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Milí spoluobčania,
marec, prvý jarný mesiac, kedy sa badateľne začína
prebúdzať príroda, spadá do tradičného predveľkonočného
pôstneho obdobia a našej prípravy na veľkonočné sviatky.
Zdá sa, že všetko - čas, príroda, životy ľudí plynú podľa
akejsi tradičnej šablóny. Bohužiaľ, je to už druhý marec
(2020, 2021) narušený pandémiou ochorenia COVID-19,
ktorá výrazne ovplyvňuje život každého z nás. Je
samozrejmé, že každý hodnotí situáciu z pohľadu priameho dopadu pandémie na svoju osobu,
na svoju rodinu, ale aj na celú spoločnosť. Zasiahnutý je celý svet. Pandémia sa šíri podľa
vlastných pravidiel. Vedci a vlády celého sveta sa snažia bojovať s ochorením na základe
odporúčaní a opatrení. Aj tieto opatrenia má právo každý z nás hodnotiť na základe
nadobudnutého poznania s aktívnym zapojením kritického myslenia. Ak však parlament a
vláda prijmú v legislatívnom procese opatrenia pre boj s ochorením, mali by sme ich
rešpektovať. Prax je však iná. Priznajme si, opatrenia sa nedodržujú a preto sa asi míňajú
účinkom. Celkovo bolo k 5. marcu Slovensko na 17. mieste v počte úmrtí na 1 milión
obyvateľov s počtom 1386 mŕtvych, celkom na COVID-19 zomrelo na Slovensku 7560 osôb od
vypuknutia pandémie.
Obec Podkonice bojuje s pandémiou v rámci svojich možností. Zabezpečuje dezinfekciu
verejných priestranstiev a budov. Zadovážila a doručila svojim starším spoluobčanom nad 65
rokov po 3 ks respirátorov. Neskôr distribuovala respirátory poskytnuté obci ako dar z KDH
všetkým občanom nad 50 rokov a deťom od 3 do 10 rokov. Na požiadanie zabezpečujeme
odvoz občanov do zdravotníckeho zariadenia, výber liekov, stačí len zavolať na obecný úrad.
Samostatnou kapitolou je testovanie občanov. Obec Podkonice zabezpečuje testovanie ako
službu občanom. Realizovať testovanie pravidelne bolo rozhodnutím starostu obce ako
odozva a nesúhlas s výzvou niektorých starostov obcí na ignorovanie testovania. Bola to viac
politická ako racionálna výzva niektorých samospráv.
Určite by bolo lepšie písať o iných veciach, ako je pandémia, ale súčasný stav nie je dobrý.
Od 8. marca nadobúdajú účinnosť ďalšie opatrenia, o ktorých sa dočítate vo vnútri spravodaja.
Momentálne nepoznáme inú cestu, takže skúsme to vydržať, aj keď viem, že to nie je
jednoduché. Do najbližších dní vám želám pevné zdravie tela aj duše.
Ivan Barla, starosta obce
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OBEC INFORMUJE
ZMLUVNÝ VÝDAJ ZÁSIELOK PLUS V OBCI PODKONICE
Na základe uznesenia OZ č. 344/2020 boli na prelome rokov dokončené rokovania s
obchodným partnerom Slovenská pošta, a. s. o poskytovaní služby "Zmluvného výdaja
zásielok PLUS". Po schválení ministerstvom a vykonaní zaškolenia sa od 1. marca začala táto
služba poskytovať pracovníkmi obecného úradu. Služba umožní preberanie svojich zásielok,
ktoré neboli poštou doručené u nás na obecnom úrade bez potreby cestovať do Slovenskej
Ľupče. Pre preberanie zásielok platia rovnaké podmienky ako na pošte.
Zásielky budú vydávané na obecnom úrade, v čase podľa nasledovnej tabuľky:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

Doobeda
7:15 - 12:00
7:15 - 12:00
7:15 - 12:00
7:15 - 12:00
7:15 - 12:00

Prestávka
12:00-13:00
12:00-13:00
12:00-18:00
12:00-13:00

Poobede
13:00 - 15:15
13:00 - 15:15
18:00 - 19:45
13:00 - 15:15

V čase platnosti obmedzení vyplývajúcich z COVID - automatu resp. platnosti tzv. tvrdého
lockdownu boli úradné hodiny v stredu večer zrušené (HOME office), preto v prípade záujmu
vybrať si zásielku, volajte na číslo starostu obce 0905 865 594.
SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021 V PODKONICIACH
Ako už bolo uvedené vo februárovom čísle spravodaja, do 31.
marca prebieha na Slovensku 1. fáza sčítania obyvateľov elektronickou
formou. Ku 7. marcu sa v Podkoniciach sčítalo 499 osôb, čo
predstavuje 54,5 percenta evidovaného počtu obyvateľov. V tejto fáze
by sa mal sčítať každý, vrátane bábätiek, ktoré sa narodili do 31.
decembra 2020, pretože údaje sa vzťahujú k polnoci zo štvrtka 31.
decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. Za neplnoletých obyvateľov
a za tých, čo nie sú spôsobilí na právne úkony, vyplní sčítací formulár ich
zákonný zástupca. Povinnosť sčítať sa majú všetci obyvatelia
Slovenskej republiky, ktorí tu majú trvalý, prechodný alebo tolerovaný
pobyt. Sčítanie sa týka aj občanov EÚ s obvyklým pobytom na území
Slovenska.
Každý započítaný hlas pre obce Podkonice prispeje k lepšej budúcnosti vo forme
príspevkov z podielových daní. Žiadame mladých ľudí, aby pomohli svojim starším
rodinným príslušníkom s ich sčítaním. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapoja a prihlásia k
Podkoniciam.
Od 1. apríla až do 31. októbra 2021 bude prebiehať 2. fáza, v ktorej sa budú môcť cez
sčítacích asistentov sčítať osoby, ktoré to z rôznych dôvodov nedokážu urobiť sami. Inštrukcie
k tejto fáze budú zverejnené v ďalších číslach spravodaja.
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OBEC INFORMUJE
ČISTENIE ULÍC OD POSYPOVÉHO MATERIÁLU
Pekné počasie na konci februára a začiatku marca nás pozvalo vonku urobiť poriadok pred
našimi domami, zhrnúť a pozametať posypový piesok, ktorý nám po zime zostal na ceste.
Viacerí z nás to zvládli a dali zabrať aj zamestnancom OÚ, ktorí piesok odvážali. Ak niekomu
zostalo jeho miesto pred domom neočistené, prosíme ho, aby zabezpečil jeho vyčistenie. Ak
potrebuje niekto pomôcť, nech zavolá na obecný úrad a pracovníci OÚ si s tým poradia.
Ďakujeme všetkým, ktorí priložili ruky k dielu.
ZBER ELEKTROODPADU
Po Veľkonočných sviatkoch, od stredy 6. apríla bude možné odovzdať staré
elektrospotrebiče a iný elektroodpad v žltej búdke pri starom cintoríne nad areálom
Poľnohospodárskeho družstva. Odpad sa bude zbierať do konca apríla. Na zber nebudú
určené hodiny, búdka bude otvorená nepretržite. Búdka je monitorovaná bezpečnostnou
kamerou, nie je možné z odovzdaného elektroodpadu vyberať súčiastky a súčasti. Ak sa zistí
nerešpektovanie týchto pravidiel, budú znovu zavedené hodiny pre odovzdanie elektroodpadu.
POĎAKOVANIE ZA DAR KRESŤANSKO DEMOKRATICKÉMU HNUTIU (KDH)
Kresťansko-demokratické hnutie darovalo obci Podkonice
väčší počet respirátorov FFP2, ktoré boli zamestnancami obce
distribuované všetkým našim spoluobčanom vo veku od 50 rokov.
Ďakujeme týmto KDH za ich nezištnú pomoc, ktorá prišla do
obce v pravý čas, keďže od 8. marca platia nové opatrenia pre
ochranu dýchacích ciest.

ZMENENÉ OPATRENIA PROTI COVID-19 - OCHRANA DÝCHACÍCH CIEST
Od pondelka 8.3. 2021 nadobudla účinnosť nová vyhláška (zverejnená vo vestníku
vlády SR) Prehľad najdôležitejších zmien, ktoré vstúpia do platnosti:
>.Od 8. marca bude v obchodoch a prostriedkoch verejnej dopravy (MHD, vlaky,
diaľkové autobusy a podobne) povinné nosenie respirátorov bez výdychového ventilu
s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149 + A1. Výnimky z povinnosti
prekrytia horných dýchacích ciest sú platné tak ako doteraz a sú podrobne uvedené
vo vyhláške.
>.Od 15. marca 2021 sa povinnosť nosiť respirátor rozširuje na všetky interiéry (okrem
vlastnej domácnosti). V našich obecných podmienkach platí výnimka z povinnosti nosiť
respirátor, avšak stále platí povinnosť nosiť rúško, a to pre deti do ukončenia prvého
stupňa základných škôl.
>.V exteriéroch bude naďalej možné mať prekryté horné dýchacie cesty nielen
respirátorom, ale aj rúškom, šálom alebo šatkou.
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OBEC INFORMUJE
PRIPOMÍNAME SI V NAŠEJ OBCI
11. marca - 76. výročie tragédie zavraždenia šiestich občanov
Podkoníc v Smolišti.
23. marca - 76. výročie oslobodenia obce rumunskými vojakmi.

PRIEBEH A VÝSLEDKY TESTOVANIA COVID-19 V PODKONICIACH
Viacero občanov sa zaujímalo, aké sú výsledky testovania na COVID-19 v našej obci a
koľko to celé obec stojí. Z toho dôvodu uverejňujeme stručnú informáciu k testovaniam, ktoré
prebehli v Podkoniciach v roku 2021. U nás v obci prebehlo v tomto roku dokopy päť testovaní
na COVID-19, jedno skríningové v januári, tri v priebehu februára a posledné 5. marca.
Sumárne sú dáta zoradené podľa jednotlivých dní v nižšie uvedenej tabuľke. Štát si plní vzorne
svoje záväzky a v plnej výške refunduje náklady podľa vopred známych podmienok. Každá
samospráva si môže dopredu spočítať ako každé testovanie finančne dopadne.
Deň
testovania

Počet
testovaných
osôb

Počet
pozitívnych
osôb

Príspevok
od štátu
[EUR]

Náklady
obce
[EUR]

23.1.2021
13.2.2021
20.2.2021
26.2.2021
5.3.2021
SPOLU

391
294
195
228
325
1433

5
1
0
0
2
8

1955
1470
975
1140
1625
7165

1587
855
474
514
617
4047

K testovaniu pristupujeme najmä z pohľadu služby občanom, aby nemuseli behať po MOMkách v okolí alebo cestovať za testovaním do iných obcí. Zorganizovali sme aj anketu o záujme
a čase na testovanie, z ktorého vyšiel ako najlepší termín PIATOK podvečer. Preto, pokiaľ budú
trvať požiadavky kladené štátom na občanov na testovanie sa a preukázanie sa o tejto
skutočnosti certifikátom a bude pretrvávať záujem našich ľudí o testovanie v Podkoniciach,
bude obec testovanie zabezpečovať pravidelne v piatok od 17:00 hod. Výrazne nám pri
testovaní pomáha aj rezervačný systém Bookio, kde si občan vie ľahko rezervovať svoj čas.
Testovanie zabezpečujeme osvedčeným tímom, ktorý sa nám podarilo vo februári
stabilizovať a doplniť našimi zdrojmi. Musím na tomto mieste poďakovať zdravotníčke
Veronike z Banskej Bystrice, ktorá veľmi ochotne a spoľahlivo zabezpečovala testovanie u nás
v Podkoniciach počas všetkých testov od novembra 2020. Bohužiaľ, už nebude môcť ku nám
chodiť pravidelne testovať, pretože bola štátom povolaná ako ambulantná zdravotná sestra do
nemocnice na COVID oddelenie. Prajeme jej dobrú aklimatizáciu a odvahu do ťažkej služby!
Preto sme znovu vystavení čeliť situácii s hľadaním ochotných zdravotníkov. Dúfame, že
budeme úspešní a nebudeme musieť znížiť kapacitu na testovanie. Neoceniteľní sú aj ostatní
členovia tímu z Podkoníc, ktorým ďakujeme.
Nik z nás nevie, koľko táto situácia môže trvať, veríme ale, že ak bude vyžadovaná potreba
na testovanie, bude obec Podkonice schopná službu testovania občanom zabezpečiť.
Ivan Barla, starosta obce
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ŠKOLA
FEBRUÁR V NAŠEJ ŠKOLE
Február je mesiac krátky, ale napriek tomu, sme čo to v škole stihli. Školský rok beží veľmi
rýchlo a v momentálnej situácii, keď ho podľa rozhodnutí Ministerstva školstva trávime
striedavo na dištančnom a prezenčnom vyučovaní, tak beží o to rýchlejšie.
Tento mesiac sme odštartovali ešte učením z domu, no ďalší týždeň sme sa už mohli tešiť z
prítomnosti kamarátov v školskom prostredí. Uvedomujeme si, že chvíle, kým sme „slobodne“
bez obmedzení chodili do školy, sme brali ako bežnú súčasť školopovinných, no dnes je nám to
vzácne. Samotné deti sa momentálne viac tešia z dní v škole, ako z prázdnin. Ich milé
pripomienky pred jarnými prázdninami, že by ich tento krát aj oželeli, nás len viac a viac
presviedčajú o tom, že momentálne snívame o jednoduchších veciach ako kedysi....chodiť
pravidelne do školy, odložiť rúško, stretávať sa, nacvičovať školské programy pre svojich
blízkych, pozývať si hostí a umelcov, hrať divadlá, chodiť na exkurzie, do školy v prírode. Zatiaľ
predstava, ale veríme, že opäť uskutočniteľná ako za „starých čias“.
V rámci toho, aby sme si trošku spestrili situáciu, kedy sa nesmú konať žiadne školské akcie
a trošku sa naladili na fašiangové obdobie, sme po jarných prázdninách odštartovali Veselý
týždeň, ktorý bol plný adrenalínu, hlavne pri hľadaní kostýmov a maskovania sa.
Prvý deň sa v škole a škôlke objavil každý v žltej pozitívnej farbe a nesklamalo ani slniečko.
Presvietilo lúčmi celú školu a tak sa nám učilo veľmi príjemne. Na druhý deň sme do školy a
škôlky zavítali v kostýmoch vysnívaných povolaní, objavili sa tu architekti, lekári, cukrárky,
učiteľky, či baníci. Ďalší deň bola hlavnou výbavou každého školáka a škôlkara kockovaná
košeľa a klobúk. V tento deň kovboji a kovbojky brázdili po budove školy a plnili si svoje
kovbojské úlohy. Štvrtok sa snažili deti vystrašiť svojím strašidelným vzhľadom pani učiteľky od
písomiek a skúšania, miestami úspešne, miestami naopak. Cítili sme sa ako v rozprávke
Príšerky z univerzity. Na záver týždňa sme si dovolili prísť do školy v pyžame.
Krátky február sme ukončili takto veselo a tešíme sa z príjemného počasia, ktoré nás láka
viac von a dodáva energiu do ďalších školských dní.
Mgr. Lucia Petríková
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FARSKÉ OKIENKO
Milí farníci,
zima pomaličky zatvára dvere za sebou a my sme tak
trošku nesmelo v očakávaní jari. A prečo aj nie? Veď
vzduch vonia ihličím a zem sa začína prebúdzať. Za oknom
sa nám slniečko prediera a vtáčiky nám svojím spevom
spríjemňujú náladu.
Ale pôstne obdobie, do ktorého sme sa ponorili, nám
počíta ešte dni, ktoré musia prejsť a nasýtia nás plnosťou,
ako príchod jarných dní. Zatiaľ zápasíme s našimi pôstnymi aktivitami, ktoré sme si pripravili.
Sú dni, keď sa potešíme ako sme daný deň zvládli, a dni, kedy si sami pripisujeme zlyhanie a
obraciame sa na Pána Boha so svojím pokleskom. Až sa nám môže stať, že naše ciele sú nám
nedosiahnuteľné a prichádza ku sklamaniam.
Áno, máme sa starať o chrám nášho tela. Možno zrovna pôstom chceme niečo obetovať a
zároveň sa i postarať o chrám, v ktorom sídli Boh. Niekedy je zlyhaním čokoláda, niekedy káva.
Ale Pán Boh nás pozýva hlbšie. Koľko nám trvá vypiť jednu kávu za deň? Možno takú pol
hodinku. Ale Boh nás volá k sebe, nepočíta nám kávu a čokoládu. On chce nás, chce aby sme
si sadli a počúvali, aby sme Ho pozvali domov ako priateľa. Možno že mnohí viete, že 40 dní je
približne asi 1/10 roka. Boh od nás pýta tento jeden desiatok, kedy túži po nás, aby sme ho
venovali jemu. Jeden, iba jeden desiatok z roka, a chce nás zahrnúť Jeho milosťami. Jeden
desiatok mu dať, jemne pootvoriť dvere domu, nechať ho vpustiť s jarným vánkom dnu, aby
sme potom mohli otvoriť dvere dokorán a naplniť celý dom Jeho plnosťou.
Milí priatelia, zostáva pred nami ešte väčšia časť pôstneho obdobia, ktorú môžeme
venovať Jemu. Stretávať sa s ním v kútiku ešte nočnej izbičky, kde tma nám dovolí si šepkať tie
najtajnejšie prosby, neúspechy, trápenia či radosti. Krásne dni obety, zriekania sa, budovania si
spoločného chrámu. Nechajme Ho prísť k sebe. Hľadajme Ho, aby On vyplnil nám čas kávy.
Buďme silní, aby sme na púšti zdolali zlého, ktorý nám chce našim pokleskom zničiť čas
čakania na príchod jari.
On vie čo je v nás, ničím Ho neprekvapíme, predsa nás volá, vyzýva do zápasu, aby nás
vybrúsil na krásny diamant. Ponorme sa do hĺbky evanjelia, nasledujme Jeho život a skúšajme,
padajme a vstávajme.
Martin Pečarka, správca farnosti

VAŠE PRÍSPEVKY
PÔSTNE ZAMYSLENIE
Po Tvojich cestách a v Tvojich šlapajách chcem ísť za Tebou. Dovolíš mi to, Pane?
Všade, kde sa nachádzaš. Na okraji dediny - pri cestách. Aj všade tam, kde ľudia trpia aj
skonávajú. Tam, kde sa ľudia k Tebe kľačiac obracajú a znak kríža na svoje srdcia vnášajú.
Kríž je tvoje utrpenie a umučenie. Vydáva svedectvo Veľkej Noci. Svedectvo lásky, ktorá je
silou života. Lásky, ktorá porazí smrť.
Obdobie pôstu vystriedajú Veľkonočné sviatky. Jedine vo svetle presvätej noci pochopíme,
čo je večné, dôležité a čo je bezvýznamné. Posolstvo Veľkej Noci je cestou k uskutočneniu
plnosti života.
Zotrvajme pri kríži v modlitbe a nenechajme Ježiša opusteného v Getsemanskej záhrade.
Želám vám milostivý čas pôstu a sviatky plné radosti a nádeje.
Anna Husárová
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VAŠE PRÍSPEVKY
LES JE TU PRE KAŽDÉHO
Väčšina z nás si chodí do lesa oddýchnuť,
nadýchať sa čerstvého vzduchu, prísť na nové
myšlienky či zašportovať si. Tak, ako nám les
poskytuje svoje benefity, netreba zabúdať, že
našou povinnosťou je les chrániť a nenarušovať
ho svojou činnosťou. Bohužiaľ, toto už ani
zďaleka neplatí.
Je tomu rok, čo sme sa museli prispôsobiť
kvôli pandémii novému životu. Keďže pohyb bol
v určitých mesiacoch obmedzený len na
najbližšie okolie, zvykli sme si častejšie chodiť
vyvetrať hlavu k nám na kopec - na Pleše.
Podobne som na tom aj ja. A nestačím sa od
jesene čudovať, čo všetko sa preháňa po
našich Plešiach, aj napriek tomu, že tu máme
chránené územie a určité stupne ochrany, kde
je zakázané jazdiť alebo stáť motorovým
vozidlom, skútrom, motorovou trojkolkou
alebo štvorkolkou mimo vyznačených
miest.
Lesné cesty je oprávnený využívať každý, kto ich potrebuje na hospodárenie v lesoch
alebo na zabezpečovanie starostlivosti o dotknuté územie.
Pochybujem, že omladina na „džípoch“, ktorá sa škriabe na vrcholovú stanicu v jesennom
sychravom počasí po daždi, tesne pred súmrakom ide hospodáriť a starať sa o územie.
Pochybujem, že štvorkolka s prívesným vozíkom, ktorá sa driape po ceste poza chatu, po
prvom snehu a na pol ceste sa zasekne a zryje celú cestu ide hospodáriť a starať sa o územie.
Tak ako pochybujem, že „džíp“, ktorý sa uprostred zimy zasekne úplne hore a musí ho ísť ťahať
traktor ide hospodáriť a starať sa o územie. Tak isto občan, ktorý vyjde hore vozidlom po ceste,
ale dole cez „esíčko“ je ľad a tak si to radšej skráti po zvážnici o kus vyššie. Tak isto „deti“, ktoré
skúšajú svoje prvé „motorky“ a driftujú, kde to len dá. Poľovníkom by tiež nezaškodilo
kontrolovať revír pešou nohou, ako to bolo voľakedy dávno. Rozumiem, keď potrebuje zver
prikŕmiť a zabezpečiť dovoz potravy. Ale v klasickom aute sa asi potrava nevozí, však? A to je
len zlomok z toho, čo som mala možnosť vidieť.
Ale čo je vrchol arogancie, je to, že niekto si jednoducho ide motorovým
prostriedkom rovno po turistickom chodníku!
Mali by ste vedieť, že za takýto počin hrozí trest odňatia slobody na jeden rok.
Je čas zamyslieť sa! Viete, že ja nie som na kvetnaté reči, ktoré majú za úlohu zakryť pointu
veci a nechať ľudí v sladkej nevedomosti. Na to tu máme iných expertov. Pevne dúfam, že
omladina zo svojich „omylov“ dokáže vekom vyrásť. Je ale smutné, že ľudia vôbec
nerešpektujú žiadne pravidlá a porušujú základné morálne zásady a princípy.
Janka Šípka Šípková
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ROZHOVOR
Mnohí z vás, ktorí prichádzate do podkonickej MOM-ky sa
pýtate na zdravotnícky personál, ktorý vykonáva antigénové
testovanie. Počas jednotlivých kôl testovania sa zdravotníčky
väčšinou obmieňali, no stabilnou súčasťou nášho odberného
tímu je Veronika Ondrejková z Banskej Bystrice. Rozhodli sme
sa predstaviť vám ju a vyspovedať v krátkom rozhovore.
Veronika, ak dovolíš, radi by sme spoznali, kto sa skrýva
pod ochranným oblekom. Mohla by si nám povedať niečo o
sebe?
Žijem v Banskej Bystrici, od narodenia. Pochádzam z piatich
detí a som z nich najmladšia. Študovala som na SZU v odbore
ošetrovateľstvo. Bol to môj detský sen stať sa sestričkou. Už
ako dieťa som po ničom inom netúžila a nikdy som nad iným
povolaním nerozmýšľala. Dodnes to neľutujem aj keď bývajú
ťažšie dni. Vždy som túžila pomáhať ľudom (a možno nie len medicínsky), ale hlavne byť pri
nich ako človek a stať pri nich v ich ťažkostiach. Mnohokrát je to náročné, ale stojí to za to. Vo
voľnom čase rada čítam. Keď je na to vhodné ročné obdobie, tak si rada vyvetrám hlavu na
bicykli. Som členkou spoločenstva Shekinah v Banskej Bystrici. Je to spoločenstvo, ktoré
spolupracuje na misijnej a pastoračnej činnosti redemptoristov.
Aká je tvoja náplň práce, stretávaš sa pri nej s COVID-om?
Momentálne pracujem na kožnej ambulancii v Banskej Bystrici, kde pôsobím už 11. rok. Na
ambulancii sa s COVID-om stretávam len sporadicky. Veľakrát nám to pacienti zamlčali (čiže je
to diskutabilné ako veľmi). Keďže od začiatku pandémie sme stále v práci, tých pozitívnych
pacientov sme mohli mať viac, len sme o nich nevedeli. Od týchto dní však idem pracovať na
COVID oddelenie do Roosveltovej nemocnice. Stalo sa tak na základe povolávacieho rozkazu,
keďže situácia sa nezlepšuje. Odteraz si svoje povolanie odslúžim pri tých najvážnejších
prípadoch COVIDu. Takže vás veľmi prosím - buďte zodpovední, aby sme sa tam nestretli!
Ako si sa dostala k nám do podkonickej MOM-ky?
Prihlásila som sa ako zdravotnícka dobrovoľníčka na prvé celoplošné testovanie. Súčasne
Jarko Kostúr zháňal zdravotníka do vašej dediny. Keďže bol v zaraďovaní chaos a ja som deň
pred celoplošným testovaním ešte nebola zaradená k odbernému miestu, tak som na Jarkovu
výzvu zareagovala. Za tých pár víkendov, čo k vám chodím, ste mi prirástli k srdcu. Musím
nastúpiť do nemocnice, no akonáhle to bude možné, ja veľmi rada prídem.
Aktuálne sme vo veľmi vážnej fáze pandémie. Preplnené nemocnice, umierajúci ľudia a
frustrácia obyvateľstva. Na druhej strane ľahostajnosť, nerešpektovanie opatrení a
neschopnosť politikov. Ako celý tento kolotoč vnímaš?
V prvom rade je to o nás. Myslím, že opatrenia aké máme na Slovensku, sú dobre
nastavené. Vláda, pandemická komisia a hygienici môžu vravieť čokoľvek, celé to záleží od
nás. Tam kde sa končí moja sloboda, začína sloboda toho druhého. My sme však netolerantní
a chceme žiť akoby tu COVID nebol. Potom to aj tak vyzerá - preplnené nemocnice, umierajúci
ľudia... Nevravím, že vláda nemá svoje chyby, ale zhadzovať to len na ňu je nezodpovedné. Ak
sa nezačneme správať zodpovedne my, tak sa situácia nezlepší. Začnime rešpektovať
nariadenia, aby sme sa mohli pomaličky dostať do normálu. Musíme sa naučiť žiť s
koronavírusom. Nebol tu, ale už je a s tým nič nespravíme.
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ROZHOVOR
Rozhodla som sa, že sa nechcem poddať strachu, beznádeji a smútku za „starým
spôsobom života“. Chcem v tomto čase objavovať nové veci, chcem sa tešiť z maličkostí dňa.
Možno si teraz neviem robiť plány na mesiace, ale chcem si naplno užiť ten dnešný deň a
hľadať v ňom potešenie. Nakoniec som zistila, že radosť mi dokáže spraviť aj úplne bežná vec,
milé slovo alebo len náhodné stretnutie s niekým.

V ambulancii

Počas testovania s Jankou Šajgalíkovou

Rozhodne by sa dalo polemizovať o nastavenej forme antigénového testovania.
Väčšina z nás však upiera pozornosť na pomyselné svetlo na konci tunela - očkovanie.
Čo by si odkázala tým, ktorí pochybujú, šíria klamlivé a trestuhodné konšpirácie?
Testovanie má svoj zmysel, podľa mňa to môžete vidieť aj u vás. Koľko prípadov sme
zachytili bez toho, aby mali akékoľvek klinické príznaky. Na druhej strane, mnohých sme
pravdepodobne nezachytili. Nikde na svete nie je príručka, ako sa brániť a vykľučkovať z
pandémie. Každá krajina robí, čo môže. Ak to zachránilo čo i len jeden život a neohrozilo to
mnoho ďalších (tým že sme izolovali infikovaných), tak to malo zmysel. Veď čo je viac ako život.
O tom by vedeli určite rozprávať tí, ktorí stratili najbližších, ktorí tento boj prehrali.
Konšpirátorom a ľuďom, ktorí veria klamstvám, by som dopriala pozrieť sa na covidoddelenia a zažiť tú atmosféru dusiacich sa ľudí. Či si už myslia, že to bolo umelo vytvorené
alebo čokoľvek, ale je to tu a umierajú na to ľudia. Možno sme si už zvykli na čísla, ktoré sa
objavia v štatistikách. Koľko je denne nakazených, koľko zomrelo. Musíme si uvedomiť, že za
každým číslom je človek, rodina, životný príbeh. Najviac mi je však ľúto, keď odsudzujeme
starších - či to nie je niekoho rodič? Takže všetkých konšpirátorov pozývam na exkurziu do
nemocnice, bez rúška a ochranného odevu s podpísaným reverzom, že ak sa nakazia, tak
nechcú liečbu. Veď načo liečiť niečo, keď to ani neexistuje.
Všetkým prajem pevné nervy a zdravie. Hlavne sa nevzdávajte, každý deň prináša aj pekné
veci. A ak sa už nemáte prečo tešiť, tak najväčším zázrakom je to, že ste sa zobudili. Lebo Boh
sa rozhodol v tom dni s vami počítať a má s vami ešte plán!
Veronika, ďakujeme ti za to, že si si našla čas na rozhovor. Ešte viac však ďakujeme (v
mene obce, ako aj všetkých, ktorí sa zúčastňujú testovania) za tvoju ochotu a obetavosť
pomáhať práve u nás, v Podkonicach! Želáme ti pevné zdravie, veľa úspechov a sily do tvojho
povolania!
Zhováral sa Martin Halaj
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KULTÚRA
PANORÁMA ĽUDOVEJ PIESŇOVEJ A HUDOBNEJ KULTÚRY
Dôkazom toho, že naša krajina disponuje mimoriadne bohatou klenotnicou ľudovej kultúry,
je aj región, v ktorom žijeme. Podkonice patria medzi typovo výrazné obce, čo sa týka folklóru,
samotného žitia, tradícii, ako aj ich piesňového a hudobného prevedenia. Obdiv a úctu si
zaslúžia nositelia týchto tradícií, ale aj osobnosti, ktoré sa rozhodli tieto vzácnosti zveľadiť,
zaznamenať a uchovať. Medzi nich rozhodne patria scénograf Viliam Gruska a hudobný
skladateľ Svetozár Stračina. Osobnosti, ktoré sa pričinili o vznik diela Panoráma ľudovej
piesňovej a hudobnej kultúry. Takto sa o ňom vyjadruje dramaturg Vladimír Kyseľ:
"V roku 1978 uzrel svetlo sveta gramoalbum Orava, prvý titul z edičného radu Panoráma
ľudovej piesňovej a hudobnej kultúry. Ďalšími boli Pohronie, Liptov, Podpoľanie, Kysuce a
Terchovská dolina, Gemer a Malohont. Celá edícia bola výsledkom série regionálnych
programov uvádzaných postupne na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve, väčšinou
pod dramaturgickým aj režijným vedením Viliama Jána Grusku. Z jeho tvorivej dielne vzišiel aj
námet na zdokumentovanie hudobnej kultúry jednotlivých regiónov. K realizácii sa pridal
Svetozár Stračina a ďalší spolupracovníci. Tak vznikol jeden z najvýznamnejších projektov
svojej doby, zameraný na zaznamenanie a sprístupnenie ľudovej piesňovej a hudobnej kultúry
jednotlivých regiónov stredného Slovenska prostredníctvom verejnosti prístupnej formy,
zvukových nosičov."
Po viac ako 40 rokoch po albume Orava uzrie svetlo sveta re-edícia albumu Pohronie (v
knižnej a CD podobe), kde majú svoje zastúpenie aj Podkonice. Podkonické piesne v albume
Pohronie naspievali: Pavol Kostúr (*1909), Etela Budajová (*1906) a Jozef Kostúr (*1922).
Je neoceniteľné, že máme k dispozícii takéto vzácne nahrávky piesne rodákov, ktorí už nie sú
medzi nami. Zachytávajú autentickú podobu prejavu a interpretácie. My máme tú česť si ich
pripomínať a počúvať, za čo sme autorom tohto projektu nesmierne vďační.
Terézia a Martin Halajovci
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HISTORICKÉ OKIENKO
Zalovte vo svojich škatuliach a posielajte na mail jankasipka@pobox.sk,
spravodaj@podkonice.sk alebo tí z vás, ktorí nemajú možnosť skenovať, zastavte sa u mňa
doma a rada vám s tým pomôžem.
Janka Šípka Šípková

Školské preteky, Pod Bukovinou, 1957

Skokani, Mostík na Brodku, 1959

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti

65 rokov

50 rokov

Jozef Turčan
Jozef Polóny

Igor Slobodník
Marián Kaduk
Marianna Szkladányiová

70 rokov

55 rokov
Ivan Očenáš

60 rokov

Viera Kostúrová
Jozef Homola

Dana Žitňanová
Igor Očenáš

90 rokov
Jozefína Slobodníková

Narodil sa

Kristián Homola

Opustil nás

Anna Barlová - 78 rokov
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FARSKÉ OZNAMY 8.3. - 4.4.2021

8.3.

9.3.

féria
+ Erik Turčan a rodičia Ján a Mária
a brat Jaroslav Turčan
féria
Sv. omša nebude

15.3.

16.3.

féria
10.3.

Na úmysel

17.3.

féria
11.3.

+ Ján Kukučka, rodičia a súrodenci
féria

12.3.

+ manžel Peter 10. výr.

+ Jozef Gregorčok, nedožitých 100 rokov

20.3.

4. PÔSTNA NEDEĽA
14.3.

22.3.

23.3.

9.00 - Za farnosť

25.3.

26.3.

LIVE

21.3.

féria + adorácia za diecézu
+ Cyril Očenáš
a Božie požehnanie pre manželku Annu
féria
Sv. omša nebude

29.3.

Poďakovanie Pánu Bohu za dožité roky

9.00 - Za farnosť

LIVE

+ Vlasta Zaťková

Sv. omša nebude
féria

31.3.

Zvestovanie Pána, slávnosť
18:00 - + st. rodičia LIVE
18:40 - adorácia LIVE
féria

1.4.

+ manžel Peter a BP pre rod. Barlovú

+ Vladimír Turčan

2.4.

3.4.
LIVE

+ Ľubomír a Cyril, 2. výr.
Zelený štvrtok

KVETNÁ NEDEĽA
28.3.

LIVE

féria
30.3.

+ Milan Barla

9.00 - Za farnosť

18.00 - + Boris Šípka, 15. výr.

féria

féria
27.3.

féria
+ Anežka a Dominik Kritíkovci,
rodičia a súrodenci
Sv. Jozefa, slávnosť - vigília

5. PÔSTNA NEDEĽA

féria
24.3.

+ Emil Valent

Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť
+ Jozef Zaťko a Agnesa Zaťková,
deti a rodičia a st. rodičia
19.3.
féria

féria
13.3.

18.3.

féria
Za Božie požehnanie
a zdravie pre rodinu
féria

18.00 - Na úmysel

LIVE

Veľký piatok
15.00 - Obrady Veľkého piatku
20.00 - Krížová cesta LIVE
Biela sobota
19.30 - Na úmysel

LIVE

LIVE

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
4.4.

10.00 - Za farnosť LIVE

Sv. omše cez týždeň budú slúžené bez účasti veriacich.
Martin Pečarka
Nedeľné a sviatočné sv. omše budú streamované na YouTube Farnosť Podkonice LIVE správca farnosti
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
tel.: 0908 256 527
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