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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA,
teplé dni sa nám definitívne končia. Pani jeseň prichádza
v plnej kráse svojho šatu. Noci sú už chladné, lístie červenšie.
Zver sa pomaličky chystá na zimný spánok.
Aj v našej obci sa pripravujeme na zimu. Úrodu z
celoročnej práce premieňame na realitu. Finišujeme s
prácami okolo obecného úradu. Kladieme obrubníky na
hlavnej ceste. Obnovujeme vjazdy do vašich domov. Vodári
opravili hlavné úseky vodovodných rúr, ktoré zasahovali do cesty. Čakáme na pokládku nového
koberca hlavnej cesty vedúcej cez dedinu. Finišujú prípravy na výstavbu kontajnerových stojísk.
Budeme likvidovať časť skládky „za Močilá“ z ďalšej získanej dotácie. Plánujeme vymeniť
informačné tabule v obci z dotácie z Oblastnej organizácie cestovného ruchu v Banskej Bystrici.
Po dlhom čase nám začína ožívať aj Chata na Plešiach. Nový nájomca Miroslav Zelený vás
srdečne pozýva hore na chatu. Každý víkend čaká s úsmevom na našich malebných Plešiach.
Výborne tam teraz varí.
V septembri Združenie miest a obcí Slovenska Banská Bystrica (čiže spolu 29 starostov zo 41
starostov z okresu) usporiadalo výjazd do Českej Republiky. Navštívili sme najúspešnejšie obce
v rámci jednotlivých krajov - Prysk, Rybník, Hnevotín, Velká Bíteš. Taktiež sme navštívili pivovar v
Dětěnicích a pevnosť Stachelberg. V Prahe sme navštívili veľvyslanectvo Slovenskej republiky. V
rámci tohto zájazdu sme si navzájom vymieňali informácie o činnosti jednotlivých samospráv a
rozdieloch medzi kompetenciami obcí na Slovensku a v Českej republike. Zaujímali sme sa aj o
rozdielne financovanie obcí. V priemere sú České obce financované o 1/3 viac ako na Slovensku.
Pre zaujímavosť, v Českej republike sa starosta volí nepriamo - to znamená, že najskôr sa zvolia
poslanci obecného zastupiteľstva, ktorí spomedzi svojich členov volia starostu.
Zaujímavosťou je, že v každom meste a dedine sa nám starostovia a primátori posťažovali na
rovnaké problémy, aké máme aj u nás. Ľudia sa dokážu zomknúť a spolupracovať za spoločnú vec.
No rovnako sa množia trestné oznámenia, či listy nespokojných občanov. Je to dobou alebo
spoločnosťou?
Prajem vám príjemné čítanie.
Michal Vráb, starosta obce
PODKONICKÝ SPRAVODAJ - mesačník vydávaný Obecným úradom v Podkoniciach pre svojich občanov.
Vychádza vždy do 10. dňa v mesiaci.
Redakčná rada: Ing. Jaroslav Kostúr (-jk-), Dušan Koctúr (-dk-),
Vladimíra Turčanová (-vt-), Mgr. Jana Šípková (-jš-), Ing. Michal Vráb (-mv-), Mgr. Miroslav Spišiak (-ms-).
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LÍŠKY V INTRAVILÁNE OBCE
Posledné dva mesiace sa v našej obci zvýšil pohyb líšok, hlavne počas dňa. Situácia začína byť
vážna. Kvôli tomuto problému sme oslovili Okresnú organizáciu poľovníckeho zväzu a rovnako aj
Okresný úrad v Banskej Bystrici. O riešení vzniknutej situácie vás budeme informovať.
KEDY SA BUDE ASFALTOVAŤ CESTA?
Práce na oprave chodníka z dolnej zastávky na hornú budú finišovať v polovici mesiaca
október. Chodníky sa budú osádzať v časti od strednej zastávky po hornú až budúci rok. A to z
dôvodu, že vodári (StVPS, a.s.) budú vymieňať vodovodné potrubie na oboch stranách chodníka.
Ak by sme osadili obrubníky, po výkopových prácach vodárov (hĺbka výkopu bude 1,5 metra) by
hrozilo ich zrútenie. V ceste ostane staré vodovodné potrubie. Po osadení nových vodovodných
prípojok bude zo strany obecného úradu osadený nový obrubník. Tento bude aj v časti od hornej
zastávky po schody do kultúrneho domu. Bude osadený ako obojstranný chodník. Cesta sa bude
asfaltovať na konci októbra. Pred asfaltovaním nás čakajú vysprávky nerovností vozovky, hlavne
vyrovnanie skoku pred „Javorou“ a vyspravenie prepadliska pred Zvaríkovcami. Za dočasne
spôsobené nepohodlie sa vám ospravedlňujeme.
POĎAKOVANIE PÁNOVI EMILOVI FLAŠKOVI
Chcem sa poďakovať pánovi Emilovi Flaškovi, ktorý patrí medzi našich najstarších občanov.
Narodil sa 12.9.1920 u Flaškov. V súčasnosti žije v Bratislave. Napísal nám list na obecný úrad, kde
nás povzbudzuje do našej práce. Navrhol názvoslovie ulíc, v prípade, že sa budú pomenuvávať
(stavebná komisia toto zamietla na svojom zasadnutí na jeseň v roku 2015).
Pán Emil Flaška patrí medzi pravidelných čitateľov nášho Podkonického spravodaja.
Ďakujeme z celého srdca za krásne slová a list písaný rukou.
„Pán Emil Flaška, mnoho mladých ľudí dnes už nepíše listy písané rukou. Oceňujem vašu
snahu o pomoc. Prajeme vám veľa zdravia, energie a pozdravujeme vás z rodných Podkoníc.“
VYKUROVANIE V OBECNÝCH BUDOVÁCH
Dlhodobým poddimenzovaním inevstícií do obecných budov a nevytvorením fondu opráv si
vyžadujú obecné budovy stále väčšie náklady na úpravu. Pôvodné náklady plánované na opravu
obecného domu a kultúrneho domu sa nám vyšplhali na niekoľkonásobok predpokladanej čiastky.
Je to spôsobené tým, že sme nemali pôvodnú projektovú dokumentáciu k obecnému úradu. Vďaka
vám starším a pamätníkom sa nám podarilo zistiť, že pri obecnom úrade boli v minulosti dve
studne. Jedna z hornej strany, kde bolo pôvodné napájadlo pre dobytok. A druhá na mieste pred
obecným úradom, kde dnes stojí pamätník padlých v II. svetovej vojne.
Prvú spomínanú studňu sme našli a spôsobila nám značné problémy. Museli sme prekopať a
odvodniť celú severnú časť obecného úradu. Voda, ktorá tlačila na základy obecného úradu, mala
za následok neustále vlhnutie kotolne, CO skladu, archívu a celého suterénu. Sanačné omietky v
interiéri budovy roky vťahovali vodu do vnútra. Z tohoto dôvodu sme mali takú vysokú vlhkosť na
obecnom úrade.
Začala vykurovacia sezóna. Tento rok začneme temperovať aj budovu kultúrneho domu a
budovu hasičskej zbrojnice. Dlhodobým nevykurovaním oboch budov dochádzalo k značnému
znehodnocovaniu obecného majetku, ktorý nám nechali naši starí otcovia. Budova hasične je
dokonca zateplená, a vo vnútri sa na stenách už niekoľko rokov objavujú obrovské mapy vody na...
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...stenách. Kúrenie vo všetkých budovách (obecný úrad, kultúrny dom a budova hasične) je na
elektrické vykurovanie. Náklady na vykurovanie nebudú malé. Preto do budúceho roku budeme
presadzovať do rozpočtu novú pec na obecnom úrade, aby sme ušetrili za elektrickú energiu.
Postupne bude treba obnoviť podlahové kúrenie aj v kultúrnom dome a rozviesť kúrenie aj do
knižnice a posilňovne. Cieľom je, aby sa budova začala využívať aj v zimných mesiacoch, či už na
rodinné oslavy, kary alebo kultúrne akcie. Spadnutá stena pri vstupe do kultúrneho domu je
dôsledok dlhodobého nekúrenia a neudržiavania budovy v prevádzkyschopnom stave.
Na budove školy, obecnom úrade ale aj kultúrnom dome ide nielen o problémy s vodou
odspodu, ale tiež o tú zhora. Bude potrebné vymeniť aj žľaby. Pôvodné už presluhujú a zatekajú.
Napríklad v Krčme na Hrbe (tentokrát aj zo strany kultúrneho domu) alebo na obecnom úrade nám
zatekajú na dvoch miestach a na kultúrnom dome v zadnej časti. Na budove ZŠ s MŠ je to predná
časť.
Čaká nás ešte veľa roboty!
DOTÁCIE Z ROZPOČTU OBCE NA ROK 2017
Počas roka organizujeme spoločne veľa akcií. Mnohé z nich sa nezaobídu bez dotácie z
rozpočtu obce. Rozpočet obce je záväzný dokument, podľa ktorého sa obec počas roka riadi. Z
tohoto dôvodu je potrebné, aby prípadné dotácie boli schvaľované a pripravované rok dopredu.
Preto si vám dovoľujeme dať do pozornosti všeobecno-záväzné nariadenie našej obce č. 1/2007 o
Poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. O dotáciu na akúkoľvek akciu v roku či činnosť na rok 2017
(organizácia zabíjačky, vatry, zbierania odpadkov, športové akcie…) si môžete požiadať do
30..októbra 2016. Dotácia bude prejednaná na obecnom zastupiteľstve a v prípade schválenia
zaradená do rozpočtu. Presné znenie žiadosti a vzor nájdete na webe www.podkonice.sk.
ZBER PLASTOV
Do konca roka 2016 budú PLASTY vyvážané v nasledujúcich termínoch.
Všetky vývozy pripadnú na pondelok:

07.11.2016

a

05.12.2016

VEĽKOKAPACITNÉ KONTAJNERY
Veľkokapacitné kontajnery na odpad budú pristavené počas druhého októbrového týždňa.
Budú to vždy hrdzavé kontajnery. Budú pristavené podľa potreby na tradičné miesta v dedine
(dolná zastávka, obecný úrad, nová ulica, hôrka, hasičňa). Obecný úrad vždy vyhlási do rozhlasu a
napíše na webe, kde kontjnery budú stáť.
Modré kontajnery ostanú na svojich miestach - do nich dávajte len bioodpad.
ZBER ELEKTROODPADU
Zber elektroodpadu bude prebiehať počas mesiaca október každú stredu od 19 - 20.00 hodiny
a v sobotu od 08 – 09.00 hodiny pri garážach základnej školy. Vstupná brána do školy bude
otvorená, aby ste mohli autom vojsť priamo do areálu. Z výťažku za elektroodpad budú zakúpené
potreby pre základnú školu. Za mesiac apríl sme dostali 100,- Eur, ktoré boli použité na nákup novej
chladničky do školskej jedálne.
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LÍSTIE
Prosíme občanov našej obce, aby rešpektovali zákon o odpadoch a
nepálili lístie na svojich záhradách. Znečisťujete nielen našu krásnu
prírodu, ale znepríjemňujete aj život ostatným občanom zápachom z
pálenia. Počas jesene posilníme vývoz kontajnerov, aby sme boli
schopní odviezť všetko opadané lístie.
PNEUMATIKY
Blíži sa zima a s ňou aj zimné prezúvanie pneumatík. Podľa nového
zákona o odpadoch, je povinný každý autoservis, ktorý vám prezúva
pneumatiky, staré zobrať. Ak budete mať problém s pneuservisom,
alebo máte doma staré pneumatiky, ozvite sa nám v mesiaci október
na obecný úrad. Staré pneumatiky zozbierame a odovzdáme ich
združeniu výrobcov. Chceme mať predsa čisté Podkonice.
Michal Vráb

UZNESENIE ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA ZO DŇA 31.08.2016
Uznesenie č. 185
pomer hlasov: 5:0:0
Starosta navrhol hlasovať za schválenie programu OZ, návrhovú komisiu a overovateľov
zápisnice a zapisovateľa.
Za: Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Peter Polóny, Ľubomír Očenáš
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 186
5:0:0
OZ schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy Chata Pleše na prenájom budovy vo vlastníctve
obce Podkonice:
- prenájom budovy súp.č.394 (hlavná chata) na parcele č. 1433 vo výmere 139m²
- prenájom budovy súp.č.395 (chatka 1) na parc.č.1432/6 vo výmere 43m²
- prenájom budovy súp.č.396 (chatka 2) na parc.č.1432/7 vo výmere 43m²
- prenájom budovy súp.č. 397(chatka 3) na parc.č.1432/8 vo výmere 43m²
- prenájom budovy súp.č.398 (chatka 4) na parc.č.1432/9 vo výmere 43m²
v k. ú. Podkonice s novým nájomcom pánom Miroslavom Zeleným, Námestie SNP 81/104,
976 13 Slovenská Ľupča.
Za: Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Peter Polóny, Ľubomír Očenáš
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Uznesenia č. 185 - 186 podpísal:
V Podkoniciach, dňa 05.09.2016
Ing. Michal Vráb, starosta obce
PODKONICKÝ Spravodaj
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KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU V BANSKEJ BYSTRICI

920 dopravných nehôd
25 usmrtených osôb
(usmrtených: 16 vodičov a spolujazdcov, 8 chodcov, 1 cyklista)

101 osôb ťažko zranených a 431 osôb ľahko zranených

Uvedené údaje sú za obdobie od 1. januára do 21. októbra 2015 len za Banskobystrický kraj.
Alarmujúce čísla, za ktorými sa ukrývajú skutočné ľudské tragédie, ale aj nezodpovedné a
riskantné správanie sa na cestách. Dennodenne vodiči motorových vozidiel porušujú pravidlá
cestnej premávky, predovšetkým rýchlou a bezohľadnou jazdou, jazdou pod vplyvom alkoholu,
riskantným predchádzaním a preceňovaním vlastných schopností a ohrozujú tak nielen seba, ale
aj ostatných účastníkov cestnej premávky. K porušovaniu pravidiel cestnej premávky a tragickým
dopravným nehodám dochádza aj napriek častým dopravno-bezpečnostným akciám, zvýšenému
počtu policajných hliadok na cestách, preto aj touto cestou:

VYZÝVAME CHODCOV:
•.Používajte reflexné prvky na odeve za zníženej viditeľnosti v obci ako aj mimo obce!
•.Vstupujte na vozovku na miestach na to určených s prihliadnutím na vzdialenosť a rýchlosť
prichádzajúcich vozidiel!

VYZÝVAME APELUJEME NA VODIČOV MOTOROVÝCH VOZIDIEL:
•.Dodržiavajte maximálnu povolenú rýchlosť a prispôsobte jazdu svojim schopnostiam, stavu a
povahe vozovky!
•.Nikdy pred jazdou alebo počas jazdy nepožívajte alkoholické nápoje, ani iné návykové látky!
•.Neriskujte zbytočne pri predchádzaní
•.Používajte bezpečnostné pásy
•.Za volantom netelefonujte
•.Nepreceňujte svoje schopnosti, zvlášť ak Vám chýba dostatočná prax
•.Predvídajte! Zvlášť ak sa na ceste pohybujú chodci a cyklisti.
•.Dodržiavajte medzi vozidlami bezpečnú vzdialenosť, obzvlášť v jesennom a zimnom období,
kedy môže byť vozovka už zradná (napadané lístie, námraza, sneh na ceste)!
•.Nezabudnite si v dostatočnom predstihu vymeniť letné pneumatiky za zimné!

5

Október 2016

PODKONICKÝ Spravodaj

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
TRIEDENIE JE HRAČKA, MYSLIA SI SLOVÁCI.
MNOHÍ ALE NEVEDIA, AKÝ ODPAD DO AKÉHO KONTAJNERA PATRÍ.
Slováci triedia málo. Hovoria to výsledky štúdií európskeho štatistického úradu Eurostat. Z
celkového odpadu putuje len asi 6 % na recykláciu, 12 % končí v spaľovni, 6 % sa kompostuje, ale
až 76 % končí na skládkach. Často aj nelegálnych. Táto štatistika radí Slovensko na chvost EÚ v
nakladaní s odpadom.
Farebná abeceda triedenia
Nový zákon o odpadoch priniesol štyri základné farby kontajnerov. Žltá je určená na plasty,
modrá na papier, zelená na sklo, červená na kovy. Zákon však povoľuje, aby sa viaceré komodity
triedili spolu, do jedného kontajnera. Závisí to od technickej infraštruktúry a zavedeného systému v
tom-ktorom regióne. Zákon napríklad povoľuje spoločný zber plastov, kovov a nápojových
kartónov, takže na niektorých miestach by ste márne hľadali tieto farby kontajnerov. Aby ste si boli
istí, čo kam môžete vhodiť, najlepším spôsobom je prečítať si štítky priamo na zberných nádobách.
Tie musia obsahovať presné informácie o tom, čo všetko do konkrétnych nádob patrí.
Plastovú fľašu zošliapnuť
Mnohé plastové obaly sú objemné, zaberajú značnú časť v kontajneroch. Preto skôr než
vhodíte plastové fľaše alebo nápojové kartóny do kontajnera, zmenšite ich objem. Napríklad
zošliapnutím. Obaly z potravín nie je potrebné umývať úplne do čista, tým by ste boli z hľadiska
plytvania vody neekologickí, skôr tu hrá rolu zápach, hlodavce a možné nákazy. Pri recyklácii plasty
prejdú čistiacim procesom. Nemali by však byť hrubo znečistené od mastných olejov či pást,
nebezpečných látok, zeminy a farieb. Do plastov patria číre aj farebné fólie, vrecká, igelitové tašky,
fľaše a fľaštičky z kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká z mlieka, obaly z jogurtov, vedrá, či
obaly z CD. Do žltej nádoby môžete pokojne hodiť aj polystyrén, ktorý vám zostal doma po nákupe
elektroniky a iných tovarov. Ak je nadrozmerný, odneste ho na najbližší zberný dvor. Určite však do
plastov nepatria pneumatiky, duše z bicyklov a iné gumené predmety.
Papier náš odveký, nehádzať zmoknutý
Papier je možné recyklovať 5 až 7 krát za sebou. Triedime ho suchý a čistý. Do modrého
kontajnera určeného na papier môžete vhadzovať papierové obaly, noviny, časopisy, knihy bez
pevnej väzby, zošity, listy, kancelársky papier, lepenku, papierové krabice (zošliapnuté), rozložené
kartóny, katalógy, letáky, plagáty, obálky, pohľadnice, ba aj krepový papier. Nepatria sem však
nápojové kartóny, silne znečistený či mastný papier, papier s hliníkovou fóliou, voskovaný papier,
obaly na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej časti), kopírovací papier či
termopapier (používaný najmä na účtenky). Mokrý papier rýchlo plesnivie, preto ho netriedime.
Sklo do zelených kontajnerov
Vratné fľaše sú už dnes na ústupe. Napriek tomu je dôležité sklo zhodnocovať. Je to totiž
surovina, ktorú možno recyklovať donekonečna. Do kontajnera so sklom môžete ukladať rôzne
sklenené nádoby, fľaše, poháre, fľaštičky z kozmetiky či liekov (samozrejme bez plastových či
kovových uzáverov), sklenené črepy alebo okenné sklo bez rámov. Do zeleného kontajnera však
nepatria zrkadlá, pozlátené a pokovované sklo, žiarovky a žiarivky, drôtené sklo, autosklo,
technické sklo, sklo s obsahom chemických látok, TV obrazovky a monitory, porcelán, keramika,
dymové sklo a ani plastové štuplíky a korky zo sklenených fliaš.
PODKONICKÝ Spravodaj
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Kovové, ale nie objemné
Ako sme už spomínali, kovové obaly je možné zbierať spolu s plastami a nápojovými kartónmi.
Ak teda v svojom meste alebo obci nenájdete samostatný červený kontajner, vhadzujte kovové
obaly podľa zásady: najprv prečítať štítky na nádobách a hodiť odpad do správnej zbernej nádoby.
Do červeného kontajnera môžete vhadzovať plechovky, konzervy, kovové súčiastky, drôty a káble
(bez bužírky), alobal či starý kovový riad. Konzervy a plechovky pred vyhodením do nádoby je
vhodné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál. Nepatria sem však tuby z krémov a pást,
chemicky znečistené kovy, mäkké vrecká z kávy a instantných polievok.
V triedení nám poradí www.triedime.sk
Umývate si zuby, minula sa vám pasta a vy sa rozhodujete kam s tubou? Do komunálu? Do
žltého kontajnera? Alebo ste si s priateľmi na párty objednali pizzu a papierový obal z nej je mastný?
Kam s ním? Pre takých, ktorí si odpoveďou nie sú istí, pripravila spoločnosť ENVI - PAK špeciálnu
webovú stránku www.triedime.sk, ktorá nielen inštruuje, kam s ktorým druhom odpadu, ale
odhaľuje „život“ odpadu po jeho vyhodení do správneho kontajnera na triedený zber. „Našou
úlohou je plošne vzdelávať ľudí ako správne triediť, preto sme vytvorili webovú stránku
www.triedime.sk, ktorá je určená všetkým vekovým kategóriám. Je plná animácií a zaujímavostí z
procesu triedenia a recyklácie odpadu“, dodala Silvia Nosálová z organizácie zodpovednosti
výrobcov ENVI - PAK.
ENVI - PAK, a.s. Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava,
t.č. 02/333 22 710,
envipak@envipak.sk
www.envipak.sk
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Zverejňujeme list pána poslanca Mgr. Ing. Ivana Barlu v plnom znení. Aj keď bol doručený do
redakčnej rady po uzávierke októbrového čísla, rozhodli sme sa ho aj napriek nedodržaniu termínu
uzávierky čísla spravodaja uverejniť. Veríme, že otázky v ňom položené prispejú k lepšej
informovanosti všetkých občanov Podkoníc. Odpoveď starostu obce nájdete pod uverejnením
listu.
OTVORENÁ ŽIADOSŤ O INFORMÁCIE
Ja občan obce Podkonice, žiadam touto "otvorenou" žiadosťou o informácie poskytnutie
informácii k nižšie uvedeným trom aktivitám, ktorým spoločne so spoluobčanmi obce čelím cca od
začiatku leta tohto roka a bohužiaľ nemám ja a predpokladám ani občania odkiaľ získať informácie
k nim. Rozhodol som sa pre tento druh otvorenej žiadosti z týchto dôvodov:
1. Webová stránka obce Podkonice je neaktuálna v časti kde má poskytovať informácie o
faktúrach, objednávkach, zmluvách, jednoducho spí niekde v minulosti (posledná aktualizácia
22.7.2016), je neaktuálna a pre občana netransparentná.
2. Posledné tzv. "riadne" rozsahovo cca 20 bodové obecné zastupiteľstvo sa konalo 8. júna
2016, okrem toho prebehli rozsahovo dvojbodové resp. jednobodové OZ, kde sa riešili ad hoc body
k prenájmu chaty, vypovedaniu kresťanského domu a záchrana budovy OÚ po tom čo sa ozvali
občania "čo sa to tam vlastne deje, keď je natretý na čierno". K bodu rekonštrukcie chodníkov bola
iba spomenutá informácia že odhadovaná cena je cca 150 000 EUR nič viac .... vraj sa o tom
hovorilo aj na jednobodovom OZ 31.8.2016, ale za takú cenu to vraj poslanci nechceli, ja som sa
síce nezúčastnil, ale mám to od jedného z poslancov medzi rečou keď sme sa stretli na ulici.
3. Žiadny z oslovených poslancov neodpovedal na môj mail, kde som ich požiadal, že ak majú
informácie k realizácii rekonštrukcii chodníkov, aby mi ich poskytli, pretože sa na rekonštrukciu
pýtajú občania. Môžem len predpokladať, že ich viac ako dvojtýždňové mlčanie svedčí o tom, že
informácie k tejto veci nemajú tak ako ja.
4. Stavebná komisia sa nezišla od prelomu mesiacov máj/jún 2016, predpokladám, že veci
týkajúce sa stavebných aktivít a následnej kontroly takéhoto druhu prác v obci by mali byť
prediskutované a riešené primárne v tejto komisii.
Na základe týchto okolností, som sa rozhodol požiadať cez náš obecný spravodaj a jeho
redakčnú radu vedenie obce Podkonice najmä štatutára obce, ale aj kontrolóra obce Podkonice,
aby poskytli mne ale hlavne občanom obce informácie k týmto trom projektom resp. aktivitám :
A) Údržba budovy obecného úradu a kultúrneho domu
B) Rekonštrukcia chodníkov v obci (so začiatkom od dolnej zastávky)
C) Zabezpečenie stavebného dozoru pri údržbe budovy obecného úradu (a možno aj KD)
K uvedeným trom aktivitám (bodom A, B a C) žiadam poskytnúť nasledovné informácie:
1. Či uvedené projektové práce sú financované z verejných zdrojov obce Podkonice?
2. Nakoľko predpokladám, že sa jedná o nakladanie s obecným majetkom, na základe ktorého
uznesenia sa tak deje a kedy boli tieto aktivity schválené? Kto schválil výšku vynaložených
finančných prostriedkov ne tieto projekty a aká je ich aktuálna predpokladaná celková výška
(uviesť jednotlivo pre body A, B a C)?
3. Akou formou boli vybraté realizačné firmy, ktoré zabezpečujú práce na týchto troch aktivitách
resp. projektoch a kedy prebehla súťaž? Aké boli kritéria pre vyhodnotenie súťaže, kto bol členom
výberovej komisie a aké bolo zadanie pre realizáciu projektov a kto ho odsúhlasil?
Toto sú iba základné okruhy požiadaviek na informácie, okrem nich existuje mnoho ďalších,
ktoré nie sú taktiež občanom známe, ale z dôvodu rozsahu tejto otvorenej žiadosti ich nebudem...
PODKONICKÝ Spravodaj
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...uvádzať. Verím, že všetky požadované informácie nám platení funkcionári obce Podkonice
vysvetlia, aby sa aktivity skutočne vykonávali reálne transparentne. Občania sa pýtajú mňa ako
poslanca OZ obce Podkonice, bohužiaľ im neviem zodpovedať ich oprávnené otázky. Pozorujú že
sa niečo deje, a divia sa keď na najskôr namaľujú čiary na parkovanie áut pri obecnom úrade,
potom sa 3 mesiace rozkopú, neskôr sa napenetruje cokel budovy obecného úradu, následne sa
tento minimálne z južnej a časti východnej strany brúsi dolu, .... Má sa to tak skutočne robiť pýtajú
sa občania, a tiež sa pýtajú kto to bude platiť, či ten čo robil zadanie alebo zadával prácu pre
realizujúce firmy alebo ten kto robí stavebný dozor, alebo kto...?
Ďakujem za poskytnutie informácií aj za pýtajúcich sa občanov,
Ivan Barla
Príspevok neprešiel jazykovou korektúrou, keďže bol doručený 5 dní po uzávierke čísla.

Milí Podkoničania,
dovoľte mi, aby som sa pred tým, ako sa v krátkosti vyjadrím k dotazom
pána poslanca Mgr. Ing. Ivana Barlu ospravedlnil za meškanie vo vydaní
Podkonického spravodaja. Bohužiaľ nám pán poslanec svoj list doručil až po
uzávierke. Na redakčnej rade sme sa však zhodli, že by mal byť uverejnený už
v tomto októbrovom čísle spolu s odpoveďami starostu obce.
Zverejňovanie informácií na webe www.podkonice.sk
Informácie na webovej stránke boli v rokoch 2011 - 2014 zverejňované veľmi nepravidelne.
Môžete sa o tom do dnes veľmi rýchlo presvedčiť na webovej stránke
http://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/podkonice. Od mája 2016 máme novú webovú stránku. Na
stránke www.podkonice.sk zverejňujeme všetky faktúry aj zmluvy. Robíme to priebežne podľa
časových kapacít kolektívu obecného úradu. V auguste sme menili modul, ktorý zobrazuje faktúry
a zmluvy. Z dôvodu chybového zobrazovania ešte dolaďujeme aktualizáciu zakúpeného modulu.
Občas to nie je so správou našej webovej stránky ľahké, ale snažíme sa.
Rokovanie obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace, ako nám
ukladá rokovací poriadok. Počas letných mesiacov sa väčšina poslancov venovala oddychu, i
poslanci si zaslúžia oddych. Rovnako aj kolektív obecného úradu čerpal dovolenky. V rámci
potreby boli zvolané rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa venovali aktuálnym veciam.
V prípade potreby nie je nutné čakať na zvolanie zo strany starostu, rokovací poriadok
umožňuje zvolať rokovanie obecného zastupiteľstva, ak o to požiada písomne aspoň tretina
poslancov obecného zastupiteľstva.
Rola stavebnej komisie
V marci a apríli prebehlo v našej obci viacero nezhôd pri výstavbe nových rodinných domov „za
Hrbkom“. Rozhodli sme sa preto reagovať. Jednou z mojich priorít je zachovanie a podpora trvaloudržateľného rozvoja našej obce, preto usilujeme o dlhodobú podporu výstavby rodinných domov.
Rozpor a diskusia sa týkali postavenia samotnej stavebnej komisie a jej úloh. Podľa štatútu obce
Podkonice čl. 12 definuje sa postavenie a úlohy komisie životného prostredia a výstavby, že je
poradným orgánom obecného zastupiteľstva.
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V praxi to znamená, že stavebná komisia nemala a nemá právo sa vyjadrovať k povoleniam
stavieb (malých a veľkých). Myslím, že je dobrou praxou v našom mikroregióne, že všetky
stavebné veci – malé a veľké stavby, ohlášky a stavebné povolenia, rieši podľa platnej zmluvy
stavebný úrad Slovenská Ľupča. Váš návrh sa podáva u nás v Podkoniciach, a máme tak prehľad a
jasnú predstavu o tom, čo sa u nás chystá a plánuje. Následne však vašu žiadosť posúvame na
vyjadrenie na stavebný úrad Slovenská Ľupča. Takže máme dvojstupňovú kontrolu a všetko u nás
prebieha v súlade so zákonom. Náš postup bol a je v týchto veciach konzultovaný s právnym
zástupcom obce Podkonice.
Údržba budovy obecného úradu a kultúrneho domu
Údržba obecného úradu a kultúrneho domu je financovaná zo zdrojov obecného rozpočtu.
Obecný úrad žiadal v roku 2016 ministerstvo financií o 10 tisícovú dotáciu na opravu. Žiadosť bola
zamietnutá.
Obecné budovy sú dlhodobo investične poddimenzované. Neinvestovalo sa do opráv
posledných 6 rokov, čo má za následok terajšie zvýšené náklady na údržbu. V rozpočte obce bolo
obecným zastupiteľstvom odsúhlasené na opravu týchto budov 5000 eur na rok 2016 uznesením č.
138 (za hlasoval – Barla, Kostúrová, Kostúr, Očenáš / proti – Polóny, Budaj, Kmeť).
Keďže neexistujú reálne podklady k stavbám, vyskytnuté problémy (zatekajúce žľaby,
nefunkčná kanalizácia popri kultúrnom dome, zvlhnutá a spadnutá stena z budovy kultúrneho
domu, studňa pri obecnom úrade...) zdvihne sa s najväčšou pravdepodobnosťou pôvodný
rozpočet na opravu (ten bol vysúťažený na 7724,62 eur). Celkové náklady budú zverejnené po
dokončení prác. Obecný úrad bude však v rámci svojich možností informovať o ukončení prác a
celkovej cene.
Firma na opravu kultúrneho domu a obecného úradu bola vybraná v zmysle zákona o verejnom
obstarávaní. Stavebný dozor na uvedených stavbách zabezpečuje Ing. Martin Magna.
Rekonštrukcia chodníkov v obci (so začiatkom od dolnej zastávky)
Rekonštrukčné práce chodníka sú samozrejme financované z verejných zdrojov.
Rekonštrukcia cesty III. triedy je financovaná zo zdrojov BBSK. Túto investíciu schváli BBSK
uznesením č. 229/2016 (na svojom zasadnutí 6. júna 2016). Rekonštrukcia cesty III/2425
Podkonice je v celkovej dĺžke 880 metrov. Cesta je v havarijnom stave. Obec Podkonice sa
uznesením č. 168 zo dňa 8.6.2016 zaviazala, že vyhlási verejnú obchodnú súťaž na rekonštrukciu
chodníka v celej dĺžke.
Predpokladaná cena opravy chodníka od dolnej zastávky po strednú je 55 843,99 eur s DPH.
Firma bola vybraná na základe verejného obstarávania. Verejné obstarávanie robil pán Alexander
Rumanovský. Kritériom na výber bola cena. S víťaznou firmou sme dohodli pre obec výhodné
podmiemky, a to že čiastku 25.000 eur zaplatíme po 30 dňoch od dokončenia zákazky. Tým máme
zaistenú nadštandardnú dodatočnú kontrolu nad výsledkami stavebných prác nad rámec bežného
stavebného dozoru. A zvyšnú čiastku budeme platiť v mesačných splátkach do jari 2017. O oprave
chodníka a cesty informujeme pravidelne v Podkonickom spravodaji od májového čísla. Stavebný
dozor pri rekonštrukcii chodníka zabezpečuje Anna Stajančová.
V prípade, že máte akékoľvek otázky k fungovaniu či stavbám, srdečne vás pozývame na
obecný úrad. Dvere sú pre vás vždy otvorené.
Michal Vráb, starosta obce
PODKONICKÝ Spravodaj
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NAŠI RODÁCI
ELENA HLASICOVÁ
1. októbra sa konal v Banskej Bystrici benefičný koncert “Deti nezabúdajú“ venovaný
zakladateľke a dlhoročnej vedúcej Detského folklórneho súboru Radosť pani Elene Hlasicovej.
Pani Elena Hlasicová, rodená Očenášová pochádza z Podkoníc. Po našom: „od Martincou,
hore v kúte“. Narodila sa 7. januára 1939. Základnú školu navštevovala v Podkoniciach a
Slovenskej Ľupči. Vyštudovala Strednú ekonomickú školu v Banskej Bystrici a neskôr absolvovala
diaľkové nadstavbové štúdium pri Osvetovom ústave, ukončené diplomom oprávňujúcim viesť a
vyučovať detské a mládežnícke tanečné kolektívy.
15 rokov bola tanečnicou a sólistkou FS Urpín. Po skončení aktívnej činnosti začala pracovať s
deťmi. V roku 1972 založila Detský folklórny súbor Radosť, ktorý úspešne vystupuje na domácej i
zahraničnej pôde. Svoje praktické a odborné vedomosti odovzdávala mladšej generácii vyše 40
rokov.
Okrem toho sa venovala aj výskumu folklórnych zvyklostí, detských hier a tancov. Preskúmala
zvyky a detské hry v Podkoniciach: svadby, krst, pohreb, asentírku na Ondreja, na Luciu, na
Vianoce, Nový rok či Fašing. Jej práce boli publikované v zborníkoch Deti deťom a sú archivované v
Slovenskej akadémii vied v Bratislave.
„Teta Eňa“, ako ju familiárne oslovujú všetky deti i dospelí odovzdávala to, čo sa sama naučila.
Aj týmto spôsobom sa jej podarilo vštepiť tým najmenším základ do života. Byť hrdý na to, odkiaľ
pochádzam – na domovinu, tradície a ľudové umenie.
V súčasnosti sa pani Elena zotavuje po ťažkom úraze. Prajeme jej preto veľa zdravia a sily pri
rekonvalescencii.
Spracovala: Janka Šípka Šípková
Zdroj: internet, https://sk.wikipedia.org/wiki/
Fotografia: Peter Fehér
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SEPTEMBER U NÁS V ŠKOLE
Mesiac september okrem prichádzajúcej jesene prináša aj veľa zmien v živote detí, ktoré prvý
raz kráčajú do školy ako ozajstní školáci. Tentokrát pripadol začiatok školského roka na pondelok 5.
9. Zmeny intenzívne pociťujú aj rodičia prváčikov a tak im želám veľa trpezlivosti, aby prechod od
hier ku povinnostiam zvládli čo najlepšie a boli im čo najväčšou oporou. Malí prváčikovia už
usilovne pracujú, stihli popísať prvé čiary, slučky a krúžky do svojich zošitov a zoznamujú sa s
prvými písmenkami, číslami a pravidlami školáka. No okrem našich deviatich malých nováčikov,
sme v prvý školský deň v našom školskom kolektíve privítali aj novú pani učiteľku Bc. Tatianu
Šagátovú a želáme jej veľa pracovných síl a tiež dobrých nápadov pri práci s deťmi.
Školské triedy a chodba sa naplnili ešte väčším džavotom a s počtom 21 školákov veríme, že
odštartovaný školský rok bude úspešný.
V materskej škole pribudli noví malí škôlkari, ktorí sa dúfajme rýchlo adaptujú a postupne
zvládnu prechod z domáceho prostredia od maminky bez plaču. Celkový počet škôlkarov je v tomto
školskom roku 17.
V škole už máme za sebou prvé školské akcie. Hneď
16..9. v piatok sme si urobili so školákmi a predškolákmi
exkurziu do prírodovedného múzea Tihániyovského
kaštieľa v Banskej Bystrici, aby sme sa dozvedeli viac o
našich usilovných tvoroch - včelách. Prvou zastávkou na
ceste za včelím poznaním bola koncertná sála v ZUŠ
Slovenská Ľupča, kde sme malým šikovníkom pripravili
skupinový kvíz so zaujímavými otázkami. No povedzte:
vedeli ste, že včely sa dorozumievajú tancom? Alebo, že
včela vidí všetky farby okrem červenej, ktorú vníma ako
sivú? Najatraktívnejšie kvety pre ňu sú biele? A takto by
som mohla pokračovať ďalej, no hlavným cieľom bolo, aby
sa deti dozvedeli rôzne zaujímavosti týkajúce sa produktov a života včiel a to sa nám podarilo.
Nasledovalo vyhodnotenie, kde si najšikovnejší majstri v kvíze o včelách odniesli diplomy a všetci
zúčastnení si pochutili na sladkej odmene. V kaštieli nás už čakala milá pani, ktorá nás sprevádzala
včelou výstavou a porozprávala ďalšie užitočné informácie. Včely sme si pri ich práci mohli pozrieť
zblízka i vďaka špeciálnemu sklenenému úľu. Ďalším bodom programu bola výroba vlastnej včielky
v tvorivej dielničke. Deti si tak okrem zakúpených suvenírov odnášali z kaštieľa aj včeliu
spomienku. Za pomyselného bzukotu našich vyrobených včielok sme spokojní odchádzali domov
a ukončili tak našu prvú tohtoročnú poznávaciu misiu.
Ďalšou akciou, ktorú sme na podnet Maji Čunderlíkovej v
tomto mesiaci 19. 9. zorganizovali v rámci poobednej
klubovej činnosti, bola návšteva pána Ladislava
Slobodníka, za účelom pozrieť si jeho výrobky z dreva,
no hlavne jeho krásnu kolibu, ktorú pán Slobodník
momentálne vyrába. Po vrelom privítaní nám ujo Laco čo to
prezradil o svojej práci, dovolil nahliadnuť do samotnej koliby
a povedal zaujímavosti zo salašníckej práce. Pani
Slobodníková deti pohostila keksíkmi a potom sa premenili
na ovečky a šup s nimi do košiara. Z návštevy sme
odchádzali opäť o poznatok bohatší.
Po mesiaci práce a adaptovaní sa prvákov na školský...
PODKONICKÝ Spravodaj
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...režim sme 30. 9. pre nich usporiadali slávnostné
uvítanie do cechu školáckeho. Úlohy, ktoré sme pre nich
pripravili zvládli hravo, a tak si každý prvák odniesol od svojej
pani učiteľky diplom. Túto akciu sme spojili aj s
vyhodnotením súťaže vyhlásenej pri odchode na veľké
letné prázdniny a odovzdávaním cien za najusilovnejších prázdninových čitárov, ktorí prečítali najviac kníh
počas dvojmesačného prázdninového oddychu. Ocenili
sme troch našich žiakov a to: Katku Zátrochovú, Lauru
Hlinkovú a Tadeáša Štibraného. Za svoju snahu si
odniesli diplom a peknú cenu. Nasledovala párty v podobe
pohostenia, ktoré pripravili maminky prvákov a tak sme sa
všetci vrhli na výborné veterníky, mafiny, ovocie a iné skvelé dobroty, ktorých bolo neúrekom a
maminkám tak chceme veľmi pekne poďakovať.
Po minuloročných investíciách do školy, ktorými boli hlavne výmena a položenie nových
kobercov v triedach ZŠ, v MŠ, kúpa detských postieľok do MŠ, druhá interaktívna tabuľa do triedy v
ZŠ a ďalšie drobné úpravy, sme si tento rok dali ako prioritu zásteny do zrekonštruovaných WC v
ZŠ, investíciu do kuchyne - spotrebiče a kúpa stolov a stoličiek pre deti MŠ, aby mohli škôlkari
obedovať v jedálni. Ďalej investícia do exteriéru školy - úprava zelených plôch, nové preliezky a tiež
dovybavenie počítačovej miestnosti. Dúfame, že sa podarí postupne splniť všetky naše plány a tak
ešte viac zatraktívniť prostredie, v ktorom nová generácia detí trávi väčšinu času dňa.
Preto ma teší ochota zo strany rodičov, ktorí prisľúbili pomoc pri úpravách v areály školy počas
jesennej brigády, ktorú by sme chceli zorganizovať jeden víkendový deň v mesiaci október. Snáď
nám počasie dovolí takúto brigádu uskutočniť, že bude ochota, chuť aj čas a spoločne skrášlime
okolie našim školákom a škôlkarom. O čase organizovania brigády vás budeme včas
informovať.
Ďalšou novinkou našej školy, ako iste už viete, sú personálne zmeny v kuchyni. Na miesto
vedúceho školskej jedálne sme prijali pána Daniela Hrčku a na miesto kuchárky na dvojmesačný
zástup prišla Martina Barlová a Zdenka Chabanová. Pani Zdenka so svojou dlhoročnou praxou v
kuchyni ZŠ s MŠ Priechod je veľkou posilou nielen čo sa práce týka, ale aj cenných rád k
zefektívneniu fungovania na tomto úseku. Verím, že jej rady padnú na úrodnú pôdu a posunú nás o
krok vpred.
VYHLÁSILI SME NA ŠKOLE JESENNÚ SÚŤAŽ
Milé deti a milí rodičia, zapojte sa do našej súťaže
s.názvom „Jeseň, pani bohatá“, kde môžete využiť vašu
kreativitu a štedrosť jesene. Vytvorte jesenný aranžmán.
Využite pri tom farebnosť listov, úrodu zo záhradky, jesenné
lesné plody, šípky, gaštany, konáriky, čokoľvek podľa
vlastnej fantázie (okrem tekvicových svetlonosov). Svoje
výrobky môžete nosiť od 3. – 12. októbra do vestibulu ZŠ.
Nasledujúci deň (13. októbra) budú naši porotcovia
oceňovať výhercov MŠ a výhercov ZŠ.
Veľa dobrých nápadov želá kolektív učiteľov.
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Október 2016

PODKONICKÝ Spravodaj

FARSKÉ OKIENKO
ZAČÍNAME PRÍPRAVU NA SVIATOSTI
V mesiaci október sa v sakristii kostola sv. Martina môžete zapísať na prípravu na sviatosti.
Sv. prijímanie – dieťa musí navštevovať tretí ročník ZŠ alebo staršie. V škole musí chodiť na
náboženskú výchovu.
Sviatosť birmovania – stredoškoláci a starší. Každý, kto chce prijať nejakú z týchto sviatostí,
musí byť pokrstený a chcieť prijať sviatosť dobrovoľne.
Nakoľko by mal každý človek prijímať primárne sviatosti vo svojej farnosti, prosím, aby ste
neprihlasovali deti, ktoré sú v Podkoniciach len pár krát do roka. Poslednú októbrovú nedeľu po sv.
omši bude stretnutie, kde si dohodneme spôsob a čas prípravy podľa možnosti prihlásených.
Predpokladaný čas vyslúženia sviatostí: sv. prijímanie – jún 2017 a sviatosť birmovania – jeseň
2017. Všetko však záleží od pripravenosti kandidátov. V prípade, že by si tieto sviatosti chceli
doplniť i dospelí, prihláste sa a urobíme „dospelácku“ skupinu na prípravu.
V prípade nejakých otázok sa opýtajte pána farára.
DETSKÉ SVÄTÉ OMŠE
Pozývame všetky deti, rodičov, starých rodičov a všetkých ostatných na
detské sv. omše, ktoré budú bývať každý piatok o 18:00 hodine. Na svoje
si určite prídu všetky deti školského či predškolského veku, ako aj mamičky
s deťmi na materskej.
Každý piatok budú pre deti nachystané interaktívne katechézy, úlohy aj
zaujímavé odmeny.
HALOWEEN
Blíži sa mesiac november a vplyvom komercie a médií sa stretávame s natláčaním nám nového
„sviatku“ s menom Halloween, ktorý sa realizuje v predvečer sviatku Všetkých svätým. Napokon od
toho má i svoj názov, je to skratka slov: All hellows evening (Večer Všetkých svätých). I keď je nám
prezentovaný ako nový druh zábavy, a preto sa na mnohých miestach ujíma, jeho pôvod je okultný.
V tento deň Kelti slávili pohanský sviatok Samhain, kde prinášali obete démonom, aby si ich
udobrili. Táto tradícia sa potom s írskymi osadníkmi preniesla do Ameriky a niektorých anglických
kolónií. Preto i dnes sa na týchto miestach deti prezliekajú do kostýmov rôznych démonov, bosoriek
a strašidiel a chodia od domu k domu „koledovať“. Pričom hovoria formulku: „Trick or treat“, čo by sa
dalo preložiť vo význame: „dajte dary, lebo vám niečo zlé urobím“. Ľudia im potom dávajú sladkosti
ako symbol udobrovania si démonov.
Nakoľko ako kresťania vieme, že síce diabol i démoni reálne existujú, majú i svoju moc a sú to
padlé stvorenia. Tie však boli už dávno porazené Ježišom Kristom. A tak každý pokrstený človek
žijúci v posväcujúcej milosti sa nemusí žiadnych démonov báť. Preto by som chcel vyzvať všetkých
rodičov v Podkoniciach, aby usmernili svoje deti, nech sa nezapájajú do okultných a pohanských
tradícií, ktoré sú nám cudzie, nezávisle na tom, akú „nevinnú“ formu tomu organizátori dajú.
Práve naopak, môžeme sa zamerať na oslavu sviatku Všetkých svätých – tisícov ľudí, ktorí tu
žili medzi nami, zomreli v priateľstve s Bohom a teraz sa za nás modlia v nebi. Preto sú pre nás
vzormi, že získať nebo sa dá a môžeme sa inšpirovať ich životmi. Tiež sa chodíme modliť na
cintoríny za našich zosnulých, získavame pre ich duše odpustky, čím sa posväcujeme, čo je oveľa
prospešnejšie pre nich i pre nás. Zamerajme sa preto na slávenie sviatkov, ktoré nás duchovne
dvíhajú a vedú k dobru a nepodporujme staré pohanské zvyky
Miroslav Spišiak, správca farnosti
PODKONICKÝ Spravodaj
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ŠPORT
RIDE UPHILL 2016
V sobotu 24. 9. 2016 sme zavŕšili letnú cyklistickú sezónu v pretekársko-guľášovocykloturistickom duchu. Pod názvom RIDE UPHILL 2016 sme zorganizovali preteky do vrchu a
nadviazali sme tak na tradíciu jesenných pretekov “Čo najrýchlejšie na Pleše”.
Trať sa oproti minulým rokom zmenila. Začala na námestí Podkoníc a cieľ mala pri vrcholovej
stanici vleku na Plešiach. Viedla prevažne lesom a so svojou dĺžkou 4,2 km, prevýšením 450 m a
povrchom bola náročná kondične aj technicky.

Najrýchlejšie časy v absolútnom poradí na nej dosiahli:
e-bike: Peter Polóny – 13:34.48
bike: Ladislav Bráz – 25:31.74
V jednotlivých kategóriách zvíťazili:
e-bike starší muži: 1. Peter Polóny, 2. Jozef Mager, 3. Vladimír Olšiak
e-bike mladší muži: 1. Ivan Zmoray, 2. Ján Zmoray, 3. Ján Strešňák
e-bike ženy: 1. Janka Cardová
bike starší muži: 1. Ladislav Bráz, 2. Igor Rusko, 3. Aleš Milan
bike mladší muži: 1. Jozef Bednárik, 2. Matúš Kováčik, 3. Tomáš Bačkor
bike ženy: 1. Marcela Medveďová, 2. Zuzana Palúchová
Kompletné výsledky a fotografie nájdete na stránke www.ride.sk.
Štefan Čeman
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SPOLOCENSKÁ KRONIKA
Marta Jamrichová a Matúš Bogdan - 17.9.2016 (Podkonice)
UZAVRELI
MANŽELSTVO Lucia Marušková a François Pierre Bernard Borie - 1.10.2016
(Podkonice)

GRATULUJEME K VÝROČIU
55 rokov

60 rokov

65 rokov

Marta Potkanová (č.d. 342)
Anna Vernerová (č.d. 111)

Anna Pavľáková (č. 243)
Pavol Vráb (č. 227)
Peter Vráb (č. 335)
Mária Flašková (č. 251)
Katarína Kmeťová (č. 297)

Eva Valentová (č.d. 311)

OPUSTILI NÁS

75 rokov
Anna Barlová (č.d. 305)
Ivan Turčan (č.d. 173)

Zdenka Flašková (č.d. 229) - 80 rokov

-vt-

FARSKÉ OZNAMY



INZERCIA

HARMONOGRAM SV. OMŠÍ POČAS TÝŽDŇA

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

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

Aktuálne farské oznamy nájdete vždy na
nástenkách v kostole a na internetovej stránke
www.NasePodkonice.sk.
V prípade potreby môžete kontaktovať farský
úrad telefonicky na číslach 048 / 41 968 96 a
0908 477 415 alebo elektronicky na
miro.erko@pobox.sk.
Miroslav Spišiak
správca farnosti



INZERCIA

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

PODKONICKÝ Spravodaj
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