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HURÁ, prázdniny!
Tie tohoročné sú tu, stali sa realitou. Aj v našej škole všetci prospeli a zaslúžia si čas
oddychu. Ako mi niektorí žiaci povedali pri odovzdávaní koncoročnej čokolády, tešia sa na
prázdniny veľmi. Majú veľké očakávania a túžby ako prázdniny prežiť. A keďže aj starosta si
chce trochu oddýchnuť poprosil o pomoc našich žiakov, aby svojimi detskými myšlienkami
popísali ich predstavy a želania ich vysnených prázdnin. Vyberám pár riadkov z ich príspevkov.
„Ja idem tento rok k moru do Čiernej Hory. Na kúpaliská budeme chodiť hlavne so starkou,
tá nás všade zoberie. Je super. S ocinom pôjdem do Vysokých Tatier, sú tam prekrásne
výhľady. Náš slovenský kraj je veľmi krásny. A nakoniec si môžem oddýchnuť od písomiek,
diktátov a všetkého, čo sa robí v škole.“
„Ja si predstavujem zábavné a krásne prázdniny s rodinou a kamarátmi. Napríklad ísť s
rodinou na dovolenku alebo ísť niekde na výlet. Mám strašne rada prázdniny. A najlepšie sa ísť
okúpať do bazénu.“
„Ja si predstavujem svoj prázdniny tak, že pôjdeme na dovolenku do Chorvátska, budeme
sa kúpať v krásnom, čistom mori. A budeme si chodiť kupovať zmrzlinu, chodiť do reštaurácií a
chodiť večer po meste. A keď prídem domov budem sa kúpať v bazéne a bude sranda.“
„Keď budú prázdniny, tak sa pôjdeme previesť do Štúrova. A najlepšie na tom bude, že tam
je plaváreň, kúpalisko a super tobogán. Budeme tam stanovať a večer pôjdeme na narážacie
autá. A ešte predtým, ako tam pôjdeme, tak si na vysvedčenie objednám Pokémon karty V
STAR, V MAX, GX, EX a V. Budem sa učiť triky na kolobežke a takých malých skateboardoch.“
„Moje prázdniny budú také, že budem chodiť na turistiku, na kúpaliská a budem aj doma a
možno pôjdeme aj do hotela. A ak do hotela nepôjdem, tak pôjdem do tábora. Budem chodiť za
kámošmi. A možno pôjdem do Vysokých Tatier.“
„Chcel by som, aby boli na futbalovom ihrisku skákacie hrady. Mám ich rád a aby tam boli aj
iné atrakcie.“
Toľko pár myšlienok našich detí. Možno ako návod pre rodičov a nás starších, ako splniť
detské túžby. Veď prázdninový čas svedčí hlavne našim deťom, vnukom a vnučkám. Snažme
sa priblížiť týmto detským túžbam a usmerniť naše ratolesti ako vhodne prežiť čas prázdnin. A
nezabudnime ani na seba. My síce nemáme prázdniny, ale čerpáme dovolenky. Po vykonanej
práci si treba aj oddýchnuť a načerpať sily do ďalšej práce a ďalšieho prekonávania ťažkostí,
ktorým budeme prípadne čeliť.
Veselé leto a pokojné i zmysluplné prázdniny želám.
Ivan Barla, starosta obce
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OBEC INFORMUJE
STRAVOVANIE SENIOROV V ČASE PRÁZDNIN
Stravovanie z jedálne ZŠ s MŠ
Školská jedáleň bude zabezpečovať stravu do 21. júla 2022. Opätovne začne variť po
skončení prázdnin 2. septembra 2022. V prípade, že seniori, ktorí odoberajú obedy zo školskej
jedálne, majú záujem o dodávku stravy z Bistra BEKI v termíne od 1.8.2022 do konca
septembra nech sa na odber stravy nahlásia na obecnom úrade alebo telefonicky u starostu
obce 0905 865 594. Následne im bude doručený jedálny lístok na týždeň od 1.8. do 5.8.2022.
Stravovanie z Bistra BEKI
Z dôvodu čerpania dovolenky bude prevádzka Bistra BEKI zatvorená v dňoch od 25.7. do
29.7. Z tohto dôvodu nebudú seniorom v tomto termíne dopravované obedy zamestnancami
obecného úradu.
ZBERNÝ KONTAJNER HUMANA
Možno si viacerí z vás všimli, že po trojmesačnom čakaní sa v pondelok 4.7. objavil pri
obecnom úrade kontajner HUMANA na zber šatstva.
Zbiera sa oblečenie, obuv, kabelky, opasky, lôžkoviny, domáci textil. Prosíme, vkladajte
všetky položky zabalené vo vreckách.
BYT NA ŠKOLE
Oznamujeme občanom, že v blízkej dobe
bude zverejnená na úradnej tabuly obce výzva
na predkladanie ponúk na nájom bytu na
základnej škole. Jedná sa o 2,5 izbový byt o
rozlohe 55 m2. Najnižšie nájomné na byt na
mesiac bolo stanovené na 350 eur, vrátane
kúrenia a dodávky vody. Vzhľadom na to, že byt
je primárne stabilizačný pre zamestnancov školy
bude v zmluve zahrnutá výpovedná lehota z
nájmu 2 mesiace. O výzve na predkladanie
ponúk budeme informovať.
TONKOVIČOVE SLÁVNOSTI - ZÁZNAM
V uplynulých dňoch pribudli na YouTube
kanále Obce Podkonice videá z Tonkovičových
folklórnych slávností so záznamom vystúpení
našich detí a FSk Vysoká. Nájdete ich na našom
webe alebo zoskenovaním QR kódov vedľa do
vášho mobilu. Počas leta pribudnú na
www.podkonice.sk aj ďalšie časti vystúpení a
fotografie z podujatia.

Vystúpenie
Detí ZŠ s MŠ
a Drienka
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Vystúpenie
FSk Priechoďan
a FSk Vysoká
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PLÁN AKCIÍ MIKROREGIÓNU POD PANSKÝM DIELOM
Milí občania, naša obec je združená spolu s
ďalšími obcami v Mikroregióne Pod Panským dielom.
Je to združenie alebo spolok, ktorý funguje efektívne v
prospech obcí a ich obyvateľov, na rozdiel od
ostatných spolkov, ktoré svoju činnosť len imitujú resp.
ich predstavitelia využívajú svoje postavenie na ich
čele. Obce združené v Mikroregióne Pod Panským
dielom pripravili na tento rok po dvojročnej prestávke
viacero podujatí, na ktorých môžete pookriať a
zrelaxovať z ťažkej doby, ktorú teraz prežívame.
Nižšie je uvedený harmonogram akcií, ktoré pripravili jednotlivé obce a ešte nás v roku
2022 čakajú. Akýmsi symbolom spolupatričnosti, ale aj, ako som uviedol v príhovore v Selciach
na oslavách 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci, symbolom solidarity a pomoci, v
prípade núdze a potreby, je putovná varecha, ktorú vyrobil náš spoluobčan pán Ladislav
Slobodník. Varechu sme prevzali na Tonkovičových slávnostiach a teraz odovzdali Selciam.
Tie ju posunú do Lučatína, atď. Takže neváhajte, vyberte si z viacerých možností podľa vášho
gusta a príďte sa zabaviť.
16.7. - Deň obce, cornhole - turnaj (LUČATÍN)
16.7. - Špaňodolinský štiarc - ukážky varenia (ŠPANIA DOLINA)
23.7. - IX. ročník Renault night run - nočný beh (DONOVALY)
23.7. - Fizolňový deň - súťaž vo varení fazule a krajaní cibule (KYNCEĽOVÁ)
6.8. - X. ročník Donovalský drapák - bicykel
VII. ročník beh 10 km a 20 km (DONOVALY)
7.8. - XXV. ročník - Folklórne podujatie - Čo sa stalo v tom Priechode (PRIECHOD)
13.8. - Deň obce Baláže - pílenie dreva, kultúrny program (BALÁŽE)
august - Volejbalový turnaj (KYNCEĽOVÁ)
10.9. - Slivková paráda - varenie lekváru, degustácia slivovice, pečené slivkové koláče
(ŠPANIA DOLINA)
14.10. - Lučatínsky jesenný deň - vyrezávanie tekvíc (LUČATÍN)
15.10. - XIV. ročník Medzinárodnej súťaže vo varení kapustnice a príprave
zabíjačkového taniera (NEMCE)
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INFLÁCIA - DOPAD NA ROZPOČET OBCE
Všetci v Európe a mnohí na svete sme vystavení viacerým negatívnym a nechceným
vplyvom, ktoré by sa nám pred viac ako dvomi rokmi zdali nereálne, možno až sci-fi. Bohužiaľ,
boli resp. sme stále vystavení vplyvom pandémie ochorenia COVID - 19, čísla prípadov opäť
rastú, s obavou sa pozeráme na vojnu na Ukrajine a neposledným ale zásadným vplyvom, s
ktorým sa denne stretávame je vysoká inflácia - nárast cien všetkých druhov tovarov a služieb,
pre občanov najmä potravín a energií. Inflácia neobchádza nikoho. Pôsobí v celom svete s
miernymi rozdielmi v jej výške. Štáty s ňou nedokážu bojovať, môžu tlmiť iba jej dôsledky.
Inflácia neobchádza ľudí, podnikateľov, štáty a neobchádza ani našu obec. Prejavuje sa to na
raste všetkých vstupov, najmä materiálov - železo, betón, izolačné materiály, ale hlavne
elektriny. Na konci roka 2021 sme dlhšie zvažovali či prijať ponuku na rok alebo na dva.
Rozhodli sme, že akceptujeme iba ponuku na rok 2022. Nik z nás nemohol vedieť čo pripravujú
v Rusku, nik nemohol vedieť, že dôsledkom vojny a pandémie bude tak vysoká inflácia. Ceny
sa od toho času zdvojnásobili. Na poslednom zastupiteľstve v júni sme neakceptovali ponuku
na silovú elektrinu predloženú dodávateľom elektriny na úrovni 238 eur za MWh. Stačilo však
iba to, že začali štrajkovať pracovníci ropných plošín v Nórsku a cena elektriny na burze stúpla
nad 350 eur za MWh.

Žijeme dobu, v ktorej je ťažko sa rozhodovať. Stojíme pred dilemou čím nahradiť elektrické
kúrenie v budove obecného úradu, pretože v tejto situácii nie je možné ďalej používať elektrinu
na vykurovanie. Pri súčasných burzových cenách elektriny by nás len kúrenie v budove OÚ
vyšlo na 13000 eur, a to ešte k tejto čiastke pribudnú distribučné poplatky. V neďalekej obci mali
vysúťaženú cenu na úrovni 63 eur za MWH. Cítili sa komfortne, ale keďže ich dodávateľ
zbankrotoval, prišiel im list od dodávateľa elektriky platiť 450 eur za MWh. Bohužiaľ, toto je
realita dnešných dní. Obec musí prijať rozhodnutie, čím nahradí elektrinu ako zdroj kúrenia. Do
úvahy pripadajú štiepka, využiť tepelné čerpadlo, ale len pre časť kancelárií OÚ. Cena peletiek
a brikiet zaznamenala tiež výrazný rast. Alternatívou je aj dočasne nevyužívať budovu OÚ a
presunúť činnosť do iného objektu napr. ZŠ, možno hasičňa po dokončení sociálneho
zázemia, kde budú maximálne vhodné podmienky.
Nechceme robiť unáhlené kroky. Treba "prežiť" ďalšiu zimu a dúfať, že sa situácia
stabilizuje a bude možné prijať rozhodnutie ohľadom vhodného média na vykurovanie. Keďže
obec má obecné pozemky - pasienky a horu, núka sa možnosť využiť efektívne tento zdroj vo
forme dreva či štiepky. Problémom pri týchto variantoch je dostupnosť priestorovej kapacity
objektu OÚ na uskladnenie týchto zdrojov. Ak sa má budova OÚ používať musí sa realizovať
aspoň minimálne úprava rozdelenia vetiev kúrenia a využívať len tú, ktorá vykuruje kancelárie.
Druhou variantou je upraviť elektroinštaláciu tak, aby bola schopná preniesť zvýšený výkon na
vykurovanie kancelárií. Každá z týchto úprav znamená istú stavebnú činnosť v objekte (najmä
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na najnižšom podlaží), preto sme museli dať preventívne výpovede z nájmu organizáciám,
ktoré predmetné priestory využívajú.
Na nižšie uvedenom grafe ilustrujeme nárast ceny elektriny (len silovej bez distribučných
poplatkov) za roky 2018 až 2023. Za rok 2023 je to cena z neakceptovanej ponuky.

Ivan Barla, starosta obce

KNIŽNICA
KNIŽNICA INFORMUJE
Vážení čitatelia i nečitatelia,
je tu čas dovoleniek a prázdnin. Aj my sme sa rozhodli užiť si leto mimo našich Podkoníc,
preto bude knižnica z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená od 1. augusta - 14. augusta.
Tí, ktorí si chcete zobrať knižku aj na dovolenku, prosím, aby ste využili zvyšné pondelky na
požičanie a vrátenie kníh.
Nakoľko sme so škôlkou pred prázdninami nestihli nájsť spoločný termín návštevy v
knižnici, radi privítame malých čitateľov v rámci otváracích hodín. Máme pre nich mnoho
nových kníh a určite si z noviniek niečo dokážu vybrať aj rodičia.
Aktuálne informácie o knižnici nájdete na FB aj IG pod menom Knižnica Podkonice. Na
otázky rady odpovieme na mailovej adrese: kniznica@podkonice.sk
Časť katalógu knižnice je už dostupná aj online na adrese: 85.248.223.2:38080 . Prezerať
si ho môžu čitatelia s preukazom s čiarovým kódom, menom a heslom. Ak si svoje
prihlasovacie údaje nepamätáte, rady vám ich povieme pri najbližšej návšteve.
Tešíme sa na vás.
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JÚN V NAŠEJ ŠKOLE
Posledný mesiac školského roka ubehol ako voda a to aj vďaka množstvu aktivít, ktoré so
sebou tento mesiac priniesol. Mesiac jún by sa v našej škole a škôlke dal opísať troma slovami:
zábava, dobrodružstvo a lúčenie.
Posledný mesiac školského roka začal
Medzinárodným dňom detí. Deti v materskej škole deň
detí oslávili v priestoroch materskej školy, kde sa
spoločne zahrali na rytierov a princezné, ktorí museli
prejsť rôznymi úlohami, aby sa nakoniec dostali na
kráľovskú hostinu, kde za odhodlanie a chrabrosť
dostali medaile a sladkú odmenu.
Žiaci základnej školy zas odcestovali za zábavou až
do Levíc, kde navštívili centrum Atlantis, kde na nich
čakal zaujímavý program. Spoznávali tu rôzne
fyzikálne a chemické reakcie, vyskúšali si aké to je byť
študentom Rokfortu a navštívili Egypt. Školáci však
dlho nezaháľali a hneď na druhý deň sa zúčastnili
súťaže v Slovenskej Ľupči, pod názvom "Ľupčiansky
čitárik“, kde si preverili svoje čitateľské zručnosti.
Súťaže sa zúčastnili za:
1. ročník - Kristínka Burianová (3. miesto)
2. ročník - Tomáško Krupa
3. ročník - Nelka Barlová (1. miesto)
4. ročník - Terezka Kostúrová (2. miesto)

Našim žiakom k úspechom gratulujeme a ďakujeme im za reprezentáciu školy.
V prvej polovici mesiaca deti v materskej škôlke ešte stihli privítať bazénovú sezónu, ktorá
sa niesla v duchu veľkolepého otvorenia "Aqalandu Podkonice“, kde sa okrem dobrej hudby,
podávalo aj čerstvé ovocie a nanuky. Pre detičky boli prichystané bazény, v ktorých sa mohli
počas teplého počasia osviežiť.
V druhej polovici mesiaca sa škola a škôlka spoločne zapojili do súťaže ,,Knihožrúti“, kde sa
žiaci v predškolskom veku uchádzali o titul ,,Malý knihožrútik“. Ukázali tu svoju schopnosť
počúvať čítaný text a následne odpovedať na otázky vyplývajúce z neho. Školáci zas súťažili v
troch kategóriách: najlepší čitateľ, najlepší bádateľ a najlepší spisovateľ. V týchto kategóriách
sa hodnotila technika čítania, čítanie s porozumením a najkrajšie napísaný príbeh. V každej
kategórií mohol vyhrať iba jeden žiak/žiačka z každého ročníka.
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Víťazi tohto ročníka sú:
"Malý knihožrútik“ - Karinka Valentová
"Najlepší čitateľ“ - Kristínka Burianová, Tomáško Krupa, Nelka Barlová, Terezka Kostúrová
"Najlepší bádateľ“ - Hanka Donovalová, Janko Malček, Samko Slančík, Miško Donoval
"Najlepší spisovateľ“- Šimonko Kostúr, Jakub Budaj, Samko Slančík, Terezka Kostúrová
Víťazom gratulujeme a tešíme sa, že máme v našej škole a škôlke, takýchto šikovných
knihomoľov.

Hneď po súťaži sa školáci vybrali za dobrodružstvom do školy v prírode, ktorá sa konala vo
Vyšnej Boci, kde popri pestrých každodenných aktivitách, zažili aj množstvo dobrodružstva,
radosti, smiechu a získali aj kopec nových priateľstiev. Vyskúšali si svoju samostatnosť a
súdržnosť a v zdraví sa vrátili domov, plní zážitkov.
Koncom mesiaca k nám zavítali aj dobrovoľní hasiči z Podkoníc, ktorí si pre žiakov
materskej a základnej školy pripravili náučnú prednášku o tom, v akých prípadoch máme volať
hasičov, na aké číslo máme volať a čo všetko hasiči potrebujú k bezpečnému výkonu svojej
práce. Deti si potom na vlastnej koži vyskúšali prácu s hadicou a prúdom vody, sa snažili trafiť
terč. Návštevu hasiči zakončili penovou párty, v ktorej sa deti parádne vyšantili. Dobrovoľnému
hasičskému zboru Podkonice sa chceme poďakovať za krásny deň a taktiež im ďakujeme za
vyhotovenie nového paletového sedenia pre naše deti.
A mesiac plný zábavy a dobrodružstva sme zakončili rozlúčkami, kde sme sa lúčili s našimi
predškolákmi a štvrtákmi, ktorým na ich ďalšej ceste prajeme veľa šťastia a úspechov, nech sa
im v novej škole páči, nech si tam nájdu množstvo nových priateľstiev a zažijú množstvo
nezabudnuteľných zážitkov.
Vzhľadom na to, že som najnovším členom učiteľského zboru, chcela by som sa veľmi
pekne poďakovať za milé prijatie, ako mojimi kolegyňami, tak aj rodičmi a detičkami, ktoré mi
robia veľkú radosť. Som rada, že môžem byť súčasťou školy a škôlky v Podkoniciach.
Všetkým deťom prajeme krásne prežitie letných prázdnin.
Mária Chabanová, učiteľka MŠ
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FARSKÉ OKIENKO
Milí farníci,
zo školského obdobia sme sa pomaly dostali do času prázdnin. Naše deti odložili školské
pomôcky a po dlhom čase povinností sa tešia letu, kúpaniu, výletom, táborom, dovolenkám.
Určite to s radosťou prežívame s nimi. Možno aj trošku s obavami, ako strávia prázdniny počas
našej práce.
Ale tento čas je aj pre nás na oddych a dovolenku. Pre načerpanie nových síl a čas pre
rodinu a priateľov. Človek je stvorený pre spoločenstvo. Tam rastie, spoznáva sa a učí sa. Preto
netreba zabúdať venovať sa aj priateľom. A slnko, viac voľna nás k tomu aj pozýva. Preto sme
sa aj stretli na Kališti. Prežili sme spolu svätú omšu, kde sme oslávili sviatok Cyrila a Metoda a
potom spolu strávili nejaký čas pri guláši. Je to nádherný kus prírody, ktorý má v sebe ako keby
dušu. Vždy, keď tam prídem je cítiť pokojom a minulosťou.
Predstavujem si život, ktorý tam prebiehal. Nie vojnový, ale ten ľudský. Spája sa mi tam
život ľudí v čistej a aj náročnej prírode. Spojený s Bohom. Ľudská námaha v tomto prostredí
bola samozrejmosťou a dokázali takto prežiť iba vďaka Bohu a spoločenstvu. Preto tento kus
zeme dýcha pokojom. Žiaľ, toto vo svete už nenájdeme. Je tam obrovský zhon, náročná práca
z ktorej sme vyčlenili Boha, spoločenstvo a odpojili sme sa od prírody. Šťastní ľudia, ktorí môžu
pracovať so zemou, na poliach, lúkach a so zvieratami. Vedia si dopriať aj prácu aj pokoj. Boh
im diktuje tempo života.
Ale máme tu čas dovoleniek, čas, kedy sa môžeme zastaviť a využiť na zábavu, oddych a aj
rozjímanie s Bohom. Skúsiť sa pozrieť na svoj život ako ho vedieme, čo je pre nás dôležité, čo
robiť nemusíme a robíme, kde chýba viac času strávený s rodinou s priateľmi a s Bohom. Nie je
to nejaká fráza, ktorú sme už počuli. Je to krutý fakt, ktorý veľmi často zanedbávame. Je taká
rovnica, že aký máme vzťah s Bohom, taký máme aj s partnerom a tento vzťah prinášame aj do
práce. Keď sa náhlime tak všade, keď sa hneváme tak s každým. Rýchlo do práce, rýchlo do
kostola a rýchlo k rodine. Takto nám život pretečie prstami a príde čas, keď budeme hľadať, kde
bol Boh v mojom živote.
Preto rád chodím na Kalište. Tam sa čas zastavil so svojim pokojom. Tam zisťujem, že
naháňaním strácam Boha, rodinu, priateľov.

Boh stvoril svet a dal mu aj poriadok, neurobil ho v náhodnom chaose, ale všetko pekne
usporiadal. Preto aj naše životy majú byť usporiadané. Možno máme chcieť menej.
Milí priatelia, prajem vám, aby ste našli cez tieto prázdniny zaslúžený oddych. Ale aby nebol
prázdny, ale plný zážitkov, ale aj plný našej duchovnej očisty. Aby sme sa naučili stávať s
Bohom, byť s ním cez deň a večer s ním zaspávať. Aby sme našli tú cestu životom s ním.
Martin Pečarka, správca farnosti

Júl & August 2022

8

VAŠE PRÍSPEVKY
VZÁCNA NÁVŠTEVA A ZÁŽITKY Z KALIŠŤA
Fakt, že každá vypálená obec na Slovensku počas 2. svetovej vojny má na Kališti vysadený
svoj vlastný ovocný strom, už vieme. Tak isto vieme, že rovnaký strom ako na Kališti, majú
spomínané obce vysadený aj vo svojom intraviláne. Vlastne, takmer všetky obce. Jediná obec,
ktorá nemá na svojom území vysadený strom symbolizujúci a pripomínajúci jej vypálenie, je
Kalište.
To bolo pravdou až do stredy 8. júna 2022. Vtedy totižto na Kalište zavítala nevídaná
návšteva. Vládne limuzíny a diplomatické autá tam priviezli vzácnych hostí, medzi ktorými bol
aj starosta vypálenej gréckej obce Kalavryta. My sme mali tú česť spoločne s pánmi vysadiť
strom, ktorý patrí Kališťu a zároveň ním symbolicky žiaci Gymnázia Andreja Sládkoviča v
Banskej Bystrici preberajú patronát nad Sadom života. Budú sa oň starať, čistiť a zveľaďovať
ho.
Na Kalište sme túto jar zavítali viackrát. Okrem práce na výsadbe a čistení okolia sme chceli
skontrolovať stav stromov, zaliať ich vodou a popri tom sa nám podarilo absolvovať
komentovanú prehliadku Kališťa, ktorú dopĺňali hrané scénky zo života Kališťanov. Dozvedeli
sme sa mnoho informácií a zaujímavostí o spôsobe života obyvateľov niekdajšej obce, o ich
práci, zábave a v neposlednom rade o tragédii, ktorá sa tu udiala. Všetci sme mali zimomriavky
na tele zo zážitkov počas prehliadky, keď sme popri počúvaní príbehov z Kališťa, plnili zadané
úlohy a napríklad ošetrovali zraneného vojaka v poľnej nemocnici, či nosili posádke ťažké
zbrane do tábora. Za úžasný a autentický zážitok ďakujeme sprievodcom Múzea SNP a Klubu
vojenskej histórie Golian z Banskej Bystrice.
Vážení Podkoničania,
ak by ste chceli zažiť atmosféru rinčiacich zbraní, výbuchov, streľby, vojakov na koňoch, ale
aj vtipných príbehov z Kališťa, zistila som, že takúto možnosť pozrieť si komentovanú
prehliadku na Kališti doplnenú o scénky zo života, budeme mať tento rok iba 17. septembra
2022. Všetkým vám vrelo odporúčam ísť si to pozrieť. Zážitok budete mať naozaj silný!
Zuzana Koctúrová
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VAŠE PRÍSPEVKY
CINTORÍN
Cintoríny sú na dedine obzvlášť citlivá téma. Keďže často chodím do „nového“ cintorína,
automaticky si všímam poriadok či neporiadok a všetko okolie. Od novembra 2021 (a možno aj
skôr!) je pod cintorínom vrchovato preplnený kontajner na bio odpad. Teraz neprší, ale v období
dažďov z neho dokonca vyteká hnedá voda.
Je to nepekná vizitka našej obce. Ide predsa o miesto, ktoré navštevuje aj veľa cudzích ľudí,
ktorí si prídu zaspomínať na svojich blízkych. Pred pár týždňami som sa pred bráničkou do
cintorína stretla s jednou rodáčkou z našej dediny, ktorá už roky býva mimo obec. Spolu sme
kriticky skonštatovali tento nepekný fakt. Dúfala som, že je to len otázka času a obec sa
„zmiluje“ a kontajner vyvezie. Do dnešného dňa sa tak nestalo.
Obidva cintoríny máme v prekrásnom prostredí. V minulosti boli vždy ukážkovo a včas
pokosené. Bohužiaľ, posledné obdobie to už neplatí. Cestou do nového cintorína nie je
pokosené ani pod živým plotom, ani brehy medzi stromami a tiež betónový rigol nie je
vyčistený. Nie sú udržiavané ani tuje okolo schodíkov. Vyzerá to všetko spustnuté a bez gazdu.
Podpisovali sme nájomné zmluvy na hrobové miesta na nasledujúcich desať rokov, v ktorých
obec garantuje údržbu. Pýtam sa: „Prečo to predtým fungovalo a posledné štyri roky nie?“
Prečo sa „údržbári“ obecného úradu včas nestarajú a nekontrolujú tieto veci?
Slovo starosta je odvodené od slova starať sa. O všetko v obci - od ľudí, ciest (hlavne tej na
Grante a medzi farou), životného prostredia, vzťahov, poriadku, cez budovy a majetok obce.
Mám pocit, že okrem parkoviska pred školou, futbalu a požiarnikov sa za funkčné obdobie
nášho starostu veľa v obci nezmenilo. Starosta určite nájde rýchle obhajujúce sa odpovede na
moje otázky, prečo áno a prečo nie. Bohužiaľ, čo predtým bolo urobené v sezóne, v čase na to
určenom, sa v súčasnosti nedeje.
Eva Luptáková
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ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA
UZNESENIA Obecného zastupiteľstva obce Podkonice konaného 20.júna 2022
Prítomní poslanci: 7 - Mgr. Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ing. Ľuboš Hošala, Mgr. Tomáš Kmeť,
Ing. Jaroslav Kostúr, Mgr. Jana Šípková a Ing. Michal Vráb.
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. 506/2022
7:0:0
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice (ďalej OZ Podkonice) schvaľuje predložený návrh
programu Obecného zastupiteľstva na deň 20.6.2022.
ZA:

7 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr,
Jana Šípková, Michal Vráb
PROTI:
0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 507/2022
Obecné zastupiteľstvo v Podkoniciach po prerokovaní
I. schvaľuje overovateľov zápisnice: Tomáš Kmeť, Jana Šípková
II. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení predseda: Patrik Hlinka, Juraj Barla
III. určuje za zapisovateľa zápisnice: Jana Gregorová a uznesení: Jaroslav Kostúr

7:0:0

ZA:

7 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr,
Jana Šípková, Michal Vráb
PROTI:
0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 508/2022
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o plnení uznesení.
Prítomní: 7 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr,
Jana Šípková, Michal Vráb

Uznesenie č. 509/2022
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o finančnom stave obce ku dňu 15.6.2022.
Prítomní: 7 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr,
Jana Šípková, Michal Vráb

Uznesenie č. 510/2022
6:0:1
OZ Podkonice určuje podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, že vo funkčnom volebnom období 2023 –
2026 bude starosta obce Podkonice vykonávať funkciu v celom rozsahu - na plný úväzok.
ZA:
6 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, J. Kostúr, Michal Vráb
PROTI:
0
Zdržal sa: 1 - Jana Šípková
...pokračovanie na ďalšej strane
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ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenie č. 511/2022
7:0:0
OZ Podkonice určuje podľa ustanovenia § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení pre celé volebné obdobie 2022 – 2026 počet poslancov obecného zastupiteľstva
obce Podkonice na 7 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode pre celú
obec Podkonice.
Uznesenie č. 512/2022
7:0:0
OZ Podkonice určuje v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov jeden viacmandátový volebný obvod, v
ktorom sa dňa 29.10.2022 budú voliť poslanci obecného zastupiteľstva. Viacmandátový
volebný obvod sa zhoduje s územím obce. Tvorí v zmysle § 9 ods. 5 zákona č. 346/1990
Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov jeden jedno mandátový volebný obvod pre voľby starostu obce, ktoré sa budú konať dňa 29.10.2022.
Ďalej žiada starostu obce zverejniť v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách
do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov určenie volebného obvodu a
určenie počtu poslancov, ktorí sa majú vo volebnom obvode voliť dňa 29.10.2022.
Uznesenie č. 513/2022
OZ Podkonice berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému
účtu obce Podkonice za rok 2021.
Prítomní: 7 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr,
Jana Šípková, Michal Vráb

Uznesenie č. 514/2022
OZ Podkonice schvaľuje záverečný účet obce za rok 2021.

7:0:0

Uznesenie č. 515/2022
OZ Podkonice schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1 ku rozpočtu obce na rok 2022.

7:0:0

Uznesenie č. 516/2022
7:0:0
OZ Podkonice schvaľuje správu k očakávaným príjmom a výdajom obce do konca roka
2022 a schvaľuje investičný plán obce do konca volebného obdobia 2019-2022.
Uznesenie č. 517/2022
OZ Podkonice berie na vedomie správu HK z kontroly č. 9/2021 - VO (§117 - rok 2020).
Prítomní: 7 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr,
Jana Šípková, Michal Vráb

Uznesenie č. 518/2022
OZ Podkonice berie na vedomie správu HK z kontroly č. 4/2022 - výber a účtovanie
poplatkov ŠKD.
Prítomní: 7 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr,
Jana Šípková, Michal Vráb

...pokračovanie na ďalšej strane
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ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenie č. 519/2022
OZ Podkonice schvaľuje plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022.

7:0:0

Uznesenie č. 520/2022
OZ Podkonice berie na vedomie predĺženie termínu inventúr obecného majetku
(uznesenie 498/2022) do 31.8.2022.
Prítomní: 7 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr,
Jana Šípková, Michal Vráb

Uznesenie č. 521/2022
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o:
- otvorenom rokovaní ohľadom elektrického vedenia na Pleše
- prebiehajúcich rokovaniach o nájme RT stanice na Plešiach - zmene operátora pevnej
linky pre telefónne číslo 0484187838 na spoločnosť Telekom
- krokoch ohľadom neuznaných vyúčtovaní nájmu lesa za roky 2018 a 2019
- prebiehajúcom procese JPU a budúcom financovaní JPU výhradne cez úverové zdroje
- predpokladaných nových dopadoch a nutnosti ďalšieho rozpočtového opatrenia k
rozpočtu obce na rok 2022
- cenovej ponuke na elektrinu na rok 2023 pre obec
- výskyte medveďov v blízkom okolí obce
Prítomní: 7 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr,
Jana Šípková, Michal Vráb

V Podkoniciach 22.6.2022
Všetky uznesenia (506 - 521) podpísal:
JUDr., Ing. Ivan Barla, starosta obce
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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.

Z histórie Turistického prechodu Donovaly - Kalište - Podkonice

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Narodila sa

Valéria Luštiak

Jubilanti

75 rokov
Mária Kostúrová
Pavol Kukučka
Jozef Šípka
Mária Gregorová
Anna Mojžišová

55 rokov
Ivan Flaška
Miroslava Barlová
Ladislav Barla
Peter Budaj

70 rokov
65 rokov
Ivan Budaj
Milan Bodzík

Mária Gregorčoková
Helena Ulbríková

86 rokov
Milan Barla

90 rokov
Gabriela Flašková

Júl & August 2022
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FARSKÉ OZNAMY 18.7. - 14.8.2022

18.7.

19.7.

20.7.

21.7.

18:00 - féria
+ rodičia Anna a Viliam Očenáš a dcéra
Mária, manžel Karol Zázrivec
féria
Sv. omša nebude

Svätého Jakuba, apoštola
Sv. omša nebude

25.7.

Svätých Joachima a Anny
Sv. omša nebude

26.7.

18:00 - féria
+ rodičia Anna a Ján Peťko,
Veronika a Viliam Flaška
7:30 - féria
Na úmysel

17:00 - Svätých Gorazda a spoločníkov
Za zdravie a Božie požehnanie

27.7.

féria
Sv. omša nebude

28.7.

16:00 - Sobášna sv. omša
22.7.

Mária a Peter

Svätých Marty, Márie a Lazára
Sv. omša nebude

29.7.

Svätej Brigity, rehoľníčky
23.7.

24.7.

Sv. omša nebude

féria
Sv. omša nebude

30.7.

17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
9:00
Za farnosť

31.7.

18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
9.00
Za farnosť
18:00 - Svätého Dominika, kňaza

18:00 - Sv, Alfonza Máriu de’ Liguori
Poďakovanie za 70 r. života a prosba
1.8. o požehnanie do ďalších dní pre seba a rodinu
Sv. Gorazda a spoločníkov
2.8.

Sv. omša nebude

Sv. Terézie Benedikty od Kríža
Sv. omša nebude

9.8.

18:00 - Svätého Vavrinca, diakona

18:00 - féria
3.8.

+ Jozef Kostúr (č.d. 220)

8.8.

+ Milan Pavlák

+ Stanislav a Božena Stanko

10.8.

7:30 - Svätej Kláry, panny

7:30 - Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza
4.8.

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny

18:00 - féria
+ rodičia František a Anna Slobodníkova
a + deti Anna a Ivan
5.8.
7:30 - Premenenie Pána
Za Božie požehnanie a milosti pre
6.8. Ružencové bratstvo pri kostole Sv. Martina
19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
9.00
Za farnosť
7.8.

11.8.

+ Margita a Jozef Turčan a syn Stanislav
18:00 - féria

12.8.

+ brat Jaromír, František a rodičia
7:30 - féria
+ rod. Júlia, Anna, Pavol

13.8.

14.8.

20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
9.00
Za farnosť

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

FARSKÉ OZNAMY 15.8. - 11.9.2022
18:00 - Nanebovzatie Pr. Panny Márie
15.8.

Za farnosť (požehnanie bylín a kvetov)

Preblah. Panny Márie Kráľovnej
Sv. omša nebude

22.8.

féria
16.8.

féria

Sv. omša nebude
18:00 - féria

17.8.

+ syn

24.8.

7:30 - féria
18.8.

Sv. omša nebude

23.8.

+ Jozef Slobodník, 1. výr.

17:00 - Svätého Bartolomeja, apoštola
Poďakovanie za 75 r. života a o pomoc
a ochranu pre celú rodinu
féria
Sv. omša nebude

25.8.

18:00 - féria
19.8.

féria

+ Július Slobodník

Sv. omša nebude

26.8.

Svätého Bernarda, opáta
20.8.

21.8.

Sv. omša nebude

Svätej Moniky

21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
9.00
Za farnosť

28.8.

8:00 - Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa
29.8.

+ mama, otec a brat

5.9.

féria
30.8.

Sv. omša nebude

27.8.

Sv. omša nebude

22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
10.00
Za farnosť - FARSKÝ DEŇ
7:30 - féria
Za požehnanie a Dary Ducha sv. pre
všetky deti a učiteľov v novom šk. roku
féria
Sv. omša nebude

6.9.

Sv. Marka Križina

18:00 - féria
31.8.

+ Mária Juraj, Kornélia Juraj

18:00 - Narodenie Preblah. Panny Márie

7:30 - féria
1.9.

+ Mária a Juraj Barla a ich rodičia

+ Anna Forgáčová

9.9.

7:30 - Sv. Gregora Veľkého, pápeža
Za Božie požehnanie a milosti pre
3.9. Ružencové bratstvo pri kostole Sv. Martina
23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
9.00
Za farnosť
4.9.

+ Stanislav Šípka a rodičia

8.9.

18:00 - féria
2.9.

Sv. omša nebude

7.9.

18:00 - féria
+ Emília a Ján, synovia Ján a Jozef
a st. rodičia
7:30 - féria
+ rodičia Filoména a Anton a deti

10.9.

11.9.

24. 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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