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Milí spoluobčania,
po prázdninách a peknom až veľmi teplom lete sa náš
život vracia do normálnej etapy, keď nás starších čakajú
obvyklé pracovné povinnosti v našich zamestnaniach a
naše deti zasa školské a študentské povinnosti v školách.
Džavotom sa rozozvučala aj budova našej školy. Do
škôlky nastúpilo 16 škôlkarov, ktorých postupne doplnia
ďalší a do školy 19 detí, medzi ktorými bolo 6 prváčikov.
Všetci boli privítaní srdečne pani riaditeľkou a starostom
obce, ktorý všetkým rozdal čokolády a poprial žiakom,
aby im škola chutila tak sladko ako samotná čokoláda.
Náladu zvyčajného začiatku septembra mnohým narúša veľká neistota, pretože s obavami
čakáme, čo nám prinesie začínajúca jeseň a najmä zima. Neistota súvisí so stále sa zvyšujúcimi
cenami tovarov, ktoré denne kupujeme pre svoju obživu a životnú potrebu. Veľká neistota je
spojená najmä s obavou o ceny elektriny pre ďalšie obdobie. Tie ceny, ktoré sú nám posúvané v
médiách sú neakceptovateľné. Málokto si ich bude môcť dovoliť. Zostáva veriť, že únia a štáty si
poradia so vzniknutou situáciou a ceny sa podarí zreálniť k úrovni našich platov, ale hlavne
penzií. Ceny nespôsobujú problémy len nám ľuďom. Aj taký organizmus ako je obec sa musí
vysporiadať s cenami. V našom prípade hlavne s cenou elektriny. Pripravované obecné
zastupiteľstvo bude musieť rozhodnúť o viacerých opatreniach, ktoré majú prispieť k šetreniu.
Musíme si konečne uvedomiť, že nie sme Monako, ale môžeme sa prikryť iba perinou, na ktorú
máme. Je potrebné mnoho vecí opraviť, vylepšiť, lenže príjmy obce neumožňujú ani základnú
údržbu obecných objektov. Preto zastupiteľstvo opakovane podľa vývoja cashflow a stavu
obecnej pokladne aktualizuje investičný plán obce, podľa ktorého sa realizujú jednotlivé aktivity
súvisiace s investičnou činnosťou resp. údržbou majetku. V tomto volebnom období naviac
pribudla investícia súvisiaca s kúpou parciel pre hasičňu a samotnou výstavbou hasične. Obecné
zastupiteľstvo sa hneď v úvode volebného obdobia zhodlo so starostom obce, že nemôžeme
dopustiť opätovné zadlženie obce, po splatení dlhov z minulosti musíme žiť do výšky našich
príjmov, teda žiadne drahé stoličky, Apple počítače, atď. Preto je výhodnosť a opodstatnenosť
jednotlivých nákupov a zabezpečovanie tovarov a služieb vopred vyhodnocované. Tak ako
každý občan či rodina si strážia svoje financie, musí aj obce dbať a starať sa o svoj majetok,
najmä o ten, ktorý jej má prinášať výnos a profit. Snažíme sa dotiahnuť všetky otvorené prípady,
ale už teraz vieme, že nie všetko sa podarí do konca volebného obdobia. Súčasný stav obecných
financií naznačuje, že cieľ nezadlžovania obce bude splnený. Samozrejme dôležité projekty ako
je JPÚ musia byť financované mimo bežné príjmy obce, zastupiteľstvo musí rozhodnúť.
Tak nech sa nám aj za takej výraznej inflácii darí udržať financie pod kontrolou v rodinách ako
aj obci.
Ivan Barla, starosta obce
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OBEC INFORMUJE
TERMÍNY ZBERU ODPADOV V OBCI
Pre jednotlivé druhy odpadov boli dohodnuté nasledovné termíny:
1..Zber elektroodpadu bude prebiehať od 26. septembra do 18. októbra. Odpad sa
ukladá do žltej búdky pri starom cintoríne (pri družstve). Prosíme ukladať odpad od
zadnej steny búdky, aby sa nemusel na viackrát prekladať. Pretože dochádza k
vyberaniu súčiastok a kovových častí z odpadu, bude žltá búdka do začiatku zberu
uzavretá.
2..Kontajner na konáre a drevný odpad bude v čase od 20. októbra presunutý z
parkoviska pred starým cintorínom na iné miesto, aby v čase návštev cintorínov
neblokoval parkovisko. Miesto dočasného uloženia kontajnera bude oznámené cestou
obecného rozhlasu.
3..Zber veľkorozmerných odpadov sa uskutoční v dňoch od 3. do 12. októbra a to
zaužívaným umiestnením veľkokapacitných kontajnerov v obci. O termíne a mieste
umiestnenia kontajnerov budeme informovať cestou obecného rozhlasu.
REKONŠTRUKCIA VODOVODU NA NÁMESTÍ OBCE
Obec Podkonice už dlhšiu dobu plánovala revitalizáciu priestoru námestia. V roku 2016 boli
spracované štúdie, ktoré však nezohľadňujú kľúčovú funkciu celého námestia, a to križovatku
viacerých dopravných trás, ktoré by bolo problematické zrušiť. Pre akýkoľvek výsledok štúdie
alebo samotný realizačný projekt bolo nutné zrealizovať najskôr rekonštrukciu vodovodu, ktorý
na ploche námestia zaznamenal v poslednej dobe viacero porúch. Po opakovaných
požiadavkách obce a viackolových rokovaniach bola rekonštrukcie konečne zaradená do
investičného plánu StVS, a.s. pre rok 2022. Rekonštrukcia vodovodu sa týka iba častí ulíc
bezprostredne ústiacich do námestia obce.
Práce na rekonštrukcii vodovodu začnú po odklade v prvom októbrovom týždni. Práce budú
postupovať po jednotlivých definovaných úsekoch v termínoch určených harmonogramom
realizácie rekonštrukcie vodovodu nasledovne:

V rámci rekonštrukcie vodovodu budú všetky existujúce prípojky prepojené na novo
zriadené potrubia. Počas prác bude doprava usmernená dopravnými značkami a
zabezpečená maximálne dopravná obslužnosť jednotlivých rodinných domov a prevádzok. S
dotknutými obyvateľmi domov, ktorých prípojky budú tiež rekonštruované resp. bude
obmedzený príjazd k domom bude vopred prediskutovaný postup prác.
Ivan Barla, starosta obce
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FARSKÉ OKIENKO
Milí farníci,
leto je pomaličky za nami a znova sa stretávame spolu i touto formou, keď vám pošlem pár
riadkov na zamyslenie. Dúfam, že sa vám podarilo oddýchnuť si a načerpať trochu slniečka,
ktoré vie pekne zohriať, niekedy až prehriať. V každom prípade je dôležité načerpať nové sily
nielen počas leta, ale pravidelne. Ľudský organizmus si pýta aj oddych, aby sme potom mohli
byť príjemný na rodinu a vedeli zvládať ďalšie povinnosti.
Naposledy ma veľmi zaujalo čítanie podľa Lukáša Lk 6, 12-19.
„V tých dňoch vyšiel Ježiš na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom. Keď sa
rozodnilo, zavolal si učeníkov a vyvolil si z nich Dvanástich, ktorých nazval apoštolmi: Šimona,
ktorému dal meno Peter, a jeho brata Ondreja, Jakuba, Jána, Filipa, Bartolomeja, Matúša,
Tomáša, Jakuba Alfejovho, Šimona, ktorého volali Horlivec, Júdu Jakubovho a Judáša
Iškariotského, ktorý sa stal zradcom. Zostúpil s nimi dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho
učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judey i z Jeruzalema aj z týrskeho a sidonského
pobrežia. Prišli ho počúvať a dať sa uzdraviť zo svojich neduhov. A ozdraveli aj tí, ktorých trápili
nečistí duchovia. A každý zo zástupu sa usiloval dotknúť sa ho, lebo vychádzala z neho sila a
uzdravovala všetkých.“

Hneď mi napadla modlitba, ktorou sa Ježiš modlil pred vyvolením si dvanástich apoštolov.
Ježiš sa modlil k Otcovi. Boh, ktorý bol v ľudskom tele sa modlil celú noc. Veľakrát modlitbu
podceňujeme, lebo nemáme na ňu odpoveď hneď, alebo si nevymodlíme čo potrebujeme. Ale
je zaručené, že modlitba vám buď vždy zmení situáciu alebo vás. Modlitbu si treba pestovať.
Ježiš sa modlil celú noc a určite to nebola jeho prvá modlitba. Treba ju pestovať ako rozhovor s
Bohom a niekedy v úplnej tichosti. On vie, čo mu chcete povedať a preto možno byť ticho, aby
ste počuli jeho myšlienky.
Ježiš sa pomodlil a vybral si dvanástich apoštolov. A nemusím byť úplne konkrétny, ale
vybral si zradcov, neveriacich, závislého na peniazoch. Tak na toto sa môžeme pozrieť
spôsobom, že teda modlil sa celú noc a nič moc. Tento pohľad by ma od modlitby asi úplne
odradil. Ale hlbším bádaním môžem povedať, že si nevybral ľudí na spokojný čas ako manažér,
na ľudí, na ktorých sa môže spoľahnúť, ale vybral si ľudí, ktorí potrebujú spásu pre seba na
uskutočnenie Božieho plánu.
Verím, že to pre nás aj tak neznie dosť optimisticky, ale Boží plán a spása je naša jediná púť
na tejto zemi. Teda modlíme sa za spásu seba a iných. Myslíme na to pri každej našej práci, aby
to bolo zhodné s Božím plánom, teda v zhode za spásu nás všetkých.
Napokon sa pozrime na záver Evanjelia. Ježiš bol obdarovaný darmi, vychádzala z neho
sila, uzdravoval. Sila, s ktorou ľudí menil na veriacich. Prijímali pokoj, ktorý vyžaroval od Ježiša.
Boh má pre nás dary, ktoré chce, aby sme prijali. A dáva nám aj návod v Evanjeliu. Nie raz a v
jednej situácii, ale vyberá mnoho príbehov, kde môžeme hľadať tú cestu pre nás.
Martin Pečarka, správca farnosti
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VAŠE PRÍSPEVKY
NOČNÝ PRECHOD DONOVALY - KALIŠTE - PLEŠE
Nie som ani historik, ani nejaký analytik, aby som uvažoval, ktorý ročník prechodu sme
tento rok absolvovali. Či to bol 50. alebo 51., pre nás bol vydarený a ešte aj jubilejný. Bol pekný
teplý večer, 28.8.2022 a početná skupina (vyše 100 ľudí) priaznivcov turizmu sa stretla na
námestí v Podkoniciach (Pred Krochmelov). Dva plné autobusy spoločnosti Lalíkbus, nášho
pravidelného prepravcu, nás po prezentácii a spoločnom fotení bezpečne a rýchlo prepravili na
Donovaly.
Tento rok sa na pozvanie zúčastnili prechodu aj redaktori časopisu Život. Reportáž aj s
fotografiami si môžete prečítať v najbližšom vydaní časopisu.
Po krátkej inštruktáži Ľuda Flašku (Ľ.F.) sme sa vybrali smerom k osade Polianka, kde nám
do cesty pekne zaspievali miestni chatári. Inšpirovali tým našich folkloristov, ktorí v speve
pokračovali celou cestou.
Po príchode na Kalište sme sa zhromaždili pri pamätníku padlých obyvateľov. Tu nám náš
dlhoročný organizátor (Ľ.F.) odborným výkladom (spracovaným Marienkou Čemanovou)
priblížil život a zánik tejto malebnej obce. Nasledovalo kladenie vencov a pietna spomienka
minútou ticha. Po krátkom občerstvení sme sa už svižnejším tempom vybrali na najťažšiu časť
nočného prechodu smerom na Príslop cez Kocúrovú na Pleše.
Keďže sa už niekoľko ročníkov venujem s našim Jakubom hudobnej produkcii, tak sme
našich zdravo unavených turistov privítali partizánskymi piesňami. Po príchode všetkých
členov výpravy zoskupených v ikonickom svetelnom „hadíkovi“ nasledovalo zapálenie vatry.
Po poďakovaní vedúceho prechodu (Ľ.F.) sme sa v pokojnej atmosfére nechali unášať vôňou
výborného gulášu, kde záštitu a varechu držali manželia Budzeľovci. Samozrejme pod kotol
kládli a pomocnú ruku priložili bratranci Stykovci. Nesklamala ani Mariana Očenášová
(Matúšeje), ktorá ako vždy nezabudla na niečo sladké.
V dobrej nálade a všetkom prežitom sme sa každý svojim štýlom prepravili do rodnej obce a
niektorí aj ďalej. Verím, že každý do svojej postele :).
Nebudem ďakovať osobitne, ale dobre viete kto ste čo zabezpečili, čím ste pomohli a
prispeli.
Ďakujem ešte raz všetkým zúčastneným stranám a teším sa na ďalšie vydarené ročníky
Nočného prechodu SNP.
Martin Barla

Autor fotografie: Ján Miškovič, zdroj Týždenník Život

September 2022

4

VAŠE PRÍSPEVKY
NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK
Hurá! Začal sa nový školský rok. Brány našej podkonickej školy sa otvorili. Podkonická
škola mala za našich čias vždy „dobrý cveng“. Aj s pokračovaním na druhom stupni v Slovenskej
Ľupči sme patrili medzi múdrych a dobre pripravených žiakov. Potvrdila mi to aj nedávna
skúsenosť, keď som išla na operáciu a pani doktorka sa ma opýtala: „Pani Pasiarová, ktorého
doktora chcete, aby Vás operoval? A ja vravím, že neviem. Akože neviete, veď v Podkoniciach
máte pätnásť doktorov.“ Tak som sa nad tým zamyslela a naozaj som ich aj toľko narátala. No
uznajte, že na taký počet obyvateľov je to aj na zápis do Guinnessovej knihy rekordov. A nielen
lekárov, ale aj inžinierov, učiteľov, právnikov, technikov a veľa ďalších šikovných ľudí.
Tak, ako dobrý dom sa musí stavať na pevných základoch, tak aj láska ku vzdelaniu sa musí
vštepovať od prvých krokov v škole. S láskou a úctou spomíname na svojich prvých učiteľov pána učiteľa Mojžiša, pána riaditeľa Pikulu, pani učiteľku Pikulová, pani učiteľku Šípkovú a
ďalších. Sú to oni, ktorí majú veľký podiel na vzdelanostnej úrovni v našej obci. Patrí im naša
úcta a poďakovanie.
Podkonickej škole želám, aby stála naďalej na pevných základoch, aby učitelia povýšili
svoje povolanie na poslanie, aby ho aj v dnešnej ťažkej dobe vykonávali s láskou a
trpezlivosťou, aby po rokoch tiež mohli žať krásnu úrodu svojej práce. Želám našej škole
múdrych žiakov, zvedavých po nových informáciách a trpezlivých rodičov, pretože škola a
rodina musia byť v súčinnosti.
Anna Pasiarová

Prvý školský deň v novej škole (1970)

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti

70 rokov

80 rokov

Martin Vráb

Ladislav Slobodník

Narodili sa

Stela Hudecová
Tamara Litavská

Sobáš

Matúš Jančiar a Mária Homolová, Podkonice - 1.7.2022
Peter Očenáš a Mária Chabanová, Podkonice - 22.7.2022

Opustil nás

František Slobodník - 81 rokov
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Adam Wagner
Marína Rusková
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FARSKÉ OZNAMY 12.9. - 9.10.2022
18:00 - Najsvätejšieho mena Panny Márie
+ manžel Stanislav, 5. výr.,
synovia Ivan a Marek
12.9.
Svätého Jána Zlatoústeho, biskupa
13.9.

Sv. omša nebude

18:00 - féria
+ František Slobodník

19.9.

Sv. Ondreja. Kima Taegona a spol.
Sv. omša nebude

20.9.

18:00 - Svätého Matúša, apoštola

18:00 - Povýšenie Svätého kríža
14.9.

+ rod. Gregorová

21.9.

+ Ivan Kostúr a jeho súrodenci a rodičia

9:00 - Sedembolestnej Panny Márie
15.9.

+ Ján Očenáš

7:30 - féria
+ Viktor

22.9.

18:00 - Svätých Kornélia a Cypriána
16.9.

+ Anna a Ladislav Kostúr a st. rodičia

18:00 - Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza
Poďakovanie Bohu za úrodu

23.9.

7:30 - féria
17.9.

+ Juliana Kostúrová (č. 220)

18.9.

25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
8:00
Za farnosť

26.9.

18:00 - féria
+ rodičia Emília a Matúš Mrva
a st. rodičia

féria
+ Elena a Valentín Ivanič
24.9.

(úmysel bude odslúžený na púti)

25.9.

26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
9:00
Za farnosť
féria
Sv. omša nebude

3.10.

Svätého Františka Assiského

Svätého Vincenta de Paul, kňaza
27.9.

Sv. omša nebude

Sv. omša nebude

4.10.

féria

18:00 - féria
28.9.

+ Mária a Matúš Burian

Sv. omša nebude

5.10.

7:30 - féria

18:00 - Sv. Michala, Gabriela a Rafaela
29.9.

+ spolužiaci

Na úmysel

6.10.

18:00 - Ružencovej Panny Márie

18:00 - Svätého Hieronyma, kňaza
30.9.

+ Júlia a František Slobodník

7:30 - Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša
Za Božie požehnanie a milosti pre
1.10. Ružencové bratsvo pri kostole Sv. Martina
27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
9:00
Za farnosť
2.10.

+ rodičia, bratia a sestry

7.10.

8.10.

7:30 - féria
Za Božiu pomoc rodiny Šípkovej
a Kvačekovej

9.10.

28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
9:00
Za farnosť

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
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Martin Pečarka
správca farnosti
tel.: 0908 256 527
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