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MILÍ SPOLUOBÈANIA!
“Héj, už sa na tej hore lístie èerveneje.” Takto sme
zaèínali každé jesenné ráno ešte s pánom riadite¾om
Pikulom s hus¾ami v Základnej škole v Podkoniciach.
Leto sa skonèilo. Tento rok bolo najteplejšie od poèiatku
pravidelného merania. Èas oddychu, letných aktivít a
kúpania strieda pracovnejšia atmosféra.
Na obecnom úrade aj napriek dovolenkovému
obdobiu nebol èas na oddych. Pracovná atmosféra
panovala obidva letné teplé mesiace. Napriek
nesúhlasu poslancov na obecnom zastupite¾stve sme dali vypracova projekt na Envirofond na
likvidáciu èiernej skládky v lokalite za Moèilá. Žiados sme museli dopracova o rozpoèet a
chýbajúce dokumenty spolu s prípadovou štúdiou na likvidáciu a sanáciu. Èakáme na rozhodnutie
o schválení dotácie. Žiadali sme maximálnu možnú podporu 100 tisíc eur. Veríme, že získanie
týchto prostriedkov by pomohlo vyrieši jeden z dlhotrvajúcich problémov v našom okolí.
Kvôli zvýšeniu bezpeènosti v našej obci, zabráneniu vandalizmu, dopravným kolíziám (za tento
rok sme mali 3 dopravné kolízie v obci) je druhým významným projektom, do ktorého sme sa
zapojili ešte 31. júla, dotácia na kamerový systém na 10 kamier spolu so softvérovým a
hardvérovým vybavením. Keïže sa jedná ešte o projekt z programovacieho obdobia 2007-2014
rozhodnutie by malo by známe do konca septembra. V prípade schválenia budú kamery
inštalované na ståpoch elektrického vedenia a prepojené optickým káblom.
V druhej polovici prázdnin sme sa vïaka novej pani riadite¾ke a kolektívu zamestnancov školy
spolu s nieko¾kými rodièmi pustili do ažkej úlohy poriadi školu a dopria jej novú tvár. Vyviezli sme
jeden a pol kontajnera nepotrebných pomôcok, starého materiálu, už nepoužite¾ných hraèiek a
da¾ších vyradených vecí. Èas sme dali do bazáru na komisionálny predaj a zvyšok sme predali
vïaka Petrovi Polónymu ako nepoužívané pomôcky z telocviène. Získali sme peniaze na obnovu
školy v celkovom objeme 320 eur. Podarilo sa nám zrekonštruova sociálne zariadenia na hornom
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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
...poschodí pre dievèatá aj chlapcov. Vyma¾ovali sme triedy, škôlku, jedáleò, èas kuchynského
zariadenia. V škôlke sme vybúrali stredovú stenu a tým sa z dvoch malých priestorov stal jeden
obrovský priestor pre deti.
Do nového školského roku okrem novej pani riadite¾ky nastúpilo aj devä prváèikov a traja
druháci. Podarilo sa nám splni jeden z najdôležitejších medzníkov, ktoré sme si predsavzali,
zachova v prevádzke školu, da našim deom kvalitný a silný základ do života u nás v obci. Môžu
tak zapusti silný koreò základu morálnej výchovy, úcty voèi prírode a okoliu a v koneènom
dôsledku dostanú najväèší priestor pre vlastnú realizáciu.
Poèas leta sme požiadali o pridelenie vojenského trojnápravového vozidla (V3S), ktoré
vyraïujú na Okresnom riadite¾stve Hasièského a záchraného zboru. Našou snahou je prispie k
nezávislosti a sebestaènosti dediny, èo sa technického vybavenia týka. Poslednou dobrou správou
je schválenie žiadosti o dotáciu z Ministerstva financií, ktorú sme podávali vo februári. Schválili nám
8 tisíc eur na výmenu okien a dverí na prízemí kultúrneho domu. Knižnica a posilòovòa bude do
konca roka sídli v o nieèo lepších priestoroch.
Závereènou bodkou za letnými mesiacmi je, že poslanci obecného zastupite¾stva na svojom
poslednom letnom zasadnutí schválili predložený návrh o zapojenie sa do projektu L2 z
Envirofondu na dotáciu v celkovej výške 200 tisíc eur so spoluúèasou 5 % obce na zateplenie,
výmenu okien a výmenu radiátorov v základnej škole.
Malým prekvapením pre vás je priložená poh¾adnica. Po nieko¾kých rokoch tak ponúkame
všetkým obèanom možnos posla papierovú poh¾adnicu z našej obce. Prijmite ju od nás ako
darèek. Celú poh¾adnicu vytvoril grafik a fotograf Viktor Vráb. Fotografie pripravil zo svojej zbierky
Dušan Koctúr, Viktor Vráb a Michal Vráb.
Ak sa vám zapáèila, je možné si ju zakúpi v ¾ubovo¾nom množstve na Pošte Partner alebo na
Obecnom úrade v Podkoniciach. Jej cena je symbolických 20 centov.
Prajem vám príjemný jesenný èas.
Michal Vráb,
starosta obce

Foto: Jaroslav
KostúrÚRAD
OBECNÝ

INFORMUJE

1) UPOZORNENIE NA RÝCHLU JAZDU V OBCI
Obecný úrad upozoròuje vodièov, aby od¾ahèili nohu z plynu a znížili rýchlos pri prejazde
obcou. Poèas letných mesiacov sme nieko¾kokrát upozoròovali niektorých vodièov na
podceòovanie nebezpeèenstva pohybu hlavne malých detí a starších obèanov. September patrí
pod¾a štatistík k najrizikovejším mesiacom z h¾adiska kolízií medzi chodcami a autami.
Nezabúdajme, že sa pohybujeme v dedine, dbajme preto na svoju vlastnú bezpeènos a
bezpeènos našich spoluobèanov a predovšetkým tých najmenších!
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2) VDSL v Podkoniciach
Ako sme s¾ubovali v predchádzajúcich èíslach Podkonického spravodaja,
do našej obce bol po vzájomných rokovaniach s ružovým operátorom
pridelený rýchlejší internet VDSL. V praxi to znamená, že dokážete surfova
rýchlejšie na internete až do 30 Mbit/s ak bývate do 700 metrov od obecného
úradu. Ak chcete zrýchli svoje pripojenie, je potrebné požiada o výmenu
routera na bezplatnej linke Slovak Telekom 0800 123 456.
3) RÝCHLEJŠIE MOBILNÉ PRIPOJENIE - ORANGE 3G
Ïalšou dobrou správou je, že po spoloènom rokovaní s firmou Orange sa
podarilo presadi zrýchlenie poskytovaných služieb aj v mobilnom priestore.
Na svojich mobilných telefónoch cez oranžového operátora funguje od
polovice augusta rýchlejšie pripojenie tzv. 3G, èo v praxi znamená maximálne
pripojenie až do 14,4 Mbit/s.
4) PROJEKT LEADER - ZBIERANIE NÁPADOV
Ako sme avizovali v predchádzajúcich èíslach Podkonického spravodaja,
naša obec sa zapojila do Programu Leader. V skratke to znamená, že ak bude
program schválený, bude pre 22 obcí vrátane našej na prerozdelenie (tu a nie
v Bratislave alebo v Bruseli) 2,8 milióna eur.
V prvej polovici septembra zaèíname zber “nápadov” na projekty v termíne
do 20. septembra 2015. Pre širšie informácie je potrebné kliknú na èlánok s názvom projekt Leader
- zbieranie nápadov na www.nasepodkonice.sk alebo sa priamo kontaktujte na obecnom úrade starosta@podkonice.sk alebo na tel: 0905 865 594 .
Zber nápadov je najdôležitejšia fáza celého projektu, pretože na základe zozbieraných potrieb
budeme následne vychádza pri podávaní projektov. Preto prosím pošlite alebo navrhnite aj
zdanlivo nereálne veci, pretože aj nereálne nápady budeme zoh¾adòova a vïaka prostriedkom,
ktoré dnes nemáme, ale vïaka projektu Leader možno budeme ma, možno príde èas ich
realizova.
5) DOTÁCIE Z ROZPOÈTU OBCE NA ROK 2016
Poèas roka organizujeme spoloène ve¾a akcií. Mnohé z nich sa nezaobídu bez dotácie z
rozpoètu obce. Rozpoèet obce je záväzný dokument, pod¾a ktorého sa obec poèas roka riadi. Z
tohoto dôvodu je potrebné, aby prípadné dotácie boli schva¾ované a pripravované rok dopredu.
Preto si vám dovo¾ujeme da do pozornosti všeobecno-záväzné nariadenie našej obce è. 1/2007 o
Poskytovaní dotácií z rozpoètu obce. O dotáciu na akúko¾vek akciu v roku èi èinnos na rok 2016
(organizácia zabíjaèky, vatry, zbierania odpadkov, športové akcie…) si môžete požiada do
30..októbra 2015. Dotácia bude prejednaná na obecnom zastupite¾stve a v prípade schválenia
zaradená do rozpoètu. Presné znenie žiadosti a vzor nájdete na webe nasepodkonice.sk.
-mv-
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6) ZVÝŠENÝ POÈET ZBERNÝCH NÁDOB NA KOVY
Od septembra sme zvýšili v celej obci poèet nádob na železo. Je to prvá z chystaných zmien v
posilnení separovania odpadového hospodárstva. Nádoby s èervenou nálepkou a nápisom KOV
sme pridali na Hôrku oproti Polónyovcom (tu doposia¾ nebola), na dolnej zastávke pribudla ïalšia takže sú tam dve, na Novej ulici oproti domu Andreja Flašku pribudla jedna, na Novej ulici hore
pribudla tiež ïalšia nádoba.
Plechovky, prosím, premývajte po použití, pretože ich vyvážame a triedime na hliníkové a
kovové u nás v obci. Následne sa ich chystáme lysova a zhodnoti. Sú to peniaze do obecnej kasy
pre ïalší rozvoj obce, ktoré nôžeme využi pri zriaïovaní nového detského ihriska.
7) KOMUNÁLNY ODPAD
Pred vhodením smetí do kuka nádoby je potrebné si rozmyslie, èo tam patrí, èo nie a èo tam v
žiadnom prípade nesmie ís.
Do nádob v žiadnom prípade NEVHADZUJEME:
- biologický a záhradný odpad, zeminu, konáre, burinu
- toxické látky ako sú vypustené motorové oleje a brzdové kvapaliny
- autobatérie a iné batérie, monoèlánky použité v domácnosti
- teplý popol, nako¾ko hrozí požiar smetiarskeho auta
- stavebný odpad, farby, omietky, dlaždice, pvc guma linoleum
- ošatenie a obuv
- staré a nespotrebované lieky
- menší elektroodpad, poèítaèové komponenty, TV ovládaèe a malé domáce spotrebièe
- sklo
- papier
- plasty
- hliníkové plechovky
- tetrapack obaly( obaly do mlieka a džúsov)
Èo patrí do nádob na smeti :
- zrkadlá
- porcelán
- keramika
- zneèistený a mokrý papier (napr. obalový papier z mäsa, rýb, mlieka)
- hygienické vložky, papierové plienky
- použité a zneèistené sáèky od mlieka, neumyté kelímky od smotany, jogurtu, masla a pod
- ostatné druhy obalov, zneèistené obaly zvyškami potravín
- polystyrén (menšie kusy)
Dušan Koctúr
8) SEPAROVANÝ ODPAD
Tento mesiac bude vývoz PLASTOV prebieha v pondelok

21. septembra 2015
PODKONICKÝ
ODKONICKÝSpravodaj
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9) ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN OBECNÉHO ÚRADU
Obecný úrad Podkonice zmenil doèasne od 1. septembra 2015 do
31..decembra 2015 otváracie hodiny vo štvrtok, kedy zavádza nestránkový
deò. V praxi to znamená, že obecný úrad bude poèas štvrtkov rezervovaný pre
zabezpeèenie administratívneho chodu obce. Zmenu sme sa rozhodli urobi z
týchto dôvodov:
1. Obecný úrad má od októbra 2014 len jedného zamestnanca a doèasne nového zamestnanca
od marca 2015 do konca septembra 2015. Pracovná posila, ktorá na obecnom úrade momentálne
je predstavuje výbornú pomoc pri pracovných procesoch. Avšak projekt, cez ktorý sme
zamestanca mali konèí 30. septembra 2015. Pracovníèka bude pracova následne na 64 hodín
mesaène cez ïalší projekt úradu práce z Európskeho sociálneho fondu. Od januára plánujeme
prejs na trvalý pracovný pomer a obecný úrad by prešiel na normálny režim.
2. Obecnému úradu pribudlo ve¾a agendy v súvislosti s vysporiadavaním požiadaviek pod¾a
Zákona è. 211 o slobodnom prístupe k informáciám.
3. Obecný úrad sa zapája do projektu Slovensko.sk. Súèasou tohoto projektu bude napojenie
sa do nových systémov, èo v praxi znamená výmenu existujúcich procesov fungovania (bude sa
meni úètovný systém, systém evidencie pošty, obyvate¾stva, hrobových miest). Zároveò sa budú
zavádza nové programy na zrýchlenie práce a hlavne na zvýšenie kvality poskytovaných služieb
pre vás. Tieto zmeny budú klás ve¾ké nároky na zauèenie sa od pracovníkov obecného úradu.
Veríme, že nestránkový deò prispeje k hladkému zvládnutiu zmien a taktiež k lepšiemu komfortu
služieb pre vás obèanov.
Dúfame, že pondelok, utorok, streda a piatok, budú na komunikáciu s vami dostaèujúce. V
prípade akútnej potreby sme k dispozícii na telefónnych èíslach 0905 865 594 (starosta), 048 41
87 838 (pevná linka obecného úradu). V prípade písomnej požiadavky využite emailový kontakt:
podkonice@podkonice.sk alebo starosta@podkonice.sk
S vami a pre vás,
kolektív obecného úradu.
10) NOVÝ PREVÁDZKÁR CHATY PLEŠE
Od septembra prevádzkujú Chatu na Plešiach p. Filkus a p. Pondela. Prevádzkári chaty boli na
základe žiadosti prejednaní a schválení poslancami obecného zastupite¾stva dòa 4. septembra
2015 dodatkom k zmluve s firmou IL Porto. Firma IL Porto pod¾a platnej zmluvy investovala do
zhodnotenia Chaty Pleše a chatiek za roky 2013 a 2014 spolu 52 756,25 eur. Boli vymenené
interiéry, sociálne zariadenia, zrekonštruovaná kuchyòa, vymenená pec a okná na chatkách...
Chata Pleše je prenajatá na 10 rokov, t.j. do 31.12.2022.
Nové platné otváracie hodiny Chaty Pleše:
Piatok 17,00 - 00,30 hod.
Sobota 10,00 - 24,00 hod.
Nede¾a 10,00 - 20,00 hod.
Chata disponuje priestormi na prenájmom pre jednotlivcov alebo skupiny. Kapacita Chaty je 20
lôžok a kapacita chatiek è. 1 a è. 2 je spolu 13 lôžok.
Na vašu návštevu sa tešia noví prevádzkovatelia p. Marek Filkus (kontakt 0907 800 715) a p.
Tomáš Pondela (kontakt 0907 615 853).
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11) POZNÁTE SPRÁVNE POŠTOVÉ SMEROVÉ ÈÍSLO? ZMENA PSÈ
Obecný úrad si vás dovo¾uje upozorni, aby ste prestali používa staré PSÈ 976 41. Po
rokovaní so Slovenskou poštou nám bolo oznámené, že pri zrušení dodávacej pošty Podkonice
(zriadenie Pošty partner Podkonice) sa malo oficiálne presta používa PSÈ 976 41. Je potrebné
používa PSÈ dodávacej pošty Slovenská ¼upèa 976 13 (hlavne na oficiálnych dokumentoch).
"Momentálne triediace linky pošty sú schopné triedi 976 41 na dodaciu poštu Sl. ¼upèa, ale do
budúcna by to tak už nemuselo by", informovala nás hovorkyòa Mgr. Stanislava Pondelová
Slovenskej pošty.
12) ROZVOZ OBEDOV
Ako sme informovali v predchádzajúcich èíslach Podkonického spravodaja, Obecný úrad
Podkonice sa snaží u¾ahèi život svojim spoluobèanom. Preto sme od septembra zaviedli možnos
odobera obedy s prípadným rozvozom priamo domov. Ponúkame tri možnosti:
1. stravovanie v školskej jedálni v Podkoniciach za 2,28 eur
2. dovoz stravy zo školskej jedálne za 2,28 eur s rozvozom zadarmo (je potrebné vlastni dva
obedáre na výmenu)
3. dovoz zo Slovenskej ¼upèe z reštaurácie Tríbel za 3,00 eur (je potrebné vlastni dva
obedáre na výmenu)
Momentálne máme prihlásených 6 stravníkov. V prípade objednávky alebo otázok sa obráte
na obecný úrad osobne alebo telefonicky 048 41 87 838.
13) UKONÈENIE PROJEKTU PRE ZAMESTNÁVANIE
30. septembra 2015 nám skonèí projekt z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, vïaka ktorému
sa nám podarilo na 6 mesiacov zamestna štyroch pracovníkov na obecnom úrade. Financovanie
ich miezd bolo z 95 % zabezpeèené z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny a 5 % mzdy doplácal
obecný úrad. Vïaka ich usilovnej práci sme vám mohli poskytnú lepšie a kvalitnejšie služby pre
vás. V projekte by sme mali pokraèova od budúceho roka znovu, ak sa nezmenia podmienky od
štátu. Pracovníkom bude aj naïalej ponúknutá možnos osta zamestnaní na obecnom úrade na
64 hodín mesaène, vïaka podpore cez ïalší projekt. Mzda v tomto prípade bude platená ako
pomoc v hmotnej núdzi cez Úrad práce sociálnych vecí a rodiny.
14) KONTROLOVAL NÁS ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na základe poverenia kontroly z Úradu vlády sme mali v utorok 8. septembra 2015 na
Obecnom úrade kontrolu plnenenia hospodárskej mobilizácie - organizáciu dodávok životne
dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov a ich predaj s využitým mimoriadnych
regulaèných opatrení vo vybraných orgánoch miestnej štátnej správy a samosprávy. Èiže ¾udsky
povedané, kontroloval nás úrad vlády, èi by sme v prípade vyhlásenia vojny alebo mimoriadneho
stavu boli správne metodicky pripravení. V kontrole sme obstáli na výbornú a bez nedostatkov.
Poïakovanie v tomto prípade patrí pánovi Jozefovi Kostúrovi, ktorý nás zaškolil a pomohol nám s
prípravou podkladov.
-mvPODKONICKÝ
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15) UZNESENIE ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA ZO DÒA 19.08.2015
Uznesenie è. 102
OZ schva¾uje program, návrhovú komisiu a overovate¾ov zápisnice.

pomer hlasov: 4:0:0

Za: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Peter Polóny, ¼ubomír Oèenáš
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Uznesenie è. 103
3:0:1
OZ doporuèilo starostovi obce podpísa dodatok k zmluve z firmou BCF na dodávku elektrickej
energie na roky 2016-2017.
Za: Miroslav Budaj, Peter Polóny, ¼ubomír Oèenáš
Proti: nikto
Zdržal sa: Ivan Barla
Uznesenie è. 104
OZ doporuèilo starostovi obce prejedna s právnikom dodatok k zmluve o prevádzkovaní Chaty
na Plešiach.
Uznesenie è. 105
4:0:0
OZ poverilo starostu obce, aby pripravil verejné obstarávanie na stavebné práce a dodávku
materiálu na výmenu okien na kultúrnom dome.
Za: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Peter Polóny, ¼ubomír Oèenáš
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Uznesenie è. 106
4:0:0
OZ navrhuje starostovi obce pripravi podklady pre opravu cestnej komunikácie „na Blatine“ a
následne dohodnú ïalší postup.
Za: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Peter Polóny, ¼ubomír Oèenáš
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
4:0:0

Uznesenie è. 107
OZ vzalo na vedomie protest prokurátora zo dòa 16.06.2015
Za: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Peter Polóny, ¼ubomír Oèenáš
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

Uznesenie è. 108
3:0:1
OZ ruší predchádzajúce Všeobecné záväzné nariadenie obce 3/2014 o pravidlách a èase
predaja v obchode a èase prevádzky služieb.
Za: Miroslav Budaj, Peter Polóny, ¼ubomír Oèenáš
Proti: nikto
Zdržal sa: Ivan Barla
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Uznesenie è. 109
3:1:0
OZ schva¾uje Všeobecné záväzné nariadenie obce è. 2/2015 o pravidlách a èase predaja v
obchode a èase prevádzky služieb.
Za: Miroslav Budaj, Peter Polóny, ¼ubomír Oèenáš
Proti: Ivan Barla
Zdržal sa: nikto
Uznesenia è. 102 - 109 podpísal:
V Podkoniciach dòa 24.08.2015

Ing. Michal Vráb,
starosta obce

16) UZNESENIE ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA ZO DÒA 04.09.2015
pomer hlasov: 5:0:0
Uznesenie è. 110
OZ schválilo program, návrhovú komisiu,overovate¾ov zápisnice a zapisovate¾a.
Za: Miroslav Budaj, Tomáš Kme, Jaroslav Kostúr, Peter Polóny, ¼ubomír Oèenáš
Proti: nikto
Zdržali sa: nikto
5:0:0
Uznesenie è. 111
OZ doporuèilo starostovi obce podpísa dodatok k zmluve s firmou IL PORTO na povolenie
prenájmu Chaty Pleše tretej strane.
Za: Miroslav Budaj, Tomáš Kme, Jaroslav Kostúr, Peter Polóny, ¼ubomír Oèenáš
Proti: nikto
Zdržali sa: nikto
5:0:0
Uznesenie è. 112
OZ schva¾uje zapojenie sa do projektu L2: Zvyšovanie energetickej úèinnosti existujúcich
verejných budov vrátane zatep¾ovania – zateplenie ZŠ s MŠ cez Envirofond.
Za: Miroslav Budaj, Tomáš Kme, Jaroslav Kostúr, Peter Polóny, ¼ubomír Oèenáš
Proti: nikto
Zdržali sa: nikto
Uznesenia è. 110 - 112 podpísal:
V Podkoniciach dòa 07.09.2015
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Ing. Michal Vráb,
starosta obce
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
17) Zasadnutie stavebnej komisie è. 6 zo dòa 30. júla 2015
Prítomní:
Ing. Miroslav Budaj - predseda
p. Mária Patrášová - èlen
Ing. Michal Vráb - starosta
1. Žiadosti o ohlásenie drobných stavieb manželov Polónyovcov – legalizácia
2. Èierne stavby na Plešiach
3. Vydanie súhlasu ku kopaniu trasy pre optický kábel – zmena trasy
4. Žiados Ing. Juraja Valenta na ohlásenie drobnej stavby oporných múrov – pripomienka k
vyjadreniu
-mvFoto: Jaroslav
VAŠEKostúr
PRÍSPEVKY
.
VŠADE DOBRE, DOMA NAJ...
Haló, haló, už ste sa všetci vrátili z dovoleniek? Užili ste si horúce leto v prekrásnych
destináciách niekde pri mori alebo ste obdivovali krásy nášho Slovenska? No urèite ste sa všetci
tešili nazad domov, kde na vás èakali
Naše Podkonice!
Dolinke, Vysoká, Pleše a Konice,
tam pod tými vrchmi naše Podkonice.
Kam oko dovidí, dušu Ti pohládza,
krajina nádherná od Boha nám daná.
Oveèky po grúòoch tichúèko sa pasú,
cvengot ich spiežoviec odkaz predkov nesú.
Z každej sveta strany sväté kríže stoja,
to vstupenka k Tebe dedinôèka moja.
Ulíc a cestièiek ako v Prahe jesto,
každá nás zavedie na prekrásne miesto.
Každá nás zavedie na prostred dediny,
kde èas odbíjajú vežové hodiny.
Tu postoj èloveèe a ïakuj za ten dar,
že Boh Ti práve tu život naplánoval.
AP
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VAŠE PRÍSPEVKY
.
ZBOHOM LENKA
Keï v piatok 14. augusta 2015 poobede zapadávalo
slnieèko na Plešiach, naša komunita a dedinka prišla o
najsilnejšieho èlovieèika, akého som vo svojom živote
poznal, vyhasol mladý život výborného priate¾a. V piatok
poobede prehrala boj s chorobou naša výborná
priate¾ka Lenka Leštáková. Moje oèi sú stále plné såz…
Lenka, bola si to ty, èo nás potiahla a motivovala keï
nám bolo ažko. Lenka, èlovieèik, ktorý nám pomáhal
lieèi rany po rozchodoch, èlovieèik, ktorý nás povzbudil
a ukázal cestu ako ïalej.
Lenka, èlovieèik, ktorý mal najviac skúseností pri
prívave stratégií, projektov, neskutoèných množstvo
pohovorov, èlovieèik, ktorý mal stále nevyèerpate¾ný
zdroj energie.
Lenka, a tvoj malý pluto, koníky, lyžovaèky, turistiky,
malý domèek u Hanimrov, kde bolo vždy útulno, kde ste
nás vždy prichýlili s Mišom.
Lenka, veï len akoby vèera sme zakladali NašePodkonice a plánovali ako pomôžeme našej
dedinke. Miestu, ktoré ti tak prirástlo k srdieèku, miestu, kde si našla svoju lásku. Miestu, kde si
plánovala ako rozvinieš svoje skúsenosti.
Lenka, ïakujeme, že sme a mohli spozna a by s tebou. Je to pre nás všetkých rana, budeš
nám navždy chýba!
Michal Vráb a kolektív mladých ¾udí z Podkoníc
Foto: Jaroslav
VAŠEKostúr
PRÍSPEVKY
.
DOBRUO PODKONICKUO - 3. ROÈNÍK
3. roèník v súaži o majstra za rok 2015 sa uskutoènil 22. augusta 2015 na Chate na Plešiach.
Slneèné poèasie tento rok prilákalo o polovicu menej súažných družstiev ako vlani, o to však v
priate¾skejšej atmosfére v lone Nízkotatranskej prírody.
V súaži sa zúèastnili družstvá:
– Štangasti s vedúcim tímu Michalom Machavom
– 40 s vedúcim tímu Braòom Slobodníkom
– Tri prasiatka s vedúcim tímu Ferom Krystoòom
– K a K s vedúcim tímu Tomášom Kostúrom
– Dobrôtky s vedúcim tímu Pavlom Vrábom
– Farma s vedúcim tímu Miroslavom Budajom
Slávnostné otvorenie súaže sme zahájili o 10.30 spolu s porotou. Porota bola ako každý rok
zložená z majstra od hrncov a teda šéfkuchára Róberta Daniša z reštaurácie sv. Kryštof, predajcu
vín a majite¾a vinotéky Invinum – Petra Mikušinca. Èestné miesto v porote prijal pán riadite¾ Biotika
PODKONICKÝ
ODKONICKÝSpravodaj
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PODUJATIA
a.s. – Emil Drlièka, ktorý si priniesol posilu pani Silešovú, dlhoroènú pani uèite¾ku z najlepšej
Hotelovej akadémie na Slovensku z Piešan. Päticu do poroty dotvárala vylosovaná diváèka Ivica
Ivicová.
Súažiaci hodnotili aj kreativitu stánkov v pomere každý stánok jeden hlas. Pre deti si
organizátori pripravili mega nafukovací hrad a skákajúcu trampolínu. Súaž trvala do 15-tej hodiny,
kedy sa po necelom hodinovom zasadnutí poroty diváci dozvedeli výsledky:
1. miesto: Dobrôtky s hovädzím gulášom
2. miesto: Štangasti s baraním gulášom
3. miesto: Team 40 s jahòacím gulášom
4. miesto: K + K s divino-jelením-hovädzím gulášom
5. miesto: Farma s hovädzinovo-baraním gulášom
6. miesto: 3 prasiatka s hovädzím gulášom
Po súaži zahrala zaèínajúca kapela Katka Máliková s priate¾mi svoje balady. Krásne poèasie
dovolilo posedie a tancova do neskorých veèerných hodín.
Súaž sa mohla kona za výbornej finanènej, morálnej a ¾udskej podpory sponzorov:
Urábrske a pasienkové spoloèenstvo Podkonice, Obec Podkonice, BCF, Gula Media,
Autodo¾ava, Krèma na Hrbe, Chata Pleše, Výkup surovín, Invinum, Koliba u sv. Krištofa, Penzión
Grajciar.
Michal Vráb
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
ZO ŽIVOTA NAŠEJ ŠKOLY
S každým príchodom septembra sa otvoria brány na všetkých
školách a ožijú detským smiechom a krikom, ktorý k nim
neodmyslite¾ne patrí. Škola volá! Aj v našej obci bol 2. septembrový
deò ten, na ktorý sme všetci tak netrpezlivo èakali. Hlavne naši
najmenší školáci - prváci. Našu školu od šk. roku 2015/2016
navštevuje celkovo 12 žiakov (9 prvákov a 3 druháci). Oproti bývalým
rokom, kedy škola fungovala o šiestich žiakoch a stála pred otázkou
zachovania alebo zrušenia jej existencie, je tento rok prelomový. Do
ïalekej budúcnosti zatia¾ ešte nepozerajme, ale dúfajme, že štát
bude málotriedky naïalej podporova. Je o nich mnoho diskusií, tie
prajnejšie hovoria „zachova“. To ale ukáže èas. Dôležité pre nás v
tomto momente je, že máme podporu zriaïovate¾a a to je pre školu
ve¾ké plus.
Aj vïaka nemu a finanènej podpore z obce, sa mohli udia niektoré zmeny k lepšiemu.
Najväèším zásahom bolo kompletné prerábanie školských WC, ma¾ovanie školského klubu,
jedálne, vybúranie drevenej steny v MŠ, vypratanie školského kabinetu, ma¾ovanie a sahovanie
zborovne, riadite¾ne a potom drobnejšie estetické úpravy ako ma¾ovanie stolièiek v ZŠ, MŠ, v
jedálni. Zorganizovali sme dve školské brigády, na ktorých sa stihlo urobi naozaj kopec práce.
Takmer celé dva prázdninové mesiace na škole robili aj pracovníci obecného úradu. Robotu
všetkých, ktorí obetovali prázdninové soboty aj tých ktorí tam trávili týždne, si ve¾mi vážim a
zároveò im ïakujem. Vïaka vám sa teraz deti prechádzajú po škole, ktorú hodnotia ako novú,
peknú, krajšiu ako bola predtým, farebnejšiu. Škoda, že ste nemali možnos by pri ich reakciách,
keï sme mali prvú exkurziu. Dva mesiace prázdnin strávené úpravami a skráš¾ovaním školského
prostredia práve pre ich nadšenie stáli za to.
Teraz im držte palce, aby sa im v škole dobre darilo a aby uèenie pre nich bola zábava. V
mesiaci september plánujeme rodièovské združenie, kde sa dozviete o ïalších plánoch, ktoré nás
tento školský rok èakajú. O termíne vás vèas budeme informova.
Mgr. Lucia Petríková,
riadite¾ka ZŠ s MŠ

PODKONICKÝ
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DUCHOVNÉ OKIENKO
V škole Božského Srdca Ježišovho sa v septembri a októbri 2015
modlíme za synodu o rodine.
V týchto mariánskych mesiacoch sa nielen na púach k Sedembolestnej a
Ružencovej Matke, ale aj doma v rodinách i v duchovných rodinách
spoloèenstiev modlievajme modlitbu Svätého Otca za synodu o rodine.
13.10.1917 sa vo Fatime zjavila celá Svätá rodina. Majster Stanislav Dusík k 80temu výroèiu nama¾oval obraz tohto zjavenia pod¾a náèrtu sestry Lucie.
Modlime sa: Ježiš, Mária a Jozef, vo vás kontemplujeme žiaru pravej lásky, na vás sa s
dôverou obraciame. Svätá nazaretská rodina, urob aj z našich rodín miesta spoloèenstva a
veèeradlá modlitby, opravdivé školy evanjelia a malé domáce cirkvi. Svätá nazaretská
rodina, nech sa viac v rodinách nezakusuje násilie, uzavretos a rozdelenie. Každému, kto
bol zranený alebo pohoršený, nech sa èoskoro dostane útecha a uzdravenie. Svätá
nazaretská rodina, nech budúca biskupská synoda dokáže všetkých nanovo upevni vo
vedomí posvätného a nedotknute¾ného charakteru rodiny, jej krásy v Božom pláne. Ježiš,
Mária a Jozef, vypoèujte a vyslyšte našu prosbu. Amen.
Svätý Otec František, Vatikán 25.3.2015
Foto: Jaroslav
Kostúr
INZERCIA
.
Firma LMCTn s.r.o. z ¼ubietovej ponúka kosenie trávy, èistenie pozemkov a záhradné práce.
Mobil: 0902 589 092 , email: kontakt@kosime.sk
Foto: Jaroslav
Kostúr
SPOLOCENSKÁ

NARODENÉ
DETI
UZAVRELI
MANŽELSTVO

KRONIKA

Simona Eliašová (è.d. 342)

Dušan Koctúr & Zuzana Poláková - 15.8.2015 (Sp. Podhradie)

55 rokov

65 rokov

70 rokov

Marianna Gajdošová (è.d. 194)

Mária Slobodníková (è.d. 71)

Jiøí Pospíšil (è.d. 113)

OPUSTILI NÁS
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Lenka Leštáková (è.d. 91) - 34 rokov
PODKONICKÝ Spravodaj

-vt-

FARSKÉ OZNAMY 14.9. - 10.10.2015

21.9.

14.9.
9.00 - Sedembolestnej Panny Márie
Prosba o Božie požehnanie a dary Ducha
15.9. Svätého pre Želmíru, Katarínu, Jozefa ...
7.00 - Sv. Kornélia, a Cypriána
16.9.

+ Juliana, Anna, Pavel a starí rodièia

18.00 - féria
+ Mária a Ján Chaban a syn Ján

22.9.

7.00 - Svätého Pia z Pietrelèiny, kòaza
Na úmysel

23.9.

18.00 - féria
Poïakovanie s prosbou
o Božie požehnanie pre Petra
18.00 - féria
+ Martin a Emília Šajbanová
a starí rodièia z oboch strán
7.30 - Panny Márie v sobotu

18.00 - féria
17.9.

+ Terézia a Dominik Mrva a starí rodièia

24.9.

18.00 - féria
18.9.

+ Libor Oèenáš, 1. výroèie

25.9.

7.30 - Panny Márie v sobotu
19.9.

+ z rodiny Pospíšilovej a Ditrichovej

+ z rodiny Flaškovej a Svrèinovej

26.9.

25. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ
9.00
Za všetkých farníkov
20.9.

26. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ
9.00
Za všetkých farníkov
27.9.

28.9.

5.10.
18.00 - Sv. Michala, Gabriela a Rafaela

29.9.

+ Ema a František Šípka a syn Ivan

18.00 - Svätého Bruna, kòaza
+ Martin Gregor

6.10.

7.00 - Svätého Hieronyma, kòaza
30.9.

+ rodièia Anna a Jakub a dcéra Anna

18.00 - Svätej Terézie z Lisieux
Poïakovanie s prosbou
1.10. o Božie požehnanie pre šesdesiatnikov
18.00 - Svätých anjelov strážcov
+ Pavel, František, Ondrej
a Margita Tonkovièovci
2.10.
7.30 - Panny Márie v sobotu
3.10.

+ Emília a Dominik Valent

27. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ
9.00
Za všetkých farníkov
4.10.

7.00 - Ružencovej Panny Márie
Na úmysel

8.10.

7.10.

8.10.

9.10.

10.10.

18.00 - féria
+ Anna a Vladimír Oèenáš
a ostatní z rodiny
18.00 - Svätého Dionýza, biskupa
+ Alžbeta a Ondrej Barla
a strarí rodièia z oboch strán
7.30 - Panny Márie v sobotu
+ Blažena a Matúš Stanèiak
a starí rodièia
28. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ
9.00
Za všetkých farníkov

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA - každý štvrtok po sv. omši
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

Jozef Kuneš, farár
tel.: 048 / 41 968 96
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