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MILÍ SPOLUOBČANIA,
už sú to tri roky, čo ste ma podporili v komunálnych voľbách. Ďakujem za prejavenú dôveru,
vtedy i dnes, keď podporujete projekty, ktorými usilujeme o zlepšenie kvality nášho života v obci.
Máme za sebou napínavú kampaň a voľby do vyšších územných celkov. Je to už piatykrát,
kedy sme mali možnosť sa vyjadriť, ako bude náš kraj vyzerať. Musím pochváliť všetkých vás, ktorí
ste sa rozhodli využiť právo voliť. Bolo nás až 49,60 %. Chápem aj tých, pre ktorých nestálo za to ísť
voliť. Aj rozhodnutie nevoliť je voľbou a mali by sme k nemu mať slobodu. Tento rok som stretol
dokonca ľudí, ktorí žijú dlhodobo mimo Podkoníc (Bratislava, Brno, Švajčiarsko), aby vyjadrili svoj
názor. A to je dobre, že voľby v malom BBSK stoja za návrat z “veľkého sveta“ toľkým rodákom.
Rozhodli sme sa pre zmenu. Dúfam, že bude zmenou k lepšiemu, k rozvoju nášho kraja. Náš kraj je
dlhodobo podhodnotený a pod posledným županom ako keby odstrihnutý od ostatných. Dúfam, že
už nebudeme chvostom Slovenska. Spolu s novým županom sme si volili aj poslancov. Mám veľkú
radosť, že dostatok hlasov dostal aj náš rodák Martin Turčan, ktorý je zároveň viceprimátor Banskej
Bystrice. Hovorili sme spolu a som rád, že Podkonice budú mať zastúpenie.
Verím, že my starostovia budeme tlačiť na nové vedenie kraja, aby nás začalo viac rešpektovať.
Veď každý starosta je nárazníková zóna medzi občanom a štátom. My najdetailnejšie poznáme
problémy kraja. Vieme ich pomenovať, žijeme dolu medzi vami. Sme súčasťou komunít.
Osobne budem tlačiť na zlepšenie fungovania Banskobystrickej správy ciest, pretože chcem,
aby sa dotiahol nový koberec medzi Podkonicami a Slovenskou Ľupčou. Potrebujeme pravidelné
čistenie rigolov a rozšírené kosenie. Potrebujeme kvalitnú zimnú údržbu. Rovnako budem tlačiť na
zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti v našom kraji. Po osobných skúsenostiach po narodení
našej dcérky Liliany Márie som veľmi sklamaný, ako fungujú niektoré časti zdravotníctva. Dostupná
a kvalitná zdravotná starostlivosť je bohužiaľ stále niečo, o čom počúvame, ale nikde to nevidíme.
Rovnako potrebujeme posilniť spoluprácu a podporu v oblastiach cestovného ruchu a kultúrnych
podujatí.
Držím palce novému vedeniu nášho kraja a pevne verím, že bude počúvať naše potreby a
reálne ich vyhodnotí a pripraví stratégiu pre rozvoj a rast a bude sa jej držať aj pri konaní.
Príjemné novembrové čítanie.
Michal Vráb, starosta obce
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
ČO PRINIESOL OKTÓBER 2017
Realizácia náučného chodníka
V októbri po kontrole zo strany Banskobystrického samosprávneho kraja hrozilo, že prídeme o
dotáciu na vybudovanie náučného chodníka. Jednanie s vedením kraja znamenalo predĺženie
lehoty na dobudovanie chodníka. Som rád, že aj poslanci obecného zastupiteľstva podporili snahu
o rozvoj cestovného ruchu u nás a schválili spoluúčasť obce. Dotáciu vo výške 3500 eur a doplatok
zo strany obce vo výške 50 % t. j. 1750 eur. Po schválení náučného chodníka poslancami
obecného zastupiteľstva sa bude chodník konečne realizovať a dokončíme ho v novembri. Budúci
rok tak budeme môcť privítať návštevníkov našich krásnych Plieš s novým chodníkom i malým
prekvapením.
Kamerový systém schválený
Minuloročná schválená dotácia na kamerový systém vo výške 5000 eur z Ministerstva vnútra
SR so spoluúčasťou obce vo výške 1250 eur bola tiež schválená v októbri obecným
zastupiteľstvom. Vstupy do obce z každej svetovej strany teda budú monitorovať bezpečnostné
kamery, ktoré v prípade trestného činu budú nápomocné pri vyšetrovaní. Verím, že sa nám už
nestane, že nám niekto vykradne pálenicu alebo ukradne naftu z ratraku na Plešiach, či vyhodí 72
gúm na ceste do Priechoda.
Podali sme projekt na traktor, štiepkovač a vlečku
Po neschválení dotácie na pridelenie traktora, vlečky a štiepkovača v roku 2016 sme túto
žiadosť podali znovu. Snažíme sa dlhodobo o získanie techniky, ktorú obec potrebuje k svojmu
lepšiemu fungovaniu. Traktor by mal byť podľa mňa súčasťou každej obce automaticky. Avšak
projekt prechádza cez Enviromentálny fond, kde je veľmi náročné získať dotáciu (o čom sme sa
presvedčili už v rokoch 2015 a 2016). Držte nám do tretice palce.
Podali sme projekt na vybudovanie splaškovej a dažďovej kanalizácie „pod Bukovinou“
Súvisí s vybudovaním a posilnením rozvojového zámeru budovania rodinných domov na Nive.
Po októbrovom stretnutí v kultúrnom dome, kde sme predstavili možnosť ako vysporiadať
pozemky, pokračujeme v snažení o položenie “základného kameňa”. Je ním vybudovanie
kanalizácie po celej asfaltovej ceste vedenej „pod Bukovinou“ až s napojením pri pálenici. Projekt
sme museli rozdeliť do dvoch častí, keďže finančná náročnosť celého projektu je až skoro 350 tisíc
eur. Projekt bol podaný cez Enviromentálny fond.
Podali sme projekt na zlepšenie nakladania s odpadom v obci
V októbri sme pokračovali v nastolenom projektovom tempe a podali sme ďalší projekt na
„Obnovu zelenej dediny“ na Agentúre životného prostredia v Banskej Bystrici. Tento menší projekt
by nám priniesol v obci:
Aktivita č. 1: Obstaranie zberných nádob na triedený odpad
V rámci prvej aktivity projektu budú obstarané a dodané plastové kontejnery na zber plastov s
objemom 1100 l v množstve 4 kusy a 4 kusy smetných nádob na zber plastov s objemom 240 l.
Aktivita č. 2: Obstaranie a rozmiestnenie kompostérov
V rámci aktivity č. 2 budú obstarané kompostéry s objemom 900 l v množstve 10 ks, urýchľovač
kompostovania v množstve 10 ks, motorový drvič konárov 1 ks a prekopávač kompostu v
množstve 2 ks. Kompostéry budú rozmiestnené na verejné priestranstvá v obci nasledovne:
park na námestí 2 ks, futbalový štadión 2 ks, Katolícky kostol sv. Martina 1 ks, starý cintorín 2 ks,
nový cintorín 2 ks, Kašiarka 1 ks.
PODKONICKÝ Spravodaj
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Aktivita č. 3: Úprava lokalít zberu triedeného odpadu
V rámci tretej aktivity budú realizované stavebné práce, a to vytvorenie spevnenej plochy v
štyroch lokalitách zberu triedeného odpadu (lokalita Starý cintorín, Nový cintorín, Pri
Podkonickom potoku, Na námestí)) s rozmerom 2 x 6 m2, t.j. 12 m2
Všetky projekty (okrem projektu za bytovkou) sme napísali spolu s našim tímom na obecnom
úrade. Ušetrili sme tak nemalé finančné prostriedky obci, ktoré môžeme investovať do opravy ciest
a rekonštrukcie chodníka. Chcel by som poďakovať tímu obecného úradu za vynikajúce
nasadenie.
Michal Vráb
NOVÉ ODDYCHOVÉ MIESTO PRE MALÝCH I VEĽKÝCH
Pozemok za „bytovkou“ je obcou nevyužívaný a chceme ho premeniť na oddychovú zónu.
Zapojili sme sa do projektu na vybudovanie zelených plôch. Európska únia podporuje tento typ
projektu, ktorý patrí do výzvy Integrovaného regionálneho rozvoja. Mohli ho čerpať len obce v okolí
Banskej Bystrice, ktoré patria do mestskej zóny (hranicou sú Selce a Slovenská Ľupča). Ostatné
dediny v okrese mohli čerpať na takzvané vnútrobloky. V praxi teda sú to plochy, ktoré slúžia ako
vnútorné časti k bytovým častiam (bytovkám) vo vlastníctve obce.
Dlhodobo sa snažíme, aby sme v Podkoniciach vytvorili priestor pre stretávanie sa mladých
ľudí a rodičov s najmenšími detičkami. Taktiež bude slúžiť športovým aktivitám a rôznym
cvičeniam. V roku 2016 sme podali výzvu na vybudovanie takejto plochy v areáli školy. Avšak
príchodom novej vlády bola táto výzva komplet zamietnutá všetkým obciam.
Preto sme sa po dohode na obecnom zastupiteľstve rozhodli, že podporíme tento projekt, ktorý
svojou alokáciou finančných prostriedkov nebude vyčerpaný v okrese Banská Bystrica. Z
uvedeného dôvodu máme veľký predpoklad, že projekt bude úspešný.
Vytvorili by sme na pozemku tri kaskádovito usporiadané časti. Prvá horná časť bude venovaná
oddychu s lavičkami, altánkom na opekanie a zeleňou. Druhá časť bude športová pre cvičenie s
vlastnou váhou (krosfitové ihrisko). Tretia časť bude venovaná najmenším s umiestnením preliezok
a lavičiek. Všetky tri zóny budú mať bezbariérový vstup vedený popri bytovke. Súčasťou bude aj
zeleň lemujúca všetky tri zóny tak, aby nerušila nikoho zo susedov či obyvateľov bytovky.
Verím, že sa nám
po rokoch snaženia
podarí vytvoriť krásne
miesto na oddych pre
mami čky s deťmi ,
rodičov a športovoaktívnych ľudí našej
obce. Náš zámer si
môžete pozrieť na
priloženom obrázku.
Michal Vráb
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UZNESENIE ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA ZO DŇA 25.10.2017
Uznesenie č. 69 / 2017
OZ schvaľuje návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice.

pomer hlasov: 4:0:0

Za: Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Peter Polóny, Ľubomír Očenáš
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 70 / 2017
4:0:0
OZ schvaľuje vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie
nájomnej zmluvy na prenájom budovy vo vlastníctve obce Podkonice:
Prenájom budovy súp.č.169 (pohostinstvo a penzión) na parcele č. C 31/1 vo výmere 613 m
v k. ú. Podkonice podľa § 9 ods. 2 písm. a) a b) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojení s § 281 až 288 Obchodného
zákonníka za účelom zriadenia zariadenia pre seniorov podľa § 35 a zariadenia
opatrovateľskej služby podľa § 36 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení
neskorších predpisov.
Za: Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Peter Polóny, Ľubomír Očenáš
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 71 / 2017
4:0:0
OZ zriaďuje päťčlennú komisiu pre vyhodnotenie návrhov predložených do obchodnej verejnej
súťaže, ktorá postupuje v súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže. Zloženie komisie:
- Ing. Miroslav Budaj poslanec OZ, predseda komisie
- Ľubomír Očenáš poslanec OZ, člen komisie
- Anna Polónyová hlavný kontrolór obce, člen komisie
- Ing. Michal Vráb starosta obce, člen komisie
- Ing. Roman Barla obyvateľ obce, člen komisie
Za: Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Peter Polóny, Ľubomír Očenáš
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 72 / 2017
OZ žiada starostu obce po vyhlásení obchodnej verejnej súťaže postupovať v zmysle
schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže.

4:0:0

Za: Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Peter Polóny, Ľubomír Očenáš
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 73 / 2017
4:0:0
OZ schvaľuje prenesenie vybavenia kuchyne z budovy Krčma na Hrbe do kuchyne ZŠ a MŠ
a odkúpenie zvyšného vybavenia Marianovi Ľalíkovi po vzájomnej dohode.
Za: Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Peter Polóny, Ľubomír Očenáš
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
PODKONICKÝ Spravodaj
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Uznesenie č. 74 / 2017
OZ schvaľuje navýšenie miezd pre zamestnancov ZŠ a MŠ.

4:0:0

Za: Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Peter Polóny, Ľubomír Očenáš
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 75 / 2017
4:0:0
OZ schvaľuje čerpanie dotácie na kamerový systém v obci Podkonice vo výške 5000 eur z
Ministerstva vnútra SR s finančnou spoluúčasťou vo výške 1250 obce eur z rozpočtu obce.
Za: Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Peter Polóny, Ľubomír Očenáš
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 76 / 2017
4:0:0
OZ schvaľuje čerpanie dotácie na náučný chodník Podkonice - Podkonice Pleše vo výške
3500 eur z Banskobystrického samosprávneho kraja s finančnou spoluúčasťou obce Podkonice
vo výške 1750 eur z rozpočtu obce.
Za: Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Peter Polóny, Ľubomír Očenáš
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 77 / 2017
4:0:0
OZ schvaľuje predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Revitalizácia vnútrobloku s
prvkami zelenej infraštruktúry v obci Podkonice“, realizovaného v rámci výzvy IROP_PO04SC431-2017-16, ktorého ciele sú v súlade s platným programom rozvoja obce.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške 9 734,00 EUR.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených
výdavkov z rozpočtu obce.
Za: Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Peter Polóny, Ľubomír Očenáš
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

Uznesenia č. 69 - 77 / 2017 podpísal:
V Podkoniciach, dňa 25.10.2017

Ing. Michal Vráb
starosta obce
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VÝSLEDKY HLASOVANIA DO VOLIEB DO VUC 2017 V PODKONICIACH
Počet oprávnených voličov v obci
766
Počet voličov zúčasnených na voľbách 380
Účasť na voľbách
49,61 %
Výsledky volieb na predsedu BBSK:
Predseda - meno - strana - počet hlasov:
Ján Lunter NEKA
Marian Kotleba ĽS Naše Slovensko
Igor Kašper NEKA
Martin Juhaniak NEKA
Milan Urbáni STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
Stanislav Mičev NEKA
Martin Klus KDH, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS
Michal Kantor SZS
Pavel Greksa NEKA
Alena Pivovarčiová NP
Ivan Saktor NEKA

181
88
46
40
8
4
3
2
1
1
1

Výsledky volieb na poslancov zastupiteľstva BBSK:
Poslanec - meno - strana - počet hlasov:
Martin Turčan NEKA
Viera Krakovská NEKA
Igor Kašper NEKA
Ivan Kostúr KSS
Marian Kotleba ĽS Naše Slovensko
Ondrej Lunter NEKA
Miroslav Ostrihoň NEKA
Peter Gogola NEKA
Karol Konárik SNS
Marek Kotleba ĽS Naše Slovensko
Ľubomír Motyčka SMER-SD
Viera Dubačová NEKA
Ján Šulaj SMER-SD
Jaroslav Kuracina ĽS Naše Slovensko
Katarína Belicová NEKA
Erika Karová NEKA
Jakub Gajdošík SMER-SD
Vladimír Túry ŠANCA
Daniela Kemková ĽS Naše Slovensko
Jana Orlická NEKA
Ivan Šabo NEKA
Jiří Pěč NEKA
Miroslav Potančok ĽS Naše Slovensko
Ľubica Laššáková SMER-SD

126
96
94
88
64
62
58
52
51
48
47
46
45
43
41
41
37
37
36
33
32
31
31
30

Ostatní kandidáti na poslancov BBSK dosiahli v Podkoniciach menej ako 30 hlasov.
Kompletné výsledky volieb na poslancov BBSK nájdete na www.podkonice.sk
PODKONICKÝ Spravodaj
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ZMENA ODCHODU AUTOBUSOV DVOCH LINIEK
Na základe vašich požiadaviek sa nám na SAD Zvolen podarilo
vybaviť zmenu odchodu autobusov dvoch liniek.
Spoj 67 t.j. z Banskej Bystrice do Podkoníc, ktorý premáva v pracovné dni bude posunutý z
8:30 na 9:00.
Spoj 64 t.j. z Podkoníc do Banskej Bystrice, ktorý premáva v soboty, nedele a sviatky bude
posunutý z 5:15 na 5:05.
Zmeny sú platné od 10.12.2017.
Michal Vráb

FARSKÉ OKIENKO
Milí podkoničania!
Od Veľkej noci ste mohli sledovať rekonštrukciu veže nášho kostola. Pretože okrem osadenia
parapetných plechov v oknách zvonice sme na tento rok dokončili plánované práce, chcel by som
vám priblížiť, čo sa nám podarilo urobiť. V prvej etape sme osekali zvetranú omietku, všetko
napenetrovali hĺbkovou penetráciou a spevnili lepidlom a sieťkou. Následne tam bola nanesená
odolná silikónová omietka. Steny, ktoré boli najviac ohrozované rozstrekovanou vodou a snehom
zo strechy veže boli oplechované medeným plechom, čím sme do budúcnosti zamedzili
poškodzovaniu stien veže a fasádneho múra poveternostnými vplyvmi.
Druhou etapou bola výmena drevených
žalúzií v oknách zvonice, ktoré boli na
viacerých miestach zhnité. Preto sme všetky
štyri žalúzie dali vyrobiť nové z dubového
dreva. Po ich osadení boli opravené omietky a
odstránené zhnité vnútorné parapetné dosky,
ktoré sme nahradili betónovým poterom.
Pokiaľ ešte počasie dovolí, chceli by sme ešte
nainštalovať do týchto okien aj parapetné
plechy, aby dažďová voda nestekala po fasáde
ako je tomu doteraz, ale aby bezpečne
odkvapkávala preč.
Preto by som chcel i touto cestou
poďakovať všetkým ochotným ľuďom, ktorí sa
obetavo zapájali do spomínaných prác i vám
všetkým, ktorí ste finančne prispievali na
uskutočnenie tohto diela. Verím, že budúci rok
opravíme i samotnú fasádu veže a znova na
našom kostole čosi zveľadíme.
Ešte raz veľká vďaka za všetko!
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
OKTÓBER V NAŠEJ ŠKOLE
Len nedávno sme zahájili v našej Základnej škole s materskou školou Podkonice nový školský
rok 2017/2018 a ani sme sa nenazdali a už nám z neho ubehli 2 mesiace. Popri hlavnej
pedagogickej činnosti školy začali fungovať aj školské krúžky a rôzne školské aktivity.
Krúžky v škole
MŠ - Hudobno - pohybový (Muzikoland) pod vedením Mgr. L. Petríkovej a Bc. T. Šagátovej
- Výtvarný krúžok (Šikovné ručičky) pod vedením Bc. I. Nemkyovej
ZŠ - Malí divadelníci pod vedením Mgr. L. Petríkovej a Bc. T. Šagátovej
- Rastlinkovo pod vedením E. Zátrochovej
Do 1. ročníka ZŠ s MŠ Podkonice nastúpilo v školskom roku 2017/2018 šesť prváčikov:
Samko Domin, Vaneska Svobodová, Dominik Lupták, Sofinka Slobodníková, Alžbetka Ulbriková a
Andrejko Patráš.
Všetci boli zároveň slávnostne prijatí do cechu školáckeho. Ich šikovné mamičky pre nich
pripravili občerstvenie.
Dňa 11.10. žiaci ZŠ navštívili Tihanyiovský kaštieľ v Banskej Bystrici za účelom získania
nových poznatkov o prírode a zvieratách. Z prírodnín si strihaním a nalepovaním vytvorili pekné
výtvarné práce. Cesta do Banskej Bystrice bola pre deti pútavá a páčila sa im, nakoľko ju
uskutočnili vlakom.
Dňa 13.10. sa v priestoroch našej základnej a materskej školy uskutočnila súťaž pod názvom
„Jeseň“. Do súťaže sa zapojili deti so svojimi rodičmi a vytvorili krásne jesenné aranžmány,
obrázky a rôzne postavičky. Akcia mala vysokú úroveň a porota pod vedením vedúceho kuchyne
Daniela Hrčku mala ťažkú úlohu. Nakoniec rozhodla takto:
Deti MŠ:
Ocenení boli Miško Donoval a Terezka Kostúrová.
Deti ZŠ:
Ocenení boli Paulínka a Katka Zátrochové, Filipko Stacho, Jakubko Hruška, Filipko Kostúr,
Janko Stacho, Laurika Čunderlíková a Laurika Hlinková.
Okrem ocenených sa odmena ušla všetkým, ktorí sa súťaže zúčastnili. Súťaž ukázala, že
máme šikovné deti a rodičov.

Súťaž „Jeseň“
PODKONICKÝ Spravodaj
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Dňa 27.10. sa uskutočnila tekvicová slávnosť, ktorá bola tento rok poňatá trochu inak, ako po
iné roky. Do kultúrneho domu zavítalo „Divadlo bez opony“, ktoré nám zahralo veselé
predstavenie, ako to vyplýva už zo samotného názvu „O Červenej čiapočke – ako vlka rozboleli
zuby“. Nielen deti, ale aj zúčastnení rodičia a starí rodičia sa na ňom dobre zabavili a odmenili
hercov veľkým potleskom. Po skončení divadla samotní herci dostali za úlohu vybrať najtvorivejšie
práce z tekvíc a odmeniť víťazov. Príjemné chvíle tohto večera pokračovali potom ochutnávkou
sladkých a slaných dobrôt, pripravených z tekvíc šikovnými rukami mamičiek a pani učiteliek.
Za svoje práce boli ocenení Peťko
Polóny, Miško Donoval, Alžbetka
Ulbriková, Filipko Kostúr, Adamko
Petrík, Hanka a Riško Fodorovci.
Pri hodnotení tohto večera treba
spomenúť aj jeho ekonomickú
stránku. Na vstupnom sa vybralo 229
eur, z čoho vyplatená odmena
divadelníkom za ich kvalitne odvedenú prácu predstavovala 210 eur, a zvyšok 19 eur putoval do
školskej pokladnice a bude použitý na nákup školských potrieb.
Dňa 19.10. sa deti MŠ zúčastnili výchovného koncertu v ZUŠ v Slovenskej Ľupči na tému
„Október, úcta k starším“. Účinkujúci hudobníci deti oboznámili s hudobnými nástrojmi, takže
okrem toho, že sa deti niečo nové aj naučili, sa do sýtosti aj pobavili, lebo hudobníci zaujali aj
vtipnosťou predstavenia.
Na záver zhodnotenia našej činnosti v mesiaci október by som sa chcela aj touto cestou
poďakovať tým rodičom, ktorí sa zúčastnili na školskej brigáde.
V mesiaci december organizujeme Vianočné trhy a už teraz vás prosíme, aby ste nás podporili
jednak pri výrobe exponátov, ako aj pri ich kúpe. Výťažok bude použitý na zveľadenie interiérov a
exteriérov našej školy. Všetkým, ktorí sa do tejto akcie aktívne zapoja, patrí už teraz naša vďaka.
Okrem nej ich môže hriať pri srdci aj dobrý pocit a vedomie, že podporili dobrú myšlienku.
Alena Turčanová, učiteľka ZŠ s MŠ Podkonice

Školský výlet
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VAŠE PRÍSPEVKY

ŽIVIÓ, JUBILANTI!
Milí spoluobčania,
my, skôr narodení si pamätáme, že život na dedine bol voľakedy iný ako je dnes. Keď sa niekde
niečo šuchlo, hneď o tom hovorila celá dedina. Deti museli pomáhať pri poľnohospodárskych
prácach, museli si nájsť čas aj na učenie, ale zato dosť času mali na to, aby mali zlozenú celú
dedinu, vedeli v ktorej záhrade sú najlepšie hrušky. Žilo sa družnejšie. Dnes ani poriadne nevieme,
čo je nové u susedov. Ešteže máme náš spravodaj, a tak vám môžem podať správu o úžasnej akcii,
ktorú si pripravili podkonickí spolužiaci - tohtoroční jubilujúci sedemdesiatnici. Stretli sa v jedno
októbrové sobotné popoludnie v pohostinstve Na Hrbe v Podkoniciach. Z ich správania bolo cítiť,
že majú aj po rokoch k sebe veľmi blízko, že sú ako jedna rodina. To puto, ktoré ich navždy spojilo,
bolo práve to ich nádherné spoločné detstvo prežité v Podkoniciach a ich spoločné kroky do prvej
triedy podkonickej základnej školy. Ich spomienky boli umocnené už vyblednutými fotografiami a
scénkou, v ktorej žiačky Martuška a Anička ukázali svoje autentické školské potreby, svoj drevený
peračník, šlabikár, písanky a dokonca aj výkresy z hodín výtvarnej výchovy z 3. a 4. ročníka. No
napriek tomu, že na týchto skvostoch sa už podpísal zub času, naši jubilanti boli všetci mladí
duchom, nehovorili o chorobách, ale zábava gradovala a spolužiaci so svojimi spolužiačkami
tancovali, spievali a spomínali na svoje zlaté časy dlho do noci.
Živió, milí jubilanti!
Apropo: milí rodičia, neokrádate svoje deti o takéto celoživotné priateľstvá, keď prvé kroky
vašich detí nasmerujete do cudzích škôl?
Anna Pasiarová

Jubilujúci sedemdesiatnici

Práce žiačky 4. ročníka - Marty Gregorovej (1957)
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ŠPORT
ZLATÝ OKTÓBER NAŠICH MUŽOV
V októbri naše mužstvo odohralo 6 zápasov, nazbierali sme 18 bodov, skóre 40:7 a sme na
prvom mieste v tabuľke.
Októbrové výsledky FK Tatran Podkonice - OBFZ BB, MUŽI, I. Trieda:
FK Podkonice - OFK Slovan Valaská
4:1 (1:0)
TJ Tatran Čierny Balog - FK Podkonice 0:10 (0:7)
FK Podkonice - TJ Mladosť Pohorelá 12:0 (5:0)
FK Šalková B - FK Podkonice
1:4 (0:2)
TJ Strelníky - FK Podkonice
3:7 (3:3)
FK Podkonice - TJ Osrblie
3:2 (2:1)
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

KLUB
FK Podkonice
FK Sokol Braväcovo
TJ Partizán Osrblie
OFK Slovenská Ľupča
FK Brezno
TJ ŠK Hronec
TJ Tatran Čierny Balog
FK - 34 Brusno - Ondrej
TJ - Družstevník Strelníky
ŠK Obecný podnik lesov Poniky
FK SOKOL Nemecká
OFK Slovan Valaská
FK Šalková B
TJ Mladosť Pohorelá

Z
13
13
13
12
13
13
13
13
12
12
13
13
13
12

V
11
9
8
7
7
6
5
6
4
3
3
2
2
1

R
1
1
1
3
2
3
4
1
1
3
3
4
2
1

P
1
3
4
2
4
4
4
6
7
6
7
7
9
10

SKÓRE
64:17
43:22
33:21
27:19
27:17
21:22
32:26
21:29
28:38
21:24
21:27
13:23
33:51
11:59

B.
34
28
25
24
23
21
19
19
13
12
12
10
8
4

Vo futbalovej prípravke U11 sa nám
podarilo odohrať turnaje v Slovenskej Ľupči,
Selciach, Podkoniciach a Priechode. Našich
13 chalanov sa statočne popasovalo so
súpermi. Aj sme vyhrali, aj sme prehrali. Ale to
nie je podstatné. Dôležité je, že sa vytvorila
dobrá partia a chalani ukázali zlepšenie a
radosť z hry.
Po skončení sezóny pokračujeme v
tréningoch ďalej. Trénujeme v telocvični.
Deti, ktoré máte 6 rokov a viac, pridajte sa k
nám!
POĎAKOVANIE
Futbalový klub Podkonice, hráči a tréneri prípravky U 11 sa chcú poďakovať Braňovi a Petrovi
Slobodníkovcom za zakúpenie športového oblečenia zn. Givova pre 15 detí a 2 trénerov.
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SPOLOCENSKÁ KRONIKA
UZAVRELI
MANŽELSTVO

Michal Patráš a Rebeka Vernerová, Podkonice 7.10.2017
Ivan Valent a Margita Očenášová, Banská Bystrica 27.10.2017

GRATULUJEME K VÝROČIU

50 rokov

60 rokov

75 rokov

Branislav Patráš (č.d. 102)

Ján Flaška (č.d. 178)

Jolana Krajčiová (č.d. 123)
Anna Kostúrová (č.d. 303)

55 rokov

70 rokov

Ivan Kostúr (č.d. 351)
Anna Kostúrová (č.d. 220)
Milan Budaj (č.d. 347)

Martin Beňa (č.d. 107)

80 rokov
Ružena Bobáková (č.d. 35)
85 rokov
Mária Vrábová (č.d. 227)
Emília Slobodníková (č.d. 77)

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
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