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Máj mesiac úcty matke, mieru a pokoju.
Mesiac, ktorý prežívame, patrí úcte k práci, ale najmä úcte a vďake matkám. Naše milé
mamy, mamky, mamičky, staré a prastaré mamy z príležitosti vášho sviatku Dňa matiek si
vás dovoľujeme pozdraviť a poďakovať vám za naše životy, ktoré ste nám dali, za opateru a
výchovu, ktorú ste nám preukazovali, za obetu a pomoc, ktoré ste nám neustále venovali.
Ďakujeme, veľmi pekne ďakujeme. Asi najlepšie a pritom jednoducho to za nás všetkých
vystihli namaľované vety prezentované našimi škôlkarmi a školákmi na ich vystúpení ku Dňu
matiek v piatok 6. mája.
Mama, si moje všetko.
Moja opora, môj anjel.
Ľúbim Ťa, veľmi.
Mama, ďakujem Ti.
K takýmto vyznaniam nie je potrebné nič dodávať, snáď len nám všetkým zaželať pokoj a
mier, tak potrebný pre normálny život.
My, veriaci, hlásiaci sa ku kresťanom katolíkom prežívame tento mesiac akosi
intenzívnejšie, pretože mesiac máj sa oddávna v Cirkvi slávi ako mesiac Panny Márie. Je
venovaný jej úcte a najmä rozjímaniu o jej krásnych čnostiach. Áno, my starší máme akosi
zakódované v krvi májové pobožnosti, na ktorých sa modlievajú Loretánske litánie. A tiež nie je
náhodou, že práve v mesiaci máj sa vo Fatime prvýkrát zjavila panna Mária, čo len umocňuje
oslavu tohto mesiaca. Často sa v tento mesiac spievajú mariánske piesne ako napríklad:
Kvetinky májové, Márii sa kloňte, zvončeky hájové, Márii zazvoňte, vzdajte česť a úctu
najčistejšej Panne, proste ju, nech na nás z výšin neba zhliadne.
V mesiaci máj sa úplne prebúdza príroda, nájdime si čas na zmyslenie o našom živote, o
hodnotách, ktoré vyznávame a hľadajme a čerpajme silu, radosť a pokoj pre nás život aj z krásy
a sily našej prírody. Síce „zamrznutí“, ktorí vedia uškodiť najmä našim ovocinám, z ktorých
vznikajú aj "pesničky" sú ešte len pred nami, verme, že nebudú mať takú silu, aby narobili
škodu. Po viac ako dvojročnom trápení sa skúsme aj my nadýchnuť a konečne si vychutnať
život naplno. Možno to bude ťažšie v tieni informácií o vojne, ale veď práve k mesiacu máj patrí
aj oslava mieru, ktorý je v súčasnosti a to nielen v susednej krajine iba veľkým želaním.
Záverom chcem vašu pozornosť upriamiť na 8. ročník Tonkovičových slávnosti, ktoré sa
uskutočnia 29.5.2022 o 14:00 hodine na futbalovom ihrisku. Srdečne vás pozývame v
mene obce a FSk Vysoká. Veríme, že Pán Boh a príroda budú ku nám prívetiví a počasie nám
bude priať. Určite príďte, veď zoznam účinkujúcich, ktorí prisľúbili svoju účasť, garantuje
skutočné zážitky z prezentácie našich krásnych folklórnych tradícií.
Pekný májový čas, plný lásky, porozumenia a pokoja želám.
Ivan Barla, starosta obce
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OBEC INFORMUJE
ZBER KONÁROV A ODPADOVÉHO DREVA
Na obecnom zastupiteľstve (11.4.2022) boli prerokované otázky okolo skládky konárov „Za
Močilá“ a bolo rozhodnuté o zakúpení nového kontajneru 10 m3, ktorý bude umiestnený
dodatočne na betónovom parkovisku pri starom cintoríne (pri družstve). Kontajner bude
pravidelne vyvážaný na prevádzku do Slovenskej Ľupče. Prosíme o zachovanie poriadku pri
vyhadzovaní konárov a dreveného odpadu. Konáre je potrebné skrátiť tak, aby nezaberali
veľký priestor. Ďakujeme za ústretovosť.
AUTOMAT PRE ZBER ZÁLOHOVANÝCH OBALOV
Termín na inštaláciu automatu na vratné obaly sa posunul na koniec mesiaca máj z
dôvodu technických problémov. Skúsme ešte vydržať. Veríme, že nový termín je konečný.
Ivan Barla, starosta obce

PODUJATIA
TONKOVIČOVE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI 2022
Miestna folklórna skupina Vysoká v spolupráci s Obcou Podkonice a s podporou
Banskobystrického samosprávneho kraja vás všetkých srdečne pozýva na 8. ročník podujatia
Tonkovičove folklórne slávnosti. Sviatok podkonického folklóru a program na počesť nášho
rodáka prof. Pavla Tonkoviča sa uskutoční poslednú májovú nedeľu - 29. mája 2022 na
futbalovom ihrisku Brodok v Podkoniciach. Stane sa tak po trojročnej pandemickej pauze.
Sviatočný deň začneme slávnostnou sv. omšou o 10:00 v kostole sv. Martina. Po jej
skončení sa vyberieme na cintorín uctiť si osobnosť a životné dielo prof. Tonkoviča. V programe
so začiatkom o 14:00 hodine vystúpia:
- Deti zo ZŠ s MŠ Podkonice
- DFS Drienka zo Slovenskej Ľupče
- Folklórna skupina Vysoká z Podkoníc
- Folklórna skupina Priechoďan z Priechoda
- Ľudová hudba Ďatelinka pod vedením Ondreja Molotu
- Folklórny súbor Poľana zo Zvolena
Počas celého popoludnia bude otvorená pamätná izba prof. Tonkoviča na obecnom
úrade. Po skončení programu bude do tanca a spevu hrať Ľudová hudba Ďatelinka. Tešíme sa,
že po dlhšej odmlke zažijeme u nás v Podkoniciach príjemné nedeľné popoludnie ladené na
ľudovú nôtu. Ostáva len pevne dúfať, že nám bude priať aj počasie. Za prejavenú podporu a
priazeň ďakujeme aj sponzorom.
Ondrej Demo pripomína vo svojej publikácii slová pána profesora takto: „Mňa od malička
uspávali a zobúdzali piesňou, láskali a hrešili, ba aj vysmievali a trestali ma piesňou. Ako
dedinský muzikant od mladosti som prežíval všetky fascinujúce príležitosti dedinského života,
kde úchvatne a podmanivo vládla pieseň a hudba môjho rodiska.“
Martin Halaj
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ŠKOLA
APRÍL V ŠKOLE
Ani sme sa nenazdali a ďalší mesiac je už za nami. Apríl bol sprevádzaný nielen
uvoľňovaním pandemických opatrení, ale aj rôznymi akciami v našej škole a škôlke. Hneď na
začiatku mesiaca sme mali v základnej škole akciu „Noc s Andersenom“, ktorú sme si spravili v
rámci vyučovania. Táto noc sa koná po celom svete na počesť výročia narodenia významného
spisovateľa H. CH. Andersena. Je to akcia zameraná na podporu čítania u detí, vzbudenie
záujmu o čítanie a oboznámenie sa s rôznymi autormi. Naši žiaci si v tímoch vyskúšali rôzne
disciplíny, ako napr. priradiť správneho autora a dielo, dotváranie konca rozprávky, kvíz a iné.
Čitateľské aktivity vystriedali praktické aktivity, pri ktorých sme si do črepníkov posadili
semiačka rôznych rastlín a bylín. Zapojili sme sa do súťaže Moja malá záhradka v spolupráci s
predajňami Kaufland. Rastlinky si poctivo pestujeme, sem-tam aj okoštujeme a veríme, že aj
nám sa podarí vyhrať jednu z možných cien (skleník, záhony a pod.).
Po krásnej Veľkej noci, počas ktorej sme načerpali nové sily sme 22. apríla oslávili Deň
Zeme, v rámci ktorého sme mali rôzne aktivity v ZŠ aj v MŠ. Žiaci sa naučili, prečo je potrebné
recyklovať, čo sa nesmie a čo je naopak pre našu zelenú planétu prospešné.
Na konci apríla nás ešte čakali dve prekvapenia. Prednáška „Pohyb elixír života“, na ktorej
sme sa dozvedeli, prečo je pohyb naozaj elixírom života a zároveň sme si precvičili rôzne
zaujímavé cviky, aby nás nebolel chrbátik. Veľa z nich sme poznali z hodín telesnej výchovy,
ale niektoré boli pre nás aj nové, ale o to zaujímavejšie. A tým druhým bol príchod našej
kamarátky Emky, ktorá má Downov syndróm a nemohla prísť do školy v marci, pri príležitosti
svetového dňa Downovho syndrómu, no o to viac sme sa na ňu tešili teraz. Mali sme s ňou
rôzne aktivity, počas ktorých sme sa aj viac zoznámili, kreslili sme si spolu, sledovali sme
rozdiely v čítaní, počítaní a pod., a bola si s nami zacvičiť aj na Športovej akadémii Mateja
Tótha. Ďakujeme Emke za návštevu a tešíme sa zas na budúce.
Na záver by sme vás ešte chceli poprosiť, milí Podkoničania, o pomoc pri hlasovaní v súťaži
s reťazcom Lidl o výpočtovú techniku v hodnote 5 000 €. Všetky zúčastnené školy sú zoradené
do 8 kategórií podľa veľkosti. Súťažia tak medzi sebou školy s približne s rovnakým počtom
žiakov.
1. Hlasy pre školu môže získať ktokoľvek za nákup potravín v Lidli. Za každých 20 € nákupu
získa zákazník zadarmo balíček s nálepkami „Slovenskô ako maľované“ a s hlasovacou
kartičkou. Balíčky si môže aj kúpiť za 0,49 €.
2. Po navštívení stránky malovaneslovensko.sk si hlasujúci vyberie školu a naskenovaním
QR kódu alebo jednoduchým prepísaním číselného kódu jej pošle svoj hlas.
Ukážme, že aj malá škola môže vyhrať!!! Ďakujeme za pomoc.
Kolektív ZŠ s MŠ Podkonice
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FARSKÉ OKIENKO
Milí farníci,
na jednej strane prežívame pekný čas po Veľkej noci a na druhej strane vedomie vojny,
ktorá prebieha za hranicami u našich susedov. Nech už zdieľame rôzne postrehy ohľadom
vojny, najdôležitejšie je nezabudnúť na človeka. My, Slováci, sme si naozaj otvorili srdcia a
prijímame odídencov niekedy aj do svojich príbytkov, či pomáhame potravinami alebo inou
pomocou. Zároveň nás to podnecuje k premýšľaniu, čo by robil Ježiš v tejto situácii.
Keď sa tak zamyslíme a ponoríme sa do postavy Ježiša chodiaceho tu po tejto zemi, našej
slovenskej, môžeme ho vidieť ako chodí po našich horách, necháva sa objímať prírodou,
rozpráva sa s ľuďmi. Medzi nami sú takí, ktorí ho radi počúvajú, sledujú ako robí zázraky, ako
uzdravuje. No nájdu sa medzi nami i takí, ktorí sú ako Tomáš a chcú do jeho rán strčiť prst, aby
uverili. A nakoniec sú tu takí, ktorí chodia a hundrú, neveria a pozerajú sa po ňom obviňujúco a
boja sa ho. Keby chceme, môžeme si tieto skupiny ľudí rozobrať, ale upriamme pohľad na
Ježiša ako človeka a Boha. A on prijal všetkých.
Ježiš prišiel k nám, aby hlásal
Evanjelium. Priniesol nám na
zem lásku. Ale priniesol nám na
zem spravodlivosť? Možno, keď
čítame jednotlivé evanjeliá,
pomyslíme si, že áno, priniesol.
Keď sa ale pozrieme bližšie
vidíme, že otroctvo nezrušil, skôr
do toho vložil lásku, a tá nám
môže pomôcť pozerať sa na
otroctvo inak. Vo všetkom je jeho
láska a tam kde je láska je iný
pohľad na vec. Môže to byť
naozaj nadpozemské a Božie kráľovstvo. Musí byť nádherné na všetko siahať cez lásku. A to
všetko pre nás pripravil a môžeme to zažívať už teraz. On bol Bohom, ale žil ako človek. Vieme
ho nasledovať, aj keď iba ako ľudia s Bohom v sebe. Priniesol Evanjelium, lásku, Božie
kráľovstvo a prísľub spásy. A to je najväčšie tajomstvo jeho pôsobenia tu na zemi. A to je
prvoradý cieľ nášho života tu. A on nám dal návod, on to chce. On túži po nás. Spasiť všetkých
na zemi. Nemusíme pri tom robiť zázračné veci, len to, čo príde do našej cesty. To kde nás
pozýva. Do materstva, do kňazstva, do našej práce, do pomoci druhým, do obyčajných vecí,
ktoré zapadajú do šachovnice. Každý detail by chýbal. Ako povedala Matka Tereza: „Som iba
kvapkou v mori.“ A naozaj, ale bez všetkých kvapiek by more chýbalo.
Tak čo by sme robili, keby sme boli ako Ježiš, chodiaci po našich horách? Asi to, čo robíme.
Prijímame jeho výzvy, sme tam, kde nás volá, kde sa nám otvára srdce. Kde pracujeme, žijeme
a uskutočňujeme našu lásku voči blížnemu. Boh miloval tento svet a poslal na zem svojho
jednorodeného syna. Nerád počúvam teóriu, že cez hranice v odídencoch prichádza Kristus.
Nie, nie. Kristus tu bol aj predtým. A tí, ktorí ho videli vtedy, ho vidia aj teraz. Aj my, učme sa a
skúšajme sa na svet pozerať jeho očami. To v Evanjelium pekne nájdeme. Zastavme sa. A
viďme človeka ako môjho brata, sestru, otca, mamu. Pápež František to iba naznačil: „Čo by
ste urobili, keby pred vašou záhradou štekal psík.“ Obyčajná veta a dosť na zamyslenie.
Nerobme nič na viac, len buďme ako On.
Martin Pečarka, správca farnosti
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VIETE, ŽE...
KEĎ SA NA ŽELMÍRY VČELY ZAČNÚ ROJIŤ, DOBRÁ OVCA SA UŽ MÔŽE DOJIŤ
K máju sa nám viaže veľa
pomenovaní. Je to najkrajší mesiac v
roku. Príroda ožíva. Väčšina
kvetenstva a stromov začína kvitnúť.
Vzduchom sa nesie vôňa prvých
čerešňových kvetov a včelí bzukot je
dokonalý balzam na nervy. Na
Načítajte
hospodárstvach sa rodí nový život a
QR kód
energia.
v
mobile
Väčšinou sa o máji hovorí ako o
mesiaci lásky. Ja sa však pristavím pri
dátume -1. máj Sviatok práce. Pri tejto príležitosti by
som sa rada vrátila o desiatky rokov dozadu, kedy i naša
obec bola známa ovčiarstvom. Práca baču bola tvrdá.
Svoj život zasvätili nielen tomuto remeslu, ale aj
zachovaniu zvykov a tradícií. A práve na Veľkonočný
pondelok ste mohli vidieť krásny dokument na RTVS 2
pod názvom Ovčiarskou cestou, kde sú aj unikátne
zábery na našu obec, kedy bača Ondrej Barla ukazuje ako sa vyháňali ovce. Taktiež tu boli
poskytnuté fotografie bačov Kostúrovcov z archívu nášho spoluobčana Jozefa Kostúra ml.
Vrelo doporučujem pozrieť si tento dokument, ktorý približuje históriu ovčiarstva na Slovensku
a valašskú kultúru. Dokument bol vyrobený v roku 2020, v archíve RTVS ho nájdete pod
dátumom 5.4.2021. A pri pozeraní si môžete vychutnať trebárs aj chlebík s prvou májovou
bryndzou.
Janka Šípka Šípková
OBNOVA SADU ŽIVOTA NA KALIŠTI
Moje cesty na Kalište vedú hlavne na jar, kedy začína rásť medvedí
cesnak. Pri poslednej návšteve mi padol zrak na zničené stromčeky, ktoré sa
vysádzali na pamiatku vypálených obcí v druhej svetovej vojne. Mnoho
stromčekov neprežilo. Boli poškodené zverou alebo počasím. Taktiež okolie
pôsobilo spustnuto. Hlavou mi prebehla myšlienka, že sa nejako zabudlo na
tieto stromčeky a ostali napospas osudu.
Bola som milo prekvapená, keď som sa o pár dní na to dozvedela o
Načítajte
aktivite študentov z Gymnázia A. Sládkoviča v Banskej Bystrici, ktorí sa
QR kód
zapojili do projektu „Nezabúdajme na minulosť“ pod vedením svojej pani
v mobile
učiteľky a našej spoluobčianky Zuzany Koctúrovej. V rámci projektu
dostali finančný príspevok, vďaka ktorému mohli nakúpiť nové stromčeky,
ošetriť tie, čo prežili a taktiež vyčistili okolie. Samotnej brigády sa zúčastnili nielen žiaci 1.A a
1.B triedy, ich pani učiteľky, ale aj niektorí rodičia a starí rodičia. A to je krásny príklad spojenia
generácií. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si archív na RTVS, relácia Regina z 5.5.2022.
Ďakujeme touto cestou za príkladný kus práce nielen so sadom, ale aj s našou mládežou.
Janka Šípka Šípková
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ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA
UZNESENIA Obecného zastupiteľstva obce Podkonice konaného 11. apríla 2022
Prítomní poslanci: 7 - Mgr. Juraj Barla, Patrik Hlinka, Tomáš Kmeť a Ing. Jaroslav Kostúr
(prítomní osobne),
Ing. Ľuboš Hošala, Mgr. Jana Šípková a Ing. Michal Vráb
(prítomní online cez Webex)
Rokovania sa zúčastnilo 7 poslancov (uvedení sú vyššie). Pri každom uznesení nájdete
hlasovanie poslancov a v prípade, že všetci prítomní hlasovali ZA prijatie návrhu, je pomer
hlasov zapísaný ako 7:0:0 (ZA : PROTI : ZDRŽAL SA). Ak poslanci hlasovali rozdielne, alebo
neboli všetci prítomní, je toto hlasovanie zapísané menovite pod konkrétnym uznesením.
Uznesenie č. 487 / 2022
7:0:0
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice (ďalej OZ Podkonice) schvaľuje predložený návrh
programu Obecného zastupiteľstva na deň 11.4.2022.
ZA:
7 - J. Barla, P. Hlinka, Ľ. Hošala, T. Kmeť, J. Kostúr, J. Šípková, M. Vráb
PROTI:
0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 488 / 2022
7:0:0
Obecné zastupiteľstvo v Podkoniciach po prerokovaní
I. schvaľuje overovateľov zápisnice: Tomáš Kmeť a Patrik Hlinka
II. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení predseda: Jaroslav Kostúr a člen: Juraj Barla
III. určuje za zapisovateľa zápisnice: Ivan Barla a uznesení: Jaroslav Kostúr
Uznesenie č. 489 / 2022
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z predošlých uznesení OZ z
14.2.2022 a 1.3.2022.
Prítomní: 6 - J. Barla, P. Hlinka, Ľ. Hošala, T. Kmeť, J. Kostúr, M. Vráb

Uznesenie č. 490 / 2022
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o finančnom stave obce ku dňu 5.4.2022.
Prítomní: 6 - J. Barla, P. Hlinka, Ľ. Hošala, T. Kmeť, J. Kostúr, M. Vráb

Uznesenie č. 491 / 2022
OZ Podkonice berie na vedomie správu z kontroly č. 1/2022 - kontroly stavu a úrovne
vybavovania petícií a sťažností v podmienkach samosprávy obce Podkonice za rok 2021 .
Prítomní: 6 - J. Barla, P. Hlinka, Ľ. Hošala, T. Kmeť, J. Kostúr, M. Vráb

Uznesenie č. 492 / 2022
OZ Podkonice berie na vedomie správu z kontroly č. 2/2022 - kontroly platných Všeobecne
záväzných nariadení obce Podkonice v roku 2022.
Prítomní: 6 - J. Barla, P. Hlinka, Ľ. Hošala, T. Kmeť, J. Kostúr, M. Vráb

...pokračovanie na ďalšej strane
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ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenie č. 493 / 2022
OZ Podkonice berie na vedomie správu z kontroly č. 3/2022 - kontrolu plnenia opatrení
prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených kontrolou č. 3/2021 - kontrolou
došlých faktúr obce za rok 2020, evidencia, výkon finančnej kontroly a súlad s uzatvorenými
zmluvami.
Prítomní: 6 - J. Barla, P. Hlinka, Ľ. Hošala, T. Kmeť, J. Kostúr, M. Vráb

Uznesenie č. 494 / 2022
OZ Podkonice berie na vedomie základný plat starostu obce Podkonice vo výške 2217,EUR. Tento je určený podľa § 3 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy v
hospodárstve SR vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok a
násobku podľa § 4 ods. 1 tohto zákona.
Prítomní: 6 - J. Barla, P. Hlinka, Ľ. Hošala, T. Kmeť, J. Kostúr, M. Vráb

Uznesenie č. 495 / 2022
6:0:0
OZ Podkonice schvaľuje ukončenie nájomnej zmluvy bytu na ZŠ ku dňu 31.3.2022 so
súčasnými nájomníkmi.
ZA:
6 - J. Barla, P. Hlinka, Ľ. Hošala, T. Kmeť, J. Kostúr, M. Vráb
PROTI:
0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 496 / 2022
6:0:0
OZ Podkonice schvaľuje stanovenie minimálnej výšky nájmu 350 € pre budúce obdobie,
podmienky pridelenia bytu na ZŠ. Výška nájmu zahŕňa aj náklady na vodu a teplo. Elektrinu
si platí nájomník sám. Ďalej OZ Podkonice berie na vedomie, že starosta preverí inštaláciu
vodomerov v bytoch.
ZA:
6 - J. Barla, P. Hlinka, Ľ. Hošala, T. Kmeť, J. Kostúr, M. Vráb
PROTI:
0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 497 / 2022
6:0:0
OZ Podkonice schvaľuje prevzatie vybavenia kuchyne v byte na základnej škole v stave po
ukončení nájmu k 31.3.2022 za 700 EUR.
ZA:
6 - J. Barla, P. Hlinka, Ľ. Hošala, T. Kmeť, J. Kostúr, M. Vráb
PROTI:
0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 498 / 2022
6:0:0
OZ Podkonice schvaľuje zloženie nasledovných inventúrnych komisií
1. Inv. komisia KD, CHZ, krčma na Hrbe, predseda Mgr. Tomáš Kmeť, člen Ing. Michal Vráb
2. Inv. komisia Pálenica, OÚ, predseda Mgr. Juraj Barla, člen Mgr. Tomáš Kmeť
3. Inv. komisia chata Pleše a prísl., predseda Ing. Ľuboš Hošala, Mgr. Tomáš Kmeť
4. Inv. komisia ZŠ, MŠ, telocvičňa, predseda Ing. Jaroslav Kostúr, člen Mgr. Jana Šípková
...pokračovanie na ďalšej strane
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5. Inv. komisia, DHM, zostavenie zoznamu, predseda Ing. Ľuboš Hošala, Jana Gregorová,
Mgr. Jana Šípková
6. Inv. komisia, finančný majetok, aktíva obce a iný majetok obce, predseda Ing, Jaroslav
Kostúr, člen Mgr. Juraj Barla
7. Exteriérne objekty, rozhlas, osvetlenie, ihriská, predseda Patrik Hlinka
Termín ukončenia inventúr - do 31.5.2022.
ZA:
6 - J. Barla, P. Hlinka, Ľ. Hošala, T. Kmeť, J. Kostúr, M. Vráb
PROTI:
0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 499 / 2022
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o činnosti DHZO v Podkoniciach.
Prítomní: 7 - J. Barla, P. Hlinka, Ľ. Hošala, T. Kmeť, J. Kostúr, J. Šípková, M. Vráb

Uznesenie č. 500 / 2022
7:0:0
OZ Podkonice schvaľuje nákup kontajnera na konáre, ktorý bude umiestnený pri starom
cintoríne. Odpad sa bude vyvážať do spoločnosti v Slovenskej Ľupči.
ZA:
7 - J. Barla, P. Hlinka, Ľ. Hošala, T. Kmeť, J. Kostúr, J. Šípková, M. Vráb
PROTI:
0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 501 / 2022
OZ Podkonice schvaľuje pripraviť potrebné povolenia pre projekt rozšírenia ČOV.

6:0:1

ZA:
6 - J. Barla, P. Hlinka, T. Kmeť, J. Kostúr, J. Šípková, M. Vráb
PROTI:
0
Zdržal sa: 1 - Ľ. Hošala

Uznesenie č. 502 / 2022
OZ Podkonice berie na vedomie požiadavku riaditeľky školy o finančný príspevok na
rekonštrukciu školy vo výške 5000 EUR. Financie majú byť použité na rekonštrukciu
vstupných priestorov školy, kde sa "porúča" podlaha a rekonštrukciu kúpeľní MŠ. Bod bude
prerokovaný na najbližšom OZ pri schvaľovaní plánovaných invesícií a rozpočtového
opatrenia.
Prítomní: 7 - J. Barla, P. Hlinka, Ľ. Hošala, T. Kmeť, J. Kostúr, J. Šípková, M. Vráb

Uznesenie č. 503 / 2022
OZ Podkonice berie na vedomie informatívnu správu hlavného kontrolóra Obce o ochrane
majetku, správe pohľadávok za rok 2021.
Prítomní: 7 - J. Barla, P. Hlinka, Ľ. Hošala, T. Kmeť, J. Kostúr, J. Šípková, M. Vráb

Uznesenie č. 504 / 2022
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o rozmiestnení nádob pre separovaný zber v
obci.
Prítomní: 7 - J. Barla, P. Hlinka, Ľ. Hošala, T. Kmeť, J. Kostúr, J. Šípková, M. Vráb

...pokračovanie na ďalšej strane
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Uznesenie č. 505 / 2022
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o stave prác na školskom dvore - štiepkovaní
dreva, likvidácii odpadu a dokončení multifunkčného ihriska.
Prítomní: 7 - J. Barla, P. Hlinka, Ľ. Hošala, T. Kmeť, J. Kostúr, J. Šípková, M. Vráb

V Podkoniciach 11.4.2022
Všetky uznesenia (487 - 505) podpísal:
JUDr., Ing. Ivan Barla, starosta obce

HISTORICKÉ OKIENKO

Stavanie májov - 1959

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti

70 rokov
Milan-Miloš Kmeť

50 rokov
Andrea Gregorová

75 rokov

60 rokov

Jozefa Barlová

Marta Flašková
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65 rokov

87 rokov

Jozef Lipa
Anna Lučeničová

Emília Patrášová
Božena Flašková
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FARSKÉ OZNAMY 9.5. - 5.6.2022
18:00 - féria
9.5.

17:00 - Sv. Jána Nepomuckého, kňaza

+ Ján Kukučka

+ vdp. Jozef Huťka

16.5.

féria
10.5.

féria

Sv. omša nebude

Sv. omša nebude

17.5.

19:00 - féria

18:00 - féria
11.5.

12.5.

13.5.

14.5.

15.5.

23.5.

+ Ľubomír a Božiu pomoc pre rodinu
7:30 - féria
Na úmysel
+ Anna a jej rodinu - 10. výročie
18:00 - féria
+ rodičia Mária a Ján, brat Ján
a st. rodičia Chaban
7:30 - Svätého Mateja, apoštola

+ manžel Jozef Kostúr

18.5.

7:00 - féria
+ Mária Patrašová

19.5.

18:00 - féria
20.5.

+ rodičia Jozef a Irma, Ján a Anna
7:30 - féria

Za dcéru, za Božiu pomoc

21.5.

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
9:00
Za farnosť

22.5.

+ Margita a Matúš Drak a dcéra Elena
6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
10:00 - Prvé sväté prijímanie
Za farnosť

18:00 - féria / prosebný deň

18:00 - féria

Za Bohom požehnanú úrodu

+ Anna Jamrichová

30.5.

féria

féria
24.5.

Sv. omša nebude

18:00 - Svätého Justína, mučeníka

18:00 - féria
25.5.

Sv. omša nebude

31.5.

+ Helena a Vladimír Šípka

Za jednotu kresťanov

1.6.

7:30 - féria

18:00 - NANEBOVSTÚPENIE PÁNA
26.5.

Za farnosť

2.6.

18:00 - Sv. Karola Lwangu a spol.

18:00 - féria
27.5.

+ Marta a Pavol Turčan
7:30 - féria

28.5.

29.5.

+ manžel Ján Očenáš
7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
10:00
Za farnosť

Za pomoc Božiu pre rodinu Barlovú

3.6.

+ Ludvik a Irena Flašková a deti

18:00 - Vigília Zoslania Ducha Svätého
Za Božie požehnanie a milosti pre
4.6. Ružencové bratsvo pri kostole Sv. Martina
8. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
9:00
Za farnosť
5.6.

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