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MILÍ  SPOLUOBČANIA,

čaká nás vyvrcholenie kresťanského roku - sviatky Veľkej noci. Slávime zmŕtvychvstanie 
Ježiša Krista, ktorý sa pre nás obetoval na kríži. Končí pôstne obdobie, kedy sme si dali záväzok 
niečo urobiť pre seba. Urobili sme? Čas Veľkej noci je pre mňa jarným zastavením, kedy máme 
možnosť stráviť viac času s rodinou a v kruhu priateľov. No a v neposlednom rade ako každý rok 
vyšibeme a vykúpeme naše dievčatá, ženy, dievky, aby boli krásne, šťastné a zdravé . 

Mám pre vás dobrú správu. Farnosť Podkonice a naša obec sa dohodla po veľmi ťažkých a 
dlhých rokovaniach na finančnom vysporiadaní odovzdávky budovy Kresťanského domu. Do 
30. júna 2017 Obec Podkonice poskytne farnosti 5500 eur a do 31. marca 2018 ďalších 5500 eur. .
Týmto sa uzatvorí kapitola prevádzkovania Kresťanského domu Obcou Podkonice. Verím, že 
farnosť otvorí novú kapitolu a Kresťanský dom opäť ožije. Obci tento krok umožní sústrediť sa na 
obnovu a rozvoj zostávajúcich budov, ktoré žiaľ nie sú stále v stave, v akom by byť mali.

Krásny veľkonočný čas vám želá starosta obce.

Michal Vráb
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ČO PRINIESOL MESIAC MAREC 2017

  Poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja nám schválili dotáciu vo výške 1500 eur 
na Tonkovičove slávnosti. Za podporu ďakujeme.

  Komisia cestovného ruchu zložená z poslancov BBSK schválila dotáciu vo výške 3500 eur 
na vybudovanie náučného chodníka na trase Podkonice – Pleše a späť. Chodník budeme 
pripravovať v máji. Bude mať niekoľko zastávok. Začínať bude na námestí v Podkoniciach. Druhá 
zastávka bude pri Slovenskom lyžiarskom múzeu. A ďalej sa bude ťahať asfaltovou cestou na 
Pleše. Neminie však aj prašnú cestu. Prvá etapa bude končiť pri Chate na Plešiach. Druhá etapa 
bude pokračovať ku krížu nad Konicami a koniec bude na samotnom vrchole Plieš. Ak nám chcete 
pomôcť s prípravou chodníka, veľmi radi vás privítame. Chceme, aby na chodníku bola zachytená 
história obce, fauna, flóra, možnosti rekreačného využitia nášho okolia. Tešíme sa na realizáciu a 
veríme, že sa bude jednať o ďalší kus do mozaiky ponuky pre turistov.

  V marci sme mali ďalšiu vzácnu návštevu. Z rádia Regina prišla 
Katarína Kovačechová spolu s bývalou riaditeľkou Literárneho a hudobného 
múzea PhDr. Mariannou Bárdiovou, PhD. Stretli sme sa priamo v pamätnej 
izbe pána profesora Pavla Tonkoviča. 

Témou stretnutia bolo 110. výročie narodenia nášho rodáka a k nemu 
pripravovaná relácia do Rádia Regina. V dvojhodinovom stretnutí som sa 
dozvedel veľmi veľa informácií z našej histórie. Pani Bárdiová je úplná 
knižnica vedomostí, mala možnosť poznať väčšinu literárnych a hudobných 
kapacít. Dozvedel som sa, že pamätná izba bola zriadená v 80-tych rokoch 
minulého storočia a jej súčasťou boli aj študovňa a byt. Tieto priestory sa 
nachádzali v budove „novej“ Materskej školy (dnes budova firmy Nera S). 
Pani Bárdiová ma informovala, že tzv. Podkonickú izbu zriaďovali spolu s Tonkovičovou izbou a 
historické okno, ktoré sa tam nachádza je dovezené z Tajova. 

Celú reláciu venovanú pánovi profesorovi si budete môcť vypočuť v rádiu Regina 
1. mája 2017.  .

  V marci tohto roka nám končila zmluva s Hudobným a literárnym múzeom, ktoré má na 
starosti pamätnú Tonkovičovu izbu. Poslanci diskutovali a hlasovali o ne/zachovaní tejto zbierky. 
Som vďačný, že traja poslanci hlasovali za zachovanie, dvaja poslanci boli proti. Bolo by hanbou, 
keby sa história našej obce nezachovala a boli by sme nútení izbu zrušiť. 

Naša dedina je rodiskom jedného z najväčších zberateľov ľudovej tvorby na Slovensku. 

Historická Podkonická izbaPamätná Tonkovičova izba
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Právom sme hrdí na pána profesora Pavla Tonkoviča, ktorý stál pri zrode SĽUK-u. V roku 2017 si 
pripomenieme 110. výročie jeho narodenia. V budove Obecného úradu sa nachádza jeho pamätná 
izba. Už v chodbe vás privíta maľba, ktorá bola urobená v roku 1986. Tonkovičova pamätná izba je 
pôvodná. Všetky exponáty v nej sú originály z jeho domu. Nachádza sa v nej okrem klavíru, 
knižnice, kníh, pohovky či pracovného stola, aj fujara, ktorú mu k jeho 65-tim narodeninám darovali 
Podkoničania. 

Druhou časťou expozície na OÚ je historická izba Podkoníc, ktorú nám pomáhalo pripraviť 
Hudobno-literárne múzeum. Ak by ste sa chceli stretávať, tvoriť (ženy, starší občania, krúžky) tak 
Podkonickú izbu radi k týmto aktivitám poskytneme.

  Minulý rok sme v Podkonickom spravodaji písali o návrhu rekonštrukcie nášho námestia 
na krajšie a plnohodnotnejšie miesto pre život. Rozhodli sme sa zapojiť do návrhu Slovenskú 
technickú univerzitu. S pani dekankou, ktorá písala aj do nášho Podkonického spravodaja sme 
dohodli podmienky. Študenti tretieho ročníka v marci navštívili našu obec a dostali dve zadania. 
Jedno z nich je vypracovať koncepciu námestia ako celku, spolu s námestím pred kostolom. 

Druhé zadanie dostali od profesorov, aby pripravili koncepciu rozvoja našej obce v 
lokalitách „Pod Kanclom“ a „Niva“ v nadväznosti na to, že tieto lokality sú určené na výstavbu 
rodinných domov. 

Výsledné práce budú prezentovať študenti v máji. Počas leta ich sprístupníme aj vám, aby sme  
mohli spoločne hľadať, ako by naše námestie resp. dedina mala vyzerať. 

ZBER ELEKTROODPADU
  

Do konca apríla prebieha v našej obci zber elektroodpadu. Odpad môžete nosiť v stredu večer 
19.00 - 20.00 hod. a v sobotu 9.00 - 10.00 hod. ku hasični.

PLÁNUJEME DOROBIŤ KONTAJNEROVÉ STOJISKÁ 

Stojiská sa nám podarilo vybudovať vďaka dotácii z Enviromentálneho fondu. Prax však 
ukazuje, že projektant pri príprave nedomyslel vstup občanov na kontajnerové stojiská. 

Chceme preto vybudovať nájazdové rampy pre vstup, aby sme mohli veľmi pohodlne dávať 
odpad dovnútra. Jedine kontajner za školou má naprojektovaný aj vstup, kde od hornej strany je 
vstupná brána. Po dobudovaní oporného múrika tam budeme môcť vysýpať odpad priamo z vlečky 
auta. 

Na aprílovom rokovaní obecného zastupiteľstva chcem otvoriť bod na dorobenie 
kontajnerových stojísk.

POĎAKOVANIE VLEKÁROM

Skupina vlekárov, ktorí roky dobrovoľne udržujú naše Pleše v športovej kondícii si zaslúži 
pochvalu za čas, ktorý venujú obsluhe a údržbe vleku. Aj napriek slabším zimám, sa stále môžeme 
prísť polyžovať do legendárneho strediska, najlepšieho na svete. S dokonalým výhľadom na 
malebné Nízke Tatry, Veľkú Fatru, Hrb, Ľubietovský Vepor či Poľanu a v neposlednom rade i 
Kremnické vrchy.

Chlapi z jari začali s čistením cesty spoza chaty na Pleše. Plánujú v tom pokračovať tak, aby sa 
dalo prejsť v prípade potreby aj chodníkom na Príslop. Keďže sa už nepasie toľko dobytku čo 
voľakedy, náletové dreviny sa zväčšujú a všetko zarastá. Ďakujeme za statočnú prácu!
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JARNÉ UPRATOVANIE
 

Začal apríl a sním spojené práce na skrášľovanie našich dvorov, záhrad. Mnohí z nás začínajú 
kosiť, prehrabávať záhradu, či začínajú so stavebnými prácami. Apelujem na všetkých, aby ste boli 
ohľaduplní a dodržiavali pokyny pri spracovaní odpadu. Vieme všetko vyseparovať – bioodpad v 
kontajneroch, orezy zo stromov na úložisku konárov „za Močilá“, plasty v nádobách alebo vreciach, 
sklo a kovy v nádobách v stojiskách. Tieto komodity všetky zužitkuvávame a za plast, sklo a kovy sa 
nám za minulý rok vrátilo do obecnej kasy skoro 500 eur. Elektroodpad tiež separujeme, za minulý 
rok sme dostali 200 eur. Gumy vozíme k hasični. Keď si to zrátame, ak by sme všetci takto 
separovali, tak za vývoz komunálneho odpadu by sme platili oveľa menej. Obraciam sa na vás s 
prosbou. SEPARUJTE, MÁ TO ZMYSEL! 

Prvý aprílový týždeň sme spolu s občianskym združením COB - deti dosky, nezávislí 
snowboardisti vyzbierali okolie našej dediny. Avšak na druhý deň po zbere sa objavili odpadky v 
maďarskej zákrute na Plešiach. Na ceste do Slovenskej Ľupče sú už vyhodené plechovky. Kto je 
toto schopný urobiť? Neviem a hnevá ma to -  pretože veľká časť nás Podkoničanov chce a snaží 
sa, aby sme žili v peknom a zdravom prostredí.

  
VYHODENÉ PNEUMATIKY PRI PRIECHODE
 

Na začiatku marca dodnes neznámy páchateľ vyhodil 71 kusov pneumatík. Toto barbarstvo 
sme ihneď ohlásili na 158. Polícia prešetrila skutok a posunula to na vyšetrovanie na Okresný úrad, 
odbor Životného prostredia. Avšak chýbajúce kamery na výstupoch v našej obci nedovoľujú 
poskytnúť vyšetrovateľom akékoľvek informácie o pohybe inkriminovaných vozidiel pri tejto 
udalosti. Neprešiel ani mesiac a po zbere odpadkov sa v pondelok 3. apríla znovu objavila čierna 
skládka tentoraz na Plešiach. Túto sme odpratali. Rovnako ako tú, ktorá sa vyskytla v priebehu 
marca na Doncove. Tam boli vyhodené stavebné veci. Je toto normálne?

Poďakovať sa chcem za odpratanie pneumatík pánovi Petrovi Slobodníkovi a jeho kolegovi, 
vďaka ktorým sme všetci traja naložili a odpratali pneumatiky preč. Sú zatiaľ odložené pri hasični. 
Počas mája budú ekologicky zlikvidované spoločnosťou zaoberajúcou sa zberom odpadu 
pneumatík.

  
NOVÝ PRACOVNÍK OBCE
  

Od apríla nám do kolektívu na 4 hodiny denne nastúpila pani Katarína Fodorová. Ministerstvo 
práce sociálnych vecí a rodiny uhradí jej mzdu. Obci tak vďaka projektu znovu ušetríme peniaze do 
obecnej kasy a získame šikovnú pomocníčku. 

 
SPOLUPRÁCA S EKONOMICKOU FAKULTOU UNIVERZITY MATEJA BELA V BB
 

Dlhodobá spolupráca s pani doc. Annou Vaňovou z Ekonomickej univerzity Mateja Bela v 
Banskej Bystrici pokračuje aj tento rok. Vďaka šikovným študentom spolupracujeme na dokončení 
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja našej obce. Študentom som mal možnosť 
prednášať o našej obci, jej vízii a stratégii v marci na pôde univerzity Mateja Bela. V apríli navštívili 
našu obec spoločne s pani docentkou Vaňovou, aby si reálne pozreli čo ponúkame, aké sú naše 
možnosti a kde chceme našu dedinu posunúť. 
Vlani zozbierané informácie od vás sa teda tento rok dostanú na papier a koncom roka pristúpime 
aj vďaka šikovnej práci študentov a profesorov k schváleniu strategického plánu, kde sa má naša 
dedina uberať v rokoch 2017 - 2023.
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ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIE

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu 
SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných 
podmienkach domácností (EU SILC) v rámci európskych 
štatistických zisťovaní. Svojím obsahom a zameraním 
nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli 
uskutočnené v domácnostiach v rokoch 2005 až 2016 (EU SILC 
2005 - 2016). Cieľom tohto projektu je vytvoriť spoločný rámec 
na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch 
a životných podmienkach domácností. Jeho realizáciou sa 
získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v 
krajinách Európskej únie. To umožňuje z dlhodobého hľadiska nielen analyzovanie životnej úrovne 
domácností na Slovensku, ale i medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2017 vybraných takmer 500 obcí, medzi nimi aj naša 
obec. Do zisťovania je zaradených cca 6 000 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční od 10. apríla do 29. mája 2017.

V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník poverený funkciou 
opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnosti osobitným poverením. Všetky informácie 
a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania poskytnete, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne 
pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej 
štatistike. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR. Podrobnejšie informácie 
sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.susr.sk alebo telefonicky na t. č. 048 / 4323 
287 - Ing. Mária Vozárová.

Michal Vráb
starosta obce

UZNESENIE ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA ZO DŇA 28.02.2017

Uznesenie č. 9 / 2017      pomer hlasov: 5:0:0
OZ obce schvaľuje zmenu programu obecného zastupiteľstva.
   

Za: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš, Peter Polóny
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 10 / 2017      5:0:0
OZ po prerokovaní návrhu zníženia nájomného navrhlo ponechať mesačné nájomné
pre Ing. Mariána Lalíka - Pohostinstvo na Hrbe v pôvodnej výške podľa platnej
zmluvy 167 eur mesačne.
   

Za: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš, Peter Polóny
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
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Uznesenie č. 11 / 2017      5:0:0
OZ navrhuje pripraviť verejnú obchodnú súťaž s podmienkami na prenájom budovy 
Pohostinstva na Hrbe, ktoré budú prerokované na ďalšom OZ.
   

Za: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš, Peter Polóny
Proti: nikto.  Zdržal sa: nikto.

Uznesenie č. 12 / 2017      5:0:0
OZ navrhuje zavolať súdneho znalca a stavebného znalca, ktorý zhodnotí stav budovy 
Pohostinstva a penziónu na Hrbe.
   

Za: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš, Peter Polóny
Proti: nikto.  Zdržal sa: nikto.

Uznesenie č. 13 / 2017     
OZ navrhuje pripraviť verejnú obchodnú súťaž s podmienkami na umiestnenie kamerového 
systému až po pridelení dotácie z Ministerstva vnútra SR.
 
Uznesenie č. 14 / 2017      
OZ bolo oboznámené s účelom faktúr nad limit 500 Eur.
   

Prítomní: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš, Peter Polóny

Uznesenie č. 15 / 2017      
OZ bolo informované a oboznámené so všetkými otvorenými zmluvami a faktúrami k stavebným 
aktivitám obci.
   

Prítomní: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš, Peter Polóny

Uznesenie č. 16 / 2017      5:0:0
OZ poverilo pani riaditeľku ZŠ s MŠ, aby pripravila analýzu krúžkov v telocvični. Analýzu 
predstaví na ďalšom rokovaní OZ .
   

Za: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš, Peter Polóny
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 17 / 2017       5:0:0
OZ schválilo žiadosť o nájomné garsónky v budove ZŠ s MŠ vo výške 80 eur + energie. 
Zhodnotenie majetku je potrebné vopred prerokovať na OZ, ktoré určí aj výšku nájomného. 
  

Za: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš, Peter Polóny
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 18 / 2017       5:0:0
OZ po prerokovaní rekonštrukcie chodníka navrhuje zistiť ceny stavebných prác, ktoré budú 
prednesené a prerokovné na ďalšom OZ.
  

Za: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš, Peter Polóny
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
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Uznesenie č. 19 / 2017       
OZ navrhuje kontaktovať p. Petra Kostúra, či je ochotný ozvučovať Tonkovičove slávnosti a či si 
vie zaobstarať potrebnú techniku na kvalitné ozvučenie.
   

Prítomní: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš, Peter Polóny

Uznesenie č. 20 / 2017       5:0:0
OZ schvaľuje nájomnú zmluvu na obdobie 1 roka s Urbárskym spoločenstvom a Pasienkovým 
spoločenstvom Podkonice s prolongáciou s 2 mesačnou výpovednou lehotou za podmienok, 
ktoré boli navrhnuté UPS a PPS.
  

Za: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš, Peter Polóny
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 21 / 2017       
OZ bolo oboznámené s problematikou výmeny pozemkov medzi obcou Podkonice a 
Poľnohospodárskym družstvom Podkonice. OZ počká na cenovú ponuku od geodeta.
   

Prítomní: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš, Peter Polóny

Uznesenie č. 22 / 2017       5:0:0
OZ súhlasí s osadením svetla pouličného osvetlenia na transformátor pri budove Základnej 
školy s Materskou školou.
  

Za: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš, Peter Polóny
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 23 / 2017       3:0:2
OZ schvaľuje zachovanie Tonkovičovej izby.
  

Za: Miroslav Budaj, Jaroslav Kostúr, Peter Polóny
Proti: nikto
Zdržal sa: Ivan Barla, Oliver Očenáš

Uznesenie č. 24 / 2017       3:0:2
OZ navrhuje predĺžiť zmluvu o nájme Tonkovičovej izby.
  

Za: Miroslav Budaj, Jaroslav Kostúr, Peter Polóny
Proti: nikto
Zdržal sa: Ivan Barla, Oliver Očenáš

Uznesenie č. 25 / 2017       5:0:0
OZ navrhuje preveriť možnosť darovania 2000 Eur pre postihnuté deti. Preveriť dotácie 
z okolitých obcí.
   

Prítomní: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš, Peter Polóny

Uznesenia č. 9 / 2017 - 25 / 2017 podpísal:
   
V Podkoniciach, dňa 28.2.2017          Ing. Michal Vráb, starosta obce
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VMACH TRADE  spol. s  r. o.  / INSA spol. s r.o.
ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA
použitých batérií a akumulátorov

Zachovať zdravé životné prostredie na našej planéte aj pre budúce generácie je veľmi dôležitá 
a zodpovedná úloha. Zničená príroda, znečistené ovzdušie, kontaminované vodné zdroje a pôda, 
to všetko sa podpísalo pod vznik globálnych ekologických problémov, ktoré viedli k negatívnym 
zmenám ako otepľovanie atmosféry, ohrozenie biodiverzity, stenčovanie ozónovej vrstvy Zeme a 
pod., ale aj obrovský nárast odpadov. Zabrzdiť katastrofické dôsledky globálnych ekologických 
problémov sa podarí len vtedy, ak sa začnú riešiť lokálne environmentálne problémy, o čo sa 
musíme pokúsiť všetci, každý v rámci svojich možností, vo svojom bydlisku či na pracovisku.

BATÉRIE A AKUMULÁTORY SÚ ŤAŽKO ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD.

V našom každodennom živote sa často dostáváme do kontaktu s ťažko 
rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a 
akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom:       >>

Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených 
tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných 
dvoroch a ďalších miestach na celom území Slovenska. U nás môžeme 
odovzdať všetky baterky (tužkové, malé, veľké...) do žltej nádoby v predajni 
COOP Jednota Podkonice. 

Náklady na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu batérie a akumulátory zabezpečuje 
výrobca a znáša náklady s tým spojené. Náklady na triedený zber nie sú súčasťou miestneho 
poplatku za komunálny odpad, okrem nákladov spôsobených nedôsledným triedením podla § 81 
ods. 10 zákona 79/2015.

Spoločnosť INSA, s.r.o. v spolupráci s partnerskými  spoločnosťami pôsobiacimi  na 
slovenskom trhu niekoľko desiatok rokov zabezpečuje zber, dopravu, spracovanie a recykláciu 
batérií a akumulátorov. Vysoká technologická a odborná úroveň spoločnosti je garanciou reálnej 
komplexnej recyklácie použitých batérií a akumulátorov. V triedení a recyklácii je významným 
globálnym hráčom v oblasti spracovania nebezpečných odpadov.

Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody 
a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia. 

MACH TRADE  spol. s  r. o.  / INSA spol. s r.o.

 

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
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MAREC V NAŠEJ ŠKOLE

Ani sme sa nenazdali a už nám jar zaklopala 
na dvere. My sme ju samozrejme privítali s 
otvorenou náručou. Len čo sa na našom 
školskom dvore objavila zeleň, pozvali sme si 
do školy pánov policajtov, aby nám porozprávali 
a ukázali, čo všetko obnáša ich povolanie. 
Policajti nezaháľali a hneď naše pozvanie prijali. 
Stačilo nám len vybehnúť na školský dvor, kde 
nám všetko ochotne povysvetľovali. Mali sme 
možnosť previezť sa po dedine v naozajstnom 
policajnom aute a tiež sme si vyskúšali, aké to je 
fúkať do alkoholového testeru. Našťastie, všetci 
sme fúkli nulu. Nám sa najviac páčil chlpatý policajný pomocník, psík Nero, ktorého policajti 
priniesli so sebou. Boli sme všetci v úžase, aký bol vycvičený a poslušný.

V mesiaci marec naši „veľkáči“ zo základnej 
školy dosiahli úspechy v oblasti umenia – v 
divadelnej hre. V prvom, internetovom kole 
dosiahli najväčší počet hlasov so svojím 
divadielkom. Vďaka tomu sme postúpili do 
Bojníc, kde sme sa predviedli v plnej kráse a za 
skvelé detské herecké výkony sme opäť získali 
postup. Naše divadelné kroky viedli do 
hlavného mesta Slovenska – do Bratislavy. Naši 
druháci a tretiaci sa zúčastnili finále divadelnej 
súťaže Bola raz jedna trieda – Trieda hľadá 
hviezdu. Okrem nás bojovalo o prvé miesto 
ďalších sedem škôl. Tentokrát sme síce prvé tri 
miesta neobsadili, ale domov sme si odniesli 
kopec zážitkov a skúseností. 

Ani naši najmenší z materskej školy 
nezaháľajú a už teraz sa malí divadelní herci pripravujú na Chalupkovo, ktoré sa uskutoční budúci 
mesiac v Brezne. 

Divadelné umenie sa nám tak zapáčilo, že sme si opäť urobili malý výlet do Slovenskej Ľupče, 
tentoraz len ako diváci. Videli sme niekoľko skvelých divadelných čísel, ktoré nám predviedli naši 
rovesníci z rôznych iných škôl a tiež študenti Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela z Banskej 
Bystrice. 

Ani sa nenazdáme a za pár mesiacov nám skončí školský rok. Predškoláci sa už nevedia 
dočkať, kedy zasadnú do školských lavíc, a preto si urobili návštevu a prišli pozrieť o poschodie 
vyššie usilovných školákov. Stačilo len vybehnúť hore schodmi a už dávali pozor, čo sa deje na 
hodine slovenského jazyka, kde sa mohli zapojiť do rôznych činností. Keďže sa im v škole veľmi 
páčilo, návštevu si zopakovali ešte raz, a to na hodine matematiky, kde mohli počítať spolu so 
žiakmi. Našich päť predškolákov sa osvedčilo a do základnej školy sa môžu zapísať 12. apríla 
2017 o 16:00 hodine v budove našej školy. Tešíme sa na vás. 

Adriána Kánová, učiteľka MŠ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
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ZBER ODPADKOV 2017 – BILANCIA
 

Aj túto jar sa podkonickí „ekonadšenci“ stretli, navliekli si reflexné vesty, natiahli rukavice a 
pustili sa do zbierania odpadkov popri cestách smerujúcich do a z Podkoníc. 8 statočných sa 
postupne dalo „vysadiť“ na ceste do Slovenskej Ľupče a potom neskôr aj smerom na Priechod. 
Dodatočne sa ešte vyzbierali trasy na Pleše a do Moštenice. 

Z pohľadu čisto štatistického bilancujeme tento posledný rok veľmi pozitívne. Dvanásť ani nie 
poriadne naplnených vriec hovorí jasnou rečou. Najväčší úlovok bolo tento rok umývadlo. Kto má 
záujem, ešte stále sa nachádza v areáli požiarnej zbrojnice....Možno. 

Za veľký úspech od posledných zberov môžeme považovať minimalizovanie odpadu – 
plechoviek piva a plastových poldecákov. Palec hore uvedomelým spoluobčanom, ktorí premohli 
slabosť a odpad si starostlivo doviezli až domov! Rovnako treba oceniť prístup aj tzv. ostatných 
„pasívnych“ zberačov odpadkov, teda všetkých tých, ktorí síce odpadky nezbierali, ale na druhej 
strane ich ani nevyhadzovali počas jazdy! Aj vám patrí veľká pochvala.

Naopak palec dolu patrí tento rok všetkým „píčom“ energetických nápojov a tiež šoférom - 
fajčiarom, ktorí podľa všetkého neznesú pohľad na nie veľmi pekné obrázky na škatuľkách od 
cigariet a v strachu o svoje zdravie ich rýchlo vyhadzujú prázdne von z idúceho auta. Áno, prázdne 
plechovky a škatuľky od cigariet boli „topky“ počas tohtoročného zberu odpadkov. 

Neodsudzujeme nikoho a naďalej pevne veríme, že rovnako ako im, tak aj nám sa tento rok 
podarí „vyhodiť“ minimálne o jeden odpad menej. S týmto predsavzatím sa lúčime a tešíme sa na 
ďalšie stretnutie pri odpadkoch v roku 2018.

A na záver ešte finálna ďakovačka 8-im statočným a všetkým, ktorí na túto akciu prispeli či 
pomohli pri organizácii. Ďakujeme.

Dominik Valent
Štatistika zberu odpadkov 2017:

smer Slovenská Ľupča - 8 vriec, eternit a apmlión
smer Priechod - 4 vrecia, umývadlo a káble
smer Pleše - 1 vrece a plechový nárazník z auta

VAŠE PRÍSPEVKY
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Lokalita rok 2016 rok 2015 2014 2013 2009

9 vriec 7 vriec 11 x vrece 24 vriec 50 vriec
5 pneumatík 1 televízor 4 x pneu 9 pneumatík 7 autobatérií

3 plechy 8 pneumatík
3 vrecia 10 vriec 9 pneumatík 10 vriec

1 hrniec 2 matrace
množstvo skla

Pleše 1 vrece 2 vrecia 1 vrece 13 vriec

nečistilo sa čistá 3 vrecia
5 pneumatík

5 vriec 6 vriec 5 vriec
2 pneumatiky 10 pneumatík železný odpad

1 lebka z kravy 1 linoleum

10 vriec 8 vriec 13 vriec
4 stavebné vedrá 1 sedačka 9 pneumatík

1 detská vanička 1 pneumatika
1 plastová rúra
1 hlinená rúra

1 kábel
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Slov. Ľupča

Moštenica

Baláže

Gálová

Priechod



PÄŤDESIAT ODTIEŇOV DERAVEJ CESTY...

Milí motoristi, milí peší turisti. Kto z vás 
využíva cestu do Priechodu si určite všimol, že z 
priechodskej strany je cesta v havarijnom stave. 
Dva roky dozadu bola cesta podmytá. Aj vďaka .
nerozumnému zásahu pri ceste, kedy namiesto 
odvodového rigolu bolo toto miesto radšej zaliate 
betónom.

A ako je známe, voda si miesto nájde, 
a keďže jediná možnosť kadiaľ voda odtekala jej .
bola znemožnená (zabetónovaná),  tak 
jednoducho pomaly, ale isto, pri každej prietrži 
cestu kus po kuse odplavovalo. 

Keď som pred dvoma rokmi písala starostovi 
obce Priechod, že čo mieni s cestou robiť, 
nedočkala som sa žiadnej odpovede. A tak isto .
sa stalo aj tento rok. Žiadna odpoveď, nič.

Teraz už máme za sebou ďalší rok a cesta je v 
oveľa zúfalejšom stave. Ruku na srdce, i keď sa 
nejedná o „oficiálnu cestu“, každý z nás ju využije 
aspoň raz do týždňa. Využívajú ju aj páni 
starostovia, aj rôzne zásobovacie a dodáva-.
teľské firmy. 

My sme našu časť v nedávnej minulosti rekonštruovali už 2-krát, Priechod ani raz. A tak sa 
pýtam, nie je lepšie chrániť si majetok, predchádzať jeho poškodzovaniu, hlavne v tejto dobe, keď 
je všetko predražené a na nič nie sú peniaze? Nie je lepšie investovať do opravy, kedy si vyžaduje 
minimálne náklady, ako keď už je teraz polovica cesty zdevastovaná?

Pýtam sa vás, páni starostovia, poslanci, i vás milí občania. Vám to nevadí? Dnes je to cesta, 
zajtra to môže byť niečo iné. Prosím, nebuďme ľahostajní k veciam, ktoré naši predkovia budovali, 
a ktoré, keď nie sú na našom dvore, sa nás „akože“ netýkajú. Akosi si všetci hájime len naše veci a 
veci verejné idú dostratena. Bojíme sa povedať svoj názor pred ostatnými, lebo budú na nás 
ukazovať prstom. No a čo? Ak je ten náš názor opodstatnený, vieme si ho obhájiť, má logiku, tak sa 
nie je čoho báť. Tu nejde o žiadne „rýpanie“, tu ide o pomenovanie situácie, problému. A tak to musí 
aj druhá strana prijať a reagovať. Treba hlavne komunikovať. Treba problém pomenovať. Treba 
hľadať riešenie. Ale keď budeme mať hlavy dole, nič sa nevyrieši.

Janka Šípka Šípková

VAŠE PRÍSPEVKY
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VOĽAKEDY TO BOLO TAKTO...

VOĽAKEDY TO BOLO TAKTO...

Spomienky. Sprevádzajú nás celý život. Či už tie menej príjemné, ale i tie srdcu milé. 
Najčastejšie asi spomíname na svojich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. Potom sú to spolužiaci 
zo školy, ktorí sa rozutekali po svete. Spomíname na výlety, akcie, podujatia. Na svadby, krstiny. 
Vracajú nás v čase. Vyvolávajú úsmev na tvári. Spomienky nám nikto nevezme. 

Každá doba so sebou prináša dobré i zlé veci. Z minulosti by sme sa mali poučiť. Na druhej 
strane netreba zabúdať ani na tradície. Tie by sme mali šíriť ďalej. Udržiavať ich pri živote.

Zaspomínajme teda spolu, pripomeňme našim mladým, čo a ako sa „voľakedy robilo“. 

Určite má každý z vás doma staré fotografie, ktoré sa týkajú života v našej obci. Zalovte vo 
svojich škatuliach, ofúknite prach a podeľte sa s nami s vašimi spomienkami. Či už to budú vaše 
prastaré a staré matere, otcovia. Alebo svadba, na ktorej ste tancovali do rána. Brigáda na dvore, 
kosenie hôľ, chystanie dreva... Fotografie z časov dávno minulých alebo aj nedávnych. Je to na 
vás. Fotografia je silná vec. Podarí sa na nej uchovať nielen emóciu, ale aj fakty tej - ktorej doby. A to 
je úžasné.

Vyberte teda jednu naj, o ktorej si myslíte, že nám vyčarí úsmev na tvári.

Fotografiu naskenujte, uveďte kto alebo čo je na nej. Posielajte na mail  jankasipka@pobox.sk
alebo tí z vás, ktorí nemajú možnosť skenovať, zastavte sa u mňa doma a rada vám s tým 
pomôžem. 

Fotografie postupne uverejníme v každom čísle Podkonického spravodaja.

Ďakujeme a tešíme sa na vaše príspevky.
Janka Šípka Šípková

Kosba - Vrchy (rok 1961), archív Jozef Šípka
Na fotografii zľava: Jozef Šípka, chlapec z družobného družstva,
                                 Jozef Pikula, Jaro Barla a František Šípka.
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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. apríla 2017!

Dušan Koctúr a Jaroslav Kostúr

Z REDAKCNEJ RADY

CENNÍK RIADKOVEJ A KOMERČNEJ INZERCIE V SPRAVODAJI
 

Cenník inzercie je samostatnou prílohou štatútu obecných novín. Obsah inzerátov musí byť 
v súlade s ich štatútom.

 

1. Cena pre riadkovú inzerciu občanov, ktorí nie sú obyvateľmi obce Podkonice
Poplatky za inzerát:

a) komerčná inzercia za 1 riadok: 0,60 €
b) nekomerčná inzercia za 1 riadok: 0,20 €
c) cena za 1 rámček: 1 €.

 

2. Bezplatná inzercia
Nespoplatňujú sa inzeráty:

- zadávané Obecným úradom v Podkoniciach a organizáciami v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Podkonice
- zadávané občianskymi združeniami, nadáciami, neinvestičnými fondmi a podobnými
organizáciami pôsobiacimi v obci, ktoré majú sídlo na území obce
- občianska inzercia zadávaná občanmi s trvalým pobytom v obci Podkonice.

 

3. Komerčná inzercia

Celá strana
136 x 176 mm

1/2 strany
136 x 88 mm

30 € 15 €

1/3 strany
136 x 58 mm

10 €

1/4 strany
68 x 88 mm

8 €

1/5 strany
136 x 35 mm

7 €

Ceny sú uvedené bez DPH, Obec Podkonice nie je platcom DPH
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UDALOSTI VEĽKEJ NOCI

Prežívame Veľkú noc, najdôležitejšie udalosti 
ľudskej záchrany. Preto by som vám chcel priblížiť, čo 
počas veľkonočného Trojdnia môžeme spolu s 
Ježišom prežívať. 

Do udalostí Veľkej noci vstupujeme Kvetnou 
nedeľou, kedy sme si pripomínali ako Ježiš vchádza 
do Jeruzalema a ľudia, ktorí sa tam zišli osláviť 
židovské sviatky - Paschu, ako pripomenutie si vyslo-
bodenia z egyptského otroctva. Židia vítajú Ježiša ako 
kráľa - zvolávajú mu na slávu, prestierajú na cestu 
svoje plášte a mávajú palmovými ratolesťami. 

Zelený štvrtok
Neskôr sa Ježiš s apoštolmi schádza vo večeradle, kde apoštolom umýva nohy, odslúži prvý 

krát sv. omšu a ustanoví sviatosť kňazstva. Po večeri odchádzajú na Olivovú horu, kde sa Ježiš 
modlí, potí krvou a kde je zajatý. 

Veľký piatok
Ježiša potom vypočúva židovská veľrada, ktorá sa rozhodne ho zabiť, ale musia si ísť na to 

vypýtať povolenie k Pilátovi – rímskemu veliteľovi. Ten Ježiša vypočúva a zisťuje, že je nevinný a 
chce ho zachrániť. Keď sa dozvie, že je z Nazareta a to mesto patrí pod právomoc kráľa Herodesa, 
pošle ho za ním. Kráľ Herodes chce od Ježiša, aby pre jeho pobavenie urobil nejaký zázrak a keď 
on mlčí, vyhlási ho za blázna, dá mu svoj kráľovský plášť, do ruky trstinu a vysmieva sa mu tým, že 
sa mu klania. Potom ho pošle naspäť za Pilátom. Ten skúsi na ďalší pokus Ježiša oslobodiť a chce 
prepustiť jedného väzňa, no ľud si vyberá vraha Barabáša. Preto si myslí, že ho dá zbičovať a to 
bude ľudu stačiť. Ježiš tak dostáva 39 rán bičom, ktorý trhá jeho kožu na kusy a vojaci mu dávajú 
tŕňovú korunu. Keďže ani tento pokus nezabral a Pilát sa bojí vzbury, umýva si ruky a káže Ježiša 
ukrižovať. Musí si asi 2 km niesť 80 kg kríž mimo hradieb mesta, kde ho na výstrahu ukrižujú na 
vrchu Kalvária vedľa cesty spolu s ďalšími dvoma zločincami. Po troch hodinách na kríži umiera a 
vojaci, aby sa presvedčili, že je skutočne mŕtvy, mu kopijou prebodávajú srdce. Potom ho narýchlo 
ukladajú do skalného hrobu.

Biela sobota a Veľkonočná nedeľa
Veľrada zo strachu, aby učeníci neukradli Ježišovo telo a aby tak jasne ukázali, že už je 

definitívne mŕtvy, posielajú k hrobu ozbrojenú stráž. A v nedeľu ráno, keď ženy prichádzajú dokončiť 
pohrebné obrady, nachádzajú hrob prázdny a Ježiš sa živý zjavuje Márii Magdaléne a neskôr 
apoštolom. 

Pre nás je však dôležité ani nie tak to, ako to všetko technicky a chronologicky prebehlo, ale 
prečo to Boh pre nás urobil. Prečo on, Nevinný, sa rozhodol vytrpieť všetku tú bolesť a prijať smrť, 
aby sme už nemuseli trpieť my za naše zlé skutky. Práve na kríži sa ukazuje veľkosť ľudskej zloby, 
ale i veľkosť Božej lásky k človeku. A tak si môžeme uvedomiť, že vždy keď sa rozhodneme robiť 
zlo, Ježiš preto trpel. Zároveň však i osobne môžeme vidieť ako nás má Boh rád a ako sme pre 
neho dôležití, keď za nás zaplatil svojim životom.

Želám všetkým veľkonočný čas plný Božej milosti!

Plán Jeruzalemu

Miroslav Spišiak, správca farnosti

DUCHOVNÉ OKIENKO
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PLÁNOVANÉ OPRAVY VEŽE

Ako som vás už priebežne informoval, tento rok by sme chceli zrealizovať opravu veže. Aby 
sme však mali lepšiu predstavu, čo je zámerom opráv, chcem vám to predstaviť na nasledujúcom 
obrázku. 

Oprava veže by prebiehala v dvoch etapách, pričom ich rozsah a zvlášť tá druhá je podmienená 
výškou financií. Po schválení tohto zámeru farskou radou (v januári) sme začali šetriť financie a 
oslovili prípadných dodávateľov prác. Do Veľkej noci by sme mali mať k dispozícii rozpočty od 
firiem, ktoré sa uchádzajú o realizáciu. Následne budeme dohodovať termín a podmienky opráv.

Etapa 1 (koniec mája – jún):
 

1 – vymeniť zhnité drevené žalúzie
2 – opraviť opadanú omietku a zdvihnúť oplechovanie na 80 cm
3 – oplechovať
4 – vymaľovať fasádnou farbou
5 – vymeniť poškodené lapače snehu
6 – zatesniť pretekajúci žľab

Etapa 2 (koniec augusta – september):
 

7 – vymaľovať strechu

1

2

3

4
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Miroslav Spišiak
správca farnosti

FARSKÉ OKIENKO
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FARSKÉ OZNAMY

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  a lebo elektronicky na .  
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.

SV. OMŠE POČAS VEĽKEJ NOCI

ZELENÝ ŠTVRTOK  18.00 hod.
VEĽKÝ PIATOK  15.00 hod.
BIELA SOBOTA  20.00 hod.
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  10.00 hod.

VEĽKONOČNÝ PONDELOK  9.00 hod.

50 rokov

Janka Kostúrová (č.d. 351)

55 rokov

Dušan Hukel (č.d. 133)

GRATULUJEME K VÝROČIU

-vt-
OPUSTILI NÁS Jaroslav Turčan (č.d. 78) - 64 rokov

60 rokov

 Mária Ivaničová (č.d. 129)

Soňa Barlová (č.d. 329)

70 rokov

Anna Slobodníková (č.d. 81)

Hana Koctúrová (č.d. 90)
Margarétka Ulbriková  (č.d. 257)

NARODENÉ
DETI

SPOLOCENSKÁ KRONIKA

Daniel Koctúr Aranžérske štúdio Dano 
Ponúka službu donášky kvetov zadarmo priamo domov v obci Podkonice.
Objednať kyticu alebo smútočný veniec môžete na 048 / 415 60 77.
Objednávať pondelok - piatok 9:00 -16:00

INZERCIA
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