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MILÍ SPOLUOBČANIA,
začalo babie leto, lístie hrá všetkými farbami. Zbierame
úrodu. Tento rok sa veľmi darilo zemiakom, naopak jabĺčok
je pomenej. Taký je život. Nie všetko dokážeme ovplyvniť
my. Musíme to nechať na prírodu.
Čaká nás veľmi dôležitý čas. Blíži sa termín volieb
predsedu i poslancov Banskobystrického samosprávneho
kraja. Tento volebný rok kandiduje viac ako 10-tka
kandidátov na predsedu a niečo cez 80 poslancov. Vybrať
si môžeme jedného predsedu a ôsmich poslancov.
Je veľmi dôležité, aby sme všetci vyjadrili svoj názor. Banskobystrický samosprávny kraj je za
posledné štyri roky odtrhnutý od veľmi veľa národných i európskych projektov. Ako keby sme ostali
slepým črevom Slovenska. Priamo v strede - najkrajší kút, no bez pomoci a bez spolupráce so
zvyškom Slovenska i sveta. Prosím a apelujem na vás, buďte zodpovední pri výbere vášho
kandidáta. Nesystémový, či zúfalý hlas neprináša zmenu a toľko potrebný rozvoj. Zamyslime sa a
dajme hlas kandidátovi, ktorý náš kraj posunie ďalej. Z viac ako 80-tich poslancov si môžeme
vybrať osem. V zozname nájdete veľké množstvo známych či neznámych, lekárov, stavbárov,
aktivistov, podnikateľov. Avšak po prvýkrát vo voľbách kandidujú aj starostovia. Prosím vás,
podporme pani Vieru Krakovskú - starostku obce Brusno a Ing. Miroslava Ostrihoňa, PhD., starostu
obce Hronsek. Budú to naše hlasy v kraji.
Vďaka kraju sa vlani urobila cesta (i keď komplikovane). Chceme dorobiť cestu na
„Peniažkoch“, aby sme mali zo Slovenskej Ľupče súvislý asfalt až po „Zákluč“. Vďaka VÚC môžu
byť pravidelne vyčistené rigoly na našej ceste do obce. Vďaka kraju môžeme mať krásne vykosenú
trávu popri ceste. Vďaka kraju môžu naši súrodenci a deti študovať na stredných školách, ktoré
čakajú nielen na výmenu okien, ale aj iného vybavenia. Vďaka kraju môžu naši rodičia a prarodičia
využívať domovy sociálnych služieb. Voľme zodpovedne, podporme starostov, ktorí vedia, čo náš
kraj potrebuje. Voľby sa budú konať v sobotu 4. novembra 2017.
Želám vám krásny jesenný čas.

Michal Vráb, starosta obce
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Pokládka novej vody (a dokončenie chodníka) - pokračovanie nekonečného príbehu
V obci už ďalší mesiac čakáme na príchod vodárov. Džentlmentské dohody akoby neplatili. Sľuby,
ktoré počúvam na rokovaniach sú nekonečné. Verím, že ten o príchode budúci týždeň bude platiť.
Ani búchanie po stole a zvýšený hlas nepomáha. Je to nezodpovedný prístup niektorých
manažérov štátnych podnikov. Iróniou celej veci je to, že naše stavebné práce na chodníkoch sa
zrejme budú musieť posunúť až na jar budúceho roku. Dobrou správou celého je, že sa chodník
urobí v celej dĺžke a nebudeme už závislí na príchode vodárov alebo cestárov. Bude to iba v našich
rukách.
Zrušený projekt likvidácie čiernej skládky „za Močilá“
Naša obec podala v apríli žiadosť na Enviromentálny fond na likvidáciu čiernej skládky „za
Močilá“, ktorá už patrí (tak ako celý náš kataster) do územia Nízkotatranského národného parku.
Táto zemou zavozená kopa skrýva veľmi veľa odpadu, ktorý sme tam nanosili počas dlhých rokov.
Skládka bola v rokoch 2011 - 2014 označená Okresným úradom Banská Bystrica, odboru
životného prostredia za najväčšiu ekologickú nelegálnu skládku v okrese Banská Bystrica.
Environmentálny fond našu žiadosť schválil vo výške 38 000 eur. Spoluúčasť obce na likvidácii
skládky je povinne 5 %, čo je v tomto prípade 1900 eur. Projekt sa zdal ako celkom výhodný. Mali
sme v pláne vypratať zostatok skládky. Obec vyhlásila verejnú obchodnú súťaž, ktorú
zabezpečoval pán Alexander Rumanovský, špecialista na verejné obstarávanie. Zákazku vyhrala
firma z Banskej Bystrice, za ktorou stál človek, ktorý vlani zabezpečoval dodávku štrkov, miešanie
betónu a kopanie pri hydroizolácii budov Kultúrneho domu a Obecného úradu.
Vzhľadom k podozrivému chovaniu a nespokojnosti s fakturáciou zákazky v minulom roku, som
sa rozhodol od projektu v súčasnej dobe odstúpiť. Skládka „za Močilá“ si zaslúži trvalé doriešenie.
Pevne som veril, že sa to tento rok podarí dotiahnuť. Bohužiaľ cesta za dotáciami u nás sa v
niektorých chvíľach podobá na cestu veľmi tŕnistou horou. A Podkonice nebudú patriť za môjho
pôsobenia k obciam, ktoré spadnú do bahna spojeného s čerpaním dotácií za každú cenu.

DOTÁCIE Z PODKONICKÉHO ROZPOČTU PRE ROK 2018
Plánujete budúci rok robiť zabíjačku? Chcete podporiť mládežnícky klub futbalistov? Budete
robiť súťaž vo varení gulášu? Alebo budete organizovať turistiku pre našich občanov, či stavať nové
preliezky? Akýkoľvek dobrý zámer týkajúci sa podpory vašej akcie je pre nás v obci dôležitý. Veď
bez vás, aktivistov a zapálených ľudí by nikdy nefungovalo to správne fluidum obce. Často veci
robíme bez peňazí alebo dokladáme z vlastných zdrojov. Obecné zastupiteľstvo môže podporiť
každú akciu. Stačí, ak si napíšete žiadosť na obecný úrad. V žiadosti je potrebné uviesť názov
akcie, predmet akcie, čoho sa bude akcia týkať, kto ju organizuje, na aký účel budú peniaze použité
- presne vypísať - koľko zdrojov je vlastných a koľko je žiadosť o podporu. Takúto žiadosť podpíšte a
doneste na obecný úrad alebo pošlite e-mailom na podkonice@podkonice.sk. Poslanci následne
všetky žiadosti vyhodnotia a rozhodnú o ich zaradení/nezaradení do rozpočtu obce na rok 2018.
Robme veci spoločne, s vami a pre vás!

PODKONICKÝ Spravodaj
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PREDSTAVENIE PROJEKTU „NÁMESTIE A LOKALITA NIVA“
Plody našej práce začíname zbierať aj na obecnom úrade. Ako sme vás informovali už v
minulosti, podarilo sa nám nadviazať úzku spoluprácu so Slovenskou technickou univerzitou v
Bratislave, Fakultou architektúry. Vďaka pani dekanke fakulty doc. Ing. arch. Ľubici Vitkovej, PhD.
boli naše myšlienky, že by bolo dobré čosi s námestím spraviť pretavené do reality konkrétnych
návrhov. Študenti 3. ročníka dostali za cieľ svojich bakalárskych prác pripraviť Návrh stavebného
riešenia námestia Podkonice spolu s námestím pred Kostolom sv. Martina a druhá skupina
Návrh urbanistického zastavania územia Nivy a Za Humni výstavbou rodinných domov a
občianskeho vybavenia. Na námestie sme dostali 7 návrhov a na Nivy máme 13 návrhov.
Určite ste všetci zvedaví, ako by to mohlo vypadať. Preto vás pozývame v nedeľu 22. októbra
2017 o 16:00 do sály kultúrneho domu na verejné zhromaždenie občanov. Programom vás bude
sprevádzať starosta obce Ing. Michal Vráb spolu s Ing. Martinom Očenášom. Ste srdečne vítaní!
ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ PÁN ORGANISTA
Nakoľko som sa nemohol osobne zúčastniť pohrebu z dôvodu pracovnej cesty v Bratislave,
chcem aj touto cestou vyjadriť úprimnú sústrasť celej rodine zosnulého pána Stanislava Patráša.
Váš nezameniteľný hlas a hra na organe nám budú chýbať. Odpočívajte v pokoji!
FESTIVAL DOBRÉHO JEDLA NA FARME U HIADLOVSKÝCH
Farma Hiadlovských vás pozýva v sobotu 21. októbra 2017 na festvial gastronómie a živého
vína od vybraných remeselných vinárov z celého Slovenska. Čaká vás skvelá gastronómia výlučne
zo surovín domácich pestovateľov so snúbením grilovaného i zrejúceho syra Hiadlovec. Príďte si
pochutnať na domácich dobrotách a podporte regionálny rozvoj v našom okolí.
ZBER ELEKTROODPADU
V mesiaci október prebieha zber elektroodpadu.Odpad môžete nosiť
v stredu večer od 17.30 - 18.30 a v sobotu od 08.00 - 9.00 ku hasični.
VEĽKOKAPACITNÉ KONTAJNERY
Veľkokapacitné kontajnery budú pristavené tento rok v priebehu 16. - 27. októbra. Všetky
kontajnery budú pristavené postupne v čase po 14-tej hodine, aby mal každý možnosť zlikvidovať
odpad. Apelujeme na vás, aby ste do kontajnera NEDÁVALI pneumatiky, elektroodpad, skrine,
farby, chemický odpad. Kontajnery budú umiestnené:
- Nová ulica (pred Čunderlíkov)
- Na Kašiarke
- Námestie (pred Kukučkov)
- Pred Filipov
- Hôrka (pred Polónyov)
- Pred Kaplnkou
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PNEUMATIKY
Pneumatiky je možné počas októbra uložiť pri hasični. Po tomto termíne
už nebude možné likvidovať pneumatiky v obci. Každý občan pri kúpe
nových pneumatík má možnosť staré odovzdať predajcovi, ktorý je povinný
ich prebrať a zneškodniť. Obec likvidácia pneumatík stojí náklady, na ktoré
sa skladáme všetci občania z poplatku na odpad.
SKRINE
Skrine je možné odovzdať po dohode s obecným úradom. Každú skriňu
je potrebné zbaviť kovových častí. Takto rozobraté drevo potom odovzdáme
bezplatne do Bučiny Zvolen, ktorá si vyzdvihne drevené časti.
Michal Vráb

SPOLOCENSKÁ KRONIKA
NARODENÉ
DETI
UZAVRELI
MANŽELSTVO

Adam Sipko (č.d. 271)
Markus Vajda (č.d. 300)
Liliana Mária Vrábová (č.d. 227)

Martin Valent & Jana Čopíková - 9.9.2017 - Podkonice

GRATULUJEME K VÝROČIU

65 rokov

70 rokov

75 rokov

Emília Kukučková (č.d. 183)

Anna Babjaková (č.d. 121)

Martin Turčan (č.d. 24)

OPUSTILI NÁS

Stanislav Patráš (č.d. 86) - 82 rokov

-vt-

POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme celej drahej rodine, priateľom a známym za modlitby, kvetinové dary a
prejavy sústrasti, ktoré zmierili náš žiaľ a smútok po tak náhlom odchode manžela, otca na
večnosť. Poďakovanie patrí aj nášmu duchovnému otcovi za dôstojnú rozlúčku.
Ďakujeme!
PODKONICKÝ Spravodaj

smútiaca rod. Patrášová
Október 2017
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OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života a práve
október je Mesiacom úcty k starším preto, aby sme si uctili
našich seniorov a dali im najavo svoju náklonnosť a lásku.
Jesenný mesiac a jeseň života - dve paralely, ktoré spolu súvisia.
Ale nebolo to vždy tak. Mesiac október bol až v roku 1990
vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených
národov za Mesiac úcty k starším. Staroba k nám prichádza
nenápadne a pomaly a veru nedá sa jej vyhnúť. Ale to ešte
neznamená koniec životným aktivitám. Veľmi dôležitá je kvalita
života. Mnohí starí ľudia sa dôsledkom rôznych bolestí prestanú
hýbať a tým vlastne ovplyvnia aj svoje kontakty s inými ľuďmi, čím si môžu spôsobiť sociálnu
izoláciu, depresívne nálady, mrzutosť a zatrpknutosť. Úcta k starším by mala byť hlavne
spontánna, nenásilná a sústavná. A predovšetkým by mala byť táto úcta stála, a nielen v “Mesiaci
úcty k starším”. Starší ľudia si ju zaslúžia. Vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré môžu
odovzdávať mladším. Napokon, vďačíme im za svoj život. Nezabudnime na pozdrav, ktorý je
najjednoduchším prejavom ľudskej spolupatričnosti a rešpektovania iných ľudí - bez rozdielu veku.
V rámci mesiaca úcty k starším sa chcem poďakovať za pomoc Petrovi Flaškovi, ktorý nám
vyrobil a nainštaloval zábradlie pri vstupe do obecného úradu. Bude slúžiť všetkým starším
občanom, aby mohli bezpečne vojsť do budovy obecného úradu.
Osobne chcem poďakovať všetkým našim starším občanom, vyjadriť im úctu a zaželať ešte
veľa energie. Teším sa na rozprávania vašich zážitkov, keď mám možnosť sa vždy zastaviť a
započúvať sa do spomienok, ako ste vybudovali to čo dnes máme. Našu krásnu dedinu Podkonice.
Michal Vráb
BEZPLATNÉ VYŠETRENIE Z ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
Pozývame Vás na preventívne vyšetrenie rizikových faktorov kardiovaskulárnych a niektorých
metabolických chorôb, ktoré budú v priestoroch obecného úradu vykonávať pracovníčky OPZ
RÚVZ BB dňa 24.10.2017 (utorok) v čase od 7:30 hod. do 10:00 hod.
Vyšetrenie pozostáva:
1. zo zhodnotenia anamnestických údajov,
2. z výpočtu antropometrických indexov
a stanovenia percentuálneho podielu telesného tuku na hmotnosti tela,
3. z meraní krvného tlaku a pulzovej frekvencie
4. z biochemického vyšetrenia, celkového cholesterolu, cukru,
triglyceridov, HDL cholesterolu z kapilárnej krvi nalačno.
- vyšetrenie jedného klienta trvá približne 15 minút,
- výsledky a odporúčania dostanete hneď do ruky.
Toto vyšetrenie bude u fajčiarov doplnené o stanovenie CO vo vydychovanom vzduchu.
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UZNESENIE ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA ZO DŇA 22.05.2017
Uznesenie č. 50 / 2017
OZ schvaľuje návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice.

pomer hlasov: 4:0:0

Za: Miroslav Budaj, Jaroslav Kostúr, Ľubomír Očenáš, Oliver Očenáš
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 51 / 2017
3:1:0
OZ schvaľuje schvaľuje dobudovanie prístupu autom alebo fúrikom k jednému kontajnerovému
stojistku za školou.
Za: Miroslav Budaj, Jaroslav Kostúr, Ľubomír Očenáš
Proti: Oliver Očenáš
Zdržal sa: nikto
Uznesenia č. 50 - 51 / 2017 podpísal:
V Podkoniciach, dňa 22.05.2017
Ing. Michal Vráb, starosta obce

UZNESENIE ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA ZO DŇA 26.07.2017
Uznesenie č. 52 / 2017
pomer hlasov: 5:0:0
OZ schvaľuje návrhovú komisiu, overovateľov zápisnice a zmenu programu rokovania OZ.
Za: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 53 / 2017
OZ bolo oboznámené o prácach za rok 2016 za stavebné práce firmou Tatrademont s.r.o.
na budove OÚ a KD v Podkoniciach.
Uznesenie č. 54 / 2017
OZ bolo informované o návrhu firmy DK Exteriér za betónovanie prepadlín na ceste III/2425
vo výške 1616,40 eur. Poslanci nesúhlasia a navrhujú, aby bol proces riešený právne.
Uznesenie č. 55 / 2017
OZ bolo informované o dotácii na kamerový systém a presúva tento bod programu na ďalšie
rokovanie OZ.
Uznesenie č. 56 / 2017
OZ bolo informované o dotácii na náučný chodník a presúva tento bod programu na ďalšie
rokovanie OZ.

PODKONICKÝ Spravodaj
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Uznesenie č. 57 / 2017
5:0:0
OZ po obhliadke telocvične súhlasí s prípravou projektu na hasičňu v zmysle platnej výzvy
vyhlásenej Ministerstvom vnútra SR.
Za: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 58 / 2017
OZ bolo informované o rekonštrukcii chodníka k 26.7.2017. OZ chce pokračovať v rekonštrukcii
chodníka bez úveru.
Uznesenie č. 59 / 2017
OZ bolo oboznámené s plánom kontrol hlavného kontrolóra obce Podkonice na II. polrok 2017.
Uznesenie č. 60 / 2017
Poslanec Mgr. Ing. Ivan Barla navrhuje vykonávanie kontroly nad podpisovaním zmlúv
štatutárom obce, podľa vopred schválenej smernice, na Mgr. Petra Polónyho a jeho zástupcu
Ing. Miroslava Budaja, ktorí svoj súhlas vyjadria na ďalšom rokovaní OZ.
Uznesenia č. 52 - 60 / 2017 podpísal:
V Podkoniciach, dňa 26.07.2017
Ing. Michal Vráb, starosta obce

UZNESENIE ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA ZO DŇA 28.08.2017
Uznesenie č. 61 / 2017
OZ schvaľuje návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice.

pomer hlasov: 5:0:0

Za: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Peter Polóny
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 62 / 2017
5:0:0
OZ bolo oboznámené o prácach na vybudovaní optickej siete firmou Metronet a zároveň OZ má
záujem o prenajatie služieb firmou Metronet.
Za: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Peter Polóny
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 63 / 2017
OZ schvaľuje odoslanie projektu Hasičňa v obci Podkonice na MVSR.

5:0:0

Za: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Peter Polóny
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
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Uznesenie č. 64 / 2017
OZ poverilo Starostu obce Podkonice vypracovať cenovú ponuku na jednolivé fázy
a zároveň na konkrétnu časť chodníka, t.j. od dolnej autobusovej zastávky (p. Valent) po most
(p. Gregorčok) vrátane parkových obrubníkov.
Prítomní: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Peter Polóny
Uznesenie č. 65 / 2017
OZ navrhuje odobratie právomoci starostu obce meniť rozpočet do limitu 500 eur.

1:3:1

Za: Ivan Barla,
Proti: Miroslav Budaj, Jaroslav Kostúr, Peter Polóny
Zdržal sa: Tomáš Kmeť
Uznesenie č. 66 / 2017
5:0:0
OZ navrhuje pravidelné štvrťročné posielanie reportov starostom obce Podkonice poslancom
OZ o zmene rozpočtu do limitu 500 eur.
Za: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Peter Polóny
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 67 / 2017
5:0:0
OZ schvaľuje zapojenie sa do projektu “Likvidácia čiernej skládky Zamočilá v NAPANT-e”, na
ktorú obec dostala 38.000 eur z Enviromentálneho fondu.
Za: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Peter Polóny
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 68 / 2017
OZ schvaľuje spolufinancie vo výške 5 % z poskytnutej čiastky, t.j. 2.000 eur na projekt
“Likvidácia čiernej skládky Zamočilá v NAPANT-e”.

5:0:0

Za: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Peter Polóny
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Uznesenia č. 61 - 68 / 2017 podpísal:
V Podkoniciach, dňa 28.08.2017

Ing. Michal Vráb,
starosta obce
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Z REDAKCNEJ RADY
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 športových podujatiach či tréningoch, informácie o
spolkoch alebo združeniach, informácie, ktoré redakčná rada spravodaja ani obecné
zastupiteľstvo nemá odkiaľ vedieť.
Preto neváhajte a podeľte sa o vaše zážitky, plány a činy. Stačí jednoducho zaniesť napísanú
informáciu či článok na obecný úrad, alebo poslať elektronicky na spravodaj@podkonice.sk.
Uzávierka čísla je vždy k poslednému dňu v mesiaci. Posielajte teda svoje príspevky vždy
včas, aby boli zaradené do aktuálneho čísla. Najbližšia uzávierka bude 31. októbra 2017!
Dušan Koctúr a Jaroslav Kostúr
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

30 €

1/2 strany
136 x 88 mm

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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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
SEPTEMBER V ŠKOLE
Po dlhých letných prázdninách nás opäť privítala škola. Naši žiaci opäť zasadli do svojich lavíc a
pani učiteľky ich privítali s veľkou radosťou. Začiatok školského roka sa niesol aj v znamení
privítania nových žiakov medzi radmi školákov a nových detičiek medzi radmi škôlkarov. Nevítali
sme len nových žiakov, ale aj novú pani učiteľku v MŠ, pani Mgr. Ivanku Nemkyovú. Prajeme jej
veľa úspechov a radosti z práce v našej škole.
Prvýkrát zasadlo do školských lavíc šesť nových žiačikov, ktorých očká boli plné očakávania,
radosti, ale aj strachu z neznámeho. Zároveň od tohto školského roku prestúpil ku nám žiak tretieho
ročníka, Adamko Petrík, ktorého medzi nami vítame a želáme mu v našej školičke veľa úspechov,
krásnych zážitkov a radosti z učenia. Spolu máme v základnej škole 27 žiakov.

Od toho, ako prvýkrát zazvonil školský zvonec už ubehol mesiac. Prváčikovia sa v škole
adaptovali veľmi dobre, urobili sme spolu prvé čiary, slučky a začali počítať ťažké úlohy v
matematike. Taktiež sme sa začali oboznamovať ako to vo svete chodí na hodinách prvouky.
Prváčikovia si veľmi dobre zvykli na nový kolektív, na svoje nové povinnosti, do ktorých sa zahryzli s
úsmevom a skamarátili sa aj s pani učiteľkou. Veď sme sa poznali už od škôlky.
Do materskej školy sa v tomto školskom roku zapísali tri detičky. Dúfame, že sa im bude v škôlke
páčiť, nebudú plakať za maminkami a úspešný prvý škôlkarsky rok zvládnu s radosťou, úsmevom a
bude ich sprevádzať veľa príjemných zážitkov. V škôlke je spolu zapísaných 15 detí.
Po prázdninách nás však čakalo, a aj čaká zopár zmien. Tou prvou je úprava počítačovej
miestnosti, keďže počet detí v škole narastá, čomu sa veľmi tešíme. Preto bolo potrebné dokúpiť
počítače do počítačovej učebne na výučbu informatickej výchovy. Počítače nám zohnal a zadovážil
pán starosta Ing. Michal Vráb. Za jeho starostlivosť sa mu chceme touto cestou poďakovať.
Tieto počítače však bolo potrebné aj „spojazdniť“ a pripojiť na internet, s čím nám zase pomohol
pán Radoslav Homola. Touto cestou mu za ochotu, snahu, dobre vykonanú prácu a trpezlivosť
veľmi pekne ďakujeme.
Ďalšia úprava prebiehala už pred prázdninami na školskom dvore - úprava exteriéru, pričom sa
rušili staré prvky, nevyhovujúce dnešným normám a skrášľovalo sa prostredie našej školy. Hoci cez
prázdniny tento ruch trochu utíchol, v prácach sa bude pokračovať ďalej. Objednané preliezky nám
už dodali, taktiež máme nachystané vtáčie búdky a kŕmidlá, tak sa tešíme na voľný čas, kedy
budeme môcť zorganizovať brigádu na umiestnenie a upevnenie týchto prvkov na školskom dvore.
Zároveň sa tým chceme poďakovať všetkým rodičom za ich pochopenie, pomoc a podporu.
Bc. Tatiana Šagátová
PODKONICKÝ Spravodaj
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VOĽAKEDY TO BOLO TAKTO...
HISTORICKÉ FOTOGRAFIE
V tomto čísle uverejňujeme netradične maľované obrazy namiesto fotografií.
Ich autorom je Martin Benka a sú vyobrazené v knihe Odev môjho ľudu. Sú to autentické
maľby ľudí a krojov z Podkoníc. Za príspevok ďakujeme pánovi Petrovi Flaškovi.
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. Vyberte jednu naj,
naskenujte ju, 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.
Janka Šípka Šípková
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VAŠE PRÍSPEVKY

CHODCI, AJ VY STE ÚČASTNÍKMI CESTNEJ PREMÁVKY!
29. októbra nás čaká zmena letného času na zimný.
To.znamená, že okolo pol piatej už bude šero a o piatej tma ako v
rohu.
Rada by som apelovala na vodičov, ale i na chodcov. Obidva
subjekty sú členmi cestnej premávky, a každý z nich má svoje práva
i povinnosti.
Pozrime sa na to očami vodiča. Často chodievam autom cez
Priechod. Majú tam krásny, zrekonštruovaný chodník. Na moje
nemilé prekvapenie tento chodník používajú hádam len polihujúce
mačky, z času na čas možno nejaký občan. Pravidelne stretávam
občanov, ktorí si vykračujú popri chodníku. Či sú to tetušky idúce z
kostola, páni z pohostinstva, tiež deti. Čo ma však zaráža najviac mamičky s kočíkom i bez. Všetci svorne po ceste. Neraz som bola
svedkom toho, že zvrchu išiel autobus, zdola chodec po ceste a ja
za ním. Samozrejme, že som musela spomaliť, niekedy až
zastaviť, pretože „nešťastník“ ani náhodu nevyšiel na chodník. Sami tak ohrozujú vlastnú
bezpečnosť. Tak ja neviem k čomu tie chodníky vlastne sú. Asi len na parádu, akoby povedal
starosta z Hornej - Dolnej.
V poslednom čase pozorujem tento fakt aj u nás v obci. Samozrejme myslím miesta, kde máme
chodník, keďže nie v každej časti ulice ich máme. Neraz sa mi stalo, že „trkotajúce“ tetušky či
mamičky nemali ani snahu uhnúť na chodník a jednoducho som ich musela obísť. Za denného
svetla, prosím. Nemám problém, vidím z diaľky, že mám prekážku na ceste. Ale uvedomte si milí
chodci, že so zimnými mesiacmi sa viditeľnosť zmenšuje a mali by sme byť k sebe ohľaduplní, ale
tiež myslieť sami za seba – na svoju vlastnú bezpečnosť.
Milí chodci, prosím, používajte chodníky tam, kde ich máme. Vyzbrojte seba, deti, starkých
reflexnými prvkami.
Milí vodiči, prosím, neparkujte na chodníkoch, dodržiavajte povolenú rýchlosť v obci a
predvídajte.
A ešte niekoľko múdrostí zo zákona.
Chodec je povinný používať predovšetkým chodník, po chodníku sa chodí vpravo. Tam,
kde chodník nie je, alebo je neschodný, chodí sa čo najbližšie pri ľavom okraji cesty. Pri ľavom okraji
cesty smú ísť vedľa seba najviac dvaja chodci. Za zníženej viditeľnosti mimo obce musí mať
chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe reflexné prvky alebo oblečený reflexný
odev. Chodec nesmie vstupovať na cestu, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom
na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich áut nemôže cez cestu bezpečne prejsť.
U vodičov je tých povinností za veľkú knihu, ale medzi inými je tam aj toto: vodič nesmie
zastaviť a stáť - na chodníku, ak pre chodcov zostane priestor menší ako 1,5 m.
Janka Šípka Šípková
PODKONICKÝ Spravodaj
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FAJNÁ FOLKLÓRNA FOTKA
Rada by som sa s vami podelila o milú vec, ktorá sa mi podarila. Vo fotografickej súťaži Fajná
folklórna fotka som sa umiestnila s kolekciou troch fotografií na 1. mieste v kategórii Reportáž
folklórnych zvykov.
4. ročník súťaže organizovalo Spišského osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, pod záštitou
Košického samosprávneho kraja.
Do súťaže bolo prihlásených 212 fotografií.
Porotu tvorili: Ing. Miroslav Kováč (dlhoročný porotca vo fotografických súťažiach), Mgr. Nikola
Podolínska (pedagogička odboru fotografický dizajn na SOŠD v Spišskej Novej Vsi) a Mgr. Matúš
Matava (pedagóg odboru fotografický dizajn v SUŠ v Kežmarku).
Slávnostná vernisáž, odovzdanie diplomov a cien, a tiež otvorenie výstavy sa konalo 10.10. o
16.30 v Spišskej Novej Vsi. O sprievodný program sa postarala aj detská spevácka skupina
Šafolka zo Smižian, finalista súťaže Zem spieva.
Samotná výstava fotografií potrvá od 10.10. do 10.11.2017. Ak teda budú vaše kroky
smerovať na východ, určite sa zastavte a pokochajte sa nielen mojimi fotografiami, ale aj ostatnými,
ktoré boli ocenené a umiestnili sa na ďalších miestach.
Janka Šípka Šípková
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VIETE, ŽE ...
PREDCHÁDZANIE VZNIKU POŽIAROV V OBDOBÍ VYKUROVACEJ SEZÓNY.
POVINNOSTI OBČANOV
Jedným z období, ktoré si vyžaduje pozornosť zo strany občanov na úseku ochrany pred
požiarmi je obdobie vykurovacej sezóny, kedy vzniká vyššia pravdepodobnosť vzniku požiaru v
dôsledku nedostatočnej pozornosti pri údržbe palivových spotrebičov, vykurovacích telies, kontrole
a čisteniu komínov.
Štatistika požiarovosti:

Rok 2016

Ukazovateľ

Počet
požiarov

Priama
škoda (€)

Uchránené
hodnoty (€)

Usmrtené
osoby

Zranené
osoby

Požiare zapríčinené v dôsledku
poruchy, nevyhovujúceho stavu
vykurovacích telies, dymovodov
a komínov v okrese Banská Bystrica

10

8 600

480 000

0

0

8

2 600

250 000

0

0

2

6 000

230 000

0

0

z toho:
vyhorenie sadzí
iná porucha vykurovacích telies,
dymovodov a komínov

Kvalitná a odborná prevencia v objektoch osobného a súkromného vlastníctva znamená
dôkladnú prípravu na nastávajúce zimné vykurovacie obdobie.
V prípade, že sa budete riadiť nasledovnými zásadami, je vysoká pravdepodobnosť, že
prežijete bezpečné obdobie vykurovacej sezóny.
10 hlavných zásad pri predchádzaní vzniku požiarov vo vykurovacom období:
1. Dbať na správny výber druhu palivového spotrebiča a dodržať požiadavky jeho
umiestnenia podľa charakteru priestoru, v ktorom má byť používaný (napr. garáže,
autodielne ...),
2. Dbať na odborné pripojenie vykurovacieho telesa ku komínu, čo v zmysle zákona môže
vykonávať iba osoba s odbornou spôsobilosťou,
3. Dbať na dostatočný prívod spaľovaného vzduchu, pričom treba dodržať požiadavky a
opatrenia uvedené v technickej a projektovej dokumentácii,
4. Dbať na bezpečné odvádzanie spalín do priestoru komína, ktorý následne podlieha
pravidelným kontrolám,
5. Dbať na používanie predpísaného druhu a množstva paliva, na ktorý je spotrebič
konštruovaný,
6. Dbať o dodržiavanie predpísaných bezpečnostných vzdialeností od horľavých materiálov
stanovených výrobcom, prípadne vyhláškou MV SR č. 401/207 Z.z. o technických
podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní
palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania
a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania
kontrol, aby nevznikol požiar vplyvom sálavého tepla,
7. Dbať na používanie nehorľavých a izolačných podložiek v prípade spotrebičov na tuhé
PODKONICKÝ Spravodaj
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palivo, kde tieto podložky bránia vzniku požiaru od padajúcich častí nezhoreného paliva,
8. Dbať na dodržiavanie návodov na obsluhu a manipuláciu s jednotlivými spotrebičmi,
9. Dbať na používanie predpísaných druhov paliva, určených výrobcom na správnu a
bezpečnú funkciu spotrebiča pri dodržiavaní daných podmienok. Nevykonávať na
spotrebičoch žiadne „domáce“ úpravy a zásahy. Týmito svojvoľnými zásahmi by mohlo
dôjsť k požiarom, výbuchu a iným nežiadúcim udalostiam,
10. Dbať na pravidelné čistenie a kontroly komínov v lehotách:
Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do
50 kW, komín je potrebné čistiť raz za:
- 4 mesiace – spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivo,
- 6 mesiacov – spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
- 12 mesiacov – spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.
Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom
nad 50 kW, komín je potrebné čistiť raz za:
- 2 mesiace – spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
- 6 mesiacov – spotrebiče na plynné palivá.
Povinnosťou občanov je zabezpečovať
pravidelné čistenie a kontrolu komínov. Na
vykonávanie čistenia a kontroly komína musí
mať ten, kto ich vykonáva vyhovujúce nástroje,
prístroje a zaradenia.
Prehľad kominárov a revíznych technikov je
uvedený na webovej stránke Komory
kominárov Slovenska www.kks-sr.sk.
Vypaľovať komín je možné len výnimočne.
Túto činnosť vykonáva kominár alebo revízny
technik s podporou najmenej jednej ďalšej
osoby. Vypaľovanie komína sa oznamuje obci.
Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly
vyhotovuje ten, kto čistenie a kontrolu komína
vykonal. Nedostatky, zistené pri čistení a kontrole komína alebo dymovodu, sa uvedú v potvrdení
alebo zápisom do denníka čistenia a kontroly. Ak sú zistené nedostatky závažného charakteru z
pohľadu protipožiarnej bezpečnosti, komín alebo dymovod sa až do odstránenia nedostatku
nemôžu používať. Zistenie sa oznamuje obci alebo miestne príslušnému orgánu štátneho
požiarneho dozoru.
Zároveň Vás upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a
používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní
môže okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu v zmysle zákona č.
314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov až do výšky 331€.
„Čas, ktorý venujete preventívnym opatreniam stojí za spokojnejší spánok Vás a Vašich
blízkych !!!“
mjr. Ing. Stanislav Ševčík
Odborný inšpektorOddelenie požiarnej prevencie
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici
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FARSKÉ OZNAMY
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

ŠPORT
FUTBAL - OBFZ BB, MUŽI, I. Trieda
Výsledky po 10. kole:
TJ Strelníky - FK Podkonice
FK Podkonice - TJ Osrblie
TJ ŠK Hronec - FK Podkonice
FK Podkonice - FK-34 Brusno
OFK Slov. Ľupča - FK Podkonice
FK Podkonice - FK Brezno
ŠK OPL Poniky - FK Podkonice
FK Podkonice - FK Braväcovo
FK Nemecká - FK Podkonice

3:7 (3:3)
3:2 (2:1)
2:1 (1:1)
1:1 (1:1)
2:3 (2:0)
5:1 (4:0)
1:4 (0:2)
3:1 (1:0)
2:7 (1:3)

Najbližšie zápasy:
FK Šalková B - FK Podkonice
13.10. (piatok) - 17.00 hod.
FK Podkonice - TJ Pohorelá
15.10. (nedeľa) - 14.30 hod.
Čierny Balog - FK Podkonice
22.10. (nedeľa) - 14.00 hod.
FK Podkonice - OFK Valaská
29.10. (nedeľa) - 14.00 hod.
-jk-
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INZERCIA

Darčeková poukážka
na ošetrenie pleti podľa výberu:
1. starostlivosť o pleť
2. minikurz líčenia
3. liftingová kúra

Mgr. Jana Šípková
nezávislá kozmetická poradkyňa Mary Kay

Tel. 0911 540 940
PODKONICKÝ Spravodaj

Neváhajte a kontaktujte ma.
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