych rokov 20. storočia a živým
plotom. Pred zeleňou sa nachádzajú tri informačné tabule.
Na úvodnom víkendovom sedení (workshope) v septembri budú môcť študenti FA STU vidieť
reálny stav nášho námestia. Oboznámia sa so zadaním a našimi požiadavkami. Budú môcť s vami
diskutovať a zažiť atmosféru našej dediny. Následne pod vedením pedagógov a za pomoci
architektov z Banskej Bystrice vypracujú grafické výstupy, ktoré budú odprezentované na výstave,
ktorú plánujeme pripraviť v závere semestra.
Bol by som rád, keby ste si pripravili nápady a námety, ktoré by ste potom na spoločnom
stretnutí mohli študentom povedať. Prípadne, ak vlastníte zaujímavé fotografie z histórie námestia,
alebo akcií, ktoré sa konali na námestí môžete ich ukázať.
Cieľom je, aby sme vytvorili podmienky pre vznik ideových zámerov pre rekonštrukciu, ktorá
bude odrážať všetky potreby a funkcie, ktoré má dedinské námestie v 21. storočí mať. Teším sa na
spoluprácu!
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DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR
V sobotu 11.6. sa na ihrisku v našej obci uskutočnila Okresná súťaž Dobrovoľných hasičských
zborov. Súťaž sa konala z poverenia Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej
republiky v Banskej Bystrici, ktorý ju aj rozhodcovsky zastrešil. Zúčastnených bolo 33 tímov z
osemnástich zborov, ktoré súťažili v 5 kategóriách v disciplínach požiarny útok a hasičská štafeta
8x50 m. V rámci súťaže tiež prebiehal aj pretek jednotlivcov. Náš domáci tím mužov vo svojej
kategórii obsadil desiate miesto. Zastúpenie sme mali opäť aj v preteku jednotlivcov, kde člen
nášho zboru Martin Valent splnil limit 3. výkonostnej triedy.
Ako organizátorov nás samozrejme viac ako súťažné úspechy teší, že súťaž prebehla bez
väčších problémov, a tiež bez protestov zo strany rozhodcov a súťažiach, a teda k všeobecnej
spokojnosti. Aj touto cestou sa chceme poďakovať obecnému úradu a FK Tatran Podkonice za
pomoc pri organizovaní a poskytnutie priestorov futbalového ihriska s vybavením, pánovi Houžvovi
za zapožičanie priestorov bufetu, farme B+B za mäso na guláš, členom DESPOTUR Dubiny za
výborný guláš, pánovi Raišičovi za spoluprácu a poskytnutie parkovacích priestorov, Miroslavovi
Randovi za poskytnutie finančného príspevku a taktiež všetkým jednotlivcom, ktorí pomáhali s
dopravou, bufetom a celou prípravou a priebehom súťaže. Jedna z vecí čo nás ako usporiadateľov
mrzí je, že veľmi málo Podkoničanov si našlo aspoň chvíľku na to, aby sa prišli pozrieť a podporili
túto akciu z pozície divákov.
Na súťaži sa pri dopĺňaní vody v nádržiach zúčastnila aj vlani obdržaná Tatra 148, k našej
radosti s už novými EČV, ktoré bolo potrebné zdĺhavo vybavovať z dôvodu úradníckej chyby v
dokumentoch.
Juraj Kostúr
Veliteľ zboru
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UZNESENIE ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA ZO DŇA 08.06.2016
Uznesenie č. 159
OZ obce schválilo členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.

pomer hlasov: 6:0:0

Za: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Peter Polóny, Ľubomír Očenáš
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 160
OZ schválilo zmenu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.

6:0:0

Uznesenie č. 161
5:1:0
OZ schválilo návrh dať do uznesenia k tomuto bodu zmeny, ktoré zaväzujú obec, aby do 1000
Eur mohol konať starosta sám, do 2000 Eur starosta a podstarosta (poslanec alebo člen
finančnej komisie) a nad 3000 Eur obecné zastupiteľstvo.
Za: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Peter Polóny, Ľubomír Očenáš
Proti: Jaroslav Kostúr
Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 162
OZ schvaľuje financovanie multifunkčného ihriska prostredníctvom úveru.

2:4:0

Za: Ivan Barla, Peter Polóny,
Proti: Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Ľubomír Očenáš
Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 163
OZ vzalo na vedomie ponuku od firmy Infralux s.r.o.
Uznesenie č. 164
OZ schvaľuje žiadosť o povolenie umiestnenia antény na šírenie internetu na budovu
ZŠ s MŠ Podkonice firmou LIFE PC.

0:5:1

Za: nikto
Proti: Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Peter Polóny, Ľubomír Očenáš
Zdržal sa: Ivan Barla
Uznesenie č. 165
6:0:0
OZ schvaľuje žiadosť o povolenie montáže antény pre šírenie internetu na budove Podkonickej
pálenice firmou Fost Solutions.
Uznesenie č. 166
0:5:1
OZ schvaľuje žiadosť Ing. Petra Štibraného a Evy Štibranej o rozmeranie spoločného pozemku
pod bytovým domom č. 342.
Za: nikto
Proti: Ivan Barla, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Peter Polóny, Ľubomír Očenáš
Zdržal sa: Miroslav Budaj
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Uznesenie č. 167
6:0:0
OZ schvaľuje žiadosť Ľudmili Očenášovej bytom Podkonice č.d.160 o odpredaji pozemku vo
vlastníctve obce parcely č. KN-C 180/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2,
vytvorenej GP č. 34987886-07/16 zo dňa 08.03.2016 z KN-E p.č. 2079/1 vedenej na LV č. 1506
za predajnú cenu 5 Eur za m2.
Uznesenie č. 168
OZ doporučuje starostovi vyhlásiť verejnú súťaž na zrealizovanie opravy chodníka od dolnej
zastávky po hornú zastávku.
Uznesenie č. 169
6:0:0
OZ obce Podkonice podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
neskorších predpisov schvaľuje štatút obce Podkonice.
Uznesenie č. 170
6:0:0
OZ obce Podkonice po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje Rozpočtové opatrenia č.
1/2016.
Uznesenie č. 171
OZ obce Podkonice berie na vedomie plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Podkonice na II. polrok.
Uznesenie č. 172
4:0:2
OZ obce Podkonice schvaľuje zapojenie sa do projektu o nenávratný príspevok z envirofondu
C5: Zabezpečenie kontajnerových stojísk pred medveďom hnedým.
Za: Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Peter Polóny
Proti: nikto
Zdržal sa: Ivan Barla, Ľubomír Očenáš
Uznesenie č. 173
6:0:0
OZ obce Podkonice navrhuje starostovi obce rokovať s Coop Jednota o prenájme resp. predaji
pozemku za budovou Coop Jednota v Podkoniciach.
Uznesenie č. 174
4:0:2
OZ obce Podkonice schvaľuje pripraviť projektovú dokumentáciu pre dobudovanie hasičskej
zbrojnice pre Tatru 148 v areáli ZŠ s MŠ Podkonice.
Za: Miroslav Budaj, Jaroslav Kostúr, Peter Polóny, Ľubomír Očenáš
Proti: nikto
Zdržal sa: Ivan Barla, Tomáš Kmeť
Uznesenie č. 175
OZ obce Podkonice schvaľuje vysporiadanie pozemkov v lokalitách Pleše a Pálenica.

6:0:0

Uznesenie č. 176
OZ obce Podkonice schvaľuje zavedenie GPS systému do obecných automobilov.

6:0:0

Uznesenie č. 177
OZ schvaľuje, aby starosta pripravil právnu analýzu „prístrešku pri Pálenici“.

6:0:0
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Uznesenie č. 178
5:0:1
OZ obce Podkonice schvaľuje prijatie nového člena (p. farára Mgr. Miroslava Spišiaka) do
redakčnej rady v Podkonickom spravodaji.
Za: Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Peter Polóny, Ľubomír Očenáš
Proti: nikto
Zdržal sa: Ivan Barla
Uznesenia č. 159, 160 a 162 - 178 podpísal:
V Podkoniciach dňa 10.06.2016
Ing. Michal Vráb
starosta obce

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
POSLEDNÝ KRÁT ZVONÍ.......A SÚ TU PRÁZDNINY
Posledný mesiac sa u nás v škole niesol v duchu blížiacich sa letných prázdnin. Vonku teplo a z
lavíc nás to lákalo do prírody. Po všetkých testoch v školských laviciach sme sa vybrali za odmenu
oddýchnuť si na týždeň od 20. 6. do 24. 6. do školy v prírode. V penzióne Gejdák pri Ružomberku
sme sa ubytovali žiaci a učitelia z troch škôl. Priechod, Harmanec a Podkonice. Krásne izby, veľký
areál s možnosťou športového vyžitia, koníky a iné zvieratá, vnútorný bazén, ktorý sme mohli
kedykoľvek využiť, výborná strava a obsluha, no poviem vám, bolo nám výborne. Deťom sme
pripravili olympijský deň, rôzne športové hry, vozili sme sa na koníkoch. Mali sme tvorivé dielne, kde
sme vyrábali denníčky a opracovávali kamene servítkovou technikou, večerné diskotéky a
samozrejme kúpanie v bazéne. Našim druhákom oslávencom sme pripravili špeciálny meninový
večer. Decká mali príležitosť nadväzovať nové známosti a nové priateľstvá. Spoločne sme
absolvovali aj výlet do Vlkolínca, kde sme sa dozvedeli, že v tejto dedinke žije len 19 obyvateľov.
Deti sa mohli v múzeu dozvedieť, aké rôzne pracovné nástroje sa v minulosti využívali a
samozrejme odchádzali odtiaľ s drobnými suvenírmi na pamiatku. Cestou späť sme si nazbierali
bylinky v prírode a večer uvarili výborný bylinkový čaj, aby sa nám ľahšie zaspávalo. Naši statočníci
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vydržali týždeň bez maminky a ocina. Niektorí to zvládali s úsmevom na tvári, niektorým bolo
smutno. Decká si za takúto odvahu od nás odnášali krásne diplomy na pamiatku a tiež ďalšie
diplomy a ceny, kde sme odmeňovali napr. statočnosť, najkrajšie upratané izby, naj športovca, naj
bordelára a naj papkáča. My učitelia sme mali oči na stopkách počas celého týždňa, cez deň aj v
noci a vydýchli sme si až po návrate, keď sme odovzdali deti rodičom v poriadku. Takáto bodka na
záver školského roka bola spestrením pre deti, ale aj pre nás učiteľov.

Okrem toho sme sa v škole pustili do ďalších renovácií. V spálni a chodbe MŠ a tiež v triedach
ZŠ sme položili vďaka firme Popako nové koberce. Zakúpili sme interaktívnu tabuľu do druhej
školskej triedy. S deckami sme vyupratovali kabinet, triedy, poodnášali výtvarné práce z celého
školského roka domov a hurá, prišlo vysvedčenie.
Škôlkari sa rozlúčili s našimi predškolákmi, ktorí v septembri zasadnú prvýkrát do školských
lavíc. Ako ste sa z oznamu na nástenke mohli dozvedieť, materská škola bude v prevádzke tri
prázdninové týždne do 22. 7. a z dôvodu čerpania dovoleniek sme zabezpečili náhradu za naše
pani učiteľky. Deti sa tak budú tieto dni stretávať s pani učiteľkou Zuzkou Oravcovou a pani
učiteľkou Monikou Čunderlíkovou.
Všetkým zamestnancom a deťom našej školy želám pekné leto, veľa oddychu na načerpanie
nových síl a stretneme sa 5. 9. o 8:00 hodine pri začatí školského roka.
Mgr. Lucia Petríková
riaditeľka ZŠ s MŠ
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RENOVÁCIA KOSTOLA
V mesiacoch apríl a máj tohto roku sme uskutočnili renováciu interéru nášho farského kostola
sv. Martina. Za obetavého a ochotného nasadenia miestnych elektrikárov a pomocníkov sme za
týždeň vymenili elektroinštaláciu kostola a osadili nové LED svietidlá s nízkou spotrebou. Následne
bol kostol vymaľovaný firmou z Oravy, nakoľko posledné maľovanie sa uskutočnilo v roku 1983 a
kostol to už skutočne potreboval.

Celkové náklady na všetky práce činili 19 959,52 €. Ako správca farnosti som nesmierne
vďačný všetkým ochotným ľuďom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnej realizácii
tohto diela, či už svojou prácou, upratovaním, poskytnutím techniky, milodarmi i modlitbami. K
dokonalému vzhľadu interiéru prispela i skutočnosť, že OZ Pútnik vybavilo a zafinancovalo
obnovenie dvoch ukradnutých zastavení krížovej cesty. Verím, že Pán Boh odmení každú obetu i
ochotu pri skrášlení jeho domu, a že sa nám všetkým bude v našom kostole dobre modliť.
Váš vďačný farár Miroslav Spišiak
SLÁVNOSŤ VO FARNOSTI
Nedeľa 26. júna 2016 sa niesla v slávnostnom duchu posviacky novovymaľovaného interiéru
nášho Kostola sv. Martina a dvoch nových zastavení krížovej cesty č. VIII. a XI.
Farské spoločenstvo potešil svojou prítomnosťou slávnostný kazateľ páter Leopold, ktorý
zároveň posvätil spomínané zastavenia a interiér kostola. Pátra Leopolda si mnohí pamätáme ako
kňaza modlitby a horlivého spovedníka, ktorý pôsobil v našej farnosti so spolubratmi kapucínmi. V
súvislosti s prebiehajúcim Svätým rokom milosrdenstva vo svojej homílii vyzdvihol dôležitosť
dôvery v Božie milosrdenstvo v našich životoch a byť milosrdní, lebo milosrdenstvo určuje náš
postoj vo vzťahu ku každému človeku. Poukázal na dva lúče, ktoré vychádzajú z prebodnutého, na
obraze neviditeľného Srdca. Podľa denníka sv. Faustíny: „Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
ospravedlňuje duše, červený lúč znamená krv, ktorá je životom duší. Tieto dva lúče vyšli z hĺbky
môjho milosrdenstva vtedy, keď moje zomierajúce srdce bolo na kríži kopijou prerazené" (Den.
299). Inak povedané, tieto lúče označujú sviatosti i svätú Cirkev, zrodenú z prebodnutého Kristovho
boku a dary Ducha Svätého, ktorých biblickým symbolom je voda.
(zdroj: http://www.milosrdenstvo.sk/sv-sestra-faustina/poslanie)
PODKONICKÝ Spravodaj
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Páter Leopold Ivan Nemček, OFMCap. bol správcom našej farnosti v rokoch 1992 - 1994. V
súčasnosti pôsobí ako výpomocný duchovný Duchovnej správy Kostola Obrátenia sv. Pavla v
Žiline. Spolu s nami si spomína na deň - 4. augusta 1994, keď ráno pri otvorení kostola bola zistená
krádež: poškodené dvierka na bohostánku, odcudzené dva kalichy (cibóriá) a mištičky na hostie.
Zo sakrestie chýbali dva kalichy na víno a monštrancia na slávnostné vystavenie Sviatosti oltárnej.
Z chrámovej lode boli odcudzené dve zastavenia - vzácne drevorezby z r. 1927 - zast. VIII. a XI.
(Zdroj: Kronika Obce Podkonice)
Spomínané dve zastavenia boli doteraz nahradené obrazmi zobrazujúcimi konkrétnu scénu
zastavenia krížovej cesty, ktoré namaľovala Ľubica Šípková a ktoré dôstojne nahrádzali chýbajúce
miesta v krížovej ceste, za čo jej patrí aj po rokoch poďakovanie. Zároveň treba poďakovať a oceniť
snahu Mgr. Ing. Ivana Barlu, predsedu OZ Pútnik, ktorý dal na náklady občianskeho združenia
zhotoviť nové drevorezby, takmer verné kópie, pôvodných odcudzených dvoch zastavení.
Bezpochyby náš kostol doslova „ožil“ a žiari farbami a čistotou. Nič sa neurobí samé, v našej
farnosti a obci sa vždy našli ochotní a obetaví ľudia, vďaka ktorým sa urobilo veľa práce počas
všetkých rekonštrukcií kostola. Mnohí už nie sú medzi nami a mnohí vždy a radi stále pomáhajú,
často sú to ochotní chlapi - dôchodcovia, ženy - dôchodkyne, ktorí sú spoľahlivou zárukou pri
prácach a ženy, či už pri upratovaní alebo varení. Veľkú pomoc a obetu pri maľovaní priniesol Ing.
Janko Bobák, ktorý zorganizoval a usmerňoval všetky maliarske práce. Pán Boh zaplať! Treba
naozaj poďakovať každému, kto akokoľvek pomohol pri týchto prácach, v prvom rade nášmu
pánovi farárovi dp. Miroslavovi Spišiakovi, ktorý sa podujal ako nový správca farnosti na maľovanie
kostola a zastrešil celú akciu, ďalej elektrikárom, murárom, nevynímajúc nášho bývalého pána
farára dp. Jozefa Kuneša, ktorý tieto práce v minulosti naplánoval a „šetril“ na ne, s čím súvisia aj
milodary a finančné príspevky farníkov, bez ktorých by sa ušetrené peniaze nenazbierali. Takto
sme mohli na Sviatok Zoslania Ducha Svätého - Turíce prvýkrát sláviť sv. omšu v
novovymaľovanom kostole.
Počasie nám prialo a po sv. omši sme sa mali možnosť stretnúť sa na spoločnom agapé. Veľká
vďaka patrí všetkým, čo ho pripravili alebo akokoľvek prispeli či už k príprave občerstvenia, alebo
priestoru na sedenie.
Vladimíra Turčanová
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VAŠE PRÍSPEVKY

STANOVISKO POSLANCA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE PODKONICE
Vymedzenie voči tvrdeniu starostu obce na obecnom zastupiteľstve konanom dňa 8.6.2016
Využijúc právo postaviť sa neprávosti na odpor, vymedzujem sa týmto voči nepravdivému
tvrdeniu starostu obce Podkonice p. Vrába, ktoré ako odpoveď na interpeláciu poslancov, ktorí
požiadali o zvolanie mimoriadneho obecného zastupiteľstva obce Podkonice uviedol pri
prejednávaní bodu „Prerokovanie okolností a podmienok výstavby vyhliadkovej veže.“ Klamlivým
tvrdením podľa môjho názoru je skutočnosť, že podľa tvrdenie starostu obce Podkonice poslanci
obecného zastupiteľstva obce Podkonice schválili na obecnom zastupiteľstve konanom dňa
19.11.2015 výstavbu vyhliadkovej veže na Plešiach.
Zdôvodnenie:
Keďže som uvedenú informáciu považoval za nepravdivú, a bol som si vedomý, že som
nehlasoval za túto „stavbu“ - vyhliadkovú vežu, vypočul som si následne zvukový záznam z
konania obecného zastupiteľstva zo dňa 19.11.2015, čím sa utvrdil, že obecné zastupiteľstvo
svojím uznesením neschválilo žiaden konkrétny projekt alebo stavbu, len uznesením schválilo
zapojenie sa do výziev 7.2, 7.4 a 7.5 ALE s prísľubom starostu, že o ďalších konkrétnostiach bude
informovať poslancov obecného zastupiteľstva a následne zvážime čo sa bude realizovať. Žiadne
ďalšie informácie mne ako poslancovi starosta obce neposkytol, a keďže ako sa uvádza v
Podkonickom spravodaji už použil verejné financie občanov obce Podkonice v objeme
5000,- EUR, konal tak podľa môjho názoru v rozpore so smernicou o nakladaní s majetkom obce
Podkonice, ale to nech preverí kontrolór obce Podkonice. Ak o tom rozhodli iní poslanci, neviem o
tom, je to potom pomimo oficiálne zvolaných obecných zastupiteľstiev, a ja ani takú informáciu
nemám.
Uvedené dávam na vedomie občanom obce Podkonice, vo vlastnom mene, ako aj mene
občanov, ktorí sa zúčastnili obecných zastupiteľstiev tak 19.11.2015 ako aj 8.6.2016 a cítia sa tak
isto ako ja oklamaní starostom obce Podkonice. K skutočnosti, že poslanci obce Podkonice
neschválili výstavbu veže, mám podporu od jedného člena obecného zastupiteľstva, ostatní sa na
moju výzvu o zvolanie mimoriadneho obecného zastupiteľstva vôbec neozvali, resp. ozval ešte
jeden, ktorý nedal jasné stanovisko Áno/Nie k podpore na zvolanie obecného zastupiteľstva..
Každý občan si môže slobodne urobiť názor z nižšie uvedeného prepisu zvukového záznamu z
OZ zo dňa 19.11.2015, a to z krátkej časti v ktorej starosta navrhoval uznesenie a všetci poslanci ho
aj schválili. Kľúčové slová prepisu sú „všeobecne“ a „potom“.
Prepis nahrávky:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta, Starosta, čas nahrávky 1:19:58 : "Ja navrhujem takúto vec, ja navrhujem takúto
vec aby sme urobili, aby sme schválili, že sa ideme zapojiť a ja vám pripravím možnosti, čo"
.... tu bol cca 4 s nekvalitný záznam, nebolo možné urobiť prepis.... "budem vás informovať,
a môžme si buď krátke stretnutie dohodnúť na úrade alebo si mailami vykomunikujeme, že
do čoho ideme. Lebo tak tu budeme tráviť zbytočne veľa času a trošku sa do toho treba aj
pozrieť, informovať, a ja vám budem posúvať informácie a môžeme si buď zavolať, napísať
alebo sa stretnúť. Len treba začať, treba schváliť, že ideme do toho... "
Starosta, čas nahrávky 1:20:30 :: "Čo sa týka uznesenia...."
Následne prebehla krátka diskusia medzi poslancami aké aktivity podporiť,.... v tejto krátkej diskusii poslancov boli navrhované ako možné na realizáciu - komunikácie, športoviská MF ihrisko...
PODKONICKÝ Spravodaj
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...pri škole, kanalizácia....
Starosta, čas nahrávky 1:20:56: "Dobre tak ja to dám tak VŠEOBECNE, a povieme si
POTOM. Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice schvaľuje zapojenie sa do projektov
rozvoja vidieka z výziev 7.2., 7.4, 7.5. Kto je za?“
Následne prebehlo hlasovanie k starostom navrhnutému uzneseniu, s výsledkom 7:0:0.
Starosta, čas nahrávky 1:21:10: "Ďakujem“
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TAKTO VRAJ POSLANCI OBCE PODKONICE SCHVÁLILI VÝSTAVBU VEŽE NA PLEŠIACH.
Ja si to nemyslím!
Aj ja ďakujem pekne občanom za porozumenie a vyslovenú podporu
Ivan Barla
poslanec OZ Podkonice
V Podkoniciach 27.6.2016
REAKCIA STAROSTU OBCE PODKONICE
Ďakujem veľmi pekne p. Mgr. Ing. Ivanovi Barlovi za detailný rozbor výrokov a kontrolu, ktorú
nepretržite vykonáva ako občan a poslanec obecného zastupiteľstva. Rád by som uviedol na pravú
mieru tvrdenie, že došlo k schváleniu výstavby výhliadkovej veže na Plešiach. Bol by som veľmi
rád, keby veci boli už tak ďaleko, ale žiaľ od zámeru k realizácii je cesta dlhá a veľmi tŕnistá.
Celá vec sa má tak, že poslanci dali mandát k zapojeniu sa do projektových výziev a v prípade,
že ak sa chceme zúčastniť nemilosrdnej súťaže o peniaze pre rozvoj v regiónoch, musíme byť
veľmi dobre pripravení. To znamená mať kvalitnú projektovú dokumentáciu, stavebné povolenie,
napísaný projekt a pripravené verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Všetky tieto úkony okrem
verejného obstarávania sú následne po schválení projektu preplatené v 100 % výške. Takže ak to
stručne zhrnieme - máme projekt a dúfame, že v dohľadnej dobe nájdeme spôsob, ako ho
zafinancovať.
Verím, že väčšine obecného zastupitelstva, ako aj väčšine občanov v Podkoniciach, ide o
zveľaďovanie dediny a rozvoj cestovného ruchu. Verím, že práve takéto projekty, ako je obnova
chodníkov, kanalizácie, cesty, multifunkčného ihriska, či práve výššie spomínanej výhliadkovej
veže, prispejú v budúcnosti k vyššej kvalite života u nás doma v Podkoniciach. V prípade, že máte
akékoľvek pochybnosti, či nejasnosti o konaní starostu alebo OÚ neváhajte a príďte. Veľmi radi
vám vždy všetko vysvetlíme osobne.
S vami a pre vás!
Michal Vráb
starosta obce
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VIETE, ŽE ...
AKO SI DOMA VYROBIŤ KVALITNÉ HNOJIVO?
Jednoducho spravte si svoje kompostovisko a kompostujte svoj domáci biologický odpad.
Bioodpad vhodný na kompostovanie tvorí až 30 – 45 % z celkového množstva komunálneho
odpadu. Kompostovaním tohto odpadu získame kompost, kvalitné humusové hnojivo pre naše
zeleninové a kvetinové záhony, či ovocné sady.
Dnes je na trhu množstvo zásobníkov na kompost. Kto nechce vynakladať peniaze a nie je mu
ľúto pár desiatok minút času, môže si takýto zásobník rýchlo vyrobiť aj sám doma. Najrýchlejší a
najlacnejší spôsob vyrobiť si svoje kompostovisko pospájaním štyroch euro paliet.

Takéto palety môžme najprv namoriť ekologickým moridlom, aby pôsobili estetickejšie a v
neposlednom rade predĺžime životnosť takéhoto zásobníka.
Čo môžeme kompostovať?
V domácom kompostovisku môžeme kompostovať prakticky všetky organické odpady
vznikajúce v domácnosti a na záhrade. Ak chceme mať kvalitný kompost čo najrýchlejšie,
bioodpady pred uložením do kompostoviska najprv upravíme podrvením, posekaním a aj
navlhčením ak sú niektoré zložky veľmi suché (lístie, súchá tráva). Do kompostoviska patria:
zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny - zvyšky jedál - potraviny - čaj, kávový výluh, čajové sáčky škrupiny z vajca - zvyšky starého chleba - burina - kvety - pokosená tráva - lístie, nie orechové zhnité ovocie - popol z dreva - drevené piliny, hobliny - hnoj a trus - vlasy, nechty, perie - papierové
obrúsky, servítky, vreckovky.
Kompostovisko počas sezóny aspoň trikrát premiešame (prekopeme). Ak je suché obdobie
môžeme ho zaliať vodou, aby sme zabezpečili prirodzené procesy rozkladania. V prípade plesní a
napadnutého záhradného ovocia a zeleniny chorobou, sa odporúča dezinfikovať zasypaním
jemnou vrstvou vápna a následným premiešaním. Treba ale dať pozor. Priveľa vápna môže ublížiť
mikroorganizmom a pôdnym živočíchom, ktoré urobia veľmi veľa práce v mikrobiálnom procese
rozkladania a pomoci pri výrobe kvalitného domáceho hnojiva.
Dušan Koctúr
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VIETE, ŽE ...
PODOMÁCKY VYROBENÉ HNOJIVO NA MUŠKÁTY A INÉ KVETY
Nejedno okno v Podkoniciach zdobia muškáty, či iné balkónové kvetiny.
Všetky kvitnúce balkónové rastliny potrebujú aspoň 2-3 krát za mesiac
prihnojiť, aby bohato kvitli a robili radosť počas celej sezóny. V obchodoch
je celý rad rôznych hnojív a prísad rozpustných vo vode na balkónové
rastliny. Tu Vám ponúkame pár možností, ako si vyrobiť kvalitnú zálievku
doma.
Do 1 litra vody rozmiešame 1 kocku droždia a necháme kvasiť 2 týždne.
Potom zmiešame s 3-mi litrami čistej vody. Tým získame 4 litre kvalitného
hnojiva. Môžeme ho použiť aj na iné ako balkónové kvety. Rovnako funguje aj vychladnutá voda, v
ktorej sa predtým varili zemiaky alebo ryža a tiež vychladnutá voda po varení vajíčok na tvrdo.
Dušan Koctúr

MIKROREGIÓN A OBCE OKOLO NÁS
ROKOVANIE MIKROREGIÓNU POD PÁNSKYM DIELOM
11.5.2016 bolo rokovanie Mikroregiónu pod Pánskym dielom. Na jednaní sa hovorilo o
spolupráci s Gminou Stryszow na druhý polrok.
Uznesením sa uložilio starostovi obce Donovaly, aby v spolupráci s p. Ing. Jurajom Valentom
pripravil materiál k problematike výstavby R1 v zmysle hydrologického posudku č. 136 z marca
2000.
Ďalej uložilo predsedovi MOPPD požiadať primátora Mesta Banská Bystrica o vystúpenie na
stretnutí Združenia miest a obcí okresu Banská Bystrica k problematike výstavby R1 na najbližšom
zasadnutí ZMOS-u.
Michal Vráb

POZVÁNKA NA PODUJATIA V MIKROREGIÓNE (JÚL - SEPTEMBER 2016)
23. júl (sobota)
23. júl (sobota)
30. júl (sobota)
30. júl (sobota)
30. júl (sobota)
7. august
13. august
27. august
17. september
17. september
24. september
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- Fizolňový deň - X. ročník (Kynceľová)
- Ukážky varenia Špaňodolinského štiarcu (Špania Dolina)
- Dobruô Podkonickuô - súťaž vo varení gulášu (Podkonice - ihrisko)
- Renegade fest (Podkonice - ihrisko)
- Fa Donovaly Night run - nočný beh a rodinný víkend (Donovaly)
- Čuô sa stauô v tom Priechode - folklórne podujatie (Priechod)
- Deň obce Baláže - X. ročník v pílení dreva bruchačkou
- Dni obce Lučatín - súťaž v grilovaní mäsových špecialít (Lučatín)
- IV. ročník vo varení Luteránskej procesie (Slovenská Ľupča)
- III. ročník Slivková paráda (Špania Dolina)
- RIDE Uphill 2016 (Podkonice - Pleše)
-jkPODKONICKÝ Spravodaj

PODUJATIA
OCEĽOVÝ MEDVEĎ JE Z PODKONÍC
Za posledné roky v športovej reprezentácii našej dediny nepreslávil našu obec nikto viac, ako
Peter Polóny. A to mám na pamäti úspechy pinpongistov a zapálenie volejbalistov či futbalistov,
ale aj ostatných športovcov, ako snowboardistov či byciklistov.
Peter je môj rovesník, poslanec obecného zastupiteľstva a zástupca starostu. Trénuje deti v
našej ZŠ s MŠ, trénuje s dospelými crossfit v areáli ZŠ s MŠ v pondelok a v stredu.
CrossFit je silový a kondičný program vyvinutý na to, aby pomohol ľuďom získať širšiu
všeobecnú kondíciu. Je vytvorený tak, aby ľudí pripravil na akúkoľvek fyzickú výzvu. Sústredí sa na
neustále obmieňanie funkčných pohybov pri vysokej intenzite a pomocou nich prispieva k
vytvoreniu celkovej fyzickej kondície. Všetky tréningy sa dajú upraviť podľa konkrétnej úrovne
kondície, veku alebo skúseností. Trénovať môžete kdekoľvek – v garáži, doma, v parku, v škole –
ako je to u nás. Každú sobotu poctivo “workoutuje - robí tréning dňa” - cvičí to, s čím zvíťazil tretíkrát
v najsilnejšej vytrvalostno-silovej súťaži na Slovensku. Ako hovorí o tejto súťaži jej zakladateľ Peter
Matúška: „Oceľový medveď je súťaž pre všetkých, ktorí sú odhodlaní načrieť na dno svojich síl a
preveriť vlastné hranice.“

Na štvrtom ročníku s časom pod štrnásť minút musel Peter spolu so 40 pretekármi zo
Slovenska i Čiech, profesionálnymi vojakmi z 5. pluku špeciálneho určenia zo Žiliny, trénermi či
kulturistami zdolať tieto discplíny:
1. BEH 250 m
2. Hlboké drepy na dotyk zadku o podložku 15 x 100 kg
3. Prevracanie pneumatiky 5 x 200 kg + skok dnu a von po každom prevrátení
4. Ťahanie reťaze 100 kg 30 - 35 m cez prekážku
5. Dvíhanie bremena zo zeme do vystretých rúk aj celého tela 10 x 45 kg
6. Ťahanie saní v sede na zemi + prenesenie saní cez prekážku 30 - 35 m x 50 kg
7. Výpady so sudom alebo s reťazou 25 x
(koleno na dotyk zeme, hore do prinoženia do vystretých oboch nôh)
8. BEH so sudom 250 m
9. Výpady so sudom 25 x (koleno na dotyk zeme, hore do prinoženia do vystretých oboch nôh)
10. Ťahanie saní v sede na zemi + prenesenie saní cez prekážku 30 - 35 m x 50 kg
12. Dvíhanie bremena zo zeme do vystretých rúk aj celého tela 10 x 45 kg
13. Ťahanie reťaze 100 kg 30 - 35 m cez prekážku
14. Prevracanie pneumatiky 5 x 200 kg + skok dnu a von po každom prevrátení
15. Hlboké drepy na dotyk zadku o podložku 15 x 100 kg
15. BEH 500 m
PODKONICKÝ Spravodaj
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PODUJATIA
Zvíťazil s hrdosťou a velkým prehľadom. Silnú podporu sme mu mohli vytvoriť aj my, diváci, ktorí
sme sa zišli v dvojtuctovom zastúpení priamo v Detve. Pokrikmi a tlieskaním sme nedovolili, aby
Peter zastal.
Peter v mene obce Ti gratulujem a verím, že nám budeš robiť nielen dobré meno, ale pôjdeš
príkladom nám všetkým, odhodlaním a vytrvalosťou. Gratulujem, oceľový medveď!
Michal Vráb

ŠPORT
FK TATRAN PODKONICE - postupujúce mužstvo do I. triedy
Poďakovanie za uplynulú sezónu 2015/16. Chceme sa poďakovať všetkým hráčom, členom
výboru FK, všetkým ľuďom, ktorí nám pomohli a podporili nás. Veľká vďaka patrí nášmu
najväčšiemu sponzorovi Obecnému úradu v Podkoniciach a všetkým menším sponzorom. Veľká
vďaka patrí aj vám - naši fanúšikovia. Ďakujeme za podporu.

FK Tatran Podkonice - ,,A" mužstvo, víťaz 2. triedy Obfz Banská Bystrica
Horný rad zľava: podpredseda Ivan Kostúr, Vlado Kosec, Andrej Šimko, Ján Faško,
Ondro Očenáš, Michal Barla, trenér Roman Patráš, Jozef Žáčik,
hospodár Rasťo Styk
Dolný rad zľava: Lukáš Kupec, Martin Mlynarčík, Maťo Barla, Robo Dočkal, Peter Uhliarik,
Frederik Fekete
Na fotke chybajú: brankári Edo Ihradský a Miro Barla, obrancovia Peter Homola, Juro
Moravčík, Martin Kristaly, Ivo Patráš, Laco Barla, záložníci Marek Haring,
Fero Kunzo, útočníci Marek Polóny, Ľubo Rusko, Juraj Francisty
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ŠPORT
BRIGÁDA NA TENISOVOM KURTE
V sobotu 25.6.2016 sme usporiadali brigádu na tenisovom kurte. Zúčastnili sa jej nadšenci
tohto pekného športu: Filip Vajda, Zuzka Vajdová, Timea Barlová, Aďka Slobodníková, Igor Bobák
a Martin Bobák. Podarilo sa nám kurt pripraviť do takej podoby, aby bol pripravený na tenisové
zápasy pre celý zvyšok sezóny.
Všetkým brigádnikom ďakujeme a tešíme sa na tenisové súboje na našom peknom kurte v
Podkoniciach.
Martin Bobák

REDAKCNÁ RADA
CHÝBA VÁM NIEČO V PODKONICKOM SPRAVODAJI?
Máte nápady, zlepšenia a viete o veciach, ktoré chcete publikovať a podeliť sa s obyvateľmi
Podkoníc? Neváhajte a napíšte nám o tom. Nie každý má internet a počítač, hlavne tí skôr
narodení. Podkonický spravodaj má vo svojej poštovej schránke raz mesačne každá domácnosť.
Preto vás chceme vyzvať a požiadať, aby obecné noviny raz za mesiac mohli aj vďaka vám
prinášať zaujímavé informácie o dianí v našej dedine, o našich občanoch a o našom okolí.
Športové, kultúrne a spoločenské podujatia, nápady či jednoduché a milé poďakovania niekomu. V
obci Podkonice máme veľa aktívnych ľudí, športovo, remeselne či umelecky nadaných, športové
kluby a rôzne spolky a organizácie. Mnohí ani netušia o ich fungovaní alebo o ich existencii. Radi by
sme si všetci prečítali raz za mesiac niečo o futbale, stolnom tenise či fitnes tréningu alebo
informácie o spolkoch alebo združeniach, informácie, ktoré redakčná rada spravodaja ani obecné
zastupiteľstvo nemá odkiaľ vedieť.
Preto neváhajte a podeľte sa o vaše zážitky, plány a činy. Stačí jednoducho zaniesť napísanú
informáciu či článok na obecný úrad, alebo poslať elektronicky na spravodaj@podkonice.sk.
Uzávierka čísla je vždy k poslednému dňu v mesiaci. Posielajte teda svoje príspevky vždy
včas, aby boli zaradené do aktuálneho čísla. Najbližšia uzávierka bude 31. augusta 2016!
Dušan Koctúr a Jaroslav Kostúr
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SPOLOCENSKÁ KRONIKA
UZAVRELI
MANŽELSTVO

Katarína Kostúrová & Ján Chovan - 11.6.2016 (Podkonice)

70 rokov
50 rokov

60 rokov

Slávka Luptáková (č.d. 207)
Jozef Barla (č.d. 248)
Milan Vráb (č.d. 262)

Janka Pančíková (č.d. 342)
Elena Kretíková (č.d. 222)

Marta Valentová (č.d. 1)
Jozef Kostúr (č.d. 34)
Ružena Stanková (č.d. 218)
Ivan Švihla (č.d. 237)
75 rokov

55 rokov

65 rokov

Milan Patráš (č.d. 298)
Vladimír Valent (č.d. 345)
Štefan Vjatrák (č.d. 155)

Milan Pavľák (č.d. 243)

FARSKÉ OZNAMY

Anna Gregorová (č.d. 285)
80 rokov
Zdena Flašková (č.d. 229)
Milan Barla (č.d. 112)



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
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