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Krásny letný deò, milí obèania,
držíte v ruke letné dvojèíslo Podkonického
spravodaja. Zaèalo leto, krásny èas na oddych,
dovolenku, príjemné stretnutia v kruchu priate¾ov,
známych. Tropické teploty na teplomeri stúpajú do
vysokých èísel, na ktoré nie sme v našich podmienkach
zvyknutí.
Náš kolektív obecného úradu zaèal tiež s èerpaním
dovoleniek. Chod obecného úradu však beží normálne.
Svoje potreby vybavíte, sme tu pre vás.
Naša práca zaèína prináša prvé ovocie. Štátne Lesy Slovenskej republiky schválili našu
žiados o dotáciu a pridelili nám 9 tisíc € na opravu cestných komunikácií v našom vlastníctve.
Stavebná komisia navrhne riešenie, ktoré bude predložené obecnému zastupite¾stvu a následne
prebehne realizácia projektu.
V Slovenskej ¼upèi prebehlo poèas júna rokovanie Banskobystrického geomontánneho parku,
ktorého sme èlenom v miestnej akènej skupine, takzvanej MAS-ke, ktorá je žiadate¾om v programe
LEADER. Do programu pre každú MAS-ku bude pridelené cez 2,8 milióna €. Ak uspejeme so
žiadosou na konci roka, naša obec, podnikatelia, obèianske združenia alebo fyzické osoby budú
môc na základe potrieb žiada o dotáciu na svoje projekty. Naša obec sa stala poèas tajnej vo¾by
èlenom dozornej rady Banskobystrického geomontánneho parku.
Obecné zastupite¾stvo zasadalo v mesiaci jún dvakrát. Prvýkrát malo výjazdové rokovanie na
podkonických Plešiach. Na rokovaní sme okrem iných dôležitých bodov riešili podané žaloby, ktoré
podal pán poslanec Ivan Barla voèi našej obci. Viac o tejto téme sa doèítate vo vnútri èísla. Ïalej
som sa rozhodol nepodpísa dve uznesenia obecného zastupite¾stva. V praxi to znamená, že
neplatia. Ak poslanci uznajú za vhodné, predložia ich na nasledujúce zastupite¾stvo a musia ich
schváli štyria poslanci zo siedmych.

spravodaj@podkonice.sk
PODKONICKÝ SPRAVODAJ - mesaèník vydávaný Obecným úradom v Podkoniciach pre svojich obèanov.
Vychádza vždy do 10. dòa v mesiaci.
Redakèná rada: Ing. Jaroslav Kostúr (-jk-), Jana Gregorová (-jg-),
Vladimíra Turèanová (-vt-), Jana Šípková (-jš-), Ing. Michal Vráb (-mv-), Dušan Koctúr (-dk-), Jozef Kuneš (-kj-).
Tlaè: ECOPROTECT CDK spol. s r.o.
Povolené:OÚ-OPT-2/2003
NEPREDAJNÉ

PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
Nepodpísal som uznesenie na prípravu rozpoètového opatrenia na projekt Envirofond na
likvidáciu èiernej skládky za Moèilá. Za tento bod nehlasoval nikto, zdržali sa poslanci Polóny,
Kostúr, Budaj. Ostatní boli proti. Považujem za dôležité využi možnos zapojenia sa do výzvy na
likvidáciu èiernej skládky, ktorá dosahuje pomoc do výšky 100 tisíc € z 95 % úèasou štátu a 5%
úèasou obce. Cena za napísanie projektu bola dohodnutá do 500 € za vypracovanie, ktoré sa
zdalo poslancom privysoké.
Druhé uznesenie, ktoré som nepodpísal je nákup GPS monitorovania vozidla. Za tento bod
hlasovali poslanci Barla a Oèenáš. Proti nebol nikto a ostatní sa zdržali. Považujem za zbytoèné
vynaloži 200 € za inštaláciu zariadenia a mesaène plati približne 10 €. Peniaze by som radšej
investoval do obnovy a rekonštrukcie našej základnej školy. Knihu jázd vypisuje a vždy vypisoval
kolektív obecného úradu po každej jazde a auto jazdí väèšinou v okrese Banská Bystrica.
V kultúrnom dome sme zorganizovali druhé stretnutie k možnosti výstavby nových
rodinných domov v Podkoniciach v lokalite za Hrbkom (pod Koziencom). Výsledky rokovania sa
doèítate vo vnútri èísla.
Na konci školského roka sme zorganizovali stretnutie rodièov všetkých detí od 1 do 9 rokov,
kde nám budúca pani riadite¾ka Mgr. Lucia Petríková predstavila novú víziu a stratégiu školy. Vo
svojom hodinovom vystúpení vyzvala na aktívnu pomoc všetkých, ktorým záleží na rozvoji našej
školy. Cie¾om novej pani riadite¾ky je, aby sme dokázali zo školy urobi miesto pre stretávanie sa
všetkých malých, ale i starších, aby škola fungovala ako komunitné centrum. Plánuje využi všetky
možnosti obrovského školského areálu.
Rád by som vyslovil skutoène ve¾ké poïakovanie kolektívu Základnej školy s materskou školou
a školskej rade, ktorá pripravila v súèinnosti s dobrovo¾níkmi z obce výbornú oslavu 45. výroèia
našej školy. Bolo to unikátne stretnutie, ktoré umožnilo pozrie sa spä do håbky našej vlastnej
histórie. Ïakujeme za vyzbieranú podporu z dobrovo¾ného vstupného a tomboly na nové vstupné
dvere do školy, ktoré sa vyšplhalo na vynikajúcích 427 €. Verím, že nie len moje srdce podkonièana
v tento deò pookrialo.
Záverom vám prajem príjemné a nièím nerušené letné chvíle plné oddychu.
Krásne leto želá,
Michal Vráb, starosta obce

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
1) UPOZORNENIE NA PÚŠANIE PSOV V NOCI
Upozoròujeme obèanov, aby svojich psov nepúšali v noèných hodinách mimo svojich dvorov.
Kolektív obecného úradu riešil nieko¾ko prípadov, poèas ktorých sa potulovali psy v noèných
hodinách po obci. Predstavuje to nebezpeèenstvo pre obyvate¾ov, hlavne v letných mesiacoch,
kedy sa obèania vracajú domov v neskorších hodinách. Kolektív obecného úradu po neuposlúchnutí upozornenia bude nútený psa odviez do útulku do Banskej Bystrice alebo Zvolena.
2) PSIE EXKREMENTY
Žiadame obèanov, aby pri vodení psov do verejným priestranstiev obce (starý cintorín, nový
cintorín, kašiarka, ostatná verejná zeleò) zbierali psie exkrementy.
-mvPODKONICKÝ
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
3) ZÁVER ZO STRETNUTIA STAVEBNEJ KOMISIE S OBÈANMI K VÝSTAVBE
RODINNÝCH DOMOV V LOKALITE HRBOK (POD KOZIENCOM)
Dotknuté územie "Hrbok" patrí medzi lokality s navrhovanou novou výstavbou, v rámci èoho
novonavrhované plochy musia by riešené podrobnejšou územno plánovacou dokumentáciou,
ktorá musí rešpektova funkèné regulatívy a výškové limity stanovené v územnom pláne obce
Podkonice. Vzh¾adom na jednoznaèné pomery (dopravné sprístupnenie, ohranièenie funkènej
plochy) v území musí by spracovaná urbanistická štúdia ako územnoplánovací podklad.
Nako¾ko v danom území sú väèšinou nevysporiadané pozemky stavebná komisia odporuèila
starostovi, aby informoval záujemcov o výstavbu, aby si vytvorili združenie stavebníkov a riešili si
v prvom rade majetkoprávne záležitosti. Združenie stavebníkov si môže zaplati architekta a
právnika, ktorý ich bude usmeròova ako správne postupova. O všetkom ostatnom je v tejto chvíli
zbytoène rozpráva.
Michal Vráb

4) PROJEKT LEADER
V rámci podpory projektu LEADER môžeme získa silnú
finanènú podporu, ktorú si sami pripravíme a schválime. Do
schválenia nevstupuje už Európska únia ani žiadna
bratislavská inštitúcia. Program predstavuje 50 % podporu pre
právnicke alebo fyzické osoby. Kto má záujem, musí sa však
sta èlenom.
Poïme však od zaèiatku. Program LEADER je súèasou
programového obdobia na roky 2014 - 2020. Do projektu sa
zapája naša obec vïaka MAS (miestnej akènej skupine)
BBGMP (Banskobystrického geomontánneho parku). V projekte bude objemovo pripravených 2,8 milióna eur pre èerpanie pre dediny, fyzické osoby s trvalým
pobytom, alebo právnické osoby so sídlom na území parku.
Princípom celého projektu je podpori miestne skupiny, podnikate¾ov, jednotlivcov alebo obce,
aby vytvorili pracovné miesta alebo zlepšili svoje vlastné prostredie. Projekty sa budú pripravova
na základe potrieb obcí, obèanov, podnikate¾ov, ktorí sa budú vyjadrova písomne poèas
septembra 2015.
Na základe zostavených potrieb jednotlivých subjektov budú zostavené tímom, ktorého
súèasou v oblasti projektov som aj ja - starosta obce.Výzvy budú postupne vychádza od roku
2016. Projekty sa budú schvalova na území parku, takže nepôjde o lobing na území Bratislavy
alebo Bruselu! Schva¾ova ho budú jednotliví èlenovia. Zvýhodnení pri èerpaní projektov budú
èlenovia BBGMP. Èlenom sa môžete sta aj vy, ak sa prihlásite u starostu obce na 0905 865 594
alebo na starosta@podkonice.sk najneskôr do 13. júla. Vstupné èlenské pre PO je 50 € a roèné
25 €. Vstupné pre FO je 20 € a 10 €.
Pri èerpaní bude nastáva kontrola aj vïaka dozornej rade, kde som bol zvolený na sneme
parku ako èlen. Budeme ma teda priamy dosah na kontrolu èerpania a fungovania parku.
Na stránke www.NasePodkonice.sk sa dozviete bližšie informácie, na èo všetko sa bude môc
èerpa z projektu Leader.
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5) UZNESENIE ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA DÒA 10.6.2015
Uznesenie è. 79
OZ schva¾uje program, návrhovú komisiu a overovate¾ov zápisnice.

pomer hlasov: 7:0:0

Uznesenie è. 80
OZ schválilo vyúètovanie lesa za rok 2014.

7:0:0

Uznesenie è. 81
OZ po prerokovaní predloženého materiálu schva¾uje plán kontrolnej èinnosti hlavného
kontrolóra obce Podkonice na II. polrok 2015.

7:0:0

Uznesenie è. 82
OZ schválilo plán zastupite¾stvo pod¾a harmonogramu.

7:0:0

Uznesenie è. 83
5:1:1
OZ navrhlo starostovi obce rieši žaloby Ivana Barlu pod¾a dohody s právnym zástupcom obce.
Za: Ivan Barla, Jaroslav Kostúr, Tomáš Kme, Peter Polóny, Miroslav Budaj
Proti: ¼ubomír Oèenáš
Zdržal sa: Katarína Kostúrová
Uznesenie è. 84
Starosta obce informoval poslancov o nutných opravách na majetku obce.
Uznesenie è. 85
0:4:3
Príprava rozpoètového opatrenia na projekt Envirofond na likvidáciu èiernej skládky za Moèilá
Za: nikto
Proti: Ivan Barla, Tomáš Kme, ¼ubomír Oèenáš, Katarína Kostúrová
Zdržalo sa: Peter Polóny, Jaroslav Kostúr, Miroslav Budaj
7:0:0
Uznesenie è. 86
OZ poverilo starostu vytvorením rozpoètovej doložky na multifunkèné ihrisko a sledovanie
nových výziev na podporu ihrísk.
Uznesenie è. 87
0:4:3
OZ navrhuje starostovi obce pripravi koncepciu cestovného ruchu do septembra ako živého
dokumentu a prerokova ho na septembrovom zastupite¾stve.
Za: nikto
Proti: Ivan Barla, Tomáš Kme, Katarína Kostúrová, ¼ubomír Oèenáš
Zdržali sa: Jaroslav Kostúr, Peter Polóny, Miroslav Budaj
Uznesenie è. 88
Vybudovanie odstavnej plochy pre osobné autá v ZŠ s MŠ.
A: vo vnútri areálu
B: zbúra plot a vybudova parkovisko na horizonte
Za riešenie A: Peter Polóny, Lubomír Oèenáš, Miroslav Budaj
Za riešenie B: Jaroslav Kostúr, Ivan Barla, Tomáš Kme, Katarína Kostúrová

PODKONICKÝ
ODKONICKÝSpravodaj

7:0:0

Júl & August 2015

4

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
Uznesenie è. 89
Odstránenie zábradlí pred obecným úradom, námestí a osadenie lavièiek v spolupráci s
mládežou z obce.

5:0:2

Za: Jaroslav Kostúr, Peter Polóny, Miroslav Budaj, Katarína Kostúrová, ¼ubomír Oèenáš
Proti: nikto
Zdržali sa: Tomáš Kme, Ivan Barla
Uznesenie è. 90
OZ vzalo na vedomie informáciu o èistièke odpadových vôd a navrhlo starostovi požiada
Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoloènos a.s. o predloženie nákladov a výnosov.
7:0:0

Uznesenie è. 91
Vstup Jany Šípkovej do redakènej rady Podkonického spravodaja.

Uznesenie è. 92
Starosta poveril zistením cenových ponúk poslancov Petra Polónyho, Ivana Barlu, ¼ubomíra
Oèenáša, Tomáša Kmea na nákup prívesného vozíka.
2:0:5

Uznesenie è. 93
Nákup GPS na monitorovanie vozidla

Za: Ivan Barla, ¼ubomír Oèenáš
Proti: 0
Zdržali sa: Jaroslav Kostúr, Peter Polóny, Miroslav Budaj, Katarína Kostúrová, Tomáš Kme
Uznesenie è. 94
Odpredaj obecnej multikáry Ivanovi Barlovi

7:0:0

Uznesenie è. 95
Zaradenie obce Podkonice do spoloèného úradu sociálnych služieb v Banskej Bystrici

7:0:0

Uznesenie è.96
A) Nevyplatenie èasti odstupného Ing. Michalovi Kukuèkovi
Starosta pris¾úbil poslanie zvyšku odstupného na druhý deò po zastupite¾stve, t.j. 11.6.2015.
Pozn.:Odstupné bolo navýšené vzh¾adom na uznesenie èíslo 52, zo dòa 11. decembra 2014,
bod 4, ktorý hovorí: OZ Podkonice shválilo úpravu platu starostu obce (Ing. Michala Kukuèku) s
úèinnosou od 1.10.2014 s maximálnym zvýšením základného platu o 70%, teda na 2.312,- Eur.
Poslanci obecného zastupite¾stva s návrhom súhlasili v pomere hlasov 7:0:0.
B) Prístrešok v pálenici
Na ïalšie rokovanie OZ bude prizvaný konate¾ pálenice, aby vysvetlil financovanie prístrešku.
7:0:0
C) Žiados Igora Bobáka o prenájme budovy u Packárov
OZ navrhlo starostovi obce aby pripravil návrh zmluvy v spolupráci s právnym zástupcom obce
na 1 rok s opciou na ïalšie roky za 1 € roène.
7:0:0

D) Nákup hasièských uniforiem pre DHZO Podkonice
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Uznesenie è. 97 - Rôzne
Ing. Vráb – informácia o novom automobile
Ing. Vráb – prevádzkovanie tenisového ihriska
Ing. Vráb – rokovanie s pánom farárom o krbovej vložke v Kresanskom dome
Ing. Vráb – finanèná komisia nepripravila návrh na schva¾ovanie zmlúv starostom obce
Ing. Vráb – nepriravil finanèné krytie pre pracovníkov ZŠ s MŠ
Ing. Vráb – dohoda s mikroregiónom na spoloènej zmluve na poistenie budov
Ing. Vráb – dokonèenie pieskoviska v ZŠ s MŠ
Ing. Vráb – ahanie optického kábla na ZŠ s MŠ
Ing. Barla – nesúhlas s ahaním optického kábla
Ing. Budaj – škola dostane zadarmo celú optiku
Ing. Vráb – optika bude ahaná teraz štátom a budúci rok Telekomom
Ing. Barla – info od Rasa Styka, aby stavebná komisia riešila kanalizáciu pod jeho domom
Ing. Barla – stravovanie starších obèanov v obci
Ing. Vráb – stravovanie sa rieši v Podkonickom spravodaji.
V Podkoniciach 11.6.2015
Ing. Michal Vráb, starosta obce

6) UZNESENIE ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA DÒA 29.6.2015
Uznesenie è. 98
OZ schva¾uje program, návrhovú komisiu a overovate¾ov zápisnice.

4:0:0

Za: ¼ubomír Oèenáš, Tomáš Kme, Miroslav Budaj, Peter Polóny
Uznesenie è. 99
4:0:0
Zakúpenie prívesného vozíka v hodnote do 999 eur. Starostovi navrhuje pripravi rozpoètové
opatrenie na nákup prívesného vozíka.
Za: ¼ubomír Oèenáš, Tomáš Kme, Miroslav Budaj, Peter Polóny
Uznesenie è. 100
4:0:0
Obec Podkonice má záujem o zapojenie do prípravy stratégie rozvoja územia a žiadosti o
podporu z programu LEADER 2014 -2020. Obec Podkonice má záujem o èlenstvo v
partnerstve BBGMP (Banskobystrický geomontánny park). Obec Podkonice sa aktívne zapojí
do prípravy a tvorby novej integrovanej stratégie územia BBGMP.
Za: ¼ubomír Oèenáš, Tomáš Kme, Miroslav Budaj, Peter Polóny
Uznesenie è. 101
OZ berie na vedomie internú smernicu è. 2 zo dòa 29.6.2015 o vnútornom systéme
vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoloèenskej èinnosti.
V Podkoniciach 30.6.2015
Ing. Michal Vráb, starosta obce
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7) ZÁPISNICA Z ROKOVANIA STAVEBNEJ KOMISIE ZO DÒA 8. JÚLA 2015
1. Emanuel Slobodník - žiados o úpravu pozemku susediaceho na parcelách 440, 441, 447
(navrhlo vyzva listom majite¾ov pozemku)
2. Žiados o rozkopávkové povolenie
3. Získanie dotácie 9-tisíc € na cesty od Lesov SR
4. Cintorínske miesta - na miesto urèenia
5. Juraj Valent - ohlasénie stavby oporného múru
6. Marek Gregorèok - ohlásenie drobnej stavby - stavba altánku
7. Banskobystrická regionálna správa ciest - oznámenie o výrube drevín pri cestách
III..triedy na ceste v smere Podkonice - Slovenská ¼upèa
8. Stredoslovenská energetika - informácia o energetických certifikátoch
9. Tomáš Turèan - ohlásenie drobnej stavby stavba garáže
10. Peter Burian a Katarína Burianová žiados o stanovenie regulatív z územného plánu
11. Skládka odpadov "Za moèilá"
12. Jamrichová, Fodorová, Minèevová, Bozcová, Súra žiados o zvýšenie obrubníkov na
Novej ulici
13. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoloènos - odpoveï na žiados o výmenu
oplotenia vodného zdroja ¼upèica
14. Michal Fodor - ohlásenie drobnej stavby na výstavbu terasy
15. Martin Dobrota a Ivana Dobrotová - doplnené podklady k oznámeniu drobnej stavby
16. Stožiare na Plešiach - informácia o stavebnom povolení
17. Edukácia obèanov o podávání stavebných povolení a stavebných ohlásení pre obèanov
18. Polievanie záhonov v základnej škole a materskej škole - doriešenie zavlažovania.
-mv-

8) POÏAKOVANIE ZA VLEÈKU
Kolektív obecného úradu ve¾mi pekne ïakuje firme SLOB-real, s.r.o.
za.darovanie vleèky pre využívanie potrieb Obecného úradu v Podkoniciach.
-mvFoto: Jaroslav
ZBERKostúr
PLASTOV
9) SEPAROVANÝ ODPAD
V lete bude vývoz PLASTOV prebieha v pondelok

27. júla a 24. augusta 2015
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10) ŽALOBY IVANA BARLU VOÈI OBCI PODKONICE (VÝPIS ZO ZÁPISNICE)
Na základe dotazov viacerých obèanov z obce ku podaným žalobám pána poslanca Ivana
Barlu vám prinášame prepis zvukovej nahrávky, t.j. presné znenie zápisnice, uznesenia èíslo 83 z
obecného zastupite¾stva, konaného 10.6.2015 na Plešiach.
Pán starosta Ing. Michal Vráb informoval poslancov o podaní celkom 16 žiadostí o informáciu
na obecný úrad k 10. júnu 2015 spolu s listami na redakènú radu, kontrolórku obce a konate¾a
obecnej pálenice. Ïalej informoval poslancov o podaných odvolaniach, ktorých bolo spolu 5.
Starosta pokraèoval podaním informácie o podaných žalobách obèana a poslanca Ing. Mgr. Ivana
Barlu na Obec Podkonice.
Ing. Barla upresnil, že dôvody jeho podaných žalôb sú: nedozvedel sa od pracovníèky
obecného úradu informácie, ktoré požadoval. Ïalší dôvod je, že sa ako poslanec nedozvedel na
rokovaní OZ akým spôsobom bola vykalkulovaná úspora. Informoval starostu, že ako štatutár
nemá právo písa informácie k veci neplatnosti VZN o otváracích hodinách. Poèká na súd, ako
rozhodne. Jedným z pilierov starostu obce je transparentnos. Nemá právo teda písa informácie,
aké uviedol v listoch. Je platený z daní, ktoré ako obèan platí obecnému úradu. Vyzval starostu
obce ako došiel k úspore, ako prišiel k informácii že VZN je neplatné.
Ïalej vyzval starostu, aby nebol arogantný vo funkcii, ktorý musí prehodnoti svoj „mainset“,
aby funkciu vykonával v prospech obèanov, nielen vyvolených. Ing. Barla odmietol komunikova za
rokovacím stolom so starostom. Vyberie si spôsob, akým bude komunikova so starostom. Cie¾om
podaných žalôb na základe otázky Ing. Kostúra je výchova pána starostu. Ing. Barla informoval
poslancov, že obci Podkonice už dal ve¾a. To, èo zaplatil nedá ako sponzoring obecnému úradu, ale
inej obecnej inštitúcii. Ing. Barla obvinil starostu obce, že pripravil o peniaze obec nekvalifikovanou
prácou právneho zástupcu obce. Žalobu, aj napriek podaným informáciám starostu k žalobám
obce, odmietol stiahnu.
Mgr. Peter Polóny povedal, že je škoda, že sa nevie Ing. Barla dorozumie medzi štyrmi oèami
so starostom obce.
¼ubomír Oèenáš povedal, že ho to mrzí, že to dospelo do takéhoto štádia. Navrhol, že by stálo
za úvahu si sadnú a vyrieši to za rokovacím stolom. Aby sa tento problém riešil mimosúdnou
cestou, urovnalo normálnym spôsobom. Nerobme si hanbu. Rešpektujme starostu. Poslanca
Oèenáša mrzí, že to je takto, pretože naši otcovia a predkovia sa vedeli vždy dohodnú. Dokázali
vybudova obec bez paragrafov. Dokázali sa na dôležitejších veciach dohodnú bez súdov a
nehnali to do extrémov.
Ing. Jaroslava Kostúra zaujímalo, preèo Ing. Barlu zaujímajú informácie až teraz. Keïže bol
poslancom v predošlom období a exstarostu neatakoval svojimi listami pod¾a zákona è. 211/2000
Z.z. Preèo ïalej Ing. Barla nedal starostovi aspoò 100 dní na to, aby sa utriasol vo funkcii a
zorientoval, aby vedel poda presné informácie a zmenil štýl vyjadrovania v obecnom spravodaji.
Ing. Kostúr sa spýtal Ing. Barlu, èo je cie¾om žalôb? Ïalej informoval, že vyzval, aby si sadol s
redakènou radou, ktorej je Ing. Kostúr predsedom, aj bez úèasti starostu obce, èo Ing. Barla
odmietol.
Mgr. Tomáš Kme navrhol, aby obe strany spolu komunikovali. Nerobte to riadkovo, nerobte si
napriek.
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Mgr. Katarína Kostúrová sa spýtala starostu, preèo v listoch odpovedal, že informácie nemá k
dispozícii, keïže ich v podstate k dispozícii mal a preèo ich nenapísal do listu. Navrhla, aby bol
starosta prístupnejší k Ing. Barlovi. Poslankyòa sa spýtala Ing. Barlu ako mieni postupova ïalej, èi
stiahne žalobu alebo nie, resp. za akých podmienok žalobu stiahne. Mgr. Kostúrová spolu s
Ing..Budajom navrhlo Ing. Barlovi, ak nechce komunikova so starostom sám, aby si urèil
splnomocneca. Ing. Barla túto možnos odmietol.
Ing. Budaj Miroslav povedal, že buï sa s tým zmierime alebo budeme ma konflikt štyri roky.
Starosta obce informoval na základe výzvy poslanca Ing. Barlu, ako prišiel k úspore 500 € za
telefóny (zrušením pevných liniek, zmenou mobilného paušálu, zmenou prístupu na internet).
Starosta upozornil, že momentálne už využíva viac služieb operátorov (ako sú sms-ky), takže
ak by sa nedosiahla úspora akú garantuje, je ochotný zaplati úsporu z vlastných peòazí. Ïalej
informoval, že právny zástupca obce JUDr. Hlinka upozornil starostu na nesúlad zákona a
schváleného VZN na otváracie hodiny. Tretia informácia preèo starosta stál pred domom 16.2.2015
prenajatým automobilom, pretože výkon funkcie starostu obce je 24 hodín denne a 7 dní v týždni a z
tohoto dôvodu používa na presun medzi svojim domom a obecným úradom obecný automobil.
Stalo sa, že 3 krát v tomto roku už horelo, naèo bol v pohotovosti zavolaný a musel situáciu rieši.
Obèania sa na starostu pod¾a informácií obracajú aj v neskorých noèných hodinách po 22-hej
hodine alebo v skorých ranných hodinách zo svojimi problémami, ktoré rieši bezodkladne aj vïaka
automobilu. Starosta informoval poslancov, že pána Barlu vyzval osobne, vyzval listom a vyzval
cez pána farára, aby komunikoval so starostom. Starosta vyzval pána Ing. Barlu, aby prišiel na OÚ
a aby sa pýtal. Všetky možnosti návrhu komunikácie Ing. Barla odmietol.
UZNESENIE k prejednávanému bodu znie nasledovne:
OZ navrhlo starostovi obce rieši situáciu pod¾a dohody s právnym zástupcom obce.
Za: Ivan Barla, Jaroslav Kostúr, Tomáš Kme, Peter Polóny, Miroslav Budaj
Proti: ¼ubomír Oèenáš
Zdržal sa: Katarína Kostúrová
Zápisnicu zapísala Mgr. Katarína Kostúrová a overovate¾mi zápisnice boli Mgr. Peter Polóny
a Ing. Jaroslav Kostúr.
-mv-

Foto: Jaroslav
Kostúr
INZERCIA
.
BUFET NA IHRISKU
Peter Houžva vás srdeène pozýva na dobré pivko alebo kofolu do bufetu na ihrisku
Brodok. Poèas leta bude bufet otvorený od štvrtku do nedele od 18:00 do 22:00 hod.
Kontakt na bufet na ihrisku Brodok je 0918 465 631.

Firma LMCTn s.r.o. z ¼ubietovej ponúka kosenie trávy, èistenie pozemkov a záhradné práce.
Mobil: 0902 589 092 , email: kontakt@kosime.sk
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REDAKCNÁ RADA
CHÝBA VÁM NIEÈO V PODKONICKOM SPRAVODAJI?
Máte nápady, zlepšenia a viete o veciach, ktoré chcete publikova a podeli sa s obyvate¾mi
Podkoníc? Neváhajte a napíšte nám o tom. Nie každý má internet a poèítaè, hlavne tí skôr
narodení. Podkonický spravodaj má vo svojej poštovej schránke raz mesaène každá domácnos.
Preto vás chceme vyzva a požiada, aby obecné noviny raz za mesiac mohli aj vïaka vám
prináša zaujímavé informácie o dianí v našej dedine, o našich obèanoch a o našom okolí.
Športové, kultúrne a spoloèenské podujatia, nápady èi jednoduché a milé poïakovania niekomu. V
obci Podkonice máme ve¾a aktívnych ¾udí, športovo, remeselne èi umelecky nadaných, športové
kluby a rôzne spolky a organizácie. Mnohí ani netušia o ich fungovaní alebo o ich existencii. Radi by
sme si všetci preèítali raz za mesiac nieèo o futbale, stolnom tenise èi fitnes tréningu alebo
informácie o spolkoch alebo združeniach, informácie, ktoré redakèná rada spravodaja ani obecné
zastupite¾stvo nemá odkia¾ vedie.
Preto neváhajte a pode¾te sa o vaše zážitky, plány a èiny. Staèí jednoducho zanies napísanú
informáciu èi èlánok na obecný úrad, alebo posla elektronicky na spravodaj@podkonice.sk.
Uzávierka èísla je vždy k poslednému dòu v mesiaci. Posielajte teda svoje príspevky vždy
vèas, aby boli zaradené do aktuálneho èísla. Keïže teraz držíte v rukách letné dvojèíslo, najbližšia
uzávierka bude 31. augusta 2015!
Dušan Koctúr a Jaroslav Kostúr

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
ŠKOLSKÁ BRIGÁDA
Na otázku, aká je budúcnos Základnej školy s materskou školou tu v Podkoniciach ešte
nedokáže nikto suverénne odpoveda. Už z doterajších krokov starostu obce Ing. Michala Vrába
viete, že snaha o jej zachovanie a zve¾adenie je ve¾ká.
Keï mi bolo ponúknuté miesto riadite¾ky, moja reakcia nebola hneï jednoznaèná. Viem, èo to
obnáša, viem, ko¾ko úsilia to bude stá, no viem aj to, že sa raz vyhnem otázke: „Preèo som to vtedy
neskúsila?“
Možno to bude ako boj s veternými mlynmi, ale verím, že bude stá za to. Na predstavení mojej
vízie oh¾adom ZŠ s MŠ, ktorá sa konala v utorok 30. júna na OÚ, ste si mohli vypoèu moje
predstavy, ktoré sa dajú premeni na skutoènos. Buïme realisti, nebuïme nároèní, vieme, že
všetko nepôjde hneï, ale zaèa môžeme. Kedysi dávno Platón povedal, že „Zaèiatok je
najdôležitejšia èas každej práce“. Skúsme sa všetci riadi týmto heslom a premieòa slová na èiny.
Zámerne píšem v množnom èísle, pretože bez pomoci vás rodièov a ostatných, keï aj
nezainteresovaných, školu nenaštartujeme. Aby sme mohli spoloène realizova všetky ciele, èaká
nás kopec roboty. Roboty, za ktorú vám budú v prvom rade vïaèné vaše deti.
Nezabúdajte na výhody, ktoré vám ponúka škola a škôlka v obci a preto aktívnou úèasou
prispievajte k jej zve¾adeniu.
Pozývame preto všetkých, malých aj ve¾kých, mladších aj starších, aj podkonickú
mládež na školskú brigádu, ktorá sa bude kona v sobotu 18. júla 2015 za každého poèasia.
Zaèíname o 8:00 hod.
Èaká nás ma¾ovanie tried a jedálne, upratovanie skladu. Donies si treba štetce, valèeky +
nádoby na farbu, vedrá, handry, vhodné obleèenie na ma¾ovanie. Pozývame aj našich budúcich
školákov, ktorí sa tiež môžu prièini o krajšie prostredie svojej školy ma¾ovaním obrázkov. Všetky
pracovité ruky sú vítané.
Mgr. Lucia Petríková
PODKONICKÝ
ODKONICKÝSpravodaj
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ROZHOVOR S ...
PANI ANNA ŠÍPKOVÁ - UÈITE¼KA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE V PODKONICIACH
By uèite¾kou bolo Vašou vysnívanou profesiou?
Áno, už od mojich školských èias to bola moja vysnívaná robota, mala som záujem o toto
„remeslo“, bavilo ma uèi deti. Práca to bola ažká, zodpovedná, ale pekná.
Spomínate si na Vaše uèite¾ské zaèiatky na ZŠ v Podkoniciach?
Spomínam, samozrejme. Nastúpila som v zaèiatkoch fungovania „novej školy“ v Podkoniciach.
Potešila som sa, že môžem uèi doma. Po skonèení pedagogických štúdií som zaèala ako mladá
uèite¾ka na Kysuciach vo Vychylovke, èasti obce Nová Bystrica, kde sa dnes nachádza skanzen –
múzeum kysuckej dediny a železnica. Tam som uèila asi 1,5 roka. Potom som robila v družine v
Slovenskej ¼upèi a následne som uèila na ZŠ v Medzibrode asi 3 roky. Potom som nastúpila v
Podkoniciach, kde som uèila až do odchodu na dôchodok.

Roèníky ZŠ: 1979/1980 + 1981/1982
Roèníky ZŠ: 1974/1975 + 1977/1978
Aké predmety ste vyuèovali?
Uèila som rôzne roèníky na prvom stupni. Najèastejšie prvákov, okrem toho aj hudobnú výchovu
vyššie roèníky, ktoré uèil p. riadite¾ Pikula.
Akí boli vtedy žiaci? Myslíte si, že je rozdiel medzi vtedajšími a dnešnými demi?
Žiaci boli vtedy „zlatí“, dobrí, rešpektovali uèite¾a. Myslím si, že dnes je to iné, ve¾ký rozdiel. Žiaci
a èasto aj rodièia už tak nerešpektujú autoritu uèite¾a a preto to majú dnes uèitelia ve¾mi ažké.
Èo bolo na Vašej práci najažšie? Èo Vás vedelo najviac poteši?
ažké boli hodiny príprav na vyuèovanie. Musela som ve¾a špekulova a zvoli primerané
metódy na to, aby som každého žiaka nauèila ako si má uèivo zapamäta, uvedomi, v matematike
dopoèíta, odpoèíta, študova metodiku aj nové veci, keï napr. prišli množiny. Odmenou a
potešením mi boli výsledky žiakov, keï mali úspech, nauèili sa èíta, písa, matematiku. Snažila
som sa pracova s každým, o to viac s tými, ktorí sa ažšie uèili. Robila som aj vedúcu jedálne. Bolo
to celkovo dos nároèné aj s domácimi prípravami, ktoré trvali niekedy dlho do noci.
Èo by ste poradili dnešným rodièom?
Uèite¾ chce vždy dieau len dobre, rodièia by si mali by toho vedomí, viac komunikova s
uèite¾om, váži si ho, akceptova uèite¾a, nebra do úvahy len to, èo povie diea.
Užívate si zaslúžený dôchodok, èo robievate, ako trávite èas?
Predtým som robila v záhrade, mali sme pole. Dnes už len vypomáham deom, èo treba pomôc
v záhrade alebo v dome. Väèšinu èasu lúštim krížovky a oddychujem.
Za rozhovor ïakuje Vladimíra Turèanová
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ÚSPEŠNÁ VÝSTAVBA PODKONICKEJ ŠKOLY
Tento príbeh úspešnej výstavby školy v Podkoniciach, ocenenej predsedom vlády na Pražskom
hrade, bol spracovaný z podkladov Ondreja Turèana z pripravovanej knihy Výstavba dediny v
rokoch 1950 - 2000.
Stará škola, ktorá bola postavená v roku 1876, nespåòala požiadavky novej povojnovej doby v
školstve. Rekonštrukcia neprichádzala do úvahy, riešením bola výstavba novej školy. Návrh
výstavby novej školy pozostával z troch tried základnej školy, jednej triedy materskej školy, dvoch
bytov, telocviène a ihrísk. Tento návrh bol 2-krát prejednaný na obèianskych hovoroch, kde obèania
s návrhom súhlasili a návrh sa predniesol na Okresný národný výbor (ONV) v Banskej Bystrici.
Najdôležitejšou úlohou funkcionárov Miestneho národného výboru (MNV) bolo získanie súhlasu
na výstavbu z h¾adiska finanèných zdrojov. ažko sa presadzovalo postavenie telocviène.
Nakoniec na ONV súhlasili s výstavbou za podmienok, že stavba bude postavená v akcii Z.
Projektovú dokumentáciu spracoval Okresný stavebný podnik v Banskej Bystrici. Postavenie
novej školy si vyžadovalo, aby táto bola umiestnená v strede dediny, takýmto miestom bolo
vyhliadnuté miesto na Hôrke. Jednanie funkcionárov s majite¾mi pozemkov a majetkovoprávne
vysporiadanie bolo nároèné, avšak obèania pochopili nutnos výstavby školy. V druhom polroku
1965 došlo k zahájeniu stavby. Celkové náklady stavby pod¾a súhrnného rozpoètu stavby
predstavovali 4,3 milióna Kès. Stavba bola zaradená do akcie Z, to znamenalo vyprodukova
bezplatné brigádnické práce v hodnote 960 000 Kès. Obèania sa nebáli. Zo strany obèanov bolo
potrebné odpracova bezplatne ve¾a hodín, aby sa získala hodnota 960 000 Kès. Na pohovoroch s
obèanmi bol prejednaný spôsob výstavby a bolo dohodnuté, že každý obèan odpracuje 10 h
bezplatne. Za 5 rokov výstavby sa tento záväzok vysoko prekroèil a celkom sa odpracovalo 80 640
hodín. Za úèelom tejto evidencie bola vytlaèená malá knižôèka, do ktorej sa znaèili odpracované
bezplatné hodiny.

Betónovanie základov školy - rok 1966
Aktivita nepoznala hraníc. Pracovala mládež, dospelí, dôchodcovia, muži a ženy. Vytvorila sa
známa skupina 7 statoèných dôchodcov, najmä dôchodcovia z Podbrezovej na èele s Jozefom
Turèanom, Antonom Ivanièom, Antonom Budajom a s ïalšími. Na èele stavby bol majster František
Oèenáš. Po technickej stránke stavbu viedol predseda technickej komisie Ondrej Turèan, po
stránke organizaènej a brigádnickej predseda MNV Stanislav Turèan a tajomník Jozef Pikula, po
stránke finanènej a rozpoètovej pracovníèka MNV Gabika Flašková, ktorá popri svojich úlohách
dostala plni aj tieto úlohy. Aktívne sa zapojili obèania ovládajúci mechanizmy najmä bagristi, šoféri.
Nároènú úlohu mali aj pracovníci, ktorí zabezpeèovali stavebný materiál, pretože v tejto dobe
materiál bol pridelený nadriadenými orgánmi. Ve¾kú podporu sme mali v zákazkárovi Jankovi...
PODKONICKÝ
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Barlovi, ktorý pracoval v Pozemných stavbách Banská Bystrica. Obdivuhodnú pozornos si
zaslúžila akcia pri ažení a doprave rieèneho štrku. Pä ve¾kých Tatier pracovalo dva dni na ažbe
na èele s Ondrejom Slobodníkom a Jánom Flaškom na ažení štrku a doprave na stavbu. Ve¾ká
pomoc bola poskytnutá zo strany Jednotného ro¾níckeho družstva (JRD) pri doprave a pri
vnútorných omietkach, a to stavebnou skupinou JRD. Ïalšie odborné práce boli vykonané našimi
obèanmi. Okrem iného i odborné tesárske práce pri výstavbe dreveného krovu. Odborné profesie
boli zabezpeèené cez Pozemné stavby, Stavomontáže, Okresný stavebný podnik. Obklady a
dlažby v celej budove zhotovili Martin Turèan a Pa¾o Filipko zo Slovenskej ¼upèe. Oce¾ové nosníky
na telocvièni boli vyrobené v Strojáròach štátnych lesov Slovenská ¼upèa.
Poèas výstavby boli na stavbe vykonávané kontrolné dni postupu výstavby. Každým rokom
bolo prevedené vyhodnotenie tzv. záväzkov výstavby. Obec bola v roku 1968 za ve¾mi priaznivé
výsledky pri výstavbe tejto školy odmenená vyznamenaním vlády Èeskoslovenskej republiky.
Dòa 14. júna 1968 v Prahe na hrade bolo predsedom vlády Dr. Husákom obci odovzdané
vyznamenanie za dobré výsledky na výstavbe školy. Vyznamenanie prevzal predseda MNV
Stanislav Turèan, tajomník Jozef Kostúr a predseda technickej komisie Ondrej Turèan. Títo
funkcionári prevzali z rúk predsedu vlády aj 200 000 Kès, ktoré boli použité pri dostavbe školy.
Za zmienku stojí umelecké dielo na budove v grafitoch na èele fasády od národného umelca
Martina Benku. Realizáciu previedli odborní murári zo Šalkovej. Kolaudácia sa konala v auguste
1970, na ktorej sa zúèastnili mnohí funkcionári okresu a vedúci podnikov, ktorí sa zúèastnili na
výstavbe školy.
Naši obèania boli pri tejto príležitosti vyznamenaní skromnými odmenami.
ažko je vymenova všetkých, odmenených bolo 36 pracovníkov.

1. roèník v novej škole
Do 1.roèníka dòa 1. septembra 1970 nastúpilo 16 žiakov – Miroslav Budaj, Marek Patráš, Anna
Chabanová, Marta Kostúrová, Alena Nemèoková, Jozef Patráš, Igor Styk, Ivan Krajèi, Zlatica
Ivanièová, Soòa Patrášová, Beáta Randová, Mária Vrábová, Alena Budajová, ¼ubica Vajdová,
Mária Barlová a Peter Barla (poradie pod¾a fotografie).
Riadite¾om školy v tom období bol Jozef Pikula, radite¾ka materskej školy Anna Šípková a
uèite¾mi v ZŠ Božena Pikulová a Alfonz Mojžiš.
spracovala Mária Zátrochová a Jaroslav Kostúr
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OSLAVY 45. VÝROÈIA ŠKOLY - POÏAKOVANIE
V nede¾u, 21.6.2015 sme na školskom dvore spoloène oslávili 45.výroèie otvorenia ZŠ s MŠ v
Podkoniciach. S podporou Obecného úradu, pani uèiteliek, a hlavne nápadov predsedníèky rady
školy Márie Zátrochovej sa akcia vydarila. Poèasie nám prialo, a preto sme sa mohli zabavi pri
milom programe našich žiakov a škôlkárov.
Stretnutie zahájil starosta obce Ing. Michal Vráb, ktorý po úvodnom príhovore privítal hostí.
Pekným slovom nám fungovanie školy priblížili pani Mária Èemanová – dcéra pána uèite¾a Alfonza
Mojžiša a Jozef Pikula ml. – syn 1. riadite¾a ZŠ s MŠ.
Ve¾ká vïaka patrí najmä hosom, ktorí prijali pozvanie a spolu so súèasným personálom si
zaspomínali na staré èasy. Ve¾ké ïakujem patrí aj ostatným bývalým a súèasným pedagogickým a
nepedagogickým pracovníkom, ktorí nemalou mierou prispeli k fungovaniu školy.
Poïakova sa chcem všetkým sponzorom, ktorí krásnymi a hodnotnými cenami prispeli do
tomboly (Apartmány Tále – Juraj Frogoò; reštaurácia Tríbel, starosta obce Ing. Michal Vráb,
Po¾nohospodárske družstvo Podkonice, Obecný úrad Podkonice, M-šport Mesík, pán farár Jozef
Kuneš, kaderníctvo Beáta Slobodníková, firma Nera, Farma B+B, rodina Zátrochová a Luptáková,
Družstvo chovate¾ov oviec, Milan Barlík).
V neposlednom rade ÏAKUJEM všetkým, ktorí zakúpením tombolových lístkov a dobrovo¾ným
príspevkom nemalou mierou podporili výmenu vstupných dverí do ZŠ s MŠ (427 €). Taktiež
ïakujem našej mládeži za asistenciu pri športových stanovištiach a dvom „pionierom“, ktorí mi
pomáhali pri predaji tomboly. Pri vstupe nás vítali súrodenci Terezka a Martin Halajovci a krásnym
spevom spríjemnili program bývalá žiaèka Kika Vajdová a pani uèite¾ka Zuzana Polónyová. Deti si
mohli èas spríjemni s tímom spoloèenských hier z Ihrysko.sk a mobilným detským dopravným
ihriskom z cykloadventure.sk.
Obèerstvenie zabezpeèovala reštaurácia Tríbel, ktorej personálu ïakujeme za výbornú pizzu a
príjemnú obsluhu. Pohostenie pre našich hostí pripravili mamièky škôlkárov – Miriam Kostúrová a
Renáta Svobodová (Jamrichová).
Kvetinovú výzdobu, ako aj kvety pre pani uèite¾ky, zabezpeèil Dušan Koctúr kyticeonline.sk,
ktorý fotoaparátom zachytil všetky detaily akcie. Za kvety ïakujeme aj sleène Anne Turèanovej.
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Po vystúpení detí sa slávnostne rozkrájala krásna a výborná 3-poschodová torta od
osvedèenej cukrárky Katky Fodorovej. Katka, ïakujeme!
O hudobnú a zvukovú réžiu sa nám postaral Ivo Petrík s asistenciou, za èo mu touto cestou
chcem poïakova.

Ïakujem patrí aj za pomoc pri technickom zabezpeèení celého podujatia Jaroslavovi
Kostúrovi, Petrovi Polónymu, Róbertovi Valentovi a Hasièskému zboru pri organizovaní dopravy.
Miške Slovákovej a Lucii Petríkovej ïakujeme za pomoc pri tvorbe návrhu vstupných dverí do ZŠ.
Poïakova za spoluprácu chcem aj roèníkovým vedúcim pri oslovovaní svojich spolužiakov v
súažných roèníkoch, a hlavne všetkým žiakom, ktorí nezabudli na korene svojho vzdelania a prišli
oslávi 45.výroèie svojej školy.
Súaž o najpoèetnejšie zastúpenie roèníka vyhrali:
1.miesto – roèník 1967/68 – 57,44 %
2.miesto – roèník 1968/69 – 53,84 %
3.miesto – roèník 1970/71 – 52,63 %
Všetkým, ktorí nestihli prís a zúèastni sa na oslavy 45.výroèia svojou úèasou, dávam do
pozornosti možnos podpori výmenu dverí ZŠ s MŠ dobrovo¾ným príspevkom.
Èíslo úètu obecného úradu: SK80 0200 0000 0000 1722 2312
VS: 1111111111
ŠS: 0558
Popis: dvere ZS
Ešte raz ÏAKUJEME aj tým, ktorých sme zabudli spomenú a patria do „ZRPŠ“ a tešíme sa na
ïalšie spoloèné stretnutia v NAŠEJ ŠKOLE.
Za organizaèný tím 45. výroèia (èlenovia Rady školy pri ZŠ s MŠ v Podkoniciach – Mária
Zátrochová, Miroslava Barlová, Zuzana Dobríková, Marta Gregorová, Alena Turèanová, Linda
Mesíková, Jaroslav Kostúr, Peter Polóny, starosta – Michal Vráb)
Miroslava Barlová (Zufalceje)
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
REKAPITULÁCIA PRVÝCH 20-TICH ROÈNÍKOV (1963-1984)
Celkový poèet žiakov: 278 z toho 140 chlapcov a 138 dievèat. Najmenej poèetný roèník:
1964/1965 a 1974/1975 po 8 žiakov (v súèasnosti je to ve¾ký úspech ma 8 detí v roèníku ).
Najsilnejší roèník 1970/1971 a 1973/1974 po 19 žiakov. Priemerný poèet v roèníku : 13 žiakov
Šastné roèníkové manželstvá:
1971 Norika Slobodníková a Igor Slobodník
1973 Jana Patrášová a Jozef Slobodník
1975 Andrea Flašková a Marek Kukuèka
Ïalšie rôznoroèníkové manželstvá 9 od najstarších po najmladších:
Ivan Oèenáš a Norika Slobodníková
Peter Budaj a Katarína Kostúrová
Pavol Styk a ¼ubica Šusteková
Igor Slobodník a Adriana Slobodníková
Ondrej Kostrúr a Miriam Kostúrová
Branislav Slobodník a Beáta Ivanièová
Michal Fodor a Katarína Vrábová
Marián Budze¾ a Kamila Gregorèoková
Michal Barla a Andrea Pavláková
A ešte jedno zaujímavé èíslo 180 žiakov, èiže 65% ostal o býva v Podkoniciach a 35% žije
mimo Podkoníc.
Mária Zátrochová

PODKONICKÝ
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Milí rodièia, deti, spolupracovníci,
týmito riadkami, by som sa vám chcela poïakova za roky, ktoré som mohla strávi v
Podkoniciach. Ïakujem pani uèite¾kám, ktoré obohatili moju pedagogickú prax, Vlaïke
Turèanovej, Márii Cesnakovej, Márii Turèanovej, Linde Mesíkovej a samozrejme aj pani uèite¾kám
z materskej škôlky Alenke Turèanovej a Martuške Gregorovej.
„Rados v srdci, škola rodinného typu“ ako názov školského vzdelávacieho programu
napovedá o tom, že naša škola je malá, èo do poètu žiakov, ale panuje v nej príjemná rodinná
atmosféra, ktorú navodzujú okrem uèiteliek aj pani školníèka Mária Flašková, chutné obedy nám
pripravujú kuchárky Mária Homolová a Jana Šajgalíková a o teplo v škole sa stará p.Chaban.
Poèas môjho pôsobenia vo funkcii riadite¾ky mi pomáhali v krízových èasoch udrža školu aj
pracovníci OÚ Janka Gregorová, Božka Barlová a v neposlednom rade p. starosta Michal
Kukuèka.
Snažili sme sa zve¾aïova túto školu a to by nešlo bez aktívnej pomoci vás, rodièov. Prerábala
sa škôlka, zve¾aïoval sa areál školy. Chcela by som sa menovite poïakova rodinám za ich pomoc
a to: Stachovcom, Zátrochovcom, Hruškovcom, Turèanovcom, Kostúrovcom, Barlovcom,
Luptákovcom, Randovcom, Budze¾ovcom, Dominovcom, Svobodovcom, Fodorovcom,
Èemanovcom, Stykovcom, Slobodníkovcom (jedným aj druhým), Hlinkovcom, Polónyovcom,
Budajovcom, Ulbrikovcom, Štbraním a samozrejme aj aktivaèným pracovníkom z OÚ.
Mgr. Zuzana Dobríková

SPOLOCENSKÁ KRONIKA
NARODENÉ
DETI
UZAVRELI
MANŽELSTVO

Nikola Turèanová è.d. 385

Michaela Majerová & Michal Sipko - 6.6.2015 (Stará ¼ubovòa)
Zuzana Hošalová & Ladislav Toldy - 27.6.2015 (Podkonice )

55 rokov
Ivan Patráš è.d. 86
¼ubomír Oèenáš è.d. 269
Ján Slobodník è.d. 77
Mária Chabreèeková è.d. 243
65 rokov
Mária Šípková è.d. 58

OPUSTILI NÁS
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70 rokov
Daniel Koctúr è.d. 90

75 rokov
Jozef Budaj è.d. 136
Anna Flašková (è.d. 161) - 92 rokov
PODKONICKÝ Spravodaj

-vt-

POZVÁNKA NA LETNÉ PODUJATIA
1. august 2015 - Brodok Renegate Fest - Podkonice
Podkonické ihrisko privíta jazdcov na terénnych vozidlách JEEP Wrangler, ktorí budú
prechádza cez kataster našej obce. Pri tejto príležitosti sa organizátori rozhodli usporiada malú
ukážku terénnych vozidiel aj u nás spolu s usporiadaním Renegate Festu. V prvú augustovú sobotu
sa môžete teši na vystúpenie rôznych gitarových skupín, ktoré zavàši èeská kapela Kabát revival.
2. august 2015 - Èuo sa stauô v tom Priechode
Folklórne slávnosti v susednej obci na futbalovom ihrisku.
15. august 2015 - Stretnutie generácií na Kališti
10. roèník stretnutia generácií s prezentáciou stánkov jednotlivých dedín. Svoje zastúpenie
bude ma aj naša obec.
15. august 2015 - Deò obce Baláže
Deò obce spojený s 9. roèníkom v pílení dreva bruchaèkou.
22. august 2015 - Dobruo Podkonickuo - Podkonice Pleše
Ïalší roèník výbornej akcie bude s bonusom a prekvapením, ktoré zverejníme poèas prázdnin.
Môžete sa však teši na skákací hrad, výborné guláše a posedenie v krásnej prírode.
29. august 2015 - Noèný prechod z Donovalov do Podkoníc
Už tradièný noèný “partizánsky” prechod z Donovalov do Podkoníc so zapálením vatry na
Plešiach.
5. september 2015 - Podkonický veterán
Stretnutie veteránov na námestí v Podkoniciach pri príležitosti športových hier Biotika a.s.
-mv-

OKIENKO HUMORU
- Pán výpravca, a doèkám sa vôbec toho vlaku? - ironizuje cestujúci.
- Preèo nie, veï ste ešte mladý!
V jedálnom vozni sa rozèu¾uje cestujúci:
- To je strašné, už sto kilometrov èakám na rezeò!
Chlapík letí na zájazd malými aerolíniami. Letuška sa ho pýta:
- "Chceli by ste veèeru?"
- "A aký máte výber?"
- "Áno alebo nie."
Muž je nervózny a tak zastaví letušku a posažuje sa:
- Viete, letím prvý krát a ve¾mi sa bojím...
- Ach vy chlapi! mávne rukou letuška - Teraz mi to isté povedal pilot.
Starý manželia išli na dovolenku. Prišli k moru, bol práve odliv. Manžel hovorí žene:
- "Celý život šetríme na dovolenku a oni ho vypúšajú."
Foto: ¼ubomír Turèan
PODKONICKÝ
ODKONICKÝSpravodaj
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INFORMÁCIE
FARSKÉ
OZNAMY
Z OBECNÉHO
13.7. - 9.8.2015
ÚRADU

20.7.

13.7.

18.00 - Sv. Vavrinca z Brindisi, kòaza

19.00 - féria
14.7.

Jozefína a Pavol Chaban, 15. výroèie

+ Irenka, Anna a Jozef Flaška

21.7.

18.00 - Svätej Márie Magdalény

19.00 - Svätého Bonaventúru, biskupa
15.7.

+ Júlia a František Slobodník

+ Alžbeta a Ján Jamrich

22.7.

19.00 - Preblah. Panny Márie Karmelskej

16.7.

+ František a Boris Bobák

18.00 - Svätej Brigity, reho¾níèky
+ Františka Speváková

23.7.

19.00 - Sv. Andreja-Svorada a Benedikta
17.7.

+ Mária a Jozef Rábek, 1. výroèie

18.00 - Sv. Sarbela Makhlufa, kòaza
+ Vladimír Turèan

24.7.

7.30 - Svätého Jakuba, apoštola

7.30 - Panny Márie v sobotu
Na úmysel

18.7.

19.7.

16. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ
9.00
Za všetkých farníkov

27.7.

18.00 - Sv. Jána Márie Vianneya, kòaza
Za zdravie a Božiu pomoc
pre rodinu Babjakovú a Dominovú
4.8.
18.00 - féria

+ Božena a František Šajban
18.00 - Svätej Marty

29.7.

17. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ
9.00
Za všetkých farníkov
26.7.

3.8.

18.00 - féria
28.7.

+ Libor Oèenáš

25.7.

+ Anna a Viliam Oèenáš

5.8.

+ rodièia Júlia a František Slobodník

18.00 - Sv. Petra Chryzológa, biskupa
30.7.

+ Mária Kostúrová, 1. výroèie

18.00 - Premenenie Pána

18.00 - Svätého Ignáca z Loyoly, kòaza
31.7.

+ Anna Kostúrová, nedožitých 90 rokov

7.8.

7.30 - Svätého Alfonza Márie de‘ Liguori
Na úmysel

1.8.

2.8.

+ Emília a Matúš Mrva

6.8.

18.00 - Sv. Sixta II., pápeža, a jeho spol.
Prosba o Božiu pomoc a požehnanie
pre rodinu Slobodníkovú
7.30 - Svätého Dominika, kòaza
Poïakovanie za 60 rokov života

8.8.

18. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ
9.00
Za všetkých farníkov

9.8.

19. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ
9.00
Za všetkých farníkov

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA - Každý štvrtok po sv. omši
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Jozef Kuneš, farár

PODKONICKÝ Spravodaj

FARSKÉ OZNAMY 10.8. - 30.8.2015

17.8.

10.8.

18.00 - Svätej Kláry, panny
11.8.

18.00 - féria

+ rodièia Mária a Jozef Homola a deti

18.00 - Svätej Jany Františky de Chanta
+ Mária a Matúš Barla,
brat Ján a manželka
12.8.
18.00 - Svätých Ponciána, a Hypolita
13.8.

+ Anna a Alexander, deti a starí rodièia

18.00 - Svätého Maximiliána Márie Kolbeho
+ rodièia Anna a František Slobodník
14.8.
a deti
NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE
9.00
Za všetkých farníkov
15.8.
20. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ
9.00
Za všetkých farníkov
16.8.

18.8.

+ Alžbeta Patrášová a Anna Palúchová
18.00 - Svätého Jána Eudes, kòaza

19.8.

+ Mária a Ján Chaban
18.00 - Svätého Bernarda, opáta

20.8.

+ bratranci
18.00 - Svätého Pia X., pápeža

21.8.

+ Mária Chabanová
7.30 - Panny Márie Krá¾ovnej

22.8.

+ Libor Oèenáš a ostatní z rodiny

21. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ
9.00
Za všetkých farníkov
23.8.
Posolstvo Panny Márie - Krá¾ovnej pokoja

24.8.

25.8.

26.8.

18.00 - Svätého ¼udovíta
+ rodièia Štefánia a Ladislav,
Veronika a Viliam
18.00 - féria
+ Monika a Milan Slobodník
18.00 - Svätej Moniky

27.8.

+ Mária, Anna a Ladislav Kostúr
18.00 - Svätého Augustína, biskupa

28.8.

+ Anna a Juraj Turèan
7.30 - Muèenícka smr sv. Jána Krstite¾a

29.8.

+ manžel Ján Šípka

22. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ
9.00
Za všetkých farníkov
30.8.

"Drahé deti, pozývam vás, aby ste šírili vieru v môjho
Syna - vašu vieru. Vy, deti moje, osvietení Duchom
Svätým, moji apoštoli, odovzdávajte ju druhým tým, ktorí neveria, nepoznajú, nechcú pozna. Ale
preto sa musíte ve¾a modli za dar lásky, pretože
láska je znamením pravej viery a vy budete apoštoli
mojej lásky. Láska vždy znova oživuje boles a
rados Eucharistie. Oživuje boles utrpenia môjho
Syna, ktorou vám ukázal, èo znamená nesmierne
milova, oživuje rados, že vám zanechal svoje telo
a svoju krv, aby vás sýtil sebou a tak bol s vami
jedno. H¾adiac na vás s nežnosou, cítim nesmiernu
lásku, ktorá ma posilòuje v mojej túžbe privies vás k
pevnej viere. Pevná viera vám dá rados a
potešenie na zemi a nakoniec stretnutie s mojím
Synom. To je jeho túžba. Preto ním žite, žite lásku,
žite svetlo, ktoré vás vždy v Eucharistii osvecuje.
Prosím vás, aby ste sa ve¾a modlili za svojich
pastierov, modlite sa, aby ste ich èím viac milovali,
pretože vám ich dal môj Syn, aby vás sýtili jeho
telom a uèili láske. Preto ich milujte aj vy. Ale, deti
moje, zapamätajte si, milova znamená znáša a
dáva, a nikdy, nikdy nesúdi. Ïakujem vám."
(Medžugorie, 2. júla 2015)
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