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Milí spoluobčania,
o chvíľu tu máme prvý letný deň, ale teploty a prívalové búrky nás presviedčajú o tom,
že leto sa už začalo o čosi skôr.
Mesiac jún prináša pre našu obec aj prvé plody dlhodobého úsilia. Na výstavbu hasične
nám prišla prvá časť dotácie vo výške 30 tisíc eur, ktorú môžeme použiť do štyroch rokov.
Ďalšou výbornou správou je schválený projekt na kompostéry. Všetkých 10 obcí z nášho
mikroregiónu dostane kompostéry, ktoré obdrží každá domácnosť zdarma. A aby toho nebolo
málo, schválili nám dotáciu na obnovu knižnice vo výške 3000 eur na rekonštrukciu priestorov
a 1000 eur na nákup kníh.
Na obecnom zastupiteľstve 22. mája 2018 poslanci schválili novú šéfredaktorku
Mgr. Janu Šípkovú. Prajem jej veľa sily, dobrých myšlienok a chuti zotrvať v činnosti
výborného tímu ľudí, ktorí prinášajú to najpodstatnejšie z diania v obci pre nás všetkých. Spolu
s ňou poslanci schválili aj ďalšieho člena redakčnej rady Martina Halaja, ktorého tiež srdečne
vítam. Verím, že budú pracovať svedomite a Podkonický spravodaj bude aj naďalej pýchou
našej obce.
V rámci osláv Dňa matiek nám bolo cťou
privítať do života našich deväť najmenších, ktorí
k nám pribudli v roku 2017. Opäť máme silný
ročník a verím, že bude pre Podkonice znamenať
posun vpred. Som veľmi vďačný za takéto vzácne
momenty starostovania.
Začína sa posledný školský mesiac,
a preto by som rád poprial všetkým deťom a
študentom úspešné zavŕšenie školského roku. K
letným prázdninám je to už len na skok, tak
vydržte!
Ing. Michal Vráb
starosta
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STAROSTA INFORMUJE
ZASADNUTIE ZMOS-u
V Bratislave sa uskutočnilo celorepublikové zasadnutie Združenia miest
a obcí. Počas stretnutia 660 starostov a primátorov v bratislavskej Expo aréne
v Inchebe, kde som bol delegátom za Banskobystrické združenie miest a obcí
Slovenska, som mal možnosť vypočuť si naživo významné osobnosti politického
života: prezidenta SR, predsedu vlády SR a niektorých členov vlády či štátnych
tajomníkov. Takéto stretnutia sú pre nás, zástupcov samospráv, veľmi dôležité, lebo
môžeme dať najavo naše potreby priamo zástupcom našich najvyšších ústavných
inštitúcií.
Ako odznelo na ZMOS-e z úst predsedu vlády, čaká nás niekoľko veľmi
dôležitých zmien v oblasti verejného obstarávania, posilnenie a skončenie
“preháňania“ starostov a primátorov v zmysle Zákona č. 211 o Slobodnom prístupe
k informáciám a mnohých ďalších zmien. Aj prezident, hoc nemá právomoc
rozhodovať, hovoril o vidieku a o potrebe posilnenia jeho pozície v štáte, čo sa
dlhodobo našimi politikmi podceňuje a ﬁnančne podhodnocuje.
PATRÍME MEDZI NAJLEPŠÍCH V SEPAROVANÍ
Spoločnosť ENVIPAK v mesiaci máj vydala celoslovenskú štatistiku
v separovaní odpadov za celé Slovensko. Z okresu Banská Bystrica sme skončili na
výbornom šiestom mieste zo 42 obcí a Mesta Banská Bystrica.
Som veľmi rád, že svedomito triedime odpad, o čom svedčí aj tento výborný
výsledok. V najbližších rokoch sa má poplatok za skládkovanie zvýšiť
niekoľkonásobne, čo sa automaticky premietne aj do vyšších poplatkov za smeti.
Avšak separovaný zber je zadarmo. Platí stará dobrá formulka, kto šetrí má za tri.
Prosím vás, separujme stále viac, budeme platiť menej za odpad.
BANSKOBYSTRICKÝ GEOMONTÁNNY PARK
V máji som bol ako starosta Podkoníc zvolený za predsedu správnej rady
(5 rokov) Banskobystrického geomontánneho parku, ktorý združuje 22 obcí v okrese
Banská Bystrica a 26 podnikateľov a občianskych združení.
V rámci programu LEADER je prioritou združenia podpora cestovného ruchu
v okrese. Dostali sme aj štatút Miestnej akčnej skupiny od Pôdohospodárskej
platobnej agentúry, čo v budúcnosti bude znamenať veľmi široký prísun nových
projektov v oblasti podpory podnikania a cestného ruchu.
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STAROSTA INFORMUJE
PODKONICKÝ FUTBAL DOSIAHOL HISTORICKÝ ÚSPECH
Veľká gratulácia patrí celému mužstvu a členom Futbalového klubu Tatran
Podkonice. Kým pred tromi rokmi sa hovorilo o tom, či vôbec budú fungovať…. dnes
ich vítame v V. lige skupiny C, čo je v skoro 60. ročnom fungovaní klubu
historický úspech.
Ako povedal pre sme.sk tréner
Roman Patráš: „Sezóna bola úspešná preto,
lebo sme dali dokopy kvalitný tím, či už
hráčov ale aj ľudí v infraštruktúrach. Chceli
sme byť úspešní a vedeli sme pred sezónou,
že na to máme. Po skvelo rozohranej jeseni
bolo jasné, že ak neurobíme školácku
chybu, vyjde to.“
Ing. Michal Vráb

OBEC INFORMUJE
VÝBER DANÍ Z NEHNUTEĽNOSTÍ A OSTATNÝCH DANÍ
Výber daní v našej obci prebieha od 1. do 30. júna 2018.
HĽADÁME BRIGÁDNIKOV
Máš chuť a čas pracovať? Nie je Ti ľahostajná práca na dedine a chceš pomôcť?
Hľadáme práve Teba! Potrebujeme pomôcť pri kosení obecnej zelene, čistenie rigolov
a iné práce podľa potreby a sezóny. Môžeš pracovať aj poobede. Brigáda je vecou
dohody. Ozvi sa nám telefonicky (tel. 0905 794 274) alebo sa zastav na obecnom
úrade. Hodinová mzda je 3,50 €.
V Ý Z V A NA PREDKLADANIE PONÚK
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Verejný obstarávateľ: Obec Podkonice
Názov zákazky: Chodník pre peších Podkonice
Druh zákazky: Stavebné práce
Lehota predkladania ponúk: do 22. júna 2018 do 12.00 hod.
Kompletnú výzvu a všetky potrebné informácie nájdete na webovej
stránke našej obce www.podkonice.sk v časti Zverejňovanie, Verejné obstarávanie.
Podkonický spravodaj
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REDAKČNÁ RADA INFORMUJE
NOVÝ SPÔSOB ZVEREJŇOVANIA V SPRAVODAJI
Dňa 25.5.2018 vstúpil do platnosti Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na základe tohto zákona sa už
v rubrike „Spoločenská kronika“ nášho spravodaja nebudú zverejňovať
automaticky mená narodených detí, zosnulých občanov, jubilantov a novomanželov.
Zverejňovanie spomenutých skupín obyvateľov je možné len vtedy, ak o to občan
písomne požiada obecný úrad vyplnením žiadosti Súhlas dotknutej osoby so
spracovaním a použitím osobných údajov (podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov).
Tento súhlas nájdete na webovej stránke našej obce v časti Obec – Podkonický
spravodaj. V prípade záujmu je potrebné vyplnené tlačivo odovzdať na obecnom úrade
najneskôr do 20. dňa v mesiaci. Tí z vás, ktorí nemajú možnosť prihlásiť sa na internet
nás v prípade záujmu, prosím, kontaktujte na tel. čísle 0911 540 940.
ČO VÁM CHÝBA V SPRAVODAJI?
Milí čitatelia, touto cestou by sme vás radi pozvali, aby ste sa stali
spolutvorcami Podkonického spravodaja. Privítame od vás príspevky, nápady či
návrhy na zlepšenie. Spravodaj od nepamäti informuje občanov o veciach obecných,
ale zároveň v rámci zachovania rovnováhy, má aj kultúrno-spoločenskú funkciu.

V prípade, že plánujete akciu, kultúrne či športové podujatie, dajte nám,
prosím, vedieť v časovom predstihu. O niektorých akciách sa naši spoluobčania
dozvedajú na poslednú chvíľu len z miestneho rozhlasu, čo je skutočne na škodu.
Vaše príspevky uvítame vždy najneskôr do 30. dňa v mesiaci na adrese
jankasipka@pobox.sk alebo tí z vás, ktorí píšu ručne, môžete nechať príspevok na
obecnom úrade alebo mi zavolajte na hore spomínané číslo a rada vám so spracovaním
textu pomôžem.
Janka Šípka Šípková
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PODUJATIE
MIKROREGIÓN OBCÍ POD PANSKÝM DIELOM

Akcie na mesiac jún a začiatok júla
23.06. - In Memoriam V. Chabana, futbalový turnaj / Baláže
30.06. - XX. ročník futbalového turnaja
„O super pohár starostu obce Donovaly
a Mareka Hamšíka“ / Donovaly

05.07. - Oslavy sv. Cyrila a Metoda
+ športové popoludnie / Selce
08.07. - Futbalový turnaj o Pohár starostu obce / Priechod

ŠKOLA
MÁJ V NAŠEJ ŠKOLE
Mesiac máj je bezpochyby jeden z najkrajších mesiacov roka. Celá príroda sa
prebúdza k životu. Všetko kvitne, príroda ukazuje svoju krásu a pestrosť.
Rovnako pestré to bolo aj v škole. Májové prebúdzanie prírody k životu, jej
rozmanitosť a pestrosť môžeme porovnať ku pobytu v škole v prírode, ktorej sa žiaci
zúčastnili v čase od 7. do 11. mája v hoteli Kráľová pri Zvolene. Doobedňajšie učenie v
prírode sme dopĺňali jazdou na koni, každodenným pobytom v bazéne, zaujímavým
animačným programom, súťažami, diskotékou, prechádzkami do prírody a mnohými
ďalšími aktivitami. Škola v prírode je často pre niektoré detičky prvá skúsenosť
so samostatným pobytom mimo svoju rodinu. Maminky sú niekedy v napätí, ako to
deti zvládnu. Všetky deti aj pani učiteľky zvládli školu v prírode na výbornú, odkiaľ si
odniesli kopec srandy, zábavy a neopakovateľných zážitkov.
Podkonický spravodaj
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Keďže je máj lásky čas, nemohli sme zabudnúť ani na naše mamy či staré
mamy. Druhá májová nedeľa je uznaná ako Deň matiek. Tento rok sme sa kvôli
povinnostiam a pobytu v škole v prírode rozhodli Deň matiek oslavovať rovno dvakrát.
Naši najmenší škôlkári si s pani učiteľkami pripravili krátky kultúrny program, ktorým
vyjadrili svoju lásku a vďaku svojim maminkám dňa 8. mája v priestoroch MŠ. Školáci
zas svoj program pripravovali už v škole v prírode, aby svoje mamičky a staré mamy
mohli potešiť svojimi scénkami a tancami. Oslavy dňa matiek sú každoročne spájané
s uvítaním do života našich najmenších v obci.
24. mája sa naši malí
divadelníci „Dvanásť statočných“
zúčastnili celoštátnej postupovej
súťaže detskej dramatickej
tvorivosti v Šali, kde sa im podarilo
umiestniť sa v bronzovom pásme.
Malí divadelníci mali možnosť
vyskúšať si pocit hrať na veľkých
doskách a pred plnou sálou divákov.
Naši malí divadelníci zbierajú
skúsenosti jednu za druhou a veríme,
že v budúcnosti z nich budú veľkí
herci.
Divadelnej súťaže sa zúčastnili aj naši najmenší škôlkari a to konkrétne súťaže
pod názvom Chalupkovo Brezno, kde sa predstavili s inscenáciou „Lienka
Anulienka“, kde sa umiestnili v bronzovom pásme.
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ŠKOLA
Pracovitosť, húževnatosť, svedomitosť našich žiakov je evidentná. 25. mája sa
žiaci zúčastnili súťaže „Ľupčiansky čitárik“, zameranej na techniku čítania
a čitateľskú gramotnosť. Tohto ročníka za zúčastnilo 8 základných škôl. Súťažilo sa
v dvoch kolách. Nešlo iba o samostatné čítanie textu, ktorý musel byť prečítaný
správne a plynulo, s využitím umeleckých prostriedkov a správnou intenzitou hlasu.
Súťažiaci nesmeli prehliadnuť dlhé a mäkké slabiky, spoluhláskové skupiny, či slovný
prízvuk a vetný dôraz. Druhá časť skúšky pozostávala z testu, ktorého súčasťou bolo
čítanie s porozumením formou pracovného listu. Našu školu reprezentoval za každý
ročník jeden žiak/žiačka. Aj malotriedna škola môže byť úspešná, čo je vidieť aj na
výsledkoch tejto súťaže.
Andrej Patráš (1. roč.) - bez umiestnenia
Samuel Slobodník (2. roč.) - 2. miesto
Jakub Hruška (3. roč.) - 1. miesto
Romana Krupová (4. roč.) - 1. miesto
+ titul Absolutného víťaza Ľupčianskeho čitárika

Víťazom gratulujeme.

Naši malí herci (školáci aj škôlkari) vás pozývajú na DIVADELNÝ VEČER,
ktorý sa bude konať dňa 17. júna (nedeľa) o 17:00 hodine v KD v Podkoniciach.
Deti sa predstavia v troch rôznych inscenáciách. MŠ - „Lienka Anulienka“, ZŠ 1. a 2.
roč. – „Stratená princezná“, ZŠ 3. a 4. roč. – „Môj brat a strašidlá“. Tešíme sa na hojnú
účasť
Linda Mesíková

Podkonický spravodaj
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SÚŤAŽ
O2 ŠPORTOVÁ AKADÉMIA MATEJA TÓTHA
Naša škola sa zapojila do projektu O2 Športová akadémia Mateja Tótha. V
prípade výhry máme možnosť získať odborné športové vedenie jednej 20 člennej
skupiny na celý školský rok zadarmo.

Čo je O2 Športová akadémia Mateja Tótha?
Kvalitná voľnočasová aktivita v podobe krúžkov na 1. stupni základných škôl.
Akadémia pomocou prepracovanej metodiky a školených trénerov poskytuje deťom
všeobecný športový základ, ale aj motiváciu a pozitívny vzťah k pohybu. Tréningy
sú vyskladané tak, aby deti športovali hravo, dbá sa na ich telesný aj duševný vývin
a zároveň deti zistia, na aký šport majú najlepšie predpoklady.
Ako môžete hlasovať za našu školu?
1. Kliknite na stránku www.dobravec.o2.sk
2. Vyhľadajte si Základná škola s materskou školou Podkonice.
3. Princíp hlasovania spočíva cez overenie telefónneho čísla, kde vám pošlú
overovací kód a po jeho zadaní, prispejete jedným hlasom. Z jedného
telefónneho čísla sa dá hlasovať každý deň len raz. Je to bezplatné. Našim
súperom je len ZŠ Sielnica.
V akom termíne prebieha hlasovanie?
Svoje hlasy môžete posielať do 30. júna 2018. Ďakujeme!
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UZNESENIA

UZNESENIA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 22.5.2018
UZNESENIE Č. 25 / 2018 – PODPÍSANÉ STAROSTOM OBCE
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice schvaľuje zapisovateľa (Ivan Barla), návrhovú
komisiu (Oliver Očenáš, Ľubomír Očenáš), overovateľov zápisnice (Miroslav Budaj,
Jaroslav Kostúr) a zmenu programu.
ZA: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Jaroslav Kostúr, Ľubomír Očenáš, Oliver Očenáš
PROTI: nikto
ZDRŽALI SA: nikto
UZNESENIE Č. 26 / 2018 – PODPÍSANÉ STAROSTOM OBCE
1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu kontrolórky obce o stave plnenia
a čerpanie rozpočtu obce po 1Q 2018.
2. Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce spracovať a zaslať poslancom
prehľad uhradených záväzkov obce v priebehu 1Q2018, prehľad neuhradených
záväzkov s uvedením dátumu ich splatnosti, informáciu a stave ﬁnancií obce a prehľad
podpísaných zmlúv, objednávok a dohôd v priebehu 1Q2018.
ZA: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Jaroslav Kostúr, Ľubomír Očenáš, Oliver Očenáš
PROTI: nikto
ZDRŽALI SA: nikto
UZNESENIE Č. 27 / 2018 – NEPODPÍSANÉ STAROSTOM OBCE
1. Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice ukladá starostovi obce pripraviť a zaslať
poslancom OZ nasledovné materiály potrebné na odsúhlasenie verejnej súťaže na
realizáciu dokončenia chodníka:
- potrebné podklady špeciﬁkujúce podmienky súťaže na výstavbu chodníka v dvoch
etapách (od dolnej po strednú a od strednej po hornú zastávku) do konca mesiaca máj
2018 a predložiť ich obecnému zastupiteľstvu na prerokovanie a schválenie
- správu o stave práce StVPS (vodárov) na rekonštrukcii vodovodu v časti od strednej
zastávky po kultúrny dom; informáciu, či sa plánuje rekonštrukcia aj v ľavej časti
(smerom dolu), ako bolo pôvodne plánované a oznamované starostom obce
- informáciu, či bude realizovaná v telese chodníka infraštruktúra pre optický kábel pre
pripojenie rodinných domov
- zahrnúť do rekonštrukcie úpravu šácht, ktoré sa nachádzajú v telese chodníka na
zákrute oproti RD pána Šusteka, nakoľko niektoré sú porušené a prepadávajú sa
Podkonický spravodaj
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ZA: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Jaroslav Kostúr, Ľubomír Očenáš, Oliver Očenáš
PROTI: nikto
ZDRŽALI SA: nikto
UZNESENIE Č. 28 / 2018 – NEPODPÍSANÉ STAROSTOM OBCE
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice schvaľuje odklad na rok 2019 osadenia
obrubníkov a položenia dlažby, nakoľko je potrebný počkať na sadanie zásypu
vodovodu, ktorý bol realizovaný len pred mesiacom, aby sa predišlo prípadným
škodám z dôvodu neskoršieho sadania podkladu obrubníkov a chodníka, aby sa tieto
nemuseli znovu opravovať.
ZA: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Jaroslav Kostúr, Ľubomír Očenáš, Oliver Očenáš
PROTI: nikto
ZDRŽALI SA: nikto
UZNESENIE Č. 29 / 2018 – NEPODPÍSANÉ STAROSTOM OBCE
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice schvaľuje viazanie rozpočtovaných
ﬁnančných prostriedkov v objeme 47000 EUR pre časť chodníka od strednej po hornú
zastávku resp. kultúrny dom do roku 2019, suma kalkulovaná podľa predbežnej
kalkulácie poskytnutej starostom a pripomienkovanej poslancami OZ pre úsek od
strednej do hornú zastávku.
ZA: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Jaroslav Kostúr, Ľubomír Očenáš, Oliver Očenáš
PROTI: nikto
ZDRŽALI SA: nikto
UZNESENIE Č. 30 / 2018 – NEPODPÍSANÉ STAROSTOM OBCE
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice ukladá starostovi obce prerokovať so
zazmluvnenou právničkou obce JUDr. Čárskou, že obec nemá vytvorenú rozpočtovú
položku nad limit mesačného paušálu podľa zmluvy. Preto, ak sú s účasťou JUDr.
Čárskej na obecnom zastupiteľstve spojené náklady nad mesačný paušál, obecné
zastupiteľstvo nemá záujem na jej účasti na obecných zastupiteľstvách. Ak starosta
obce potrebuje právnu pomoc, nech si ju hradí zo svojich ﬁnancií. Ak je potrebné
v zmysle týchto skutočností upraviť zmluvu medzi obcou Podkonice a JUDr. Čárskou
poveruje obecné zastupiteľstvo obce Podkonice starostu obce, aby pripravil nový
návrh zmluvy.
ZA: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Jaroslav Kostúr, Ľubomír Očenáš, Oliver Očenáš
PROTI: nikto
ZDRŽALI SA: nikto

10

Podkonický spravodaj

UZNESENIA
UZNESENIE Č. 31 / 2018 – NEPODPÍSANÉ STAROSTOM OBCE
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice presúva tento bod „Odložený bod z OZ z
27.3.2018 Prítomnosť obecného právnika za zasadnutiach OZ“ na ďalšie zasadnutie
OZ z dôvodu neprítomnosti starostu obce a s tým súvisiacou absenciou informácií.
ZA: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Jaroslav Kostúr, Ľubomír Očenáš, Oliver Očenáš
PROTI: nikto
ZDRŽALI SA: nikto
UZNESENIE Č. 32 / 2018 – PODPÍSANÉ STAROSTOM OBCE
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice ukladá starostovi obce pripraviť nový návrh
VZN – o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce, nakoľko aktuálne platné
VZN č. 1/2007 vyžaduje viacero zmien. Obecné zastupiteľstvo ukladá zahrnúť do
nového návrhu nasledovné zmeny:
- zmenu termínu na predloženie žiadostí o dotácie pre FO a PO do 30.11. bežného roku
pre žiadosti na nasledovný rok
- zmenu termínu na čerpanie prostriedkov do 31.12. bežného roku a dokladovania
účelového použitia do 15.1. nasledovného roku
- zmeniť právomoc pre schvaľovanie všetkých dotácií výlučne pre obecné
zastupiteľstvo, nie starostu obce
- povinnosť poskytovateľa dotácie písomne informovať žiadateľa o schválení dotácie
a podmienkach čerpanie ﬁnančných prostriedkov
ZA: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Jaroslav Kostúr, Ľubomír Očenáš, Oliver Očenáš
PROTI: nikto
ZDRŽALI SA: nikto
UZNESENIE Č. 33 / 2018 – PODPÍSANÉ STAROSTOM OBCE
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice ukladá kontrolórke obce vykonať kontrolu
postupu pracovníkov obce a starostu obce voči OZ PÚTNIK vo veci nevyplatenia
schválenej dotácie za rok 2017 v sume 1500 EUR, pretože OZ PÚTNIK na základe
informácií od pracovníčky obecného úradu konalo v dobrej viere a potvrdilo dodávku
dodávateľovi.
ZA: Miroslav Budaj, Jaroslav Kostúr, Ľubomír Očenáš, Oliver Očenáš
PROTI: nikto
ZDRŽALI SA: Ivan Barla
UZNESENIE Č. 34 / 2018 – NEPODPÍSANÉ STAROSTOM OBCE
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice ukladá starostovi obce, aby do 31.5.2018
predložil poslancom a kontrolórke obce účel všetkých jednotlivých jázd obecného
Podkonický spravodaj
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motorového vozidla Dacia Duster zaznamenaných systémom GPS, ktorého výstupy
boli poslancom po dlhom čakaní sprístupnené bez uvedenia účelu jednotlivých jázd,
napriek tomu, že to bolo poslancami požadované. Predloženie účelu jázd je potrebné
pretože sa vo výstupoch z GPS systému objavili zaujímavé miesta výskytu tohto
motorového vozidla (Poľsko - Krakov, Wadovice, Rakúsko - Podersdorf, víkendové
jazdy, jazdy počas štátnych sviatkov, časté jazdy do Banskej Bystrice a Priechoda,
a iné ...)
ZA: Ivan, Barla, Miroslav Budaj, Jaroslav Kostúr, Ľubomír Očenáš, Oliver Očenáš
PROTI: nikto
ZDRŽALI SA: nikto
UZNESENIE Č. 35 / 2018 – PODPÍSANÉ STAROSTOM OBCE
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice ukladá starostovi obce, aby do 31.5.2018
predložil poslancom a kontrolórke obce výstupy z GPS systému obecného
motorového vozidla KIA vo forme excel súborov za obdobie od nainštalovania
systému GPS do konca 1Q2018.
ZA: Ivan, Barla, Miroslav Budaj, Jaroslav Kostúr, Ľubomír Očenáš, Oliver Očenáš
PROTI: nikto
ZDRŽALI SA: nikto
UZNESENIE Č. 36 / 2018 – NEPODPÍSANÉ STAROSTOM OBCE
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice presúva dokončenie prejednania tohto bodu
„Odložený bod z OZ z 27.3.2018 Kontrola používanie MV Dacia Duster v rokoch
2016 a 2017, v prípade ukončenej kontroly zo strany kontrolóra obce“ na ďalšie
zasadnutie OZ z dôvodu neprítomnosti starostu obce a s tým súvisiacou absenciou
informácií a v súvislosti s informáciou od kontrolórky obce o dokončení kontroly, ak
starosta predloží kontrolórke účely jednotlivých jázd.
ZA: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Jaroslav Kostúr, Ľubomír Očenáš, Oliver Očenáš
PROTI: nikto
ZDRŽALI SA: nikto
UZNESENIE Č. 37 / 2018 – PODPÍSANÉ STAROSTOM OBCE
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice ukladá starosti obce dopracovať projekt
splaškovej kanalizácie pre lokalitu pod Bukovinou, aby bolo zabezpečené
odkanalizovanie aj rodinných domov osadených podľa dohodnutého zástavbového
plánu stavebných parciel (1046/1 až 1051/4) pretože verejná vyhláška uvádza len
rozvojové územia RZ 9 a RZ 10 ÚP.
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ZA: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Jaroslav Kostúr, Ľubomír Očenáš, Oliver Očenáš
PROTI: nikto
ZDRŽALI SA: nikto
UZNESENIE Č. 38 / 2018 – PODPÍSANÉ STAROSTOM OBCE
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice ukladá starosti obce prehodnotiť
s projektantom hĺbku osadenia kanalizácie pre lokalitu pod Bukovinou tak, aby boli
zohľadnené výškové pomery pre prípadné odkanalizovanie aj suterénnych častí RD.
Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce oboznámiť jednotlivých vlastníkov
dotknutých parciel o výškových podmienkach osadenia kanalizácie, aby bola
zabezpečená informovanosť dotknutých obyvateľov obce.
ZA: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Jaroslav Kostúr, Ľubomír Očenáš, Oliver Očenáš
PROTI: nikto
ZDRŽALI SA: nikto
UZNESENIE Č. 39 / 2018 – PODPÍSANÉ STAROSTOM OBCE
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice ukladá starosti obce prejednať a dohodnúť so
spoločnosťou StVPS (vodári) aby pri rozkopaní cesty z dôvodu realizácie kanalizácie
pre lokalitu pod Bukovinou realizovali taktiež v časti už porušenej cesty aj osadenie
prípojky vodovodu pre lokalitu Niva, aby sa cesta nerozkopávala na viackrát.
ZA: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Jaroslav Kostúr, Ľubomír Očenáš, Oliver Očenáš
PROTI: nikto
ZDRŽALI SA: nikto
UZNESENIE Č. 40 / 2018 – PODPÍSANÉ STAROSTOM OBCE
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice presúva prejednania tohto bodu „Výstavba
novej hasične na školskom dvore alebo iná lokalita“ na ďalšie zasadnutie OZ z dôvodu
neprítomnosti starostu obce a s tým súvisiacou absenciou informácií.
ZA: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Jaroslav Kostúr, Ľubomír Očenáš, Oliver Očenáš
PROTI: nikto
ZDRŽALI SA: nikto
UZNESENIE Č. 41 / 2018 – PODPÍSANÉ STAROSTOM OBCE
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice ukladá starosti obce zverejniť všetky
jednotlivé činnosti resp. práce, na ktoré boli uzavreté jednotlivé dohody o vykonaní
práce resp. dohody o pracovnej činnosti resp. dohoda o brigádnickej práci študenta za
rok 2017 a 1Q 2018 s vyčíslením ﬁnančnej náročnosti a spôsobu určenia ceny
jednotlivých dohôd.
Podkonický spravodaj
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ZA: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Jaroslav Kostúr, Ľubomír Očenáš, Oliver Očenáš
PROTI: nikto
ZDRŽALI SA: nikto
UZNESENIE Č. 42 / 2018 – PODPÍSANÉ STAROSTOM OBCE
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice presúva dokončenie prejednania tohto bodu
„Dohody na obecnom úrade, aké dohody existujú na OU, na aké činnosti resp. práce
sú určené, aký je rozsah činností a prác, a aká je ﬁnančná náhrada za jednotlivé sumy,
ozrejmenie položky v rozpočte 2000 EUR na r. 124“ na ďalšie zasadnutie OZ z dôvodu
neprítomnosti starostu obce a s tým súvisiacim absenciou informácií o použití
ﬁnančných prostriedkov z rozpočtovej položky "Odmeny dohody ostatné" rozpočtu
obce v sume 2000 EUR na r. 124.
ZA: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Jaroslav Kostúr, Ľubomír Očenáš, Oliver Očenáš
PROTI: nikto
ZDRŽALI SA: nikto
UZNESENIE Č. 43 / 2018 – PODPÍSANÉ STAROSTOM OBCE
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice schvaľuje na pozíciu šéfredaktora redakčnej
rady Podkonického spravodaja Mgr. Janu Šípkovú. Obecné zastupiteľstvo jej
schvaľuje odmenu vo výške 35 EUR za mesiac s účinnosťou od 1.5.2018.
ZA: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Jaroslav Kostúr, Ľubomír Očenáš, Oliver Očenáš
PROTI: nikto
ZDRŽALI SA: nikto
UZNESENIE Č. 44 / 2018 – PODPÍSANÉ STAROSTOM OBCE
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice schvaľuje na pozíciu člena redakčnej rady
Podkonického spravodaja Martina Halaja.
ZA: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Jaroslav Kostúr, Ľubomír Očenáš, Oliver Očenáš
PROTI: nikto
ZDRŽALI SA: nikto
UZNESENIE Č. 45 / 2018 – NEPODPÍSANÉ STAROSTOM OBCE
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice ruší právomoc starostu obce Podkonice
upravovať rozpočet obce Podkonice do limitu 500 EUR. Obecné zastupiteľstvo obce
Podkonice vyzýva starostu obce dodržiavať rozpočtovú zodpovednosť a riadnu správu
ﬁnancií obce v zmysle limitov určených schváleným rozpočtom obce.
ZA: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš
PROTI: Ľubomír Očenáš
ZDRŽALI SA: nikto
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UZNESENIE Č. 46 / 2018 – PODPÍSANÉ STAROSTOM OBCE
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice ukladá starostovi obce zabezpečiť priebežné
zverejňovanie zákonom ustanovených dokumentov - faktúr, zmlúv, objednávok na
oﬁciálnej internetovej stránke obce – www.podkonice.sk. V prípade že ešte nie sú
zverejnené všetky požadované dokumenty zverejniť ich do konca mesiaca máj 2018.
ZA: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Jaroslav Kostúr, Ľubomír Očenáš, Oliver Očenáš
PROTI: nikto
ZDRŽALI SA: nikto
UZNESENIE Č. 47 / 2018 – PODPÍSANÉ STAROSTOM OBCE
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice ukladá starostovi obce spracovať predbežnú
kalkuláciu projektu realizácie parkoviska na škole a predložiť ju na schválenie
obecnému zastupiteľstvu obce. Toto parkovisko sa bude realizovať v prípade
zvýšeného príjmu rozpočtu obce resp. po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom obce.
ZA: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Jaroslav Kostúr, Ľubomír Očenáš, Oliver Očenáš
PROTI: nikto
ZDRŽALI SA: nikto
UZNESENIE Č. 48 / 2018 – PODPÍSANÉ STAROSTOM OBCE
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice schvaľuje poskytnutie sociálnej pomoci vo
výške 500 EUR z rozpočtovej položky "Sociálna výpomoc" pre M. Kretika.
ZA: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Jaroslav Kostúr, Ľubomír Očenáš, Oliver Očenáš
PROTI: nikto
ZDRŽALI SA: nikto
UZNESENIE Č. 49 / 2018 – PODPÍSANÉ STAROSTOM OBCE
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice ukladá starostovi obce zabezpečenie
kontajnera na zber papiera častejšie, minimálne 4 - krát do roka v obdobiach apríl, jún,
august, október.
ZA: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Jaroslav Kostúr, Ľubomír Očenáš, Oliver Očenáš
PROTI: nikto
ZDRŽALI SA: nikto
UZNESENIE Č. 50 / 2018 – PODPÍSANÉ STAROSTOM OBCE
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice ukladá starostovi obce informovať poslancov
OZ do konca mája 2018 o podmienkach zabezpečenia prívesu na vývoz bicyklov ako
Podkonický spravodaj
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aj podmienkach zabezpečenia a poskytovania služby vývozu cyklistov.
ZA: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Jaroslav Kostúr, Ľubomír Očenáš, Oliver Očenáš
PROTI: nikto
ZDRŽALI SA: nikto
UZNESENIE Č. 51 / 2018 – PODPÍSANÉ STAROSTOM OBCE
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice schvaľuje úhradu nákladov na realizáciu
fasády „Krčma na Hrbe“ formou zníženia nájmu pre RIDE RENTAL s.r.o. o 100 EUR
v mesiacoch (september až december 2018).
ZA: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Jaroslav Kostúr, Ľubomír Očenáš, Oliver Očenáš
PROTI: nikto
ZDRŽALI SA: nikto
UZNESENIE Č. 52 / 2018 – PODPÍSANÉ STAROSTOM OBCE
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice presúva prejednanie žiadosti o poskytnutie
dotácie 400 € pre lyžiarske múzeum na ďalšie obecné zastupiteľstvo, kde je
predpoklad že sa bude upravovať rozpočet obce.
ZA: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Jaroslav Kostúr, Ľubomír Očenáš, Oliver Očenáš
PROTI: nikto
ZDRŽALI SA: nikto
V Podkoniciach, dňa 23.5.2018
UZNESENIA Č. 25, 26, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
starosta obce podpísal.
Ing. Michal Vráb
starosta

UZNESENIA Č. 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 45 starosta obce nepodpísal.
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Podkonický náučný chodník
TRETÍ PANEL - VÝSTAVBA DEDINY V 20. STOROČÍ
Okolité hory a príroda bola prvkom, ktorý vtisol prvotný punc tak architektúre domov,
ako aj celkovému výzoru dediny. Jej výstavbu a rovnako i tvar v minulosti určovali
prírodné podmienky. Podkonice ležia v plytkej kotlinke, otvorenej smerom na juh, cez
ktorú preteká potok. Práve okolo neho stavali kedysi naši predkovia prvé drevenice v
riedkych radoch. Prázdne priestory medzi domami sa časom zapĺňali a vznikali súvislé
rady. Pôvodná zástavba dediny má tvar dvoch k sebe priložených obdĺžnikov,
z ktorých je jeden vysunutý o niečo vyššie.
Po Slovenskom národnom povstaní
sa dedina po prvý raz v histórii začala
rozrastať hranicami kotlinky a taktiež aj
mimo nej. Pre zaujímavosť v obci bolo k
31. júlu 1974 už 266 domov s 920
obyvateľmi, ktorí vlastnili 61 osobných
aut, 160 televízorov, 174 rádioprijímačov,
182 chladničiek a 245 práčok.
V tom istom roku už bola dostavaná
aj nová budova Základnej školy s materskou
školou. Obec mala knižnicu, kino, ale aj
Jednotné roľnícke družstvo, kde v tom čase
pracovalo 50 ľudí. Nechýbala požiarna
zbrojnica, futbalové ihrisko so šatňami,
volejbalové, ihrisko, tenisový kurt, obecný
úrad i nákupné stredisko. Treba vyzdvihnúť fakt, že ľudia v obci boli veľmi múdri. Už
v roku 1936 postavili obecný rezervoár a v 1950-1960 bola vybudovaná aj kanalizácia.
AMERIKÁNSKA DEDINA
V Podkoniciach, ako v typickej podhorskej obci, všetkých obyvateľov
nedokázalo uživiť iba poľnohospodárstvo. Tí, čo obrábali pôdou a chovali dobytok,
museli rodiny živiť aj furmančením či iným remeslom. Pred prvou svetovou vojnou
mnohí z Podkoničanov odišli do Ameriky za prácou. A tak, kým v roku 1907 mali
Podkonice 1074 obyvateľov, na prahu prvej svetovej vojny v roku 1913 mali už len
913 a v roku 1930 iba 779 obyvateľov. Pred 1. svetovou vojnou sa Podkoničania
vysťahovali najmä do Spojených štátov amerických, po nej odchádzali do Argentíny,
Uruguaja, Kanady, Austrálie, Francúzska a Belgicka. Dôkazom sú dodnes
Podkonický spravodaj
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zachované domy postavené, ako tomu miestni ľudia hovoria: ,,za doláre“. Boli to
peniaze, ktoré vtedy posielali odídení členovia rodín príbuzným do Podkoníc.
OBRAZ Z CHICAGA V KOSTOLE
Jedným z dôkazov, ako silno poznamenala táto neradostná doba rodinného
rozdelenia celé rody i ľudskú vzájomnosť, je aj mozaikový obraz s názvom „Svätá
rodina posväť rodiny Chicagske, ale i tunajšie“, ktorý dali zhotoviť naši predkovia
a umiestnili ho do podkonického kostola.
Tunajší ľudia boli vždy šikovní. Či už odišli za more, alebo ostali tu doma.
Dodnes ich potomkovia ukazujú, že vždy vedeli a vedia dedinu naďalej rozvíjať.
Zaviedli sme vodovod, urobili kanalizáciu a elektriﬁkáciu. Z prašných ciest sa stali
asfaltové cesty, na námestí pribudla protipožiarna nádrž.
Pre neprehliadnuteľné napredovanie Podkoníc, ktoré pretrvávalo až do 90tych rokov, kedy tu mali postavené všetky kultúrne a sociálne inštitúcie, nazývali iní
ľudia v okrese dedinu pod Plešami „amerikánskou dedinou“.

Kráľova Studňa - Krížna - Majerova Skala - Staré Hory
Kráľova studňa je skutočnou križovatkou uprostred Veľkej Fatry. Priamo z
rázcestia od prameňov sa možno vydať až piatimi trasami na všetky svetové strany.
Medzi tie kratšie, ale najkrajšie, patrí asi trojhodinová cesta cez Krížnu a Majerovu
skalu na Staré Hory. Turistika sa uskutoční 24. júna 2018.
Záujemcovia sa môžu záväzne prihlásiť so zaplatením poplatku 5 € za osobu
(záloha za autobus) do 20. júna 2018 do 12.00 hodiny na obecnom úrade.
CYKLOBUS BANSKÁ BYSTRICA - PODKONICE - PLEŠE
Aj tento rok je možnosť využiť cyklobusovú linku, ktorú sa podarilo zachovať
aj napriek snahám o zrušenie a tiež zničenej ceste na Pleše, ktorá nie je vhodná na
prepravu veľkým autobusom.Vďaka výbornej spolupráci s Mestom Banská Bystrica
sa podarilo vytvoriť nové podmienky na prepravu. Novinkou je, že v Podkoniciach
prestupujú cestujúci na pripravené vozidlo s cyklovlečkou. Všetky náklady spojené
s prepravou na celej trase Banská Bystrica - Pleše hradí Mesto Banská Bystrica. Každú
sobotu sa tak môžete vyviezť zo Strieborného námestia so zastávkou na Ďumbierskej
ulici v Sásovej cez Slovenskú Ľupču a Podkonice až na Chatu na Plešiach. Poplatok za
lístok sú symbolické 2 eurá na osobu spolu s bicyklom.
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SMS
SMS NA ČÍSLO TIESŇOVÉHO VOLANIA
SMS na číslo tiesňového volania 112 je určená
predovšetkým pre sluchovo znevýhodnených
občanov, ale v prípade, keď nie je možné uskutočniť tiesňové volanie, môže SMS na
číslo tiesňového volania 112 odoslať každý. Zasielanie SMS na číslo tiesňového
volania 112 je bezplatné.
Kedy zasielať SMS na číslo tiesňového volania 112?
SMS zasielajte vtedy, keď sa vy alebo niekto vo vašom okolí ocitne v tiesni, alebo ste
svedkom mimoriadnej udalosti, a nie je možné privolať pomoc hlasovým volaním na
číslo tiesňového volania 112.
Kto môže zasielať SMS na číslo tiesňového volania 112?
Zasielanie SMS na číslo tiesňového volania 112 je možné z akéhokoľvek mobilného
telefónu, v ktorom je vložená SIM karta niektorého z telekomunikačných operátorov
pôsobiacich na Slovensku.
Pri písaní SMS je potrebné na číslo tiesňového volania 112 napísať stručne a jasne:
Čo sa stalo? (napríklad: zdravotný problém, úraz, dopravná nehoda, požiar, napadnutie
a iné). Kde sa stalo? (napíšte, kam je potrebné vyslať pomoc, najlepšie adresu vrátane
názvu obce alebo záchytný bod, ako napr. križovatka či iný orientačný bod).
Ak je to možné, uveďte aj:
Komu sa stalo? (najmä či ide o muža, o ženu alebo o dieťa a počet postihnutých osôb).
Kedy sa stalo?
Ako komunikovať s operátorom čísla tiesňového volania 112? Pri vyžadovaní
pomoci na čísle tiesňového volania 112 cez SMS je potrebné komunikovať stručne,
vecne a držať sa pokynov operátora, aby sa skrátil čas potrebný na zistenie informácií
potrebných pre poskytnutie pomoci. Po doručení SMS vám príde z čísla tiesňového
volania 112 už vašu tieseň rieši a nie je
potrebné zasielať SMS opakovane. Podľa
toho, o akú udalosť pôjde, operátor čísla
tiesňového volania 112 vám v prípade
potreby môže ešte formou spätnej SMS
klásť otázky, aby získal informácie
nevyhnutné pre poskytnutie pomoci, a tiež
vám bude dávať pokyny na ochranu vášho
života a zdravia alebo majetku, či na
ochranu života a zdravia alebo majetku
ľudí vo vašom okolí.
Podkonický spravodaj
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ODPAD
STLAČ ODPAD, UŠETRÍŠ VIAC AKO SI MYSLÍŠ
Prečo by som mal stlačiť PET fľašu, kartón či plechovku predtým, než ju
hodím do zbernej nádoby? Môže sa zdať, že zberná nádoba je dostatočne veľká na
to, aby pojala PET fľašu, kartón či plechovku aj bez toho, aby ju musel človek stláčať.
Je síce pravda, že väčšina z nich má síce malú hmotnosť, ale za to veľký objem, najmä
PET fľaše. Napríklad nestlačené PET fľaše v zberných nádobách zbytočne zaberajú
veľa miesta a v konečnom dôsledku zberová spoločnosť odváža vzduch. Rovnako to
platí aj pre kartón či plechovky. Preto je veľmi dôležité obal jednoducho stlačiť.
V prípade, že je to pre niekoho namáhavé, môže obal položiť na zem a pristúpiť ho.
Prešľapávanie, stláčanie a skrúcanie týchto obalov je preto veľmi dôležité. Takýmto
postupom sa do kontajnerov vojde približne 4-krát viac zmenšených odpadov.
Napríklad do nádoby o objeme 1100 l sa zmestí približne 733 stlačených 1,5 litrových
PET ﬂiaš. Ak by sme ich do nádoby hádzali nestlačené, zmestilo by sa ich tam len
približne 200. S tým súvisí i ďalšia vec. Čím viac sa PET ﬂiaš, kartónov či
plechoviek zmestí do nádoby, tým viac sa zníži interval zvozu zberných nádob
a ušetrí sa na prepravných nákladoch.
Zmenšenie obalov pomáha aj pri ich
jednoduchšej manipulácii a následnej
recyklácii, čím sa znova znižujú náklady.
A častokrát to môže byť aj niekoľko desaťtisíc
eur za rok. Preto nezabúdajme šetriť i takýmto
spôsobom naše životné prostredie.

PONUKA ZAMESTNANIA
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Komenského 7,
Banská Bystrica momentálne disponuje viacerými voľnými pracovnými miestami,
kde základnými podmienkami pre prijatie sú:
· vek minimálne 21 rokov,
· minimálne stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou,
· telesná, duševná a zdravotná spôsobilosť, podmienka ovládania štátneho
jazyka, bezúhonnosť a spoľahlivosť.
Bližšie informácie vám poskytne kontaktná osoba:
kpt. Mgr. Alena Gajdošová, tel. 048/2832160, e-mail: alena.gajdosova@zvjsk.sk

INZERCIA
Firma Pavel MALEC – Kúpeľné oblátky, Príboj 552/62, Slovenská Ľupča
prijme pracovníčku ZŤP do potravinárskej výroby a brigádničky v Slovenskej Ľupči.
Úväzok podľa dohody v tarife od 2,80 – 3,50 E/hod. Kontakt: 0905 277 533
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FARSKÉ OZNAMY
DOBROVOĽNÍCI PRE AFRIKU
Tento mesiac mala naša farnosť nezvyčajnú návštevu. V Podkoniciach
prebiehal celoslovenský prípravný kurz pre dobrovoľníkov, ktorí pôjdu v lete na 3 a
viac mesiacov do Afriky. Ich poslaním bude nejaký čas pomáhať v kresťanských
projektoch, ktoré sú podporované z koledníckej akcie eRka – Dobrá novina, do ktorej
sa počas Vianoc zapájajú i naše deti.
Okrem niekoľkomesačnej pomoci v samotných projektoch sa budú títo
dobrovoľníci potom zúčastňovať rôznych prednášok v školách, relácií v rádiách
a podobne a robiť rozvojovú osvetu. Aby mohli odcestovať, čakajú ešte na podpis
projektu od ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky, nakoľko ich pobyt bude
hradený z týchto zdrojov a nie z koledníckej zbierky.
Aby však všetko v zdraví prežili, tak o podmienkach v Afrike, bezpečnostnej
situácii, ich úlohách v projektoch a podobne sa postupne dozvedali v našej fare.
Nakoľko sám viem, že taká skúsenosť zmení ich životy, teším sa, že ich dobrodružstvo
začína práve v Podkoniciach, ktoré si budú do konca života nosiť vo svojich
spomienkach.
Ako farár tejto farnosti sa teším, že sa za misie nie len modlíme v kostole, ale že
môžeme i takýmto konkrétnym spôsobom byť účastní a vytvárať misijné zázemie
i v našich Podkoniciach. Ešte raz ďakujem za pomoc všetkým ženám, ktoré upratali
Kresťanský dom, varili, upiekli koláče a požičali svoje paplóny a obliečky, aby tento
kurz mohol u nás byť. Nech vám to Pán Boh odplatí dobrom!
Dobrovoľníkov som sa opýtal, prečo oni, ako mladí ľudia, opúšťajú svoje
pohodlie na Slovensku a idú do jednoduchých a neraz i chudobných podmienok
v projektoch eRka v subsaharskej Afrike:

Podkonický spravodaj
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FARSKÉ OZNAMY
Andrej, 20 rokov, Šurany – ide do vzdelávacieho centra Hekima, Kitale, Keňa
Od šiestich rokov som sa zúčastňoval vianočného koledovania v rámci Dobrej noviny,
ktorú zastrešuje eRko a vďaka peniazom vyzbieraným koledníkmi ﬁnancuje viaceré
rozvojové projekty v Afrike. Následne som na Facebooku uvidel ponuku ísť ako
dobrovoľník do jedného z tých projektov a zaujalo ma to.
Simona, 22 rokov, Mútne - ide do vzdelávacieho centra Hekima, Kitale, Keňa
Najviac sa teším na to, že spoznám nových ľudí a kultúru, ktorá sa v mnohom líši od tej
našej. Som zvedavá aj na to, aká je skutočná Afrika.
Matúš, 24 rokov, Ruskovce - ide pôjde do Mwangazy, Nairobi v Keni
Mwangaza je rehabilitačné centrum, pre drogovo závislých chlapcov. Jednou z mojich
úloh bude učiť chlapcov angličtinu a matematiku. Keďže som doteraz nevyučoval,
myslím, že najväčšou výzvou pre mňa bude udržať pozornosť svojich študentov.
Roman, 24 rokov, Sása - ide do Mwangazy, Nairobi v Keni
Do Afriky ma lákajú tri veci: túžba po dobrodružstve, sebapoznaní a využití svojich
schopností v prospech druhých. Verím, že v úplne inom prostredí sa o sebe dozviem
niečo nové.
Marianna, 21 rokov, Pezinok - ide na sever Etiópie, do miest Alitena a Mekelle
V Etiópii budem učiť angličtinu a organizovať voľnočasové aktivity pre miestne deti.
Mám veľký rešpekt pred novou kultúrou a kultúrnym kontextom. Dúfam, že budem
schopná komunikovať s citom pre rozdiely vo vnímaní tých istých skutočností.
Terézia, 21 rokov, Pezinok - ide do Providence Home – centrum pre deti
s postihnutím v Nkokonjeru, Uganda
Teším sa na novú skúsenosť – proste na všetko. Aj na drobné radosti ako chutné
exotické ovocie a zeleninu alebo úprimný úsmev detí.
Neskôr prišiel od organizátorov stretnutia tento mail:
Milí veriaci z Podkoníc, počas víkendu 18. až 20. mája 2018 sme my, eRkári,
navštívili Vašu farnosť už po druhýkrát za posledný rok. Tentokrát, počas krásneho
májového víkendu, sme k vám zavítali so skupinou siedmych dobrovoľníkov, ktorí
toto leto vycestujú do Afriky na projekty, ktoré aj vy prostredníctvom Dobrej noviny
podporujete. Počas uplynulých dní sa nám dostalo vrúcneho prijatia. Prichýlili ste
nás na fare a v Kresťanskom dome a navarili ste nám množstvo úžasného jedla
i koláčov. Chcem sa vám všetkým a taktiež duchovnému otcovi Miroslavovi týmto
veľmi pekne poďakovať za vaše otvorené srdcia a obetavosť, cítili sme sa u vás
skutočne ako doma a už teraz sa tešíme na najbližšie stretnutie.
Jozef Magda

projektový manažér eRka

Viac informácií sa môžet dozvedieť na www.dobranovina.sk
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PÚŤ DETÍ V RAJECKEJ LESNEJ
V sobotu 12.5.2018 sa uskutočnila Púť detí už po 17-ty krát. Autobusom sme
cestovali spolu s deťmi z farnosti Medzibrod.
Po registrácii sme odovzdali konzervu (obetný dar pre charitu) a pridali sme sa
k nacvičovaniu pesničiek, ktoré sa spievali na sv. omši. Na púť prišla aj rodná sestra
rehoľnej sestry Veroniky Rackovej, ktorú zabili v Južom Sudáne a porozprávala nám
o jej obetavej lekárskej službe v Afrike. Svätú omšu odslúžil pán biskup Tomáš Gális.
Po omši bol hodinový rozchod, ktorý sme vyžili na obed, zmrzlinu a prehliadku
prekrásneho dreveného betlehemu.
Po obede nás čakala katechéza, na ktorej sme uvažovali ako sa stať
misionárom, zaspievali sme si a naučili sa novú hru. Po katechéze sa tancovali eRko
tance. Ešte sme plánovali putovať ku kaplnke sv. Anny a pomodliť sa sv. ruženec, ale sa
rozpršalo a museli sme odísť skôr. Na púti bolo 1200 detí, prišli dvadsiatimi piatimi
autobusmi. Deti boli z rôznych kútov Slovenska. Boli tam aj vzácni hostia. Z našej
farnosti bolo len 5 ľudí vrátane pána farára. Dúfame, že o rok nás bude aspoň 2 krát
viac.
Paulínka a Katka Zátrochové a Miška Čunderlíková

TERMÍNY FARSKÝCH AKCIÍ
08. júl - o 10.30 hodine, sv. omša na Kališti
08. júl - 14. júl - Letný farský tábor
26. august - Farský deň

Podkonický spravodaj
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HISTORICKÉ OKIENKO
VOĽAKEDY TO BOLO TAKTO ...
Určite má každý z vás doma staré fotograﬁe, ktoré sa týkajú života v našej obci.
Zalovte vo svojich škatuliach, ofúknite prach a podeľte sa s nami s týmito
spomienkami. Vyberte jednu naj, naskenujte ju, pridajte popis kto alebo čo je na
fotograﬁi. Fotky posielajte na mail jankasipka@pobox.sk alebo tí z vás, ktorí nemajú
možnosť skenovať, zastavte sa u mňa doma a rada vám s tým pomôžem.
Janka Šípka Šípková

Aj takto sa voľakedy publikovalo. Článok z roku 1986, časopis Život.
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