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VÁŽENÍ  SPOLUOBČANIA,

prázdniny skončili, začína škola, nové povinnosti. 
Po dvojmesačnej odmlke sa spravodaj opäť vracia do 
vašich schránok s novými informáciami. Jeseň je 
predo dvermi. Pomaly začíname zberať úrodu. Tak, 
ako sme sa o ňu starali, tak sa nám aj odmení a 
budeme mať z nej úžitok.

Aj nám sa počas leta podarilo urobiť kopec práce. 

Začali sme s rekonštrukciou obecného a kultúrneho domu. Zrekonštruovali sme autobusové 
zastávky, vyčistili sme potok. Rokovali sme o výmene vodovodného potrubia.

V jeseni nás toho čaká neúrekom. Budeme asfaltovať hlavnú cestu a osádzať nové obrubníky. 
Vďaka úspešnému projektu vytvoríme zastrešenie kontajnerových stojísk. Predstavíme vám 
prípravu na pozemkové úpravy v lokalitách Niva, Záhumienky a Záhrady. Pripravili sme Plán 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja. 

To, čo nám naši starí otcovia a mamy nechali, využívame dodnes. Mnoho z nás však nechce 
podporiť zmenu. Nechce prijať nových ľudí, ktorí sa rozhodli stavať domy. Niektorí nechcú žiadnu 
zmenu. Dedina je však živý organizmus, ktorý sa musí vyvíjať, inak zostarne a zahynie.

Apelujem na nás všetkých. Nevytvárajme nenávisť medzi sebou. Debatujme konštruktívne. 
Navrhujme riešenia, nie kritiku. Komunikujme viac medzi sebou, aj s obecným úradom, buďme k 
sebe otvorení. Aj keď máme odlišný názor, neznamená, že je zlý. Sme predsa všetci súčasťou 
jednej obce, prekrásnych Podkoníc.

Michal Vráb
starosta obce



OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU A OBECNÉHO ÚRADU

Dlhodobé neriešenie a poddimenzovanie obecných budov 
sa začalo zobrazovať na ich stave. Po vlaňajších úpravách 
interiéru obecného úradu sme sa rozhodli budovu zachrániť od 
základov, ktoré boli navlhnuté. Podarilo sa nám nájsť studňu, 
ktorá podľa vás starších, slúžila ako napájadlo. Pri vstupe do 
kotolne sme našli prameň vody. Druhá studňa je vraj ešte pred 
obecným úradom. Zdá sa, že toto je dovôd, prečo budova 
dlhodobo nasakuje zospodu vodu. Sanačné omietky, ktoré sú v 
interiéri pravidelne vyťahovali vodu von. Vďaka obnaženiu 
základov sa nám podarilo odviesť vodu narážajúcu na základy 
budovy preč.

Rovnaký prípad máme aj na budove kultúrneho domu. S pomocou brigádnikov a partiou 
chlapov z posilňovne sme začali s kopaním okolo kultúrneho domu. Avšak dlhodobé neriešenie 
tohto problému malo za následok nasiaknutie východnej steny budovy kultúrneho domu a jej úplné 
rozpadnutie. Kultúrny dom sa podarilo celý hydroizolovať. Kanál, ktorý prechádza zo severnej časti 
poza kultúrny dom sme opravili - bol prasknutý a voda priamo udierala na základy budovy. Rovnako 
septik idúci z krčmy na Hrbe. Plánované investície sa nám tak neplánovane rozšírili. Znamenajú 
však záchranu dvoch budov pre ďalšie generácie a v podstate aj menšie výdaje do budúcnosti.

OPRAVA CESTNEJ KOMUNIKÁCIE

Pripravovaná investícia na opravu cestnej komunikácie od dolnej zastávky po hornú bude 
realizovaná v mesiaci október. Celé leto sme rokovali so spoločnosťami Stredoslovenská 
vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská 
Bystrica, Regionálna správa ciest Banská Bystrica, Slovak Telekom, a.s.. Veľmi ťažké rokovania 
najmä s vodárenskou spoločnosťou, ktorá nechcela pôvodne meniť potrubie, sa zmenili vďaka 
tlaku z našej strany na fázové rozhodnutia. 

Tento rok sa urobia prepojenia od strednej zastávky po hornú - tzv. bajpassy, čo bude znamenať 
vytvorenie troch prepojení vodovodu z pravostrannej časti chodníka do ľavostrannej časti 
chodníka. Budúci rok bude spoločnosť od strednej zastávky po hornú vkladať novú vodovodnú rúru 
do chodníka (stará pôvodná ide priamo v ceste) a na už vytvorenú bajpassovú vetvu vytvorí pre 
všetkých vodovodné prípojky. Pre obec i pre StVS, a.s. a StVPS, a.s. to bude znamenať zníženie 
nákladov na údržbu a pre nás, že poruchy už nebudú opravované v ceste, ale v chodníku. V 
prípade poruchy nepoškodíme nový plášť cesty.

Naša obec sa zaviazala opraviť chodník od dolnej zastávky po hornú. Keďže sa jedná o 
najväčšiu investíciu za posledné roky v našej obci, bude rozdelená na tri fázy. V prvej fáze od 
septembra do októbra bude obec vymieňať obrubník v celej dĺžke, pričom od kultúrneho domu po 
hornú zastávku vytvorí nový pravostranný chodník. V druhej fáze v roku 2017 plánujeme 
pokračovať vo výmene asfaltovej časti chodníka od dolnej zastávky po strednú. A v tretej fáze v 
roku 2018 plánujeme pokládku zámkovej dlažby od strednej zastávky po hornú. Celá investícia je v 
predpokladanom finančnom rozpočte okolo 150 tisíc eur. Z tohto dôvodu musíme rozložiť investíciu 
na tri časti.
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ZMENA PREDNOSTU OKRESNÉHO ÚRADU

V júli bola odvolaná pani PhDr. Ľubica Laššáková z postu prednostky Okresného úradu v 
Banskej Bystrici. Na post prednostu bol nominovaný Ing. Karol Konárik ml.. Nový pán prednosta 
nám pomohol presadiť medzi poslancami zaradenie rekonštrukcie našej cesty do investícií BBSK. 
Na spoločnom stretnutí so starostami okresu nám všetkým starostom prisľúbil presadzovanie 
spoločných záujmov pre náš okres. Ďakujeme pán prednosta a tešíme sa na spoluprácu.

POĎAKOVANIE ZA SPOLUPRÁCU V OBECNOM ZASTUPITEĽSTVE

Chcem sa poďakovať pani Mgr. Kataríne Kostúrovej (Chovanovej) za mnohoročné pôsobenie 
na poste poslanca obecného zastupiteľstva. Mandát zaniká z dôvodu zmeny trvalého bydliska. 
Náhradník JUDr. Oliver Očenáš slávnostne zloží prísahu poslanca na septembrovom obecnom 
zastupiteľstve.

ČISTÍME POTOK

V auguste sme začali s intenzívnym čistením koryta 
podkonického potoka od studničky pri Milanovi Kukučkovi. Potok je 
už značne zanesený a zarastený od buriny a prívalových nánosov. 
Vďaka šikovnému Štefanovi Vjatrákovi mladšiemu potok vyzerá tak, 
ako nám ho zanechali naši múdri predkovia. Znovu spĺňa funkciu 
odvodnenia v prípade prívalovej vlny. A v konečnom dôsledku plní aj 
estetickú funkciu. Potok by sme chceli vyčistiť až po ústie pri ihrisku. 
Rýchlosť práce závisí aj od poveternostných podmienok. Plánujeme 
zatlačiť na Lesy Slovenskej republiky, aby vyčistili hrádze, ktoré sú 
značne zanesené nánosmi bahna a hliny. Rovnako je potrebné 
vyčistiť od buriny a náletových burín a stromov potok, až po ústie do 
čističky odpadových vôd. Lesy dlhodobo zanedbávajú svoju 
zákonnú povinnosť a koryto potoka vôbec nečistia. A ani 
neprispievajú finančne na čistenie potoka. Usilujeme sa o zmenu 
tohto správania.

REKONŠTRUKCIA AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVOK

Počas letných mesiacov sme naplno využili našich dvoch 
brigádnikov Tomáša Koctúra a Erika Budaja. Tím kolektívu 
obecného úradu sa tak na dva mesiace posilnil. Podarilo sa nám 
zrekonštruovať zanedbané autobusové zastávky. V najhoršom 
stave bola horná zastávka, kde sme museli vymeniť nosný stĺp, 
pretože hrozila deštrukcia konštrukcie a možná nehoda. Vyvarili sme 
aj spodné časti konštrukcie, ktoré boli veľmi zhrdzavené od vody. 
Opravili sme hliníkové plechy na strednej autobusovej zastávke. A rovnaký osud mala aj dolná 
zastávka, ktorá mala komplet zhrdzavené obvodové plechy. Všetky tri zastávky dostali nový 
modro-biely šat. Zastávky nesú obecné farby. Pri dobrej údržbe nám poslúžia ešte dlhé roky.
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REKONŠTRUKCIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
 

S rekonštrukciou sme pokračovali aj na zábradlí umiestnenom „na Kašiarke“. Toto tiež dostalo 
nový šat. Rovnako sme opravili aj plot na školskom dvore, ktorý v niektorých častiach bolo nutné 
úplne vymeniť, či vyvariť. Bude potrebné sa postarať aj o zábradlie pred Jednotou a osadiť dočasné 
značenie na most „pred Hanimrou“.

Zavreli sme aj studňu na grante, aby nedošlo k nešťastiu. Rám, ktorý je tam osadený bude 
prerobený na otvárací, aby sa studňa mohla využívať na zavlažovanie.

ZÍSKANIE DOTÁCIE NA KONTAJNEROVÉ STOJISKÁ

Rozhodnutím Ministerstva životného prostredia získala naša obec spolu s obcou Štrba a obcou 
Vysoké Tatry z Envirofondu dotáciu na vybudovanie kontajnerových stojísk. Vďaka dotácii 
zjednodušíme prístup na vykladanie bioodpadu do kontajnerov, ktoré máme rozložené po dedine. 
Zároveň budú tieto miesta estetické a splnia podmienku, aby sa do nich nedostal medveď hnedý. 
Získaná dotácia je vo výške 60 tisíc eur, pričom obec sa podieľa 5% spolufinancovaním t. j. 3157,90 
eur. Jedná sa o piaty úspešný projekt a som rád, že práca investovaná do prípravy projektov sa 
nám začína vracať.

POZASTAVENIE EUROFONDOV Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA

Zmena vlády v marci 2016, nestabilita vládneho systému, roztrieštenie vládnej koalície....tieto 
turbulentné zmeny majú za následok, že čerpanie z eurofondov na roky 2014 – 2020 nie je 
doriešené. Hoci už máme rok 2016, z Programu rozvoja vidieka, z ktorého sa má čerpať, sme ešte 
na Slovensku nečerpali skoro nič.

Podkonice podali vo februári a v marci dva projekty. V prvom sme žiadali o príspevok na 
zateplenie obecného úradu a kultúrneho domu, spolu s výmenou pecí v celkovej hodnote 170 tisíc 
eur. V druhom prípade sme žiadali o príspevok na postavenie multifunkčného detského ihriska, 
spolu s fitness ihriskom v celkovej hodnote 107 tisíc eur. Do dnešného dňa sme však z 
Pôdohospodárskej platobnej agentúry patriacej pod Ministerstvo pôdohospodárstva nedostali ani 
registračné číslo. V lobistických kuloároch i z úst prednostu okresného úradu však už vzišlo, že 
projekty budú zrušené. Túto informáciu nám potvrdilo aj rokovanie Združenia miest a obcí 
Slovenska.

Otázne je, kedy sa znovu začne čerpať. V prípade zrušenia týchto projektov a vyhláseniu 
nových projektových výziev sa budeme usilovať o znovu podanie už spomínaných dvoch projektov.

Michal Vráb, starosta obce

VÝPADKY ELEKTRINY

V posledných mesiacoch sme zaznamenali zvýšený výskyt 
výpadkov dodávky elektrickej energie v našej obci. Obecný úrad 
kontaktovali viacerí občania, preto sme sa obrátili priamo na 
dodávateľa elektriny do našej obce. Z jeho vyjadrenia vyplýva, že túto 
sťažnosť preverili, ale ak zaznamenáte výpadok je potrebné, aby ste 
sa s vašou reklamáciou obrátili priamo na Stredoslovenskú energetiku 
- Distribúciu, a.s., ktorá preverí opodstatnenosť reklamácie pre konkrétne odberné miesto.

 Na nasledujúcej strane uvádzame odpoveď SSE:
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 Vážený zákazník,
 
odpovedáme na Váš email zo dňa 20.07.2016.
 
Stredoslovenská energetika- Distribúcia, a.s., ako prevádzkovateľ distribučnej siete, preveril 

Vami doručenú požiadavku o vyjadrenie k udalostiam na distribučnej el. sieti pre odberné  miesta v 
Obci Podkonice. Keďže neboli udané konkrétne odberné miesta, naše vyjadrenie sa vzťahuje na 
odberné miesto Obecného úradu,  ČOM 1206917. Preverili sme obdobie od 1.7.2016 do 1.8.2016.

Ospravedlňujeme sa Vám za vzniknuté problémy.

Odberné miesto ČOM 1206917 je napájané z napájača BBY vn 308 cez trafostanicu  
308/ts/podkonice_obec.5.

V elektronických systémoch v relevantnom časovom období evidujeme poruchy na 22 kV 
vedení, ktoré  spôsobili výpadok v dodávke el. energie pre Vaše odberné miesto. Zväčša sa jednalo 
o výpadky na čas kratší ako 3 minúty. Dňa 2.8.2016 evidujeme poruchu, roztrhnutie a pád vodiča na 
zem s dlhšou dobou výpadku.  Preto Vašu reklamáciu považujeme za opodstatnenú.  Výskyt týchto 
javov je zvýšený práve v letnom období a aj napriek našej snahe nie je možné ich úplne eliminovať. 
V tomto konkrétnom prípade ide o jedno z najdlhších vedení, vedúcom prevažne v zalesnenom 
teréne. Na eliminovanie týchto javov sme na vedenie vo vytipovaných úsekoch naplánovali 
mimoriadnu inšpekciu.

Dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z. §31 ods.1, písmena e) má 
prevádzkovateľ distribučnej sústavy SSE-D právo obmedziť, alebo prerušiť bez nároku na náhradu 
škody okrem prípadov, ak škoda vznikla zavinením prevádzkovateľa distribučnej sústavy, v 
nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu distribúciu elektriny o. i. pri poruchách na 
zariadeniach sústavy a počas ich odstraňovania. SSE-D v zmysle energetickej legislatívy 
nezodpovedá odberateľom za škodu, ktorá vznikla v dôsledku prevádzkových situácií pri 
poruchách elektroenergetického zariadenia. V zmysle Technických podmienok prevádzkovateľa 
distribučnej sústavy SSE-D, časť (2) b), ktoré sú  publikované na internetovej stránke www.sse-
d.sk sa uvádza:

"Kvalitatívne parametre dodávanej elektrickej energie sú stanovené pomocou vybraných 
prevádzkových parametrov za normálnych prevádzkových podmienok v súlade so štandardom 
UCTE, STN EN 50160. Uvedené charakteristiky sa nevzťahujú na:

- prevádzkové situácie pri likvidácii porúch,
- dočasné prevádzkové zapojenia v DS v priebehu plánovaných prác (údržba, výstavba a pod.),
- stavy núdze."
Na základe vyššie uvedených skutočností našim odberateľom doporučujeme, aby si citlivé 

zariadenia chránili dodatočnými ochranami a záložnými zdrojmi priamo na ich miestach spotreby.  
SSE-D, a.s., zabezpečuje vo svojich distribučných sieťach základný stupeň ochrany vedení a 
odberných zariadení. Pre bezproblémovú prevádzku citlivých elektronických a dôležitých 
výrobných zariadení sú potrebné aj  ďalšie stupne príslušných ochrán, medzi ktoré patria záložné 
zdroje, prepäťové, podpäťové a prúdové ochrany a iné, podľa druhu, dôležitosti a citlivosti 
pripojených zariadení. Túto zvýšenú bezpečnosť prevádzky citlivých technických zariadení si musí 
zabezpečiť na svoje náklady ich prevádzkovateľ.

 
S pozdravom 
Ing. Petra Mikundová, Kontaktné centrum Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
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ZAMYSLENIE

KDE POSUNÚŤ NAŠU OBEC...

Naša obec, v ktorej všetci zdieľame spoločný priestor je pre nás po stáročia domovom. Prvá 
písomná zmienka je z roku 1340. Nálezy keltských mečov na ceste medzi Podkonicami a 
Priechodom (obdobie 300 rokov pred Kristom) sú dôkazom, že ľudia žili na tomto území už dávno.

Pred prvou svetovou vojnou veľa chlapov z rozprávania vás starších - odišlo do Chicaga a iných 
amerických miest. Tam tvrdo pracovali. Neskôr sa niektorí vrátili do obce. Niektorí posielali domov 
zarobené peniaze. Za rentu sa naša dedina rozrastala. V 50-tich rokoch po 2. svetovej vojne sa 
dedina tešila veľkému rozvoju vďaka nadšeniu všetkých obyvateľov. Postavil sa vodovod a to 
ručne, bez mechanizácie. Kopalo sa na dušu niekoľko metrov. Pripravila sa kanalizácia. 
Podkoničania boli múdri a pre časté požiare urobili v strede obce obrovskú požiarnu nádrž, ktorá 
nám slúži dodnes.

V 70-tich a 80-tich rokoch sa budovať neprestávalo. Dokončovali sa škôlka, škola, vybudoval sa 
športový areál, chata Pleše, čistička.

Keď naša generácia v 90-tich rokoch nastúpila do meštianky v Slovenskej Ľupči, všetci nás mali 
za bohatých Podkoničanov, ktorí napredovali.

Máme rok 2016. 

Priechod - naša najbližšia dedina má dnes o 50 obyvateľov viac. Novú výstavbu rodinných 
domov už 5 rokov. Selce sa rozširujú dávno. Slovenská Ľupča napreduje. Hiadeľ, malá dedinka - 
pozrime sa, kde je dnes. Nezabudnime ani na Lučatín, kde sa podarilo pritiahnuť nových ľudí alebo 
poskytnúť mladým priestor na bývanie.

A kde sme my? V roku 2015 sme organizovali stretnutie kvôli vysporiadaniu prístupovej cesty 
„za Hrbkom“. Nikto nechcel predať ani centimeter. Pokiaľ by sme cestu vlastnili (obec) môžeme 
pripravovať možnosti na položenie inžinierskych sietí. Ceny pozemkov v okolí by automaticky 
zrástli minimálne dvojnásobne.

Máme schválený územný plán od roku 2014. Môžeme stavať „za Hrbkom“. Mladí tam aj chcú 
stavať, ale niektorí z nás sa bijú do hrude, aby im v tom zabránili za každú cenu. Máme hotovú 
analýzu pozemkových úprav na lokalitu Niva, Záhumienka i Záhrady. Chceme však napredovať? 
Chceme mať nových ľudí? Chceme dovoliť nám mladým, aby sme sa rozvíjali?

Jedna celá generácia dnešných 30-tnikov, ktorí majú rodinu už odišla…. (Martin Bobák, Monika 
Bobáková, Kristína Slobodníková, Marianna Slobodníková, Martina Suchánková, Zuzana 
Turčanová, Robo Jamrich, Eva Kostúrová, Katka Kostúrová, Paulína Kostúrová, Zuzana 
Krétiková, Dana Krétiková, Martin Plachý, Jana Plachá, Andrej Kostúr, Martin Vráb, Marcel 
Homola, Andrej Pančík, Zuzana Forgáčová, Lukáš Vráb, Peter Chaban, Martina Chabanová, 
Katarína Lučeničová…) a mnohí ďalší…

Projekt rozšírenia NIVA sa začal pred 20-timi rokmi. Áno, v roku 1996. Dnes sme mohli mať cez 
1000 obyvateľov. Mohli sme mať nové multifunkčné ihrisko, opravené cesty, chodníky, námestie...a 
to všetko z vlastných zdrojov.

Ak sa neposunieme dnes, nezmeníme názor na novú výstavbu rodinných domov, tak v roku 
2036 už budú Podkonice iba chalupárska obec. Nebude tu fungovať škôlka, možno ani obchod, 
krčma bude maličká, ak vôbec bude.

Vo svojej kandidatúre som ponúkol ako hlavný bod, snahu o rozvoj obce a svoju víziu, ako na to 
ísť. Chcem prosperujúcu obec s mladými ľuďmi, veselými deťmi, rozvíjajúcimi službami, 
turistickým ruchom a spokojnými staršími občanmi. Toto sú Podkonice v roku 2036.

Michal Vráb, starosta obce
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

ZMENA VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU

Na základe ukončenia zmluvy k 31. 8.2016  o vývoze odpadu s firmou Marius Pedersen od 
1. septembra 2016 začíname vyvážať odpad novou spoločnosťou z Nemeckej. Z uvedeného .
dôvodu sa bude meniť termín vývozu odpadu a to nasledovne:

Od 1. septembra sa bude komunálny odpad vyvážať každý druhý štvrtok. Keďže najbližší 
vývoz pripadne na 15.9. (cirkevný sviatok), odpad sa vyvezie o deň skôr 14. septembra 2016.

Nasledovné vývozy komunálneho odpadu pripadnú na dni:

14. september 2016 (streda)

29. september 2016 (štvrtok)

13. október 2016 (štvrtok)

27. október 2016 (štvrtok)

10. november 2016 (štvrtok)

24. november 2016 (štvrtok)

8. december 2016 (štvrtok)

22. december 2016 (štvrtok)

Vývoz separovaného odpadu (plastov) upresníme neskôr.

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 30. septembra 2016!

Dušan Koctúr a Jaroslav Kostúr

Z REDAKCNEJ RADY
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PREHĽAD PERIODÍK Z MIKROREGIÓNU POD PANSKÝM DIELOM

Milí čitatelia, prinášame vám stručný prehľad o obecných novinách v jednotlivých obciach v 
našom mikroregióne. Môžeme skonštatovať, že naša obec prináša informácie svojim občanom 
pravidelne každý mesiac. Podobne je na tom aj Slovenská Ľupča. Ostatné obce vydávajú noviny 
sporadicky, podľa potreby. V niektorých obciach sa noviny nevydávajú a hlavným dôvodom je, že 
nemajú kapacity.

PODKONICE
Počet obyvateľov: 867

Názov novín: Podkonický spravodaj

Redakčná rada: Ing. Michal Vráb, Ing. Jaroslav Kostúr, Dušan Koctúr, 
                          Vladimíra Turčanová, Mgr. Jana Šípková, Mgr. Miroslav Spišiak 
Formát novín: A5
Počet strán: 16
Tlačená verzia: áno  
Farebná verzia: nie
Online verzia: áno
Periodicita: mesačník

SLOVENSKÁ ĽUPČA
Počet obyvateľov: 3182

Názov novín: Ľupčianske zvesti

Redakčná rada: Ing. Elena Debnárová, Eva Gránerová, Viera Flašková 
Formát novín: A4
Počet strán: 12
Tlačená verzia: áno  
Farebná verzia: áno
Online verzia: áno
Periodicita: mesačník

SELCE
Počet obyvateľov: 2169

Názov novín: Spravodajca

Redakčná rada: zamestnanci OÚ 
Formát novín: A4
Počet strán: 6
Tlačená verzia: áno  
Farebná verzia: áno
Online verzia: áno
Periodicita: dvojmesačník

Z REDAKCNEJ RADY
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„Keďže sme aj kancelária prvého kontaktu veľmi veľa času na Spravodajcu nemáme. Takže 
robíme to z lásky k ľuďom.“

Mgr. Jana Mesíková

BALÁŽE
Počet obyvateľov: 213

Názov novín: Balážske zvesti

Redakčná rada: Jozef Chaban, starosta
Formát novín: A4
Počet strán: 6
Tlačená verzia: áno
Farebná verzia: áno
Online verzia: áno
Periodicita: mesačne

“Posledné dva roky obecné noviny nevydávame z kapacitných dôvodov. Nemáme človeka, 
ktorý by ich spracoval. Určite by sme boli radi, keby sa niekto našiel.”

Jozef Chaban, starosta obce

KYNCEĽOVÁ
Počet obyvateľov: 386

Názov novín: Kynceľovský bonzáčik

Redakčná rada: Ing. Martina Kubišová, PhD., starostka
Formát novín: A4
Počet strán: 4
Tlačená verzia: áno
Online verzia: áno
Periodicita: 2x ročne

NEMCE
Počet obyvateľov: 1164

Názov novín: Nemčianske noviny

Redakčná rada: zamestnanci OÚ
Formát novín: A4
Počet strán: 8
Tlačená verzia: áno
Online verzia: áno
Periodicita: 1x štvrťročne

Z REDAKCNEJ RADY
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MIKROREGIÓN A OBCE OKOLO NÁS

-jk-

LUČATÍN
Počet obyvateľov: 653

Názov novín: Lučatínske zvesti

Redakčná rada: Jana Šutková, Marián Píši, Jarmila Kováčová,
                          Anna Chovanová
Formát novín: A4
Počet strán: 8
Tlačená verzia: áno
Online verzia: áno
Periodicita: 4x do roka

ŠPANIA DOLINA
Počet obyvateľov: 193

Noviny nevydávame, ale boli by sme radi, keby sme ich mali.
Bohužiaľ nemáme človeka, ktorý by ich tvoril. 
Zatiaľ sa snažíme obec propagovať cez stránku: 
http://region.spaniadolina.sk/ 

Mgr. Martina Wilhelmerová, starostka obce

PRIECHOD
Počet obyvateľov: 895

Názov novín: Priechodský spravodaj

Redakčná rada: obecný úrad
Formát novín: A4
Počet strán: 4
Tlačená verzia: áno
Online verzia: áno

Periodicita: mesačne, občas každé dva mesiace

Z REDAKCNEJ RADY

POZVÁNKA NA PODUJATIA V MIKROREGIÓNE (SEPTEMBER 2016)
  
 17. september  - IV. ročník vo varení Luteránskej procesie (Slovenská Ľupča)
 17. september  - III. ročník Slivková paráda (Špania Dolina)
 24. september  - RIDE Uphill 2016 (Podkonice - Pleše)
 5. november  - X. ročník Medzinárodnej súťaže vo varení kapustnice (Nemce)
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SPOZNÁVANIE SLOVENSKA

Na jednom obrázku som raz čítal nápis: „Ak chceš spoznať božiu lásku, ostaň pod krížom a ak 
chceš spoznať božiu veľkosť, choď do hôr.“ V duchu tohto hesla sme jedno nedeľné popoludnie 
vyšli preskúmať Brankovský vodopád, ktorý sa nachádza na západnom okraji Nízkych Tatier pri 
ústí do Revúckej doliny a je najvyšším v Nízkych Tatrách. Hoci dážď nám visel nad hlavami a dva 
krát nás pokropil i protivný oblak, nedali sme sa odradiť a asi po hodinovom jemnom stúpaní sme ho 
našli. Vody síce veľa netieklo, ale pri jeho výške 55 m to bol pekný pohľad. Po krátkom občerstvení 
sme sa vrátili domov.

Miroslav Spišiak, správca farnosti

FARSKÉ OKIENKO

RIDE UPHILL 2016 Podkonice - Pleše

V sobotu 24.9.2016 pozývame všetkých priaznivcov cyklistiky a elektrocyklistiky na preteky do 
vrchu RIDE UPHILL 2016 Podkonice – Pleše. Štart pretekov bude na námestí v Podkoniciach o 
11:00 hod. Registráciu účastníkov a viac informácií o pretekoch nájdete na www.ride.sk,  
www.podkonice.sk a nasepodkonice.sk.

Štefan Čeman

PODUJATIA
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MUDr. Milan OČENÁŠ

Koncom júna zomrel náš rodák MUDr. Milan Očenáš, 
ktorý bol pochovaný v Banskej Bystrici. Radi by sme touto 
cestou priniesli krátku spomienku na neho.

Bol dlhoročným primárom Kliniky úrazovej chirurgie - 
traumatológie v B. Bystrici. Po študijnom pobyte vo 
Švajčiarsku začal do praxe zavádzať princípy modernej 
dlahovej osteosyntézy. Ako prvý vykonal osteosyntézu 
panvy, aplikáciu cervikokapitálnej endoprotézy, operáciu 
krčnej chrbtice podľa Clowarda. Mal veľký podiel na rozvoji endoprotetiky bedrového kĺbu a aj po 
dosiahnutí dôchodkového veku pracoval ešte niekoľko rokov v ambulantnej sfére. 

Neskôr sa kontaktuje s profesorom Vladimírom Krčmérym, ktorý je zakladateľom a 
organizátorom zahraničných humanitárnych misií v krajinách tretieho sveta a odchádza do Afriky, 
kde v poľnej nemocnici pracoval ako chirurg v jednej z najchudobnejších afrických krajín v Južnom 
Sudáne. Riešil tam problémy z oblasti chirurgie, ortopédie, gynekológie i urológie, všetko, čo prišlo. 
V týchto mizerných podmienkach vykonal okolo dvetisíc veľkých a päťtisíc menších operácií a 
vďaka penicilínu nemal ani jednu infekciu operačnej rany. Potom v tamojších ťažkých podmienkach 
pomáhal v rozvoji nemocníc na severe čierneho kontinentu. 

 Vladimíra Turčanová

Zdroj:
http://zenskyweb.sk/africka-misia-doktora-milana
http://www.trauma.sk/upload/files/casopis/rocnik-6/Trauma6-2014-1-3-60rokovBB.pdf

SPOMIENKA

SpravodajSpravodaj  ODKONICKÝP September 2016 12



MÁME MAJSTROV V KOSENÍ!

V dnešnej pretechnizovanej dobe je len ťažko nájsť omladinu, ktorú 
by priťahovala vôňa čerstvo pokosenej trávy, či nadojeného mlieka. Časy 
našich starých materí sú dávno preč.

Preto som rada, že sa ešte stále nájdu ľudia, ktorí sa snažia zachovať 
tradície a remeslá. Tak sa deje aj v Pohorelej, kde sa 30. júla 2016 konal 
už 22. ročník Majstrovstiev v kosení a hrabaní.

Naša obec tam mala svojich dvoch zástupcov. Skúseného kosca 
Antona Budzeľa, ktorý kosí súťažne od mlada. Tentokrát sa umiestnil na 
krásnom druhom mieste v kategórii Muži nad 60 rokov. Prvé miesto mu 
uniklo o vlások, a to dosť nešťastným rozhodnutím rozhodcu. Jednoznačne bol medzi divákmi 
favoritom, ktorý mal dobrú techniku a najkrajšie skosené políčko.

Prvé miesto v kategórii Deti do 12 rokov obhájil vlaňajší víťaz Kristián Kvaček.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme našim chlapcom za peknú prezentáciu, že aj u nás v 
Podkoniciach dobrí kosci rastú.

Janka Šípka Šípková
Foto: Štefan Németh a Jana Šípková

PODUJATIA

September 2016 Spravodaj  ODKONICKÝP13



FUTBALOVÝ KLUB TATRAN PODKONICE

POĎAKOVANIE

FK Tatran Podkonice by sa rád poďakoval všetkým, ktorí nám poskytli 2 % z dane v roku 2016. 
Celkovo sme dostali 456,51 eur. Peniaze sme použili na nákup zápasových lôpt Euro 2016 France 
(4 ks), tréningových lôpt (2 ks) a futbalových sietí na malé futbalové brány (4 ks). 

NOVÉ FUTBALOVÉ SIETE

Počas letnej futbalovej prestávky naši futbalisti opäť 
zveľadili areál na Brodku. Po vlaňajšom zrenovovaní 
domácej šatne a sprchy sa tento rok rozhodli pre 
postavenie ochranných sietí proti unikaniu lôpt za oboma 
bránami. Pekne, poctivo sme sa vrátili do 80-tich rokov 
minulého storočia, a tak ako naši otcovia, tak aj my sme v 
rámci ,,akcii Z" po poobediach počas 2 týždňov odstránili 
staré zábradlie, vymerali, vykopali a zabetónovali jamy, na ktoré sme zavŕtali stĺpy, natiahli lanká a 
zavesili siete. Áno, 26 párov rúk a 2 deti dokázali aj v tejto dobe, že sa to dá. Ďakujeme všetkým. 
Veľké poďakovanie patrí starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva za poskytnutie účelovej 
dotácie v hodnote 1000 eur v rámci rozpočtu pre futbal na rok 2016. Ďakujeme pánom Nenadovi 
Rajsičovi, Antonovi Paulusovi, Michalovi Barlovi a ich firme Flash 2002 s.r.o. za zakúpenie sietí, 
firme B&B za poskytnutie techniky pri odstránení stĺpov a betónovaní jám. Marekovi Slobodníkovi 
za prípravu a osadenie stĺpov a Braňovi a Petrovi Slobodníkovcom a ich firme Slobreal s.r.o. za 
poskytnutie všetkého možného a nemožného pri zavesení sietí.

Obe siete za bránami vyzerajú super, ušetria nám lopty pred zničením a unikaním do okolia.

SVETELNÁ TABUĽA

Rada občianskeho združenia PÚTNIK sa rozhodla 
podporiť,  popri  už iných známych projektoch 
zameraných na obnovu nášho Kostola sv. Martina, aj náš 
Futbalový klub Podkonice finančným príspevkom na 
nákup svetelnej výsledkovej tabule s časomierou.
 

Podľa slov Ivana Barlu, predsedu OZ PÚTNIK, týmto 
finančným príspevkom chceli aspoň troškou podporiť 
partiu aktívnych ľudí okolo futbalu a verným fanúšikom z 
Podkoníc spríjemniť prostredie futbalového ihriska a prežívanie futbalových zážitkov z Brodku. 

Keďže futbalisti v tomto období začínajú pôsobenie v 1. triede, poprial nám veľa zdaru a 
dobrých športových výsledkov. A nakoniec zaželal, nech darovaná tabuľa ukazuje pri domácich 
zápasoch podkonických futbalistov vždy vyššiu číslicu pri písmene D (domáci), ako bude ukazovať 
tabuľa pri písmene H (hostia), minimálne aspoň rovnakú.

Pre čo najlepšie umiestnenie novej svetelnej tabule, kamery na natáčanie zápasov a kvôli 
miestu pre delegáta zápasu z ObFZ nám firma Slobreal s.r.o. v zastúpení jeho majiteľa a konateľa 
Braňa Slobodníka zhotovila konštrukciu na kľúč.

Ďakujeme!

ŠPORT
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ŠPORT

VÝSLEDKY V SEZÓNE 2016/17

1. kolo  Čierny Balog - Tatran Podkonice  3:3
2. kolo  Tatran Podkonice - Brusno  2:1 
3. kolo  Michalová - Tatran Podkonice  1:4 
4. kolo  Tatran Podkonice - Osrblie  1:2
5. kolo Šalková B - Tatran Podkonice 2:1
6. kolo  Hronec - Tatran Podkonice 2:0

Tabuľka po 6. kole:

OZNÁMENIE

FK Tatran Podkonice by rád zorganizoval 1. októbra 2016 (sobota) futbalový turnaj prípraviek 
chlapcov a dievčat vo veku od 6 do 11 rokov. 

V súčasnosti máme zaregistrovaných 6 detí, čím sme získali štatút na organizovanie turnaja. 
Milí rodičia, ak máte záujem prihlásiť vaše deti do futbalového klubu – prípravky, môžete tak 

urobiť u Michala Barlu, na telefónnom čísle 0908 449 321 v termíne do 15.9.2016. V prípade 
dostatočného záujmu môžeme pre rok 2017 vytvoriť mládežnícke družstvo. 

Roman Patráš
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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 
0 9 0 8  4 7 7 4 1 5  a l e b o  e l e k t r o n i c k y  n a  
miro.erko@pobox.sk.

Miroslav Spišiak
správca farnosti

HARMONOGRAM SV. OMŠÍ POČAS TÝŽDŇA

PONDELOK  18.00 hod.
UTOROK  18.00 hod.
STREDA  18.00 hod.
ŠTVRTOK  18.00 hod.
PIATOK  18.00 hod.
SOBOTA  7.30 hod.
NEDEĽA  9.00 hod.

INZERCIA

SPOLOCENSKÁ KRONIKA

FARSKÉ OZNAMY

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

INZERCIA

61

50 rokov

Mária Patrášová (č.d. 280)

65 rokov

Ľubica Kostúrová (č.d. 309)

55 rokov

Eva Houžvová (č.d. 202)

 Ivan Turčan (č.d. 253)

60 rokov

František Jamrich (č.d. 225)

Jaroslav Kostúr (č.d. 326)

Katarína Luptáková (č.d. 321)

Eva Stanková (č.d. 212)

Ivan Šípka (č.d. 259)

75 rokov

Eleonóra Barlová (č.d. 216)

František Krystoň (č.d. 228)

UZAVRELI
MANŽELSTVO

Jana Šípková & Štefan Kvaček - 14.7.2016 (Banská Bystrica)

Mária Šajbanová & Štefan Sipko - 30.7.2016 (Stará Ľubovňa)

Lucia Chabanová & Branislav Horváth - 6.8.2016 (Podkonice)

Tomáš Chabreček (č.d. 243)NARODENÉ DETI

-vt-
OPUSTILI NÁS

Ján Pálka (č.d. 24) - 61 rokov
Ján Slobodník (č.d. 177) - 56 rokov
Irena Bobáková (č.d. 260) - 83 rokov

GRATULUJEME K VÝROČIU
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