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Mamy, mamičky, staré mamy naše,
ako každý rok tak aj tento rok si tradične v druhú májovú
nedeľu pripomíname váš deň, a to Deň matiek. Možno
symbolicky sa veľa detí naučí vyslovovať ako prvé slovo
mama, a aj v prvom ročníku v škole sa školáci ako prvé
naučia čítať a písať slovo mama.
Mama je pre každého človek, ktorý nás všetkých nosil
pod srdcom, ktorý nás zahŕňal nekonečnou láskou,
obetavosťou a starostlivou od maličkého batoľaťa až pokiaľ
jej sily stačili. Myslím, že všetci si uvedomujeme, čo pre nás
každého mama obetovala a ako nás sprevádzala našim
životom. Ako nad nami bdela pri našej postieľke, keď sme
boli chorí, ako nás učila prvým krokom a úprimne sa z nich
radovala, ako nám pri našich pádoch ofúkala kolienka, ako nás pritúlila a možno aj
slzu vyronila keď sme už boli dospelí a niečo nás trápilo ale nám bolo ťažko.
Je nám všetkým potrebné sa zamyslieť aspoň v tento deň, či sme sa za tú
obetavosť a ochotu svojej mamy vždy zachovali tak, ako by si to zaslúžila, alebo sme
konali nesprávne a nevhodne voči svojej mame. Minimálne v tento Deň matiek, by
sme mali využiť príležitosť a poďakovať sa za všetku tú vrelú lásku, za starostlivosť a
dobrotu, ktorou nás naša mama zahŕňala a ak ešte mamu máme blízo seba, aby sme
jej za to osobne prejavili úctu a vďaku. Obetujme krátku spomienku aj na mamy, ktoré
nás už opustili.
Verím, že kvet vždy ženu poteší..., preto posielam symbolické poďakovanie
všetkým mamám z Podkoníc a to cez deti z našej školy a škôlky, ktoré odovzdajú
kvety svojím mamám.
Ivan Barla, starosta
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NEPREDAJNÉ

OBEC INFORMUJE
ZBER ELEKTROODPADU
Informujeme našich občanov, že od 24. 4. do 18. 5. 2019 prebieha v našej
obci zber elektorodpadu. Zber prebieha vždy v stredu od 17:00 do 18:00 a v
sobotu od 8:00 do 9:30. Miestom na prechodné uloženie elektorodpadu je
kontajnerové stojisko - žltá búdka pri starom cintoríne.
NEBEZPEČNÝ ODPAD
Informujeme našich občanov, že zneškodnenie nebezpečného odpadu si
musia zabezbečiť vo vlastnej réžii, nakoľko zneškodniť a manipulovať s
týmto odpadom môže iba odborne spôsobilá osoba.
TURISTICKÝ PRECHOD
Oznamujeme občanom, že náhradný termín turistického prechodu zo
Seliec - Čachova do Priechoda (cca 6 km) je naplánovaný na 18.5.2019.
Všetky informácie budú zverejnené na plagátoch, obecnej tabuli a webovom
sídle obce. Žiadame občanov, ktorí majú záujem zúčastniť sa tejto už tradičnej
akcie, aby svoj záujem nahlásili na obecnom úrade do 14.5.2019. Taktiež
žiadame už nahlásených občanv, aby som záujem opätovne potvrdili.
ŠKOLA - VÝBEROVÉ KONANIE NA RIADITEĽA ZŠ
Obec Podkonice ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou
Podkonice vyhlási začiatkom mája výberove konanie na pozíciu riaditeľa ZŠ v
Podkoniciach. Koná tak na základe stavu a okolností, ktoré je potrebné
vyriešiť do začiatku blížiacich sa školských prázdnin.
FINANČNÁ KOMISIA
Dňa 25.4.2019 zasadala finančná komisia. Hlavným bodom bolo riešenie situácie ohľadom
bioodpadu a jeho likvidácie. Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva v Podkoniciach totiž
12.4.2019 oznámil obci dočasné zastavenie nájmu lokality, na ktorom sa uskladňoval tento druh
odpadu. Túto skutočnosť odôvodnil neuhradením nájomnej čiastky za predmet zmluvy za rok 2018.
Obec Podkonice má však voči urbáru splnené všetky záväzky, ktoré vznikli na základe platnej
zmluvy schválenej obecným zastupiteľstvom na sumu 446,55 €. Urbárske pozemkové
spoločenstvo v Podkoniciach odôvodňuje zastavenie skládky na základe nedodržiavania zmluvy,
ktorá je aj podľa právneho zástupcu obce (JUDr. Čarská) neplatná.
Podľa súčasnej platnej legislatívy však obec nemôže trvať na využívaní skládky v lokalite Za
Bukovinou a musí hľadať iné, ale hlavne legálne vhodné riešenia. Obec vyviezla v roku 2018 až 68
kontajnerov s bioodpadom. Finančná komisia poverila starostu obce, aby jednal s majiteľmi
vhodných dostupných plôch v katastri obce Podkonice, ktoré by sa mohli využiť pre obec na
vytvorenie malého kompostoviska do 100 ton. Ďalším riešením je hľadanie možnosti likvidácie
bioodpadu v inej legálnej skládke. Najkrajnejším riešením je vývoz odpadu na skládku do Šalkovej,
kde by obec zaplatila cca 70 € za dopravu + 51 € za každú vyvezenú tonu odpadu. Samozrejme ako
v mnohých iných obciach, riešením je aj zapojenie obyvateľov do kompostovania vlastného
bioodpadu, preto je obec dlhodobo zapojená do výzvy organizovanej Mikroregiónom obcí pod
Panským dielom, kedy obec môže získať 250 ks kompostérov o objeme 1050 litrov a 4 ks väčších
kompostérov.

Máj 2019

2

PODUJATIA
Obec Podkonice
v spolupráci s miestnou folklórnou skupinou Vysoká a partnermi
za podpory Banskobystrického samosprávneho kraja

vás všetkých pozýva na 7. rocník podujatia

TONKOVICOVE
FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI

19. mája 2019
na ihrisku Brodok v Podkoniciach
Slávnostná svätá omša s ludovou muzikou v kostole o 10.00 hod.
Program folklórnych slávností od 14.00 hod.:

-

Deti ZŠ s MŠ Podkonice
Muzika z Beskyd
Folklórna skupina Vysoká z Podkoníc s muzikou Juraja Bucka
Folklorna skupina Šajbania
Ženská spevácka skupina Trnki s muzikou Jána Maka
Folklórny súbor Mostár z Brezna

Po vystúpení zábava s DJ Shuffle

VSTUPNÉ: 2 

Sponzori podujatia:
SLOB Real, s.r.o., Randa + R s.r.o., BCF, s.r.o., Komunálna poiťovňa a.s. Vienna Insurance gruop
Poľnohospodárske družtvo v Podkoniciach, Družstvo chovateľov oviec Podkonice
Jozef a Martin Turčanovci, Súkromná farma B+B s.r.o. Podkonice, Podkonická pálenica Bukovina
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ŠKOLA
APRÍL V ŠKOLE
Apríl je známy svojím bláznovstvom. Avšak pre náš školský život bol plný očakávaní. Začali sme
veľmi veselo, veď nás prišli do školy navštíviť predškoláci. Videli, ako to v škole funguje, zahrali si
rôzne edukačné hry, aktivity a urobili si aj malú hodinu výtvarnej výchovy, z ktorej si domov odnášali
krásne bábky. A v škole sa im veľmi páčilo, pretože sme ich privítali 9. apríla na zápise. Preverili sme
si ich zručnosti, schopnosti aj vedomosti, no títo šikovní predškoláci zvládli úlohy, ktoré na nich
čakali, ľavou zadnou. Domov odchádzali s malým darčekom a dúfame, že sa do školy tešia rovnako
ako sa tešíme my na nich. Celkovo sa do našej školy zapísalo 7 žiakov – budúcich prvákov.
Mesiac pokračoval a naši prváci a štvrtáci sa zúčastnili so svojimi divadelnými predstaveniami
Dve vrany (1. ročník) a Dievčatko so zápalkami (4. ročník) na krajskej súťažnej prehliadke v Žiari
nad Hronom. Domov si priniesli plno skúseností, zážitkov a krásnych spomienok, napriek tomu, že
vo veľmi silnej konkurencii nevybojovali žiadne miesto. Aj u nás však platí, že nie je dôležité vyhrať,
ale zúčastniť sa. Veď sa predsa venujeme niečomu, čo nás všetkých veľmi baví a nerobíme to pre
výhry. Divadelníctvo nebaví len nás, školákov, ale aj našich menších kamarátov – škôlkarov. Tí sa
usilovne pripravujú na divadelnú prehliadku v Brezne, ktorá ich čaká na začiatku mája. Našim
kamarátom preto držíme všetky palce a prajeme veľa šťastia a úspechov s ich divadielkom.
Na záver mesiaca nás v školskom klube detí čakalo „prekvapenie“, keď nám v rámci Dňa Zeme
prišli urobiť enviromentálnu prednášku o správnom separovaní a škodlivosti plastov spojenú s
kvízom, žiaci ôsmeho ročníka ZŠ Sama Cambela zo Slovenskej Ľupče. Usilovne sme sa zapájali do
rozhovoru, zvedavo sme sa pýtali na všetko, čo nás zaujímalo a aj týmto chceme ôsmakom
poďakovať, že si našli čas a prišli nás pozrieť a naučiť nás niečo nové. A veríme, že raz, keď budeme
ôsmaci my, budeme takýmto spôsobom pomáhať a učiť našich mladších spolužiakov a kamarátov.
Tatiana Šagátová

Zápis do 1. ročníka
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FARSKÉ OKIENKO
Z HISTÓRIE FARNOSTI - VDP. JOZEF HUDEC
Dňa 5. mája uplynulo 50. rokov od smrti môjho predchodcu vdp.
Jozefa Hudeca, ktorí pôsobil u nás v rokoch 1928 – 1939. Nie je už veľa
ľudí, ktorí ho pamätajú a tak si môžeme trochu zaspomínať:
Jozef Hudec sa narodil v Oslanoch 27. februára 1897 rodičom
Jozefovi Hudecovi a Kataríne rod. Pisárovej. Jeho otec pracoval ako
pomocný robotník v Oslanoch. Jozef nemal súrodencov, jeho otec
zomrel, keď bol ešte veľmi mladý. Ochrannú ruku nad ním držal miestny
farár v Oslanoch. Ako mimoriadne nadaný študent na jazyky mu bolo
doporučené pokračovať v štúdiách. A tak začal študovať v Banskej
Bystrici na Gymnáziu v šk. roku 1908/1909 – 1915/1916. Po maturite
pokračoval v štúdiách na Viedenskej katolíckej univerzite Pázmáneum
(univerzita založená v r. 1623 jezuitom, ostrihomským arcibiskupom
Petrom Pázmánym). Za kňaza bol vysvätený 4.7.1920 v Dóme sv.
vdp. Jozef Hudec
Štefana vo Viedni. Po ukončení štúdií pôsobil postupne ako kaplán v
rodných Oslanoch, Martine, Brezne a Prievidzi. Dňa 6.11.1928 nastúpil ako správca farnosti do
Podkoníc. V rokoch 1939 - 1956 sa stal správcom fary a neskôr dekanom v Chrenovci, okres
Prievidza. Jeho posledné pôsobisko bol Zvolen, kde pôsobil až do jeho odchodu do dôchodku v roku
1966. V roku 1957 bol menovaný do funkcie arcidekana Banskobystrickej diecézy.
Ako vyplýva zo zápiskov vo farskej kronike, bol to kňaz plný elánu, ktorý sa naplno venoval
rozvíjaniu farnosti i obce Podkonice, čo sa nie vždy stretávalo s pochopením zo strany ľudí, ktorí
akosi na všetko šomrali a do všetkého ich musel tlačiť. Napriek tomu sa za jeho pôsobenia udiali tieto
veci: V roku 1929 redemtoristi vykonali vo farnosti obnovu misií, opravil sa oporný múr pod kostolom
a splanírovalo okolie kostola. V tomto roku sa prvýkrát slúžila sv. omša pri kaplnke Božského Srdca
Ježišovho. P. farár založil divadelný spolok a spevokol. Usiloval sa založiť i pobočku telovýchovného
„Orla“, to ale miestni ľud odmietol.
Opravil sa organ v kostole a v r. 1930 z milodarov z Ameriky osadili a požehnali vitrážové okno sv.
rodiny v kostole a o dva roky neskôr osadili zvyšné 3 nové oceľové okná v kostole. Vymaľované boli
bočné oltáre, svätyňa, obnovený Boží hrob. Z kostola 2x víchrica strhla krytinu v rokoch 1935 a 1936
a tak bola opravená väzba i krytina a osadené nové žľaby.
Za jeho pôsobenia rodina Jozefa Šajbana zakúpila v r. 1931 sochu Panny Márie
Sedembolestnej, Ján Flaška a manželka Mária r. Turčanová zakúpili Sochu sv. Terezky Ježišovej
(1934) Martin Očenáš s manželkou Júliou Kostúrikovou sochu Panny Márie Škapuliarkej. Štefan a
Júlia Balková venovali nášmu kostolu veľký ústredný kríž, ktorý je dodnes vedľa oltára (1936).
Požehnal obnovený kríž na Ivančinej.
Veľa energie venoval i udržaniu cirkevnej školy (terajšieho Kresťanského domu). Počas rokov
pôsobenia jeho musel nájsť 6 nových učiteľov, vymáhať školské poplatky od neochotných rodičov,
vymenili drevo na gangu, opraviť strechu, drevenú podlahu vymenil za betónovú dlažbu, vymenili sa
okná, prestavala pec i komín, vybudovali nové záchody. Venoval sa i filiálkam a na jeho pokyn sa
opravili ploty okolo cintorínov v Priechode i Balážoch, vymenila sa strecha na kaplnke na Kališti,
generálne sa opravila kaplnka sv. Michala v Priechode, postavila sa kaplnka na Balážoch (1935).
Venoval sa i miestnym hasičom a v r. 1934 dobrovoľní hasiči prvýkrát strážili Boží hrob a niesli
baldachýn a 5. júla 1938 požehnal zástavu Dobrovoľného hasičského zboru. Veľkou novinkou bola
ním založená Slovenská rím. kat. jednota – čo bol spolok, ktorý poskytoval Podkoničanom pôžičky a
práve vďaka nemu mohli mnohí dokončiť svoje domy.
I vďaka jeho prispeniu sa vybudoval nový vodovod v Priechode i Podkoniciach, ktorý požehnal
28.10.1936, v tom roku bola pripojená k vodovodu i fara i škola. A bol to on, kto dňa 12.12.1937 spolu
s notárom začal vybavoval elektrifikáciu Podkoníc, čo sa o pár mesiacov stalo i skutočnosťou.
Nech mu Pán Boh odmení všetko, čo pre Podkonice urobil a pri svojich modlitbách si
nezabudnime spomenúť i na jeho dušu.
Miroslav Spišiak, farár
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FUTBAL
FUTBAL - V. LIGA
Futbalisti FK Podkonice naďalej kraľujú 5. lige vo futbale. Po miernom zaváhaní na domácom
trávniku s ŠK Selce (1:1), zaknihovali ďalšie víťazstvá nad MFK Krupina (4:0) a TJ Lovča (6:2).
V.zápase s Lovčou sa strelecky výrazne presadil najmä Ján Kostúrik, ktorý zaznamenal 4 góly.
Uplynulé kolo prinieslo našim futbalistom remízu 1:1 v derby zápase s TJ ŠK Sokol Jakub.
O tom, že aj duely nižších futbalových súťaží sú veľmi zaujímavé, svedči
projekt "Iná liga" na TV Hronka. Kamery tejto televízie prišli aj na okresné
derby medzi FK Podkonice a ŠK Hrochoť. Zápas priniesol veľa zaujímavých
momentov a čo je najdôležitejšie, aj víťazstvo domácich v pomere 4:1. Zostrih
z tohoto zápasu si môžete pozrieť po zoskenovaní QR kódu, ktorý sa
nachádza vedľa článku do mobilu alebo na stránke www.NasePodkonice.sk.
Vedenie FK Podkonice pozýva všetkých priaznivcov do hľadiska a ďakuje za vašu podporu.
TATRAN DO TOHO!
Zostávajúce zápasy 5. ligy:
Banská Štiavnica - Podkonice
Bacúch - Podkonice
Podkonice - Ladomerská Vieska
Bzovík - Podkonice

18.5.2019
1.6.2019
9.6.2019
16.6.2019

17:00
17:30
17:30
17:30

Tabuľka V. ligy po 21. kole:
1. Podkonice 51 bodov*, 2. Jakub 41 b., 3. B. Štiavnica 36 b., 4. Bacúch 35 b., 5. Lieskovec
32 b., 6. Sásová 32 b., 7. Selce 32 b., 8. Lovča 30 b.*, 9. L. Vieska 27 b., 10. Hrochoť 27 b.,
11..Krupina 27 b., 12. Dobrá Niva 20 b., 13. Bzovík 17 b., 14. Prenčov 6 b.
(* - o zápas viac)
Jaroslav Kostúr ml.

Hráči FK Podkonice sa tešia po strelení gólu do siete ŠK Hrochoť
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ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA
UZNESENIA Obecného zastupiteľstva obce Podkonice konaného 11. apríla 2019
Prítomní poslanci: 5 - Mgr. Juraj Barla, Ing. Ľuboš Hošala, Ing. Jaroslav Kostúr, Mgr. Jana Šípková,
Ing. Michal Vráb
Rokovania sa zúčastnilo 5 poslancov (uvedení sú vyššie). Pri každom uznesení hlasovali
poslanci jednotne v pomere 5:0:0 (ZA : PROTI : ZDRŽAL SA), ich hlasy preto nie sú rozpisované
jednotlivo pri konkrétnych prerokovaných bodoch.
Uznesenie č.88/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice (ďalej OZ Podkonice) schvaľuje program
Obecného zastupiteľstva obce Podkonice na deň 11.4.2019.

5:0:0

Uznesenie č. 89/2019
5:0:0
OZ Podkonice schvaľuje overovateľa zápisnice: Michal Vráb, návrhovú komisiu:
predseda: Jaroslav Kostúr, člen Juraj Barla a určuje za zapisovateľa zápisnice: Janu Valentovú
a za zapisovateľa uznesení Jaroslava Kostúra.
Uznesenie č. 90/2019
OZ Podkonice po prerokovaní poveruje poslanca Michala Vrába, aby do najbližsieho
zastupiteľstva pripravil nový návrh rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva.

5:0:0

Uznesenie č. 91/2019
5:0:0
OZ Podkonice po prerokovaní poveruje starostu Ivana Barlu, aby vyžiadal od firmy OdyseaProjekt s.r.o. objednávku alebo zmluvu na prepracovanie projektovej dokumentácie Revitalizácia
vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Podkonice (ihrisko za bytovkou).
Uznesenie č. 92/2019
5:0:0
OZ Podkonice po prerokovaní poveru starostu Ivana Barlu jednať s urbárom o dodatku k
zmluve, ktorý by špecifikoval podmienky výpočtu režijných nákladov a podiel zo zisku pre roky
2018 a 2019.
V Podkoniciach 11.4.2019
Všetky schválené uznesenia podpísal:
JUDr., Ing. Ivan Barla, starosta obce

INZERCIA
Kúpim pozemok alebo záhradu
na stavbu rodinného domu v obci Podkonice.
Kontakt: 0915 537 339
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HISTORICKÉ OKIENKO
Zalovte vo svojich škatuliach, ofúknite prach a podeľte sa s nami s týmito spomienkami.
Fotky posielajte na mail jankasipka@pobox.sk alebo spravodaj@podkonice.sk.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti
50 rokov
Dana Styková (č.d. 342)
Roman Barla (č.d. 390)
Eva Slobodníková (č.d. 116)

70 rokov
Jaroslav Ulbrík (č.d. 257)
Anna Slobodníková (č.d. 318)
75 rokov
Viera Krystoňová (č.d. 228)
Júlia Pobožná (č.d. 69)

60 rokov
55 rokov
Jozef Kostúr (č.d. 220)

Opustili nás
Ľubomír Očenáš (č. d. 269) - 58 rokov
Martin Turčan (č. d. 24) - 76 rokov
Máj 2019
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