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Milí spoluobčania,
len pred pár dňami sa začal mesiac november,
ktorého začiatok patrí aj našim blízkym, ktorí nás
predišli do večnosti. Tohto roku, aj napriek
obmedzeniam, boli hroby našich zosnulých
vyzdobené pestrofarebnými kvetmi a horeli na nich
sviece rôznych tvarov. Avšak, to podstatné, čo naši
blízki potrebujú, sú naše modlitby, ktoré ich posunú k
vytúženému cieľu nás kresťanov a tým je nebeský
príbytok.
V októbri nás zastihla pandémia aj na obecnom úrade, keď sme museli z dôvodu karantény
úrad uzavrieť. Napriek naplánovaným aktivitám, tieto museli byť prerušené. Plánovať je dobré,
ale ako sa hovorí: "Pán Boh sa vtedy smeje". Pandémia ochorenia COVID-19 nás núti
zamyslieť sa nad ľudskou slabosťou a obmedzenosťou a priznať si, že ľudstvo nevie hneď a
rýchlo vyriešiť všetky problémy, ale že je niečo, či niekto vyšší a mocnejší, čo nás vedie
smerom, ktorým možno nechceme. Aj mocné a bohaté štáty sa krčia pred pandémiou a
nevedia si poradiť. Možno všetci "vzhliadame" na očakávanú vakcínu, ktorá by mala pomôcť
zvládnuť túto nevyhlásenú vojnu s pandemickým vírusom. Dúfajme, že bude skoro a bude
naozaj účinná a hlavne bezpečná. Obyčajný ľudský život nikdy nie je rovná priamka bez zákrut
a problémov. Problémy musíme prekonať, vyriešiť a žiť podľa možností ďalej. Životná púť
každého z nás je plná križovatiek a je vždy len na nás, ktorým smerom sa na každej z
križovatiek vyberieme a ktorou cestou vykročíme. Predstavme si všetci, že križovatka
predstavuje buď dobro alebo zlo, pravdu alebo klamstvo, dávať alebo pýtať. Prajem vám
všetkým, aby ste si zvolili tú správnu cestu, ktorá naplní život každého z vás k spokojnosti.
Čas beží skutočne veľmi rýchlo, veď ešte všetci máme v čerstvej pamäti, ako sme v dňoch
16. a 17.11.2019, za účasti biskupa Mons. Dávida Tencera a väčšiny kňazov, ktorí slúžili vo
Farnosti Podkonice, na čele so služobne najstarším Mons. Jozefom Hrtúsom, oslavovali
okrúhle 200. výročie konsekrácie nášho Farského kostola svätého Martina. Boli to skutočne
veľmi dôstojné oslavy, počas ktorých sme spomínali na našich predkov, ktorí nám zanechali
takú peknú dominantu obce, Boží stánok, v ktorom sa stále aktívne prežíva viera a vzdáva sa
kult Bohu. V ňom môžeme zároveň hľadať posilu v ťažkých časoch, akým je aj toto náročné
obdobie pandémie. V prípade, že nám vládne obmedzenia neumožňujú hromadne sláviť sv.
omše, stále je tu možnosť osobne sa stretnúť s Bohom pri súkromnej modlitbe v kostole a
prijímať sviatosti. Prosme aj naďalej o pomoc Boha, Božiu Matku Máriu, nášho patróna sv.
Martina aj ďalších svätých, ktorých sviatok sme slávili v prvý novembrový deň. Zároveň
ďakujme, zachovávajme pokoj, nešírme beznádej a buďme aj naďalej ohľaduplní.
Ivan Barla, starosta obce
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OBEC INFORMUJE
POĎAKOVANIE ZA PLOŠNÉ TESTOVANIE NA COVID-19
Starosta obce vyslovuje veľké poďakovanie všetkým občanom obce Podkonice, ktorí sa
zúčastnili na "Plošnom testovaní Covid-19" za ich ústretovosť a rešpektovanie odporúčaní,
ako aj zachovanie poriadku pri čakaní na test a jeho vyhodnotenie.
Obec sa snažila pripraviť spolu s riadiacim subjektom Armádou SR podmienky, ktoré by
umožnili hladký priebeh a vhodné prostredie. Ospravedlniť sa môžeme iba za rady, ktoré sa
tvorili najmä v sobotu 31.10. na začiatku časových blokov pre jednotlivé časti obce, ale aj na
začiatku a počas jednej vynútenej prestávky. Testovanie v 2. kole prebehlo bez veľkých čakaní,
nakoľko sa občania rozhodli vhodnejšie využiť čas na testovanie počas obidvoch dní.
Veľké poďakovanie patrí v prvom rade pani doktorke MUDr. Denise Raffajovej, pani
doktorke MUDr. Dane Pitoňákovej a slečne Mgr. Veronike Ondrejkovej, ktoré zachránili
situáciu v Podkoniciach s nedostatkom zdravotníckeho personálu oprávneného vykonať testy
pre 1. kolo. Takže ešte raz, VEĽKÁ VĎAKA vám! Ešte v piatok 30.10.2020 v predvečer
testovania o 19:00 hodine sme nemali zabezpečený zdravotnícky tím a spolu s veliacimi
osobami z Armády SR sme museli hľadať zdravotníkov, pretože na obec pridelení zdravotníci
už boli zarezervovaní na iné odberné miesto. Pre druhé kolo testovania sme mali zdravotnícky
tím vopred rezervovaný a preto nám odpadol jeden zo stresových faktorov celej akcie.

Poďakovanie patrí aj ľuďom, ktorých zabezpečovala obec a to Jozefovi Slobodníkovi, Mgr.
Martinovi Halajovi a Terézii Halajovej, ktorí sa veľmi dobre zhostili svojich funkcií a pridelenej
práci pri obidvoch kolách testovania. Dobrú súčinnosť poskytli taktiež prítomní príslušníci
Armády SR a Polície SR, medzi nimi aj naši spoluobčania Mgr. Juraj Barla a Ing. Marek Polóny,
na ktorých vyšla táto služba.
Na prvom kole plošného testovania sa zúčastnilo spolu 552 ľudí, väčšina občanov našej
obce, ale aj ľudí z okolia, testy zachytili 12 pozitívnych. Druhé kolo bolo z pohľadu záchytu
pozitívnych ľudí priaznivejšie, z celkového počtu testovaných ľudí 540 ľudí bol jeden
pozitívny.

OBJEMNÝ ODPAD
Z dôvodu karanténych opatrení, nebolo možné zo strany dopravcu zabezpečiť v dňoch od
19.10. do 23.10. naplánované pristavenie veľkokapacitných kontajnerov na zber objemného
odpadu. Cestou obecného rozhlasu vás budeme informovať o náhradnom termíne na zber
objemného odpadu prostredníctvom veľkokapacitného kontajnera. Aj pri tejto príležitosti
žiadame občanov, aby do kontajnera nevhadzovali pneumatiky, nakoľko je potom problém s
odovzdaním kontajnerov na skládku.
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OBEC INFORMUJE
STRAVOVANIE STARŠÍCH SPOLUOBČANOV
V prípade normalizácie vplyvov ochorenia COVID-19 bude obec
zabezpečovať dovoz stravy z dvoch prevádzok. Z jedálne základnej škody
ako aj externej spoločnosti. O začiatku dodávky stravy z externej spoločnosti
budeme informovať seniorov podľa ich prejaveného záujmu vo vykonanom
prieskume.
NOVÉ NÁJOMNÉ ZMLUVY NA HROBOVÉ MIESTA
Cieľom OÚ bolo v tomto roku pripraviť a podpísať nové nájomné zmluvy na
hrobové miesta na obidvoch cintorínoch. Z dôvodu pandémie budú občania
kontaktovaní výhradne cez telefón. Následne, len v prípade uvoľnení opatrení
obnovíme práce na príprave a podpisovaní nových nájomných zmlúv na
obdobie rokov 2020 až 2029.
Ivan Barla, starosta obce

FARSKÉ OKIENKO
Milí farníci,
znova sa k vám prihováram spoza stola,
písaným slovom. Naše stretnutia sa
obmedzujú a môžeme povedať, že
zajtrajškom si nemôžeme byť istí. Napriek
tomu, aj keď nevieme, čo bude zajtra, stále
sme tu, a keď nás tu Pán Boh necháva, tak
stále si môžeme byť istí dôležitosťou
našich životov tu a teraz. Nepotrebujeme
zajtrajšok, lebo žijeme dnešok. Nepotrebujeme vedieť, čo bude zajtra, lebo dnes ešte
svieti deň. A stačí nám lampa naplnená
olejom, ktorá s nami svieti dnes.
Ľudia prežili prvú svetovú vojnu, druhú, komunizmus. Na svet prišlo veľa skazy, ľudstvo
vždy prežilo. I keď, áno, nebolo to jednoduché, ale prežilo. Rád by som sa prihováral k vám v
ľahšej situácii, ale prihováram sa k vám dnes.
Ako vidí náš život Boh? Ako ty sám vidíš svoj život? Pohľad seba na svoj život určuje tvoj
vzťah k sebe a aj k Bohu, k spoločnosti. A určuje tvoje očakávania, hodnoty, vzťahy, ciele,
priority. Ak vnímaš svoj život ako preteky, ceníš si rýchlosť a väčšinu času sa ponáhľaš. Ak
hľadíš na svoj život ako na maratón, oceňuješ vytrvalosť. Ak tvoj život je ako boj alebo zápas, je
pre teba dôležité víťazstvo.
Hľadaj Boha v sebe, vstúp do seba, čítaj svoje vnútro, čítaj, čo ti robí radosť, čítaj, čo dáva
tvojej duši pokoj. Čítaj Boha v sebe. Potom vykročíš aj bez vychádzania z domu. Vykročíš k
sebe, k svojmu pokoju, vykročíš k Bohu k spojeniu s ním, vykročíš k bratovi, otcovi, mame,
priateľovi. Vykročíš milovať a byť milovaný.
Martin Pečarka, správca farnosti
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ŠKOLA
OKTÓBER V ŠKOLE
Školský rok prebieha pod vplyvom vírusu, ktorý nás stále obklopuje, v obmedzenom
režime. Aj napriek všetkým opatreniam, ktoré je nutné dodržiavať, sme v škole aktívni. Deti zo
školy a škôlky ani v mesiaci október nezaháľali a zapojili sa do výzvy zbierania odpadkov,
ktorá prebiehala v sobotu 17. októbra po celom Slovensku. Deti so svojimi rodičmi vymenili
bicykle či videohry za vrecia a rukavice a v rámci svojho voľného časy vybehli do prírody vo
svojom okolí zbierať odpadkové „úlovky“. Vyčistili svoje okolie od voľne pohodeného odpadu.
Neodradilo ich ani sychravé počasie. Ešte raz ďakujeme všetkým, ktorí sa do výzvy zapojili aj
napriek nepriaznivému počasiu, a tak pomohli skrášliť svoje okolie. Pre všetkých zapojených
klobúk dolu a palec hore.
Ako ste sa mohli dočítať už v predchádzajúcom čísle, v škole v tomto mesiaci prebiehala
kreatívna tradičná súťaž pod názvom „Jeseň, pani bohatá“ , do ktorej sa zapájajú školáci a
škôlkari so svojimi rodičmi. Mesiac október nám ponúka plno farieb, dozrievajúcich plodov, ale
aj zmien počasia. Naša príroda nám práve na jeseň ponúka to najkrajšie zo seba, pretože je
plná farieb. Záhrady a príroda, o ktorú sme sa po celý rok usilovne starali, nám vydá svoje
bohatstvo. Naše deťúrence využili toto obdobie a počas dlhých chladnejších večerov tvorili z
plodov prírody nádherné jesenné dekorácie, čím ukázali ako kreatívne a tvorivo vnímajú krásy
našej prírody.
V októbri sme v škole nezabudli ani na úctu k starším. Aj keď sa každoročné stretnutie s
našimi seniormi tento rok pod vplyvom okolností nekonalo, my sme si na našich starkých
spomenuli v ŠKD. Aj keď sme vás tento rok nemohli potešiť a rozptýliť našim krátkym
vystúpením, v škole sme sa o vás veľa rozprávali a na znak vďaky a úcty za vašu láskavosť,
starostlivosť, životnú múdrosť a odovzdávanie skúseností, každý žiak vyrobil pre svojich
starkých milý darček. Želáme vám veľa zdravia, radosti a životného optimizmu. Nech sú dni
vášho zrelého veku preteplené vďačnosťou nás všetkých.
Linda Mesíková
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ŠKOLA
ROZHOVOR
Pri príležitosti jubilea našej podkonickej základnej školy pokračujeme v rozhovoroch s jej
bývalými pracovníkmi. V tomto čísle sme vyspovedali pani ANNU ŠÍPKOVÚ, učiteľku
vychovávateľku z materskej školy.
Kedy ste sa rozhodli stať učiteľkou (vychovávateľkou)? Bolo to vaše vysnívané
povolanie alebo len náhoda?
Pamätám si, že už v piatej triede na prvom stupni ZŠ som mala jasno. Približne vtedy vo
mne skrsla táto myšlienka a už som sa jej nevzdala. Počas mladosti a dospievania ma v nej
podporovali aj rodičia. Tak som v roku 1951 nastúpila na pedagogickú školu v Banskej Bystrici
a v roku 1955 som zmaturovala.
Aké boli vaše profesijné začiatky?
Po štúdiu som dostala učiteľské miesto (miestenku) na Kysuciach, ale nenastúpila som. V
ďalšom školskom roku som zastupovala na prvom stupni ZŠ v Slovenskej Ľupči. Zakrátko som
dostala ponuku stať sa učiteľkou (riaditeľkou) v Podkonickej materskej škole. Keď som začala
učiť, bola škôlka u Petrov, potom aj na obecnom úrade a až potom začali stavať budovu na
Hôrke. Najskôr som bola na deti sama, po čase prišla nová kolegyňa zo Slovenskej Ľupče.
Ako si spomínate na otvorenie škôlky v nových priestoroch na Hôrke?
Pred otvorením sme za mesiac museli škôlku vybaviť zariadením všetkého druhu. Financií
bolo dostatok a úspešne sa nám to podarilo. Veľa ľudí z dediny pomáhalo, rovnako ako pri
stavbe. Keď bolo všetko hotové, v dedine zavládlo nadšenie.
Aký bol učiteľský kolektív?
Učiteľky vždy dochádzali. Občas sa stalo že neprišli - najmä v zime, keď nevyšiel autobus,
prípadne kolegyne ochoreli. V tom prípade som ich musela zastúpiť. Až Alenka Turčanová,
ktorá učí v škôlke dodnes, nedochádzala. Medzi kolegami sme si vždy dobre rozumeli a v
komunikácii nebol problém.
Čo želáte podkonickej škole do ďalších rokov?
Do budúcna škole želám, aby pani učiteľky, ale aj žiaci chodili do nej s takou chuťou a
radosťou ako my a nech sa im úspešne darí. Nech sa podkonická škola udrží medzi nami čo
najdlhšie.
Ďakujeme za rozhovor a prajeme
pevné zdravie!
Zhováral sa Martin Halaj

Škôlka v roku 1985
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PODKONICKÝ FUTBAL V ROKU 2020
Uplynulý rok bol pre Futbalový klub Podkonice taký, ako nikdy pred tým v histórii. Od
novembra predošlého roka sme sa snažili infraštruktúru na Brodku dostať na level, na ktorý nás
predurčili naše výsledky z jesene - to znamená ašpirant na postup do 3. ligy. Postupne sme
zrealizovali viacero úprav: urobili sme automatické zavlažovanie trávnika, osadili nové
striedačky pre hráčov a červené sedačky pre divákov na tribúne. V lete sa nám podarilo urobiť
kuchynku pre hráčov po zápase, teraz ku koncu roka sme zrekonštruovali šatne.

Tréningy mužov aj detí v zime prebiehali s očakávaním zápasov na tráve, ako každý rok.
Prišla však pandémia koronavírusu a tá pre nás znamenala okamžitú stopku. V tých časoch
prišlo absolútne zlé, uponáhľané a pre náš klub poškodzujúce rozhodnutie o zrušení súťaže
bez možnosti postupu. V máji, keď sa opatrenia konečne uvoľnili, sme sa opäť s novou chuťou
a elánom vrhli do tréningov detí aj mužov. Veruže niekedy sme mali na tréningu aj 18 detí a bolo
potrebné mať naraz aj 3 trénerov. Tréningy a aj zápasy sme s prestávkou v júli mali až do
momentu, keď vláda pozastavila hromadné podujatia. Á-čko si išlo svojou cestou. Prvý, veľký
cieľ sezóny sme splnili v Krupine v 1. kole Slovnaft cupu, kde sme zvíťazili 1:4. Banskobystrické
„ŠPZ-tky“ doslova zaplavili parkovisko v Krupine a hráči sa početnej skupine našich fanúšikov
odvďačili postupom do 2. kola, kde na nás čakali ,,Ďubekove", fortunaligové Zlaté Moravce. Bol
to pre nás všetkých futbalový sviatok. Pri dodržaní sprísnenych epidemiologickych opatrení sa
u nás zišlo 825 fanúšikov v rúškach, z blízkeho aj širokého okolia. Prehrali sme, ale konečne
sme sa tešili zo streleného gólu prvoligovému mužstvu. Myslíme si, že sme sa ako futbalový
klub, spolu s obcou Podkonice a našimi sponzormi prezentovali (aj napriek prehre) vo veľmi
dobrom svetle. Futbalová jeseň u mužov prebiehala podľa očakávania veľmi dobre. Top
zápasom bol určite futbalový sviatok so 480 divákmi v ,,medveďove", na Čiernom Balogu. Náš
výborný výkon, 8 gólov, emócie na ihrisku, v hľadisku aj na striedačkách a samozrejme naše
víťazstvo. Jeseň sme ukončili víťazstvom nad Hriňovou na 1. mieste s 30 bodmi. Odohrali sme
však len 11 zápasov. Ak by nastala podobná situácia ako na jar tohto roku, že sa súťaž nedohrá
kvôli pandémii, po zmene súťažného poriadku (aby sa mohlo postupovať a zostupovať), nám
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treba odohrať 13 zápasov, t. j. každý s každým aspoň raz. V tomto roku sa už hrať nebude.
Dohrávky nás čakajú skôr v zime na umelých trávach a potom by sa mala odohrať celá odvetná
jarná časť. U mužov sú ciele jasné. Vyhrať 4. ligu a od nového súťažného ročníka hrať síce
kvalitnejšiu a lepšiu, ale stále len 4. najvyššiu súťaž. Veríme, že sa aj v tejto situácii nájde aj pre
amatérskych športovcov spôsob, ako trénovať a hrať.
Na záver by som chcel pripomenúť, že cieľom u našej U11 a U13 je napredovať vo
futbalových zručnostiach, stretávať sa v hojnom počte na zápasoch a na tréningoch. Vytvoriť
takú partiu, že sa tréneri, rodičia a deti budú tešiť, či už na tréningy alebo na zápasy. Víťazstvá
sú bonusom. Potešia, ale nie sú dôležité. Viac poteší presná a správne zahraná prihrávka,
strela, spracovanie lopty a u brankárov dobre technicky prevedené zabránenie gólu. Ďakujem
trénerom Cimovi a Patrikovi zato, že sa celý rok našim deťom venovali.
Chcem sa poďakovať Braňovi, starostovi Ivanovi, prezidentovi klubu Mišovi, Petrovi, obom
Ivanom, Jarkovi, Ľubovi, Martinovi, všetkým ľudom, ktorí nám pomohli, rovnako aj poslancom
obecného zastupiteľstva, ktorí futbal podporujú a samozrejme, vám fanúšikom.
Ťažký rok 2020 máme za sebou. Na Brodku sme vytvorili hodnoty, ktoré tam ostanú a
odtiaľ ich už nikto nezoberie. Veríme, že sa situácia s koronavírusom upokojí a že si všetci
budeme v roku 2021 futbal v Podkoniciach naplno užívať.
Za FK Podkonice
Roman Patráš, manažér klubu

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti

88 rokov
Mária Vrábová

70 rokov

89 rokov

Martin Lupták

Júlia Turčanová

80 rokov

85 rokov

Ivan Očenáš

Anna Šípková

Sobáš

Petr Novotný a Veronika Kostúrová
Róbert Vajda a Márta Sookyová

Narodili sa

Opustili nás
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Šimon Rosival
Mária Vrábová - 89 rokov
Milan Barla - 82 rokov
Ladislav Husár - 60 rokov
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FARSKÉ OZNAMY 9.11. - 6.12.2020
18.00 - Výročie posviacky Lateránskej b.
9.11.

Na úmysel darcu

féria
Sv. omša nebude

16.11.

Sv. Leva Veľkého, pápeža
10.11.

Sv. omša nebude

Sv. omša nebude

17.11.

18.00 - Sv. Martina z Tours, biskupa
+ Anna a za Božiu pomoc
rod. Forgáčovej
11.11.
7.30 - Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka
+ František, Emília Šípkovci,
syn František a Ivan
12.11.
18.00 - féria
13.11.

féria

+ manžel Ondrej 1. výročie

18.00 - féria
18.11.

+ rodičia Anna a Ján, Veronika a Viliam
7.30 - féria
+ Mária, Rudolf a sestra Elena

19.11.

18.00 - féria
20.11.

+ Jozefína, Anton a švagor Miro a z rodiny

7.30 - féria
14.11.

15.11.

7.30 - Obetovanie Panna Mária

+ Emília Gregorčoková

+ manžel Ondrej Nemčok

21.11.

Sv. Martina z Tours - SLÁVNOSŤ
9.00
Za farnosť

34. nedeľa v Cezročnom období
9.00
Za farnosť

22.11.

18.00 - féria
23.11.

18.00 - Sv. Ondreja, apoštola

Za živých členov SSV a BP

Za zosnulých členov SSV

30.11.

18.00 - Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza
24.11.

+ Milan Barla

féria
Sv. omša nebude

1.12.

18.00 - féria
25.11.

18.00 - féria

+ Felix Laitl
7.30 - féria

26.11.

7.30 - Sv. Františka Xaverského, kňaza

+ Valériu a Ladislava

3.12.

18.00 - féria
27.11.

28.11.

29.11.

Na úmysel darcu

2.12.

+ manžel Peter

4.12.

7.30 - féria
+ Vladimír Očenáš, Ľubka Očenášová,
rod. Debnáriková a Emil Chriašteľ
1. ADVENTNÁ NEDEĽA
9.00
Za farnosť

Za rodičov Bitnerových a Kostúrových
18.00 - féria
+ František Očenáš starší, manželka,
syn a st. rodičia
7.30 - féria

5.12.

6.12.

+ Anna Forgáčová a st. rodičia
2. ADVENTNÁ NEDEĽA
9.00
Za farnosť

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

November 2020

Martin Pečarka,
správca farnosti
tel.: 0908 256 527
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