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Vážení spoluobčania,
K začínajúcim prázdninám...
...po veľmi horúcom júni nastalo posledné zvonenie v
školskom roku 2018/2019 a všetci žiaci a študenti sa
zaslúžene dočkali dlho očakávaných prázdnin. Každý
dostal vysvedčenie za svoju prácu, odmena bude asi
spravodlivá, teda ako sa kto snažil také známky dostal. Nič
to, keď sa všetko nepodarilo ako možno aj rodičia túžili, je
veľa času napraviť si známky inokedy. Zo skúseností a
prežitého vieme, že podstatnejšie ako známky sú vedomosti a schopnosti ako aj využitie
ponúknutých šancí. Takže školáci oddychujte, ale nezabudnite si niekedy niečo aj z múdrych
kníh prečítať aj cez prázdniny. A aj my starší, ktorí už nemusia drať lavice v škole, by sme mohli
a mali trochu cez leto zrelaxovať, hlavne keď teploty preskakujú tridsiatky. Dobrou príležitosťou
na relax bude sobota 27.7. kedy na ihrisku na Brodku budeme oslavovať 60. výročie futbalu v
Podkoniciach futbalovým zápasom Východ - Západ, po ktorom prebehne zápas prvého kola
Slovenského pohára s FK Dynamo Diviaky a deň skončíme Anabálom. Na celý program ste
všetci pozvaní.
Panta rhei (všetko plynie)...
...v závere krátke zamyslenie o živote, v ktorom neustále stretávame nových ľudí, no často
prídu aj chvíle, že ľudí, ktorých už poznáme aj strácame, musíme sa s nimi lúčiť, pretože
odchádzajú z nášho okruhu, z nášho prostredia. Na prelome mesiacov jún a júl došlo k výmene
pozícií na farskom úrade. Pán farár Miroslav bol preložený na sídlisko Fončorda do Banskej
Bystrice. Chceme mu preto vysloviť úprimné Pán Boh zaplať najmä za všetky sviatosti, ktoré
nám vyslúžil a za veľmi zrozumiteľné kázne a hlásanie Božieho slova. V novom pôsobisku mu
želáme veľa milostí a darov Ducha Svätého, Božie požehnanie, ochranu Matky Božej a živú,
aktívnu farnosť. Aby naďalej bojoval dobrý boj, zachoval si pravú vieru, zachoval a obhajoval
pravdu. Samozrejme vítame medzi nami nového pána farára Michala, zverujeme ho pod
ochranu patróna našej farnosti sv. Martina a vyprosujeme mu hojnosť darov Ducha Svätého.
Prajeme mu, aby sa medzi nami cítili príjemne, Pán Boh nech mu žehná.
Bohužiaľ v živote prídu aj chvíle, keď sa musíme naposledy rozlúčiť s našimi blízkymi,
našimi kamarátmi (veríme ale, že nie natrvalo). O to bolestnejšie je to vtedy, keď je to odchod
nečakaný, keď strácame zo dňa na deň blízkeho človeka. V úvode júna som stratil kamaráta
Petra, s ktorým som vyrastal od detstva, chodil som s ním do škôlky, školy nie, hrali sme sa
spolu na "pľaci" pred Krochmelov, bili sme sa spolu, hrali futbal, behali na lyžiach, neskôr
chodili na túry - posledne na Kôprovský štít, na folklór, varili spolu poctivé halušky, zašli na
vínko a pri ňom spomínali na už prežité časy. Bohužiaľ už budeme môcť len spomínať, aj na
Teba, ALE bez Teba. Miky, Peter ďakujem za spoločné chvíle (aj za ostatných kamarátov 64 a
63), odpočívaj v pokoji.
Napriek smutnému záveru želám všetkým pekné leto.

Ivan Barla, starosta obce
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NEPREDAJNÉ

STAROSTA INFORMUJE
DOPRAVNÁ SITUÁCIA V OBCI
Ako starosta musím zareagovať na dopravnú situáciu, ktorá vznikla v obci z dôvodu značne
zvýšenej premávky v ranných a poobedných hodinách v súvislosti s opravou mosta pri Biotike.
Na túto situáciu nebola obec Podkonice ani susedná obce vopred upozornené ani
informované, ba neboli prijaté ani žiadne dopravné obmedzenia zo strany tak investora ako aj
zo strany štátnych resp. župných orgánov a organizácií. Preto obec Podkonice neodkladne po
vzniku situácie, požiadala Okresný dopravný inšpektorát v Banskej Bystrici o zníženie rýchlosti
jazdy v obci v časti, ktorou prechádzajú obchádzajúce autá, o zníženie rýchlosti na úroveň 30
km/h, z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti tak chodcov ako aj domácich vodičov. Dňa 3. 7.
2019 prišla odpoveď z ODI v BB, ktorá nás vôbec nepotešila, pretože žiadosti nebolo
vyhovené, citujem z odpovede ODI: "Na základe aj dnešného merania intenzity prieskumom
vozidiel prechádzajúcich cez obec Podkonice, ODI z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky nesúhlasí s obmedzením rýchlosti jazdy v danej lokalite." Preto žiadam občanov,
aby stále dbali na zvýšenú ostražitosť a opatrnosť najmä v časti, ktorou prechádzajú
obchádzajúce autá, a hlavne v lokalite "Na moste" kde je potrebné dať prednosť autám idúcim
dolu dedinou pri odbočovaní doľava, ako aj na celom úseku cesty do Priechoda kde najmä
cudzí vodiči jazdia veľmi rýchlo.
V súvislosti so značným využívaním cesty do
Priechoda za posledné dva týždne prichádzajú nové
požiadavky na rekonštrukciu tejto komunikácie. Obec za
posledné obdobie neinvestovala skoro žiadne
prostriedky do údržby tejto komunikácie, pretože na
rovinu povedané nemá na to financie, a keďže
komunikácie nie je ani majetkom obce, nie je to ani
investičnou prioritou. Možno sme naivne dúfali, že sa
zvezieme popri oprave mosta, bohužiaľ peniaze na to sa
nenašli, ba nebola ani snaha ich hľadať a ani riešiť
problémy motoristov. Z toho dôvodu predkladám na
najbližšie Obecné zastupiteľstvo návrh na vykonanie nutných opráv, na ktoré verím nájdeme
niekoľko tisíc EUR. Len pre informáciu, naša časť cesty je dlhá 1,55 km, Priechodská časť 0,35
km, ich to vyšlo na cca 50.000,- EUR, porátajme teda spolu ...., koľko by to stálo :), nereálne z
vlastných zdrojov.
Ivan Barla, starosta obce

OBEC INFORMUJE
VOĽNÝ POHYB PSOV
Opakovane žiadame majiteľov psov, aby si zabezpečili svojho psa proti
úteku, pretože stále pretrváva nevyhovujúci stav tejto problematiky. V obci
stretávame aj voľne pohybujúce sa plemená väčšieho vzrastu, ktoré môžu
ohroziť najmä deti. Tak isto žiadame, aby mal každý pes na svojom obojku
štítok s číslom, ktorý majiteľ obdržal pri prihlásení na obecnom úrade.
V..prípade odcudzenia, zničenia alebo straty vydá obecný úrad držiteľovi psa
novú evidenčnú známku za poplatok 3,50€.
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OBEC INFORMUJE
BIOODPAD
Prosíme a žiadame občanov, aby rešpektovali systém triedenia pre BIO
odpad. Medzi BIO odpad zaraďujeme: pokosenú trávu, odpad zo záhrady a
zvyšky z kuchyne okrem olejov a odpadu živočíšneho pôvodu. Rozhodne do
BIO odpadu nepatria: čierne plastové vrecia plné iného odpadu a celé skrine
alebo veľké drevené konštrukcie. Opakovane žiadame občanov, aby zobrali
na vedomie, že takýmto nedisciplinovaným správaním trpí celá obec.
Ďakujeme za pochopenie.
PARKOVANIE
Žiadame spoluobčanov, majiteľov motorových vozidiel, aby v čase vývozu
komunálneho odpadu a separovaného zberu parkovali svojimi vozidlami tak,
aby bol umožnený zber a vývoz. V úsekoch, kde budú motorové vozidlá brániť
prejazdu zbernému vozidlu nebude vykonaný vývoz komunálneho dpadu a
separovaného zberu. Občania, ktorí to nebudú rešpektovať budú vyrozumení,
aby do budúcnosti ich auto opakovane neprekážalo. Za pochopenie
ďakujeme.
RIADITEĽ ŠKOLY
V závere júna bolo ukončené výberové konanie na post riaditeľa školy.
Rada školy vybrala a starostom obce bola menovaná na obdobie 5 rokov za
riaditeľku školy Mgr. Lucia Petríková. Želáme jej veľa elánu a trpezlivosti do
tak dôležitej práce akou je vzdelávanie našich detí, je to naša budúcnosť.

KONTAKTY NA POSLANCOV
V prípade, že sa chcete ozvať poslancom obecného zastupiteľsva, ktorých ste si si zvolili v
posledných komunálnych voľbách, prinášame vám ich emailové adresy.
Mgr. Juraj BARLA (KDH) - zástupca starostu

barla.ozpodkonice@gmail.com

Patrik HLINKA (KDH)

hlinka.ozpodkonice@gmail.com

Ing. Ľuboš HOŠALA (OKS)

hosala.ozpodkonice@gmail.com

Mgr. Tomáš KMEŤ (SMER-SD)

kmet.ozpodkonice@gmail.com

Ing. Jaroslav KOSTÚR (KDH)

kostur.ozpodkonice@gmail.com

Mgr. Jana ŠÍPKOVÁ (nezávislý kandidát)

sipkova.ozpodkonice@gmail.com

Ing. Michal VRÁB (nezávislý kandidát)

vrab.ozpodkonice@gmail.com
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ŠKOLA
JÚN V ŠKOLE
Mesiac jún býva pre školákov predzvesťou blížiacich sa prázdnin, ale aj mesiacom rôznych
aktivít, povinností. Príjemné teplé počasie nás na chvíľu prinútilo odtrhnúť sa zo školských lavíc
a škôlkárskeho prostredia, tiež od povinností, hier a bežného stereotypu. Naplánovali sme si
výlet do Banskej Štiavnice, nášho slovenského mesta plného energie a krásneho prostredia.
Na výlet sme sa vybrali školácka a škôlkárska partia a poviem vám, bolo nám perfektne.
Program, ktorý sme mali naplánovaný sa nám do bodky podarilo zrealizovať a tak sme sa
okrem potuliek Banskou Štiavnicou mohli pozrieť aj do kláštora Svätý Anton, ktorý je zaujímavý
aj svojim premysleným vonkajším vzhľadom, ale aj vnútorným vybavením, nábytkom, obrazmi,
a zvieracou expozíciou. Ďalším bodom programu bola návšteva Základnej školy v
Štiavnických Baniach, kde o ďalšie zaujímavosti výletného dňa nebola núdza. Zavítali sme aj
do Terra Permonie, tvorivej dielne, ktorá naše decká zaujala natoľko, že si povyrábali krásne
výrobky na rôznych zaujímavých strojoch. Večer sme sa naplnený zážitkami vracali domov. Na
ďalší deň sme so školákmi zorganizovali turistiku na Pleše, kde sme strávili zaujímavý deň plný
aktivít a pohybu v prírode, počasie prialo a tak sme mohli zotrvať až do neskorého večera aj s
rodičmi, ktorí sa ku nám po práci pridali. Ďakujeme za všetky dobroty, ktoré ste poprinášali a
ďakujeme aj za vašu spoločnosť, rozhovory, názory.

Športovci v Priechode

Výlet - Banská Štiavnica

V piatok 21.6. sa naši vybraný športovci pustili do súťaženia. Spolu s pani učiteľkou Lindou
a ochotnými rodičmi, ktorým ďakujem za odvoz, sa vybrali do susednej obce podať športové
výkony. Ďakujeme ZŠ s MŠ Priechod, že sme sa mohli zúčastniť akcie, ktorú organizovali.
Podľa slov našich malých športovcov bolo na súťaži super, radosť zo športu umocnili aj
vyhrané diplomy a medaily.
Záver roka sme si tentokrát ponechali pre akciu, ktorá už za posledné roky má svoju
tradíciu, a to Divadelný večer. Každoročne sa ho zúčastňujú škôlkari aj školáci, ktorí sa so
svojimi divadielkami ukazujú na rôznych divadelných súťažiach. Škôlkari sa predstavili s
divadlom Zajko fúzik hrdina, prváci si nacvičili a zahrali divadlo Dve vrany, druháci a tretiaci sa
predstavili s divadlom Drevená krava a štvrtáci sa ukázali s divadlom Dievčatko so zápalkami.
Tento rok ako už viete, sme vďaka rodičom, ktorí zmobilizovali všetkých hlasujúcich vyhrali
projekt O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha. Decká sa tak mohli venovať celý rok športu a
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ŠKOLA
kráčať v šľapajach Mateja Tótha podľa jeho metodiky, ktorú si naštudovali a majú v malíčku
naše pani učiteľky Linda a Tánička.
Opäť je ďalší rok za nami, plný zaujímavých momentov, učenia, hier, zábavy, nácvikov a
hlavne plný detského džavotu, ktorý ku škole neodmysliteľne patrí. Krásne prázdniny všetkým
školákom, ale aj kolegom, čaká Vás zaslúžený oddych. Želám Vám, aby ste načerpali sily na
ďalšie kreatívne obdobie plné nápadov, ktoré donesie nový školský rok. Dovidenia v septembri.
Mgr. Lucia Petríková

Som rád, že začína leto a samozrejme letné prázdniny . Teším sa, že cez leto pôjdeme na
Margitu Ilonu v Leviciach s babkou . Máme šteniatka takže sa musíme starať o nich. Keď
budem u starkej tak budeme chodiť často na zmrzlinu, lebo v Lučenci kde moja starká býva je
strašne teplo (občas 35°C). Budeme chodiť so starkou na kúpaliská. S rodičmi a s mojimi
súrodencami pôjdeme do Tatier, budeme tam v hoteli na dva dni . Budem sa s kamarátmi hrať ,
bicyklovať a rozprávať.
Samuel Krupa (žiak 3. roč. ZŠ s MŠ Podkonice)
Ja , by som sa chcela ísť s maminou okúpať do Bešeňovej. Tato mi sľúbil, že pôjdem na
koncert. Potom pôjdeme na zmrzlinu. Teším sa na korčule a teším sa do mesta.
Alžbetka Ulbriková (žiačka 2. roč. ZŠ s MŠ Podkonice)
Ja, keďže je tak teplo, chcela by som sa ísť kúpať . Aj chodiť na rôzne výlety. Taktiež ísť na
dovolenku a navštíviť sesternicu a bratranca, ktorí bývajú na východe Slovenska. Vo
voľnom čase keď budem doma, budem chodiť s kamarátkami na bicykel .
Katka Zátrochová (žiačka 4. roč. ZŠ s MŠ Podkonice)
Teším sa na prázdniny, lebo sa pôjdem s kamarátmi bicyklovať do dediny. Samozrejme, aby
som si prázdniny poriadne užil, nemôže chýbať hudba. Pravdepodobne pôjdem do Seliec
za kamarátom a budem tam asi aj spať. A keďže je asi okolo 30°C dohodneme sa, aby sme
sa išli ku mne kúpať. A aby som sa nenudil budem si kresliť a hrať sa na mobile. Dokonca
budeme dorábať moju izbu.
Miloš Turčan (žiak 3. roč. ZŠ s MŠ Podkonice)
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FARSKÉ OKIENKO
NAŠI PODKONIČANIA!
Toto oslovenie používam zámerne. Nielen preto, že sa
prihováram čitateľom novín s názvom Podkonický spravodaj, ale aj
preto, že každý, koho život spojí s touto nádhernou nízkotatranskou
dedinou cíti istú príslušnosť aj k jej obyvateľom. Platí to aj o nás
kňazoch. Začiatkom júla sa pravidelne uskutočňujú v
Banskobystrickej diecéze posuny na kňazských miestach, ktoré
tentokrát zasiahli aj Podkonice. Z Podkoníc odchádza pán farár
Miroslav Spišiak, ktorý si vás určite uchováva nielen v spomienkach,
ale i vo svojom srdci a stále zostanete tak trochu aj „jeho“ veriacimi.
Na druhú stranu sem prichádzam od 1. júla aj ja - Michal Válka, a
priznám sa, že už od príchodu listu od otca biskupa myslím na vás
ako na „svojich“. Keď sa teda spojí to Mirkovo „jeho“ s tým mojím
„moji“ vznikne z toho „naši Podkoničania“.
My kňazi sa ako-tak poznáme, ale patrí sa zoznámiť aj so svojimi novými farníkmi.
Prostredníctvom týchto novín môžem poskytnúť aspoň zopár základných informácií o sebe.
Narodil som sa 6. augusta 1983 v Banskej Bystrici. Vyrastal som na sídlisku Fončorda, do
ktorého smerujú aj kroky pána farára Spišiaka. Tam som chodil do základnej školy.
Zaujímavosťou je však skutočnosť, že na strednú školu som chodil do Slovenskej Ľupči Príboj, takže tento región je mi blízky z mojich stredoškolských čias. Po strednej škole som v
Banskej Bystrici vyštudoval za učiteľa v kombinácií predmetov slovenský jazyk - náuka o
spoločnosti, a až potom som začal študovať v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v
Banskej Bystrici - Badíne. Po vysviacke sa mojim prvým pôsobiskom stala Krupina, kde som po
boku vynikajúceho kňaza, otca Mariána Bublinca, pôsobil ako kaplán od roku 2016 až doteraz.
Toto boli len stručné údaje z môjho života, ktoré sa vtesnali do jedného novinového článku.
Pevne verím, že spolu s vami budeme písať celkom novú, krásnu a pestrú kapitolu nášho
spoločného života v Podkoniciach. Ja sa na vás veľmi teším a modlím sa za vás. Samozrejme,
že o modlitby prosím aj ja, aby som zvládol všetko to, čo pre nás dobrý Pán Boh pripravil.
Váš Michal

Pán farár Michal po sv. omši na Kališti

Júl & August 2019

6

VAŠE PRÍSPEVKY
POĎAKOVANIE PÁNOVI FARÁROVI
Dobrý kňaz vo farnosti je požehnaním od Boha a my, farníci v Podkoniciach, sme toto
požehnanie dostali v našom pánovi farárovi Miroslavovi. Za svoje krátke, len takmer štvorročné
pôsobenie, stihol v našej farnosti urobiť toho veľa. Pod jeho správou bol vymaľovaný interiér
kostola, opravená veža, namaľovaná strecha kostola a boli vykonané mnohé ďalšie menšie
opravy. Na fare boli vymenené radiátory, dlažba na chodbe, niektoré okná, elektroinštalácia,
prebieha rekonštrukcia sociálnych zariadení atď. a v neposlednom rade treba spomenúť
začatú rekonštrukciu kresťanského domu. Mnohé práce často vykonával i sám alebo s
pomocou svojho otca. Okrem organizovania rôznych prác sa pán farár dôsledne venoval
správe majetku, čo môžem ako členka farskej ekonomickej a pastoračnej rady potvrdiť. Podľa
cirkevného práva sa má správca farnosti starať o zveľadenie cirkevného majetku, ktorý je
vlastníctvom farnosti a ovocie tohto zveľadenia vždy ostáva pre farníkov. Túto svoju úlohu si
plnil zodpovedne, záležalo mu na tom, aby sa efektívne prenajímal aj využíval farský majetok v prospech nás všetkých.
V pastoračnej oblasti - zaviedol farský deň pri spoločnom agapé, veľkopiatkovú krížovú
cestu ulicami Podkoníc, organizoval rôzne aktivity detí s rodičmi či výlety a púte. Ešte máme v
živej pamäti májové sv. misie a začal organizovať aj oslavu 200. výročia nášho kostola na
sviatok sv. Martina. Budú nám chýbať i jeho kázne, jeho objektívny otcovský a ľudský prístup ku
každému, jeho snaha o spájanie farníkov, o podchytenie záujmu detí, no zvlášť jeho kňazské
povzbudzovanie ku čistote našich duší, k vzájomnému odpúšťaniu a k obráteniu našich sŕdc k
Bohu. Najlepšou satisfakciou pre kňaza je ovocie jeho pastorácie prejavujúce sa na živote
veriacich a preto, zveľaďujme dary a požehnanie, ktoré nám Boh dáva cez dobrých kňazov.
V mene svojom i v mene farskej rady ďakujem za všetko pánovi farárovi dp. Mirkovi
Spišiakovi a vyslovujem úprimné Pán boh zaplať!
Vladimíra Turčanová

Pán farár Miroslav - 1. sväté prijímanie 2019
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NAŠI RODÁCI
SPOMÍNAME - ING. EMIL FLAŠKA
Nedávno nás opustil náš rodák Emil Flaška, synovec Pavla
Tonkoviča, verný čitateľ nášho Podkonického spravodaja. Bol to
človek, ktorý sa zaujímal o dianie v rodnej obci, aj keď väčšinu
rokov prežil v Bratislave. Napriek zdravotným komplikáciám, ktoré
ho v posledných rokoch trápili si vždy našiel čas a zastavil sa v
Podkoniciach, či už na Tonkovičových slávnostiach alebo na
návšteve rodiny. Podkonice mal tak rád, že ani fakt, že už mu
neslúžili nohy ho nezastavil pred návštevou rodnej obce. Keď si
našiel čas, poslal list do redakčnej rady spravodaja písaný rukou,
čo je v dnešných časoch veľká vzácnosť. Vyslovil spokojnosť, poďakovanie, ale predostrel aj
určité návrhy a vylepšenia pre samotnú obec. A preto by sme mu radi venovali spomienku.
Ďakujeme jeho dcére za túto možnosť.
Emil Flaška sa narodil 12. 9. 1920 v Podkoniciach. Bola nedeľa a ako Emil hovoril, ten kto sa
narodil v nedeľu, má v živote šťastie.
Emilov otec, Martin Flaška odišiel v roku 1922 za prácou do Ameriky. Jediná spomienka z
detstva na otca je hvizd rušňa na železničnej stanici v Slovenskej Ľupči, keď dedina
vyprevádzala chlapov na ich ceste do cudziny za prácou.
Jeho mama Mária, rodená Tonkovičová, zomrela veľmi skoro, keď mal Emil ešte len 6,5
roka. Emilov otec sa neskôr v Amerike znovu oženil a mal dve deti.
Emila vychovávala jeho stará mama, Mária Tonkovičová, matkina mama, v Podkoniciach,
kde strávil svoje detstvo. Volala ho syn môj. Často spomínal na dni, ktoré ako dieťa trávil na
salaši so svojím starým otcom, Martinom Flaškom, podkonickým bačom.
Starý otec z matkinej strany, Martin Tonkovič, sa vrátil z Ameriky v roku 1927 ako invalid,
pretože sa pri práci na železnici vážne zranil. To bol aj dôvod, prečo sa v roku 1928 obaja starí
rodičia aj s Emilom presťahovali z Podkoníc do Slovenskej Ľupče, aby mali blízko lekára. Emil
prvých päť rokov ľudovej školy vychodil v Podkoniciach. Vtedy býval u Martincov, u najstaršej
sestry starej mamy. Meštianku vychodil v Ľupči. Potom sa sám rozhodol ísť na Obchodnú
akadémiu do Banskej Bystrice. Po absolvovaní školy dostal miesto v Bratislave na Hlavnej
pošte.
V roku 1944 v čase povstania sa spolu s dvoma
kamarátmi z pošty rozhodli zapojiť do SNP a pracovali
na pošte v Dobšinej. Pracovali deň a noc, pretože pošta
mala nepretržité telefonické spojenie s partizánmi. O
tomto nebezpečnom období nikdy nehovoril ani
nečerpal z toho žiadne výhody. Po vojne a absolvovaní
vojenskej služby v Brne, začal pracovať v Bratislave na
riaditeľstve Kovopriemyslu, kde sa zoznámil aj so svojou
manželkou.
Starý otec Martin Tonkovič zomrel v 1935 a stará
mama v 1950. Až po smrti starej mamy sa Emil oženil a
mal dve deti, syna Janka a dcéru Anku. Po narodení
dcéry sa vyučil za montéra a pracoval v
Elektromontážnych závodoch na strednom a
východnom Slovensku. Počas tejto práce začal
prispievať vlastnými článkami do podnikového časopisu
a potom aj do novín PRAVDA a PRÁCA.
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NAŠI RODÁCI
Z denníku PRAVDA dostal ponuku pracovať ako riadny redaktor a tiež mu bolo navrhnuté,
aby začal študovať na Vysokej škole ekonomickej a venoval sa problematike slovenského
priemyslu.
Neskôr prešiel do redakcie Hospodárskych novín, odtiaľ na Ministerstvo priemyslu ako
tlačový tajomník a odtiaľ do redakcie novín PRÁCA, kde pracoval až do penzie ako zástupca
šéfredaktora.
17 rokov prednášal na Univerzite Komenského na Katedre žurnalistiky a bol aj členom
predsedníctva Slovenského zväzu novinárov a tiež Zväzu československých novinárov. Ako
dôchodca pracoval na Slovenskom zväze protifašistických bojovníkov. Neskôr, po prekonaní
mozgovej príhody sa utiahol na zaslúžený odpočinok.
Emil Flaška nás opustil vo veku nedožitých 99 rokov. Česť jeho pamiatke, nech odpočíva v
pokoji.

PODUJATIA
POZVÁNKA A TIPY NA PODUJATIA V MIKROREGIÓNE A ŠIRŠOM OKOLÍ (LETO 2019)
Júl/August - Letné kino na amfiteátri / Amfiteáter Banská Bystrica /
12/14. júl - Folklórne slávnosti pod Poľanou / Detva /
13. júl - Priechodské rockové slávnosti / Priechod /
13. júl - Deň stromu / Čierny Balog - Vydrovo /
19/20. júl - Halušky Fest / Turecká /
20. júl - Fizolňový deň / Kynceľová /
26/28. júl - International Wrangler meeting / Slovenská Ľupča /
27. júl - Anna bál + 60 rokov futbalu / Podkonice /
27. júl - Deň Sásovskej uhorky / Banská Bystrica Sásová /
3/4. august - Medzinárodné letecké dni SIAF / Sliač /
4. august - Čô sa staô v tom Priechode - folklórne popoludnie / Priechod /
10. august - Deň obce Baláže / Baláže /
August - Volejbalový turnaj / Kynceľová /
29. august - Oslavy SNP / Banská Bystrica /
14. september - Slivková paráda / Špania Dolina /
21. september - Hiadlovský krumplovník / Hiadeľ /
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VIETE, ŽE ... ?
DOPRAVA NAŠA KAŽDODENNÁ
Posledné dni všetci trpíme opravou mosta na ceste I/66 medzi Slovenskou Ľupčou a
Banskou Bystricou, ktorý je v dezolátnom stave. Kompetentné orgány štátu nechali situáciu
zájsť tak ďaleko, že hrozilo úplné zrútenie konštrukcie mosta. Napokon sme sa dočkali opravy,
ktorá by mala aspoň načas zabezpečiť prevádzky schopný stav mosta. Uzavretá je jedna
strana mosta a doprava je striedavo riadená svetelnou signalizáciou alebo regulovčíkmi. Nuž
pri tejto situácii nastali zápchy, na ktoré sme neboli zvyknutí. Hustota dopravy je vysoká, aj
autobusy naberajú meškanie a ľudia sú nervózni. Ešteže máme cestné spojenie vedúce cez
Priechod a Selce, táto komunikácia však nie je pripravená na zvýšenú premávku a taktiež sa
rozpadá. Celé zle.
Už pri letmom pohľade na prebiehajúce opravy sa však vynárajú otázky. Ako prvú vec z
opráv robotníci natreli zábradlie mosta...vážne? Opravujú sa diletačné špáry, vymieňa sa
asfaltový koberec. Myslím, že rozpadajúci most tieto zásahy nezachránia a do 5 rokov to tu
máme znova. Dúfajme, že tí povolaní vedia, čo robia. Podľa aktuálnych informácií by mala byť
oprava mosta dokončená načas. Zdá sa však, že opravou mosta sa všetko len začína, na
križovatke pri výjazde zo Šalkovej môžeme v dohľadnej dobe očakávať semafory, pre
lepší výjazd na hlavnú cestu. Snáď už len čakať, kým dobudujú R1 smerom na Slovenskú
Ľupču.
Nielen pri čakaní v zápche, ale aj kdekoľvek inde si môžeme všimnúť jednu skutočnosť.
V.autách sa najčastejšie vozíme po jednom stáva sa „trendom“, že pomaly každý člen rodiny
(ktorá si to môže dovoliť) má svoje vlastné auto. Veď máme na to, prečo nie. Skutočne toto je
ten pokrok, na ktorý sme čakali? Práve táto situácia by nás mala donútiť k rozmýšľaniu,
ako sa zachovať ekologickejšie, ekonomickejšie a efektívnejšie. Budovať také spôsoby
prepravy a premýšľať nad takými riešeniami, aby sme obmedzili množstvo vozidiel na cestách.
Používať na prepravu autobusy MHD, prípadne nasadnúť na bicykel, alebo rozmýšľať
nad efektívnou prepavou väčšieho počtu ľudí v aute. Len tak odľahčíme cesty, no
predovšetkým pomôžeme životnému prostrediu a sebe navzájom. Snáď raz príde čas, kedy
ten skutočný pokrok príde aj k nám.
-mh-
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ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA
UZNESENIA Obecného zastupiteľstva obce Podkonice konaného 13. júna 2019
Prítomní poslanci: 4 - Patrik Hlinka, Ing. Ľuboš Hošala, Ing. Jaroslav Kostúr, Mgr. Jana Šípková
Rokovania sa zúčastnilo 4 poslanci (uvedení sú vyššie). Pri každom uznesení hlasovali
poslanci jednotne v pomere 4:0:0 (ZA : PROTI : ZDRŽAL SA), ich hlasy preto nie sú
rozpisované jednotlivo pri konkrétnych prerokovaných bodoch.
Uznesenie č. 109/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice (ďalej OZ Podkonice) schvaľuje program
Obecného zastupiteľstva obce Podkonice na deň 13.6.2019.

4:0:0

Uznesenie č. 110/2019
OZ Podkonice schvaľuje overovateľa zápisnice: Ľuboš Hošala, návrhovú komisiu:
predseda: Jaroslav Kostúr, člen Patrik Hlinka a určuje za zapisovateľa zápisnice:
Janu Valentovú a za zapisovateľa uznesení Jaroslava Kostúra.

4:0:0

Uznesenie č. 111/2019
4:0:0
Obecné zastupiteľstvo v Podkoniciach po prerokovaní
schvaľuje
1. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie podľa §2 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z.
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie
realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
2. Použitie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
najmenej 5 % z celkových výdavkov projektu z vlastných zdrojov obce, t.j. vlastné výdavky
vo výške minimálne 1579,- EUR.
3. Záväzok obce Podkonice, že hasičskú zbrojnicu bude užívať najmenej desať rokov od
ukončenia stavby na účel, na ktorý sa žiada dotácia.
Uznesenie č. 112/2019
4:0:0
Obecné zastupiteľstvo v Podkoniciach po prerokovaní
I. schvaľuje a poveruje
starostu obce jednaním s vlastníkmi parciel v susedstve nákupného strediska Jednota za
účelom ich scudzenia.
II. určuje
starostovi obce povinnosť predložiť na schválenie Obecnému zastupiteľstvu kúpne zmluvy
na obstaranie pozemkov.
V Podkoniciach 13.6.2019
Všetky schválené uznesenia podpísal:
JUDr., Ing. Ivan Barla, starosta obce
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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.

Preteky - Štepnica (1957)

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti
55 rokov
Margita Vjatráková (č.d. 155)
65 rokov
55 rokov
Pavel Holováč (č.d. 279)
Júliana Slobodníková (č.d. 333)
Ján Chaban (č.d. 346)
70 rokov
Marta Fodorová (č.d. 320)

75 rokov
Božena Slobodníková (č.d. 270)
80 rokov
Zlata Balková (č.d. 250)
87 rokov
Ivan Kostúr (č.d. 287)
Gabriela Flašková (č.d. 241)
88 rokov
Ivan Flaška (č.d. 241)

Opustil nás
Peter Barla (č.d. 343) - 55 rokov
Júl & August 2019
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