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Milí spoluobčania,
sviatok svätého Mikuláša už máme za sebou. K
tomu nám napadlo aj trochu snehu pre lepšiu
náladu a potešenie, na námestí nám svieti
vianočný stromček. Všetko toto sú znaky, ktoré
svedčia prebiehajúcemu adventu, ale samozrejme
aj poslednému mesiacu roka - decembru. Tento
mesiac je dlho očakávaný najmä všetkými dobrými
deťmi, lebo najskôr dostanú nejakú tú sladkosť od
Mikuláša a potom sa môžu tešiť na vianočný
darček od Ježiška.
Tohoročný Mikuláš bol iný ako predošlé. Keďže je opäť všetko zatvorené a Mikuláš
nemohol prísť ku deťom do kostola, rozhodli sme sa vymeniť interiér za exteriér a tak tentokrát
prešiel celou dedinou. Pohyb na čerstvom vzduchu mu prospel, bol veselý a usmievavý - taký
typický Mikuláš. Narozdiel od minulých rokov mal pravú sivú bradu, ktorú vyskúšali nielen deti
ale aj niektoré staršie "zvedavice", ktoré ho spolu s vnukmi vyzerali. Sprievod dopĺňal aj čertík
a anjelik. Pred každým domom detí, ktoré mali menej ako dvanásť rokov a už mali aj zúbky na
hryzenie, sa zvonilo, aby osadenstvo domu, najmä deti stihli vybehnúť vonku a až tam im boli
odovzdané sladkosti v balíčku. Niektoré deti sa báli čertíka a niektoré aj Mikuláša, ale napokon
asi všetci mali radosť. Najviac pripravený bol v tomto roku horný koniec dediny, kde čakalo na
Mikuláša spolu s rodičmi veľa detí a tie Mikulášovi zaspievali pekné pesničky. V jednom dome
vedeli dvaja súrodenci takú dlhú básničku, že nás všetkých v sprievode začali aj nohy oziabať,
ale oni len pridávali jednu slohu za druhou a my sme mrzli a mrzli.
Adventný čas neúprosne beží. O chvíľu máme v kalendári tajomnú Luciu, a to je už len na
skok ku Vianociam, ktoré sú určite sviatkami roka so všetkým čo k tomu patrí. Želám vám, aby
vo vašich rodinách prebývalo cez Vianoce porozumenie, pohoda, šťastie a najmä Božie
požehnanie. Deťom nech Ježiško prinesie vysnívané darčeky a nám starším niečo malé, čo
poteší dušu. Vianoce by nemali byť len akýmsi heslom alebo motívom, ale by mali mať náplň,
ktorou je skutočná rodinná pohoda. Nie všetkým sa jej dostáva. Myslime preto aj na nich.
Niekde som čítal, že: "Láska je to, čo je v izbe na Vianoce s vami, keď prestanete otvárať
darčeky a začnete vnímať vianočnú atmosféru."
Pokoj všetkým ľudom dobrej vôle! Nech je december mesiacom pohody a pokoja!
Ivan Barla, starosta obce
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OBEC INFORMUJE
POĎAKOVANIE PODKONICKÝM HASIČOM A SPOLUOBČANOM
Pravdepodobne všetci máte informáciu o požiari, ktorý vzplanul v
nočných hodinách dňa 22. novembra v Podkoniciach na Hôrke. Z pozície
starostu obce považujem za potrebné sa poďakovať našim dobrovoľným
hasičom, ktorí ako prví prišli so svojou technikou na miesto požiaru hasiť
požiar a práve ich rýchlosť príjazdu a samotného zásahu zabránila, aby
sa ďalej rozšíril na krov domu. Samozrejme je potrebné poďakovať sa aj
všetkým občanom, najmä z okolitých domov, ktorí sa snažili urobiť určite
aj nemožné - aj s obyčajnými hadicami, aby sa maximálne zabránilo
šíreniu požiaru z okolitých hospodárskych stavieb na objekt rodinného
domu. Ešte raz vďaka všetkým, ktorí pomáhali a pomohli uchovať
hodnoty.
DANE A POPLATKY
Napriek tomu, že rok 2021 sa blíži ku svojmu koncu, nie sú občanmi
poplatené všetky dane a poplatky. Možno si niektorí z vás pozabudli splniť
tieto povinnosti, preto budú vyzvaní obecným úradom, aby platby
zrealizovali do konca tohto roka.
VIANOČNÉ STROMČEKY PRE OBEC A FARNOSŤ
Ďakujeme všetkým, ktorí ponúkli svoje ihličnany obci na výzdobu.
Ponúk bolo viacero, skutočne bolo z čoho vyberať. Bohužiaľ, niektoré
stromy sú lokalizované v dvoroch alebo záhradkách tak, že ich spílenie
musí byť vykonané s pomocou žeriavu, aby nedošlo k poškodeniu
okolitých stavieb, vedení či plotov. Tento rok zdobí naše námestie pekný
smrek od rodiny Homolovej (č. d. 260). ĎAKUJEME VÁM. Na ostatné
príde rad postupne v nasledovných rokoch, ak medzičasom nebudú
veľmi zavadzať. Stromček ako zvyčajne postavili a ozdobili dobrovoľní
hasiči.
ZBER PLASTOV - PROBLÉMY S PREPLNENÝMI KONTAJNERMI
V obci je zabehnutý zber plastov od domov zberom žltých vriec, do ktorých sa plasty
ukladajú a v deň zberu dajú pred dom. Niektorí z nás si zvykli vyhadzovať už zabalené vrecia s
plastmi do kontajnerov (1100 litrových) rozmiestnených po obci. Často sa v poslednom čase
stáva, že kontajnery sú plné a dvojtýždňový cyklus vývozu separovaného odpadu sa zdá
nedostatočný. Kontajnery by mali slúžia na vyhodenie odpadov, keď ide občan ulicou a
potrebuje odhodiť odpad, či už separovaný alebo zmesový, resp. odpadov v malom množstve,
ale nie pchať do kontajnerov plné vrecia s plastmi. Dajme si na to pozor, lebo budeme mať
plasty pohodené pri kontajneroch. Skúsme si naozaj zbierať sperovaný odpad doma a v deň
zberu ho vyložiť pred dom.
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OBEC INFORMUJE
ZIMNÁ ÚDRŽBA A PARKUJÚCE AUTÁ
Začína zima, príde sneh, možno viac snehu, ktorý bude treba upratať. Žiadame preto
vodičov "štandardne" parkujúcich na chodníkoch, aby upustili od takéhoto parkovania, pretože
auto môže byť prekážkou odplúženia snehu. Potom bude musieť prísť k slovu aj lopata. Už
existuje v právnom poriadku SR možnosť, ako sa vysporiadať so zle parkujúcimi autami aj na
úrovni obce. Chceme alebo máme ísť takouto cestou pokút?
INFORMÁCIA K PROJEKTU WIFI PRE TEBA
Možno ešte sem tam badáte na uliciach chlapov pobehujúcich s rebrami ťahajúcimi drôty.
Ako bolo uvedené v minulom čísle spravodaja, do konca roka bude spustený projekt Wifi Pre
Teba, ktorý budú môcť využívať občania a návštevníci obce zadarmo. Systém bude nastavený
podľa stanovených pravidiel pre tento projekt, ktoré budú limitovať kapacitné parametre na
pripojenie sa do systému. S vysokou pravdepodobnosťou bude systém v testovacej prevádzke
v čase distribúcie tohto čísla spravodaja. Takže nedočkavci, skúste pohľadať sieť Wifi Pre
Teba. Reálna prevádzka bude oznámená dostupnými kanálmi pre šírenie obecných informácií
- SMS, web obce, Facebook.
RESPIRÁTORY PRE SENIOROV / SME RODINA
Aktuálne prebieha distribúcia respirátorov pre občanov nad 60 rokov, ktoré obci darovala
ako mikulášsky darček strana Sme rodina. Respirátory priniesol osobne pán poslanec NR SR
Ing. Igor Kašper. Každému občanovi nad 60 rokov bude respirátor doručený do jeho poštovej
schránky.
ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU - 1. POLROK 2022 - (deň zberu - STREDA)

mesiac

zmesový
komunálny odpad

JANUÁR

5.1.

19.1.

FEBRUÁR

2.2.

16.2.

MAREC

2.3.

16.3.

APRÍL

13.4.

27.4.

MÁJ

11.5.

25.5.

JÚN

8.6.

22.6.

30.3.

SEPAROVANÝ ODPAD
Pretože stále prebiehajú rokovania o zmene zberovej spoločnosti, budú termíny zberu
separovaného odpadu uvedené v januárovom čísle.
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OBEC INFORMUJE
ČERVENÝ KOHÚT ZAKIKIRÍKAL
Červený kohút, v reálnom ponímaní požiar, šarapatil v
Podkoniciach druhýkrát v tomto roku. Dňa 22.11.2021 v
nočných hodinách o 23:10 bol obci nahlásený požiar na dolnom
konci dediny na Hôrke. Vo veľmi krátkom čase sa podarilo
aktivizovať potrebné zložky na hasenie požiarov. Veľmi rýchlo
prišli najmä naši dobrovoľní hasiči, následne profesionáli z
Banskej Bystice a napokon aj ľupčianski hasiči.
Do príchodu hasičov sa snažili minimalizovať dôsledky plameňov občania z okolitých
domov. Napriek snahe všetkých zúčastnených sa ale nepodarilo ochrániť celý rodinný dom,
pretože došlo k výraznému poškodeniu dvoch izieb, ktoré tvorili prístavbu k pôvodnému
rodinnému domu. Vznikli materiálne škody, ktoré bude potrebné odstrániť rekonštrukciou
zničených priestorov. Na hasení požiaru sa zúčastnilo 5 ks hasičskej techniky. Na uhasenie
požiaru bolo privezených 14 cisterien vody z nádrže vybudovanej na námestí, čo predstavuje
do 90 kubíkov vody. Celý zákrok skončil nad ránom po 4 tej hodine uhasením uskladneného
dreva.
Starosta obce po súhlase poslancov OZ zriadil účet, na ktorý môžu občania prispieť
finančnými prostriedkami, ako prejav účasti a solidarity s rodinou Slobodníkovou, ktoré im
pomôžu s renováciou poškodených priestorov v rodinnom dome.
Číslo účtu v Slovenskej sporiteľni, a.s. v IBAN formáte je:

SK76 0900 0000 0051 8568 1588
Všetky finančné prostriedky zhromaždené na účte budú odovzdané rodine.
Nie nadarmo sa hovorí, že "oheň je dobrý sluha, ale zlý pán". Dbajme preto a vystríhajme sa
ľahostajnosti a zanedbaniu elementárnych protipožiarnych pravidiel a opatrení. Každé naše
zaváhanie v tejto oblasti sa môže zmeniť na reálne ohrozenie požiarom. Zvlášť v zimných
mesiacoch dbajte na to, že popol patrí do kovovej nádoby, ktorá musí byť umiestnená v
dostatočnej vzdialenosti od horľavých materiálov.
Ivan Barla, starosta obce

VAŠE PRÍSPEVKY
POĎAKOVANIE
Dovolím si nadviazať na myšlienku Matky Terezy, ktorá povedala, že ak niečo dávaš, tak je
dôležité s akou láskou to dávaš.
V posledné dni ste ma mnohí z vás postavili do pozície, kedy som bola zahrnutá nielen ja,
ale aj celá moja rodina rôznymi darmi. Vám všetkým sa chcem z úprimného srdca poďakovať,
pretože bremeno, ktoré ostalo na našich pleciach po požiari, ste nám mnohí pomohli niesť
spolu s nami.
Veľké ďakujem patrí všetkým hasičom a pánovi starostovi. Ľuďom dobrej vôle, susedom,
rodine, priateľom a blízkym.
Ďakujem za silné chlapské ruky, za ženy, ktoré obetovali svoj čas pre nás.
Ďakujem za každý úsmev, povzbudenie. Za slzy a dary rôzneho druhu, pretože viem, že boli
prinesené s láskou.
Adriána Slobodníková s rodinou
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OBEC INFORMUJE
ANKETA K POZEMKOVÝM ÚPRAVÁM (JPÚ) - NIVA, ZA HORNÍMI HUMNI A BRODOK
Aktuálne prebieha už tretí týždeň anketa k zisteniu záujmu
spoluvlastníkov parciel v predmetných lokalitách. Doteraz sa do ankety
zapojilo približne 40 percent spoluvlastníkov. Na tento počet
odovzdaných anketových lístkov pravdepodobne vplýva aj
prebiehajúci núdzový stav a tretia vlna pandémie. Z týchto dôvodov
sme sa rozhodli predĺžiť lehotu na odovzdanie anketových lístkov do
konca roka 2021. Anketové lístky môžete odovzdať do urny pri vchode
na obecný úrad alebo osobne na úrade, prípadne poslať/odniesť na
okresný úrad do Banskej Bystrice.
Je v záujme obce, ale najmä budúcich generácií, aby sa vytvorili
nové stavebné parcely pre výstavbu rodinných domov tak, ako to
predpokladá územno-plánovacia dokumentácia obce. Bez nových
parciel a domov sa obec nebude môcť ďalej rozvíjať. V škole bude stále málo detí a všetci
budeme doplácať na nedostatok financií z podielových daní, ktoré sa obciam prideľujú na
základe počtu obyvateľov resp. počtu detí v základnej škole. Určite je vám všetkým dobre
známy problém, s ktorým sa nevieme v obci vysporiadať bez vás spoluvlastníkov pozemkov nedostupnosť vhodných parciel na výstavbu. Posledných skoro 20 rokov sa v tejto veci nič
neurobilo. Vhodné lokality Niva, Za horními humni a Brodok čakajú na rozhodnutie svojich
vlastníkov. Ťažko budeme musieť obhajovať pred našimi deťmi náš súčasný nezáujem,
minimálne vysloviť svoj názor k veci v prebiehajúcej ankete.
V mene obce vám ďakujem za pochopenie.
Ivan Barla, starosta obce

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti

65 rokov
Ján-Ivan Barla
Juraj Barla
Ľubomír Ivanič

50 rokov
Igor Slobodník

55 rokov

70 rokov

Drahomír Šajban

Eva Libiaková

Narodil sa

Matej Kaliský

Opustili nás

Anna Slobodníková - 74 rokov
Anna Kukučková - 85 rokov
Janka Pančíková - 65 rokov

5

December 2021

ŠKOLA
NOVEMBER V ŠKOLE
Prší, prší, člipy, čľapy!
Vietor fučí po poli.
Nech je čo chce: metelecia,
ľadovica, čľapkanica,
my ideme do školy!
November pretiekol ako voda a my sme strávili ďalší krásny mesiac v škole a v škôlke. A
presne ako sa píše aj v básničke, dúfame, že našu školu a škôlku budeme v aktuálnej situácii
navštevovať čo najdlhšie.
Vzhľadom na aktuálne epidemiologické opatrenia sa nesmú uskutočňovať besiedky,
stretnutia s rodičmi a priaznivcami školy. Preto sa pani učiteľky snažia vniesť vždy medzi
svojich žiakov dobrú náladu, kreatívne chvíle a spestrovať vyučovanie v škole či v škôlke
rôznymi aktivitami. November aj preto sprevádzal týždeň zdravej výživy, kde sme sa naučili
nové veci o potravinách a ich zložení, čo prospieva nášmu telu a ako sa starať o svoje zdravie.
A samozrejme, ku zdravej výžive patrí aj pohyb, preto sa hneď prvý deň niesol v športovom
duchu. Utorok sme mali zelený deň v tento deň prišli žiaci v zelenom a na desiatu mali zelenú
zeleninku alebo ovocie. Streda bola nátierkovým dňom, ochutnávali sme nátierky, ktoré si žiaci
priniesli, avšak museli poznať aj jej recept a jednu nátierku sme si vyrobili aj v škole v rámci
ŠKD. Štvrtok bol deň bez sladkostí, preto sme na desiatu nedoniesli nič sladké ani sladené
nápoje, namiesto toho sme pili radšej čistú vodu, či nesladený čajík. A posledný deň, piatok, bol
mliečny deň, kedy mal každý z nás na desiatu nejaký mliečny výrobok.
Koniec mesiaca sa niesol v znamení dobrých skutkov, kedy sme sa zapojili do projektu
„Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“, pričom sa naše deti učia pomáhať si navzájom
a robiť svet krajším miestom. Seniori, ktorí sa už žiadneho darčeka nedočkajú, dostanú darček
od detí zo škôl, ktoré sa zapojili. V krabiciach je zabalené niečo sladké, slané, teplé, mäkké,
voňavé, niečo na zábavu a zo srdca. Z našej školy a škôlky poputuje spolu 16 krabíc, ktoré
potešia starších ľudí.
Pani učiteľky sa zároveň snažia zútulniť aj priestory školy a škôlky, aby sa vaše naše deti
cítili čo najlepšie a najpríjemnejšie. Na chodbe základnej školy je vynovený čitateľský kútik,
ktorý spestrili príjemné maľby prenášajúce nás do sveta fantázie. V škôlke sa zas šatňa vďaka
krásnym maľbám premenila na podmorský svet a pracovnú časť triedy zdobia veľké
pestrofarebné ceruzky, ktoré deti motivujú ku kresleniu a prenášaniu svojich predstáv na
papier. Zároveň pribudli nové prvky aj na školskom dvore, kde sú osadené vtáčie búdky, či
ozdobné postavičky z pneumatík, či starých sudov, novo osadená informačná tabuľa a natreté
okná, dvere aj brána na kotolni.
Kolektív ZŠ s MŠ
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FARSKÉ OKIENKO
Milí farníci,
za oknom sme už uvideli prvý sneh a mráz, ktorý
nás volá do zimného obdobia. Dokonca i Mikuláša
sme už videli, to znamená, že čochvíľa sú tu
Vianoce. Adventný čas, cez ktorý si počítame
týždne nám pomaly zvestuje príchod. A nielen
príchod, ale naše duše, srdcia sa otvárajú, aby sme
mohli v plnom vedomí prežiť čas Vianoc.
Robme to, čo robia naše deti. Tešme sa, tak
čarovne sa s nimi tešme, doprajme si radosť, nech je
ten Jeho príchod uveriteľný. Nech sa neveriaci
čudujú, ako sa tešíme na príchod nášho Kráľa.
Prosme o milosť, aby toto adventné obdobie bolo
pre nás nefalšovanou radosťou.
Zanechajme za sebou všetky neistoty tejto doby. Starosti nám nepomôžu. Nepomôže nám
ani hnev na zatvorené kostoly. Nikomu sa nepodarí zabrániť príchodu tohto času, času nádeje.
Môžete sa v kľude a v istote venovať Bohu. Kto chce, môže každý deň prijať Jeho telo, každý
deň si vypočuť Jeho slovo a každý týždeň zapáliť ďalšiu sviecu. Boh nám tieto istoty dáva stále.
Pre nás je teraz najdôležitejšie tráviť s ním čas. Tráviť s ním čo najviac času. Čas je jediné,
čo mu môžeme darovať. Iba tak, byť s ním v tichosti, v modlitbe alebo v rozhovore. Nie je úplne
presné povedať, že čím viacej času s ním trávime, „tak sa nám to vráti“. Ale Boh s nami
neflirtuje, nekupčí, nič nechce „vracať“. Boh nás pozýva do toho času, aby sme ho spoznali,
stále viac a stále hlbšie. Chce sa nám dať poznať, chce ukázať ako nás miluje, aby sme aj my
Jeho tak milovali. Chce sa nám rozdať, aby sme sa i my mohli rozdávať.
Možno si niekto povie, na čo? Na čo máme bližšie spoznávať Boha? Veď sme veriaci,
chodíme do kostola, plníme jeho príkazy a celú svoju lásku odovzdávame doma, v rodine. To
by malo stačiť.
Viera je v prvom rade rozhodnutie. A to také, že chceme nájsť Božie kráľovstvo. Túžime po
spáse. Vedome sa rozhodneme týmto smerom kráčať. Ale aby sme presne vedeli, kde je ten
smer, musíme sa naučiť počúvať Boží hlas. Musíme ho vedieť identifikovať, že to je on, jeho
hlas, tadiaľto ma volá, tu mi pripravil cestu, aby som mohol tadiaľ kráčať, prísť k nemu. A na to,
aby sme ten hlas počuli, musíme sa ho naučiť rozlišovať. Čím bližšie prichádzame k Bohu, tým
presnejšie rozlišujeme našu cestu. A na to potrebujeme modlitbu, ten čas s ním, kde sa nám
dáva spoznávať. A tak nachádzame tú našu cestu do jeho kráľovstva. Čím bližšie k nemu, tým
skôr môžeme v modlitbe prosiť za našich drahých. Božia blízkosť má svoje dary, milosti. Ak nás
niekto prosí o modlitbu, znamená to, že sme blízko Bohu, že trávime s Ním čas, že Mu bude
naša prosba či modlitba blízka. Je to to, po čom má kresťan túžiť. Po čase s ním, po jeho láske.
Vidieť, že ty si ten maximálne milovaný Bohom. Tento čas sa nám i teraz naskytuje. Čas
adventu, cez ktorý nás náš Kráľ volá k sebe. Prijmime jeho pozvanie. Ďakujme, že sa môžeme
modliť a prosiť. Nasledujme v tomto príklad Panny Márie, ktorá naplno prijala Jeho pozvanie a
je plná milosti a neustále sa za nás modlí a oroduje. Nezabúdajme na modlitbu ruženca, ktorú
nás ona cez Fatimské deti naučila, cez ktorý nám Ona vyprosuje veľa milosti a dary. Využime
ten čas, lebo patrí nám, vždy čas patrí nám, len my môžeme o ňom rozhodnúť, komu ho
venovať. Boh nám dal slobodu a túži po tom, aby sme spolupracovali s ním. Miluje nás a my na
jeho lásku odpovedáme plnením jeho vôle. Dajme mu náš čas.
Martin Pečarka, správca farnosti
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FARSKÉ OKIENKO
DOBRÁ NOVINA V PODKONICIACH
Každoročne s príchodom Vianoc vrcholia
prípravy na koledovanie Dobrej noviny. Inak tomu
nie je ani tento rok. Bohužiaľ okolnosti nám opäť
nedovolia uskutočniť „klasické koledovanie“, na
aké sme všetci zvyknutí. Na základe
predpokladaného vývoja epidemiologickej
situácie nemožno očakávať jej radikálne
zlepšenie, čiže podobne ako minulý rok, budeme
musieť hľadať iné spôsoby koledovania. V prípade
verejných omší bude kolednícke pásmo na jednej
z omší vo vianočnom období. Okrem toho si pre
vás koledníci opäť pripravia krátke video s koledami a vinšami, ktoré bude súčasťou online
prenosov omší počas vianočných sviatkov na YouTube kanáli podkonickej farnosti. Keďže
situácia s opatreniami je vcelku nepredvídateľná, prípadné zmeny budú komunikované vo
farských oznamoch.
Ak sa rozhodnete prispieť a nezištne pomôcť dobrej veci, budú dve možnosti. Príspevky
bude možné posielať na farský účet. Do poznámky k platbe prosíme uviesť „Dobrá novina
2021“. Druhou možnosťou bude stacionárna pokladnička umiestnená pri vchode do
kostola. Ďakujeme za vaše štedré milodary. V najbližších dňoch môžete očakávať Dobré
noviny Dobrej noviny vo vašich schránkach, tak ako každý rok.
V 27. ročníku Dobrej noviny podporíme drobné podnikanie na východe Ugandy. Východ
krajiny je druhým najchudobnejším regiónom Ugandy. Drobným poľnohospodárstvom sa živia
tri štvrtiny populácie na vidieku, u žien je to až neuveriteľných 90 %. Pre väčšinu predstavuje
hlavný zdroj obživy. Nevyspytateľné zrážky či noví škodcovia predstavujú pre farmárov riziko,
že svoje rodiny nebudú môcť uživiť. Len minimum farmárov dokáže vyprodukovať nadbytok,
ktorý by dokázali predať na miestnom trhu. S Arcidiecézou Tororo spolupracujeme od roku
2016. V 46 farnostiach sme našli mnohé spoločenstvá mladých, katechétov či žien, ktoré držia
spolu a založili si svojpomocné skupiny. Dobrá novina v spolupráci s Charitou Tororo rozvíja
doterajšiu činnosť týchto farských skupín. Povzbudzujeme ich, aby využili svoje talenty a
drobné úspory na štart podnikania. Keď uspejú, už nebudú odkázaní na vrtochy počasia a
prilepšia si nielen oni, ale celé ich rodiny.

URBÁR
PREDAJ LÍSTKOV NA VIANOČNÉ STROMČEKY
Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Podkonice oznamuje,
že predaj lístkov na vianočné stromčeky sa uskutoční v piatok 17.12.2021
v čase od 18:00 do 19:00 hod. v kancelárii Urbárskeho a pasienkového
spoločenstva v budove obecného úradu. Cena lístka, na ktorý je možné
rezať jeden stromček je 2,- €.
Stromčeky je možné rezať len smrek a borovicu.
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REDAKČNÁ RADA
HĽADÁME ČLENOV REDAKČNEJ RADY
Zaujíma vás život v našej obci? Chcete niečo zmeniť
alebo na niečo upozorniť? Máte chuť písať a
spolupodieľať sa na tvorbe obecných novín? Ak áno,
možno hľadáme práve vás. Vás z radov mladých ľudí, ale i
seniorov žijúcich a pôsobiacich v našej obci.
Svoj záujem prosím hláste na môj e-mail
jankasipka@pobox.sk
Ďakujem.
Jana Šípková

VAŠE PRÍSPEVKY
Milí spoluobčania,
neviem ako vám mladším, ale nám seniorom ten čas letí veľmi rýchlo. Nedávno sme
ukončili jesenné práce, vyriadili sme si všetky záhradky, záhrady, dvory a už je tu zima. Teraz
zas vymetáme všetky kúty v domoch, vypekáme všelijaké vianočné dobroty, aby bolo na
Vianoce všetko tip top. V neposlednom rade si upraceme aj vo svojom vnútri, lebo ako bolo na
počiatku, tak je i teraz, i na veky vekov.
No a po tej všetkej práci si treba oddýchnuť. Dá sa to aj pri dobrej knihe. Tie si so svojimi
kamarátkami seniorkami vymieňame. Teraz mi jednu výbornú posunula Eva. Akurát som ju
dočítala. A keďže si na nový rok zvykneme dávať rôzne predsavzatia, ukradla som od hlavnej
hrdinky aj pre vás niečo, čo možno stojí na zamyslenie.

NOVOROČNÉ PREDSAVZATIE
„PRÁVE SOM SI PREČÍTALA MINULOROČNÉ
PREDSAVZATIA. NEMÔŽEM UVERIŤ ČO VŠETKO SOM
POVAŽOVALA ZA SAMOZREJMÉ: MUSÍM ČASTEJŠIE
NAVŠTEVOVAŤ MAMU A OTCA. KIEŽBY SOM TO
MOHLA NAPÍSAŤ AJ DNES! OTEC MI NESMIERNE
CHÝBA. NEMÁM NÁLADU VYMÝŠĽAŤ SI PREDSAVZATIA
NA TENTO ROK. RADŠEJ SA BUDEM STARAŤ O TO, ČO
JE SKUTOČNE DÔLEŽITÉ. O NAJBLIŽŠÍCH."

Prajem všetkým šťastné a veselé Vianoce.
Anna Pasiarová
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ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA
UZNESENIA Obecného zastupiteľstva obce Podkonice konaného 22. novembra 2021
Prítomní poslanci: 6 - Mgr. Juraj Barla, Patrik Hlinka, Tomáš Kmeť
a Ing. Jaroslav Kostúr (prítomní osobne),
Ing. Ľuboš Hošala a Jana Šípková (prítomní online cez Webex)
Rokovania sa zúčastnilo 6 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 6:0:0 (ZA : PROTI : ZDRŽAL SA). Ak poslanci hlasovali rozdielne, alebo
neboli všetci prítomní, je toto hlasovanie zapísané menovite pod konkrétnym uznesením.
Uznesenie č. 438 / 2021
4:0:0
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice (ďalej OZ Podkonice) schvaľuje predložený návrh
programu Obecného zastupiteľstva na deň 22.11.2021.
ZA:
4 - Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Jaroslav Kostúr a Jana Šípková
PROTI:
0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 439 / 2021
4:0:0
Obecné zastupiteľstvo v Podkoniciach po prerokovaní
I. schvaľuje overovateľov zápisnice: Jana Šípková
II. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení predseda: Ľuboš Hošala a člen:Patrik Hlinka
III. určuje za zapisovateľa zápisnice: Jana Gregorová a uznesení: Jaroslav Kostúr
ZA:
4 - Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Jaroslav Kostúr a Jana Šípková
PROTI:
0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 440 / 2021
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z predošlých uznesení OZ.
Prítomní: 5 - Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr a Jana Šípková

Uznesenie č. 441 / 2021
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o finančnom stave obce ku dňu 22.11.2021.
Prítomní: 5 - Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr a Jana Šípková

Uznesenie č. 442 / 2021
OZ Podkonice berie na vedomie stav plnenia a čerpania rozpočtovaných finančných
prostriedkov ku dňu 18.11.2021.
Prítomní: 5 - Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr a Jana Šípková

Uznesenie č. 443 / 2021
6:0:0
OZ Podkonice schvaľuje presunutie bodu 6 rokovania na najbližšie obecné zastupiteľstvo.
ZA:
6 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Jana Šípková
PROTI:
0
Zdržal sa: 0
...pokračovanie na ďalšej strane
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ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenie č. 444 / 2021
OZ Podkonice schvaľuje kontrahovanie dodávky elektriny len na rok 2022.

6:0:0

Uznesenie č. 445 / 2021
6:0:0
OZ Podkonice schvaľuje podpísanie zmluvy na dodávku elektriny na rok 2022 za cenu
silovej elektriky s dodávateľom SSE podľa predloženého cenníka 21-22.
Uznesenie č. 446 / 2021
6:0:0
OZ Podkonice schvaľuje podpísanie zmluvy na zabezpečenie štiepky pre vykurovanie
objektu ZŠ s MŠ na vykurovaciu sezónu 2021/2022 (dodávateľ BIOEKOTERM Ing. Vojtko),
objednané množstvo 320 pm, pri cene 24,50- EUR/pm s DPH s dovozom
Uznesenie č. 447 / 2021
6:0:0
OZ Podkonice schvaľuje podpísanie zmluvy na zimnú údržbu na obdobie 15.11.2021 15.3.2022, (dodávateľ Michal Majer, pri cene maximálne 400 EUR paušál pohotovosť na
mesiac a 45 EUR za hodinu výkonu zimnej údržby, ceny bez DPH, stále ešte prebiehajú
rokovania), údržbu komunikácie na Pleše budú na základe dohody zabezpečovať páni
Kmeťovci.
Uznesenie č. 448 / 2021
5:1:0
OZ Podkonice schvaľuje presunutie bodu 8 rokovania na najbližšie obecné zastupiteľstvo.
ZA:
5 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť a Jaroslav Kostúr
PROTI:
1 - Jana Šípková
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 449 / 2021
OZ Podkonice berie na vedomie návrh rozpočtu obce na roky 2022, ktorý bude vyvesený
na úradnej tabuli a predložený na rokovanie OZ dňa 13.12.2021
Prítomní: 6 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Jana Šípková

Uznesenie č. 450 / 2021
6:0:0
OZ Podkonice schvaľuje doplnenie subjektov, ktoré nemajú IČO do žiadosti o dotácie
z obce cez Spolok Podkoničan.

V Podkoniciach 22.11.2021
Všetky uznesenia (438 - 450) podpísal:
JUDr., Ing. Ivan Barla, starosta obce
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FARSKÉ OZNAMY 13.12.2021 - 9.1.2022
17:00 - Svätej Lucie, panny a mučenice
13.12.

Za Juraja a za Božiu pomoc

18:00 - féria
+ Viktor

20.12.

Svätého Jána od Kríža, kňaza
14.12.

15.12.

16.12.

17.12.

18.12.

Sv. omša nebude

Sv. omša nebude

21.12.

18:00 - féria
+ Mária a Ondrej Kostúrik
a ich dcéry Mária, Anna a Elena
6:00 - féria
+ Lýdia a Róbert Kostúr

18:00 - féria
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

22.12.

6:00 - féria
+ Michal a Mária Bobák

23.12.

18:00 - féria
+ rod. Jozef - Kornélia,
synovia a st. rodičia
6:00 - féria
+ Ľubomír Očenáš a rodina

4. ADVENTNÁ NEDEĽA
7:30
10:30
9:00
Na úmysel
Za farnosť
19.12. Na úmysel

27.12.

féria

féria / Polnočná sv. omša
6:00 - + Anna Kukučková
24:00 - Na úmysel LIVE
24.12.
NARODENIE PÁNA, slávnosť
7:30
9:00
10:30
Za farnosť
Na úmysel
25.12. Na úmysel
SVÄTEJ RODINY, SVIATOK
7:30
9:00
10:30
Za farnosť
Na úmysel
26.12. Na úmysel

18:00 - Sv. Jána, apoštola a evanjelistu

féria

+ rodičia Ondrej a Anna Turčan

Sv. omša nebude

3.1.

féria

18:00 - Svätých Neviniatok, mučeníkov
28.12.

+ st. rodičia Irena a Július Gajdoš

8.1.

18:00 - féria
+ rodičia Alexander, Anna,
bratia, sestry a st. rodičia
Zjavenie Pána, slávnosť
7:30
9:00
10:30
Na úmysel
Za farnosť
Na úmysel
18:00 - féria
+ Ján a Alžbeta Jamrichová,
+ Emília Barlová
7:30 - féria
Za Božie požehnanie a milosti pre
Ružencové bratsvo pri kostole Sv. Martina

9.1.

KRST KRISTA PÁNA
7:30
9:00
10:30
Na úmysel
Za farnosť
Na úmysel

18:00 - féria
29.12.

+ Ľubomír Očenáš a rodina

5.1.

7:30 - féria
30.12.

+ Anna Oravcová, manžel a dcéra

16:00 - Svätého Silvestra I., pápeža
+ Emília a Ludvík
LIVE
a synovia Ludko a Jožko
31.12.
Panny Márie Bohorodičky, slávnosť
7:30
9:00
10:30
Za farnosť
Na úmysel
1.1. Na úmysel
2. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA
7:30
9:00
10:30
Za farnosť
Na úmysel
2.1. Na úmysel

Sv. omša nebude

4.1.

6.1.

7.1.

Polnočnú sv. omšu o 24:00 a Silvestrovskú sv. omšu o 16:00 hod.
môžete sledovať na YouTube Farnosť Podkonice LIVE

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