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MODLITBA ZA MIER
Napomeň našich otcov, Bože nad hviezdami.
Nech trochu myslia, čo sa stane s nami,
keď začnú vojnu a všetky svoje hnevy
vylejú na seba. Tie hnevy ako plevy
pokazia zem, i nebo bude choré.
Napomeň našich otcov Ty, tam hore.
Že sa to nesmie. Že ako ty si svätý,
aj zem je svätá. Veď chodia po nej deti.
Milan Rúfus
VOJNA A MIER
Vážení spoluobčania, nejdem rozoberať túto
románovú epopeju od Leva Tolstého, ktorý v nej
odsúdil vojny ako nehumánne akty. Chcem iba
apelovať na odmietnutie akejkoľvek vojny, aj tej, ktorá
sa v posledných dňoch mesiaca február rozhorela
neďaleko od nás na Ukrajine. Áno, žili sme v
podstatnej časti Európy viac ako 70 rokov v mieri. Ten
nám akosi zovšednel a stal sa samozrejmosťou. Deň
24. februára však všetko zmenil. A to len štyri dni
predtým skončili v Pekingu zimné olympijské hry. Ten olympijský čas, v ktorom aj starovekí
Gréci zložili zbrane a nebojovali. My, na rozdiel od nich, sme boli aj počas olympiády v Pekingu
prostredníctvom médií informovaní o zhromažďovaní vojsk Ruskej federácie okolo hraníc
Ukrajiny. Celé to vyvrcholilo nad ránom, keď sa začala "špeciálna vojenská operácia" ruských
vojsk na Ukrajine, keď veľké Rusko napadlo podstatne menšiu Ukrajinu. Vojne môžeme dať
akékoľvek názvy alebo prívlastky. Každá však prináša nešťastie, utrpenie civilom, deťom,
ženám, starcom, ale aj vojakom. Vždy ide o neľudský akt, ktorý je potrebné odsúdiť a snažiť sa
čo najskôr ukončiť. Bohužiaľ vojna medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorá je skutočne blízko nás, s
ktorou sme denno-denne cez správy konfrontovaní sa stala realitou aj pre súčasné generácie.
Nad príčinami vzniku vojny môže každý z nás slobodne uvažovať, nemali by sme ju ale
podporovať. Hodnotiť príčiny vojny budú s odstupom času najmä historici a politici. Verme, že
sa poučia, aby do budúcna vedeli ako tomu šialenstvu zabrániť. Myslím, že viacerí sa asi
...pokračovanie na ďalšej strane
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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
zhodneme v tom, že riešenie rozdielnych názorov na chod a usporiadanie sveta nie je vôbec
možné riešiť vyvolaním vojny v akejkoľvek forme, pod akýmkoľvek názvom. V prebiehajúcej
vojne medzi Ruskom a Ukrajinou je zrejmé kto začal bombardovať mestá. Bomby, rakety, strely
dopadajú na ukrajinské mestá Kyjev, Mariupol, Charkov, Sumy a nie na ruské. V mestách
zomierajú bez rozdielu ukrajinské deti, ženy, starci, ale aj Rusi, ktorí žijú v ukrajinských
mestách. Obrázky rozvalených miest, ktoré nám poskytujú média sa zúfalo podobajú tým z
druhej svetovej vojny. Každá vojna je hrozná svojimi dôsledkami na životy ľudí, ktorí sú ňou
priamo postihnutí. Každá vojna pôsobí emocionálne aj na ľudí, ktorí o nej iba dostávajú správy,
a to zvlášť, ak sa dnes tak ako často v minulosti, začína hovoriť o ničivých dôsledkoch prípadnej
jadrovej vojny.
Bez rozdielu našich názorov snažme sa všetci podporiť úsilie o zastavenie vojny, pretože
len mier prináša pokoj a kľud pre normálny život. Nezabúdajme na ľudí bez rozdielu národnosti,
rasy, všetkých utečencov, ktorí pred touto nezmyslenou "bratskou" vojnou utekajú. Bože
pomáhaj a zachovaj nám pokoj, ktorý potrebuje každý na celom svete.
Ivan Barla, starosta obce

OBEC INFORMUJE
TERMÍNY ZBERU ODPADOV V OBCI
Pre jednotlivé druhy odpadov boli dohodnuté nasledovné termíny:
1. ZMENA v termínoch zberu separovaného odpadu - z dôvodu chyby, ktorej následkom
boli aj 6 týždňové úseky pre zber plastov, došlo k novému preplánovaniu zberu separovaných
zložiek odpadov (plasty, VKM, kov). Upravený harmonogram na celý rok 2022 nájdete na
strane 8 v tomto čísle spravodaja.
2. Zber veľkorozmerných odpadov sa uskutoční v dňoch od 1. do 10. apríla, a to
zaužívaným umiestnením veľkokapacitných kontajnerov v obci. O termíne a mieste
umiestnenia kontajnerov budeme informovať cestou obecného rozhlasu.
3. Zber papiera bude vykonaný od 28. marca do 31. marca do veľkokapacitného
kontajnera, ktorý bude umiestnený na námestí.
4. Zber elektroodpadu bude prebiehať od 20. apríla do 13. mája uložením odpadu do žltej
búdky pri starom cintoríne (pri družstve). Poprosíme ukladať odpad od zadnej steny búdky, aby
sa nemusel na viackrát prekladať.
5. Skládka konárov a dreva na štiepkovanie „Za MOČILÁ“ sa uzatvára. Nie je možné
voziť ďalej zložky, ktoré mali byť určené na štiepkovanie na túto lokalitu. Skládka bola
vytvorená v marci 2015. Bohužiaľ ukazuje sa teraz, že bez akejkoľvek dohody so
spoluvlastníkmi zabratých parciel. Skládka bola na základe podnetu jedného spoluvlastníka
parcely, na ktorej sa čiastočne skládka nachádza, prekontrolovaná pracovníkmi OÚ za účasti
niekoľkých spoluvlastníkov a starostu obce. Pretože ekonomická výhodnosť zamýšľaného
štiepkovania tenkých konárov je minimálna, bude tento odpad zo záhrad zbieraný do
kontajnera a následne vyvezený ako odpad na skládku prípadne na tehelňu v Slovenskej
Ľupči. Preto bude potrebné konáre pred vyhodením do kontajnera upraviť - polámať, posekať.
Miesto pre umiestnenie kontajnera bude vybrané na rokovaní komisie pre životné prostredie.
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PODKONICKÉ CINTORÍNY
Po roztopení snehu sa v plnej "kráse" objavili v oboch
cintorínoch popri hroboch na zemi porozhadzované kvety,
kvetináče, svietniky. Mnoho svietnikov je rozbitých. Prosíme preto
všetkých občanov, aby pozbierali tieto odpady pri hroboch svojich
zosnulých príbuzných, najmä sklené črepiny, ktoré môžu byť
nebezpečné pri pohybe po cintoríne ale aj pri kosení trávy.
Po posledných pohreboch našich zosnulých spoluobčanov bol
pohybom pohrebného vozidla a vozidla pracovníkov, ktorí kopali
hroby, značne poškodený trávnik v novom cintoríne. Pohrebná
spoločnosť, ktorá zabezpečovala pohreby bola na túto skutočnosť
upozornená. Zástupkyňa spoločnosti si tejto skutočnosti bola
vedomá a prisľúbila trávnik upraviť v najbližšom období.
ZAMETANIE CIEST PRED RODINNÝMI DOMAMI
Chceme poďakovať všetkým občanom, ktorí sa aj s predstihom
zapojili do zametania posypového piesku na cestách pred
rodinnými domami. Dá sa povedať, že všetky úseky ciest s južnou
orientáciou boli pozametané (na pár výnimiek) a bol z nich už
odvezený piesok. Prosíme občanov, aby nezabudli ani na časti
ciest, na ktorých sa ešte stále nachádza sneh a ľad. Cesty budú
neskôr umyté za pomoci našich hasičov. Dúfame, že počasie
neprinesie ďalšie väčšie sneženie, aby bolo potrebné urobiť znovu
posyp.
ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA ZŠ PODKONICE
Oznamujeme rodičom, ktorí sa rozhodli zapísať svoje dieťa do
1. ročníka Základnej školy v Podkoniciach, že zápis sa uskutoční v
dňoch 4. až 6. apríla. Bude potrebné vyplniť elektronickú
prihlášku, ktorú nájdete spolu s ďalšími informáciami na webovej
stránke školy https://zspodkonice.edupage.org . Rodičom za
prejavenú dôveru ďakujeme.
UKONČENIE ZBIERKY PRE RODINU POSTIHNUTÚ POŽIAROM
Tak, ako bolo oznámené v minulom čísle, bol na konci februára
uzavretý účet, na ktorý bolo možné prispieť v prospech rodiny
Slobodníkovej postihnutej požiarom a prejaviť svoju
spolupatričnosť. Podarilo sa nám združiť finančnú čiastku vo výške
2039,96 eur, ktorá bude rodine odovzdaná. V mene rodiny
vyjadrujeme poďakovanie všetkým, ktorí ich podporili a tak im
určite pomohli.
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INFORMÁCIA O PREBIEHAJÚCICH JPÚ V PODKONICIACH
Okresný úrad Banská Bystrica, Pozemkový a lesný v rámci
prípravného konania jednoduchých pozemkových vykonávaných v
časti katastrálneho územia Podkonice, lokality Za Horními humni,
Niva a Brodok vykonal zisťovanie záujmu účastníkov o JPÚ.
Verejnou vyhláškou č. OU-BB-PLO1-2021/017064-002/PKE zo
dňa 26.07.2021 oznámil nariadenie konania o začatí JPÚ. Každému
známemu vlastníkovi pozemkov v predpokladanom obvode JPÚ bol
doručený vysvetľujúci informačný list s anketovým lístkom za účelom
oboznámenia so zámerom a cieľmi vykonania JPÚ s poučením, kde
môžu získať podrobnejšie informácie o konaní pozemkových úprav a
kde majú odovzdať vyplnené anketové lístky.
Pri stanovení okruhu účastníkov JPÚ vychádzal správny orgán v zmysle zásady
hodnovernosti údajov katastra nehnuteľností uvedenej v § 70 zákona č. 162/1995 Z. z. o
katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení
neskorších predpisov z údajov evidovaných v katastri nehnuteľností. Na základe uvedeného,
tak správny orgán vypracoval z týchto údajov zoznam všetkých predpokladaných vlastníkov a
užívateľov v obvode JPÚ na zistenie ich počtu a výmery pozemkov tvoriacich navrhovaný
obvod JPÚ. Predpokladaná hranica obvodu JPÚ bola zistená a prešetrená pracovníkmi
správneho orgánu a členmi prípravného výboru.
Pri prieskume záujmu vlastníkov o JPÚ vychádzal OÚ BB, PLO z týchto údajov :
2
- predpokladaná výmera obvodu JPÚ - 125150 m
- počet všetkých účastníkov v predpokladanom obvode JPÚ - 564
- Obec Podkonice - účastník JPÚ podľa § 6 ods. 1 písm. h) zákona o pozemkových
úpravách - Slovenská republika - Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15
Bratislava, IČO: 17 335 345 - účastník JPÚ - správca podľa § 6 ods. 1 písm. f) zákona o
pozemkových úpravách - 1
- počet známych vlastníkov podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona o pozem. úpravách - 315
- počet neznámych vlastníkov - 0
- počet známych vlastníkov s neznámym pobytom v zastúpení SPF - 248
- výmera potrebná v zmysle špecifických podmienok na preukázanie záujmu o JPÚ, t.j.
súhlas vlastníkov, ktorí vlastnia nadpolovičnú väčšinu výmery pozemkov v
predpokladanom obvode JPÚ, čo predstavuje 62566 m2 z celkovej výmery obvodu
125131 m2 .
1) POČET VLASTNÍKOV A VÝMERY V NAVRHOVANOM OBVODE
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2) ANALÝZA Z VYHODNOTENIA PRIESKUMU ZÁUJMU O JPÚ PODKONICE, LOKALITA
ZA HORNÍMI HUMNI, NIVA A BRODOK PODĽA POČTU VLASTNÍKOV

3) ANALÝZA Z VYHODNOTENIA PRIESKUMU ZÁUJMU O JPÚ PODKONICE, LOKALITA
ZA HORNÍMI HUMNI, NIVA A BRODOK PODĽA VÝMERY VLASTNÍCTVA

Z celkového počtu 564 vlastníkov prejavilo záujem o JPÚ 415 vlastníkov, čomu
zodpovedá 73,6 % vlastníkov z celkového počtu vlastníkov, ktorí z celkovej výmery pozemkov
125131 m2 v obvode JPÚ vlastnia 112368 m2, čo zodpovedá 89,80 % z celkovej výmery
pozemkov v obvode JPÚ.
Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že záujem bol preukázaný.
Vlastníci, účastníci konania JPÚ Podkonice, lokalita Za Horními humni, Niva a Brodok majú
záujem o vykonanie JPÚ, nakoľko kladné stanovisko o vykonanie JPÚ vyjadrili vlastníci, ktorí
vlastnia nadpolovičnú väčšinu výmery pozemkov v predpokladanom obvode JPÚ.
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HUMANITÁRNA POMOC OBETIAM VOJNY NA UKRAJINE
Hneď od začiatku krízovej situácie na Ukrajine aj
naša obec prejavila záujem zapojiť sa do humanitárnej
pomoci ľudom postihnutým touto vojnou. Bezprostredne
bolo zvolané mimoriadne obecné zastupiteľstvo na
prediskutovanie vzniknutej situácie a zapojenia sa do
pomoci. Úzko prebiehala koordinácia s našou
podkonickou farnosťou. Na základe informácií od
inštitúcií, ktoré koordinujú pomoc, sme ako prvé z
opatrení rozhodnutím poslancov OZ schválili financie vo
výške 2000 eur na pomoc ľudom postihnutým vojnou na
Ukrajine.
Ako druhé, až teraz pri pokračujúcej vlne utečencov (aby nedochádzalo k hromadeniu
pomoci v skladoch a hraničných prechodoch), chceme vyzvať a poprosiť občanov, ktorí sa
chcú do humanitárnej pomoci zapojiť, aby priniesli svoje "dary" na obecný alebo farský úrad.
Zhromaždená pomoc bude odovzdaná organizáciám ako Červený kríž, Katolícka charita,
ktoré ju budú ďalej podľa potreby distribuovať ľuďom postihnutých vojnou na Ukrajine. Ak je to
možné z vašej strany, bolo by najlepšie priniesť dary podľa poskytnutého rozpisu, ktorý
predstavuje najviac potrebné a požadované položky pomoci.
Ako tretie, pripravujeme sa na možné opatrenia, ktoré môžu nastať v prípade, že vojna
bude dlhšie pokračovať a počty ľudí, ktorých bude potrebné prichýliť budú narastať.
Ak môžete pomôžte. Nik nevie kedy môžeme byť v podobnej situácii. Samotná vojna
nerozlišuje obete, z ktorej strany konfliktu sú, ak utekajú majú obavu o svoj život, skúsme im
pomôcť.
Potraviny:
> konzervované potraviny (mäso, paštéta, kaša atď.) - dusené mäso, mäsová/rybia
paštéta, mäsové/rybie konzervy, konzervovaná kaša, konzervovaná polievka,
konzervovaná zelenina, fazuľa v konzerve
> údená alebo surová sušená klobása, tvrdý syr (aj v termobalení), syrové výrobky
(napr. pletený syr)
> sušené alebo mrazom sušené produkty, instantná (rýchle varenie) polievka/kaša/pyré
na rýchlu prípravu, sušené mlieko, instantná káva a čaj, instantné (rýchle varenie)
cestoviny
> krekry, slané sušienky, chlieb, pohánkové krúpy, perličkový jačmeň, rezance
> sladkosti - kondenzované mlieko, sušené ovocie, turecký med, sladké sušienky,
cukríky, čokoláda, ovocné detské kapsičky
> doplnky stravy - soľ, cukor, korenie
> pitná voda (objem fliaš 0,5 - 0,75 litra alebo veľkoobjemové fľaše)
Drogéria, osobná hygiena:
> suché/vlhké obrúsky, zubná pasta + zubná kefka (zabalené), žuvačky, vitamíny
> plienky pre dospelých (XL, L, M, S), plienky 80/60,180/90, detské plienky vo
veľkostiach 1 až 6
Iné:
> jednorazový riad (tanier, vidlička, lyžica, pohár), utierky
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SPOLOK PODKONIČAN
Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Spolok Podkoničan môžete tak urobiť
prostredníctvom vyplnenia tlačiva s týmito údajmi:
Názov:
Adresa:
IČO:
Právna forma:
Číslo účtu:

Spolok Podkoničan
Podkonice 178, 976 13 Podkonice
37957601
Občianske združenie
SK3611000000002621783174
kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)

VÝSTAVA PRI PRÍLEŽITOSTI 115. VÝROČIA NARODENIA
PAVLA TONKOVIČA
Literárne a hudobné múzeum vás srdečne pozýva na výstavu pri
príležitosti 115. výročia narodenia hudobného skladateľa, dirigenta,
folkloristu, etnomuzikológa, hudobného pedagóga, rozhlasového
pracovníka, spoluzakladateľa a prvého umeleckého vedúceho
SĽUKu Pavla Tonkoviča (nar. 13.1.1907 Podkonice, zomr.
22.5.1980 Bratislava).
Výstava je pre verejnosť dostupná od 24. 1. 2022 do 1. 4. 2022
vo výstavných priestoroch múzea na 2. poschodí.
ŽIJÚ MEDZI NAMI - THOMAS LACHMANN
Milí spoluobčania, keď zavítate do priestorov obecného úradu, môžete zaregistrovať, že
došlo k výmene výzdoby jeho priestorov a to výmenou obrazov, ktoré po dlhšej kreatívnej
prestávke inštaloval náš spoluobčan Thomas Lachmann.
Pre tentokrát sa viac orientoval na abstraktné umenie. V zasadačke sú vystavené štyri
obrazy, ktoré boli ocenené cenou v krajskej súťaži neprofesionálnych výtvarných umelcov
„Výtvarné spektrum 2020“. Následne boli vystavené v celoslovenskom kole v Dubnici nad
Váhom a v Košiciach. Kolekcia pozostáva z dvoch obrazov maľovaných akrylom a dvoch
obrazov ARTTEX (textilné umenie), ktoré nesú titulok „Križovatka umení“, Crossroads of ART.
ARTTEX je špeciálna technika, ktorú ovláda len málo umelcov na Slovensku a zriedka ju vidieť
na výstavách.
Okrem týchto štyroch obrazov je možné zakúpiť si ostatné obrazy vystavené na obecnom
úrade v cenách od 30 do 50 eur. Polovicu získanej sumy z predaja obrazov pán Lachmann
daruje obecnému úradu na podporu kultúry a športu mládeže v Podkoniciach. Pán Lachmann
ponúka maľovanie obrazov v akryle podľa priania objednávateľa. V prípade záujmu ho môžete
kontaktovať na telefónnom čísle 0915 817 549.
Prajeme mu pevné zdravie a veľa zaujímavých umeleckých nápadov.
Ivan Barla, starosta
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Deň zberu komunálneho odpadu a plastov je STREDA.
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FARSKÉ OKIENKO
Milí farníci,
rád sa k vám znova prihováram aj
touto cestou. Posledné obdobia sú
pre nás búrlivé, ťažko sa k tomu
vyjadrovať. Donedávna sme bojovali
s vírusom. Teraz zažívame vojnu na
Ukrajine a hľadíme do neistej
budúcnosti. Jediné, čo vieme, čo je
isté, že Ježiš je po našom boku a
viera je nad tým. On vie, čo sa deje a
prečo.
My vchádzame zároveň aj do pôstneho obdobia. Tak ako každý rok sa znova otvárame k
prežitiu tohto času aktívnejšie. Aktívnejšie s Kristom, ktorý je s nami na púšti. Vchádzame tam s
nádejou a vierou prežiť tento čas s obetou. Tento rok sa nám pôstne obdobie otvára inak. K
živšiemu prežitiu. Je za tým prežité obdobie a tento čas, ktorý zažívame s dnešnou situáciou.
Viac sa pýtam Ježiša ako kráčať týchto 40 dní po púšti. Možno je to obdobie, kedy si veľa
zapierať nemusíme. Nemusíme hľadať čoho sa vzdáme, čo obetujeme. Dnes je toto obdobie
vo svete sama obeta. Ľudia prichádzajú o svoje domovy. Musia ich opustiť bez istoty, či ich
dom, život raz bude znova taký. Myslím, že slová pre nich ako objať kríž, prijať z lásky ku
Kristovi tento čas ako obetu nie sú pre nich nijakou pomocou. Možno dokážu iba povedať, On
je. Nevedia žiť v nádeji a očakávaní niečoho. Strach z vojny, strach o svojich blízkych, o deti im
ničí každú nádej. A preto možno netreba nám prinášať Bohu žiadne veľké obety, ale pokúsiť sa
nájsť nejakú cestu, nejaký spôsob, podľa svojich možností, ako pomôcť, ako im priniesť aspoň
malú nádej.
Keď si predstavím, že ležím na smrteľnej posteli a žijem posledné minúty života, vnímam,
že nemám pri sebe mobil, neviem si prečítať správy, ani pohár vody nemám pri sebe. Všetka
múdrosť, ktorou vynikám, chytré myšlienky, posledné slová, rady príbuzným, ktoré by som s
radosťou rozdal, je mi na nič. Je to posledný čas sčítania si svojho života. Koľko času som
venoval Bohu, koľko modlitieb som mu priniesol, ako som bol zbožný, snažil som sa byť Boží
človek? Ale s týmto som na nule. Dobre som spravil, neublížil som. Ale koľko som dal lásky,
koľko som pomohol, koľkokrát som blížneho zaodel, dal mu napiť, najesť a koľko skutočných
skutkov som vykonal? To sa ráta do pokladu Božieho. Možno svätý človek.
Áno bratia a sestry. Žiaľ je čas, ktorý nám mení životy, ktorý nás posúva ku skutočnej viere,
ku skutkom v živote. Vždy bolo dôležité a potrebné žiť skutočný kresťanský život so skutkami
viery. A teraz je nutná pomoc všetkých nás. Život bude pre nás už iný. Bude poznačený zlom,
ktorému by sme pred časom neverili. Teraz nie je dôležitá politika ani prázdne slová. Je tu
skutočný život, ktorý potrebuje byť zachránený a je odkázaný na pomoc.
Vďaka Bohu Slovensko sa ihneď zmobilizovalo a pomoc prichádza z každého kúta kraja.
Ani my nie sme ľahostajnými a príspevky peňažné, materiálne, fyzické prichádzajú. Vďaka
Bohu aj za vás. Tak sa ponorme teraz cez tieto časy do Krista a prežime aktívne v pomoci tento
čas.
Prosme matku Božiu o pomoc, o zľutovanie sa nad biednym ľudom. Slová, ktoré prosia o
pomoc za druhých nezostanú nikdy nevypočuté.
Martin Pečarka, správca farnosti
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ŠKOLA
FEBRUÁR V NAŠEJ ŠKOLE
Február ubehol v našej škole ako voda. Napriek tomu, že je najkratším mesiacom v roku,
stihli sme toho mnoho. Týmto mesiacom aj „odzvonilo“ povinné nosenie rúšok či respirátorov
na vyučovaní a karantén celých tried. Určite sa nám všetkým bude ľahšie dýchať a snáď nás
všetky zlé choroby zďaleka obídu. Ďalšie informácie k opatreniam ohľadom Covid-19 nájdete
na stránke školy.
Začiatok mesiaca sme odštartovali športovo. Vďaka grantu z Akadémie Mateja Tótha sme
začali so zaujímavými tréningami 2-krát týždenne. Všetci žiaci našej školy sa na cvičenie vždy
veľmi tešia a tréningy bezproblémovo zvládajú. Nezabudli sme sledovať aj dianie na
Olympijských hrách v Pekingu a spoločne sme sa tešili s úspechov našich olympionikov.
Fašiangový radostný čas sme oslávili „Veselým týždňom“, kedy sme sa každý deň
premenili na niečo iné. V pondelok boli všetci čierno-biely ako v starých filmoch. Utorok sme
mali pravý fašiangový deň s maskami od výmyslu sveta a vyučovanie bolo zmenené na plnenie
rôznych úloh so stanovišťami rozmiestnenými po celej škole. Po odmenení všetkých masiek
nesmela chýbať aj poriadna fašiangová „disco“ zábava. V stredu si posadali do školských lavíc
obľúbené známe osobnosti detí ako športovci, speváci či rozprávkové postavy. Štvrtok sa
niesol v znamení pásikavých tričiek a piatok sme rovno z postele dobehli do školy v pyžame, a
tak sme sa aj celý deň učili.
Na konci mesiaca prebehlo v ZŠ školské kolo prednesu poézie a prózy „Hviezdoslavov
Kubín“. Kategóriu „Prednes v próze“ si vybrali len dvaja žiaci a ostatným sa viac zapáčili básne.
Prednes v poézii:

1. miesto Samko Slančík (3. ročník) s postupom na okresné kolo
2. miesto Tomáško Krupa (2. ročník)
3. miesto Terezka Kostúrová (4. ročník)
3. miesto Miško Donoval (4. ročník)

Prednes v próze:

1. miesto Peter Polóny (4. ročník) ) s postupom na okresné kolo
2. miesto Jonáško Barla (3. ročník)

V našej ZŠ s MŠ došlo k menším personálnym zmenám. Chceme privítať v učiteľskom
zbore novú pani učiteľku Máriu Chabanovú. Majke prajeme, aby jej ďeťúrence v materskej
škole robili len radosť a aby sa medzi nami dobre cítila.
Kolektív
ZŠ s MŠ Podkonice

Marec 2022
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VAŠE PRÍSPEVKY
VÁŽME SI UMENIE A ŠIKOVNOSŤ NAŠICH PREDKOV
Vážení spoluobčania, iste už mnohí viete, že sa zaoberám zbieraním a obnovou krojov pre
členov Folklórnej skupiny Vysoká. Čím viac kúskov tohto historického oblečenia a doplnkov na
rôzne príležitosti (kápky, šatky, päntle, šerpy, obrusy, prehozy) mi prešlo cez ruky, tým viac ma
história nášho kroja chytila za srdce.
Snažím sa zistiť postupný vývoj kroja v čase. Zostaviť kroje s doplnkami pre rôzne
príležitosti ako napr. svadobný, smútočný, sviatočný, detský, dievocký a podobne. A k tomu mi
môžete pomôcť aj vy. Chcela by som touto cestou požiadať všetkých, ktorí doma máte, alebo
pri upratovaní na povale nájdete akékoľvek časti kroja ženského či mužského, prastarú obuv,
obrusy, vyšívané plachty atď., prosím nezahadzujte to. Rada to od vás zoberiem. K
spoznávaniu histórie a krojov môžu pomôcť aj staré fotografie, ako je napríklad táto. Ak doma
nejaké máte, oslovte ma, rada si ich prídem k vám domov odfotiť.
Anna Stajančová „Mucheje“

Fotka je asi z roku 1918, v dolnom rade zľava je Mária Turčanová „Frtulka“.
Pomôže mi niekto objasniť pri akej príležitosti sa fotili tieto ženy? Spoznali ste niekoho?
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ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA
UZNESENIA Obecného zastupiteľstva obce Podkonice konaného 14. februára 2022
Prítomní poslanci: 5 - Mgr. Juraj Barla, Tomáš Kmeť a Ing. Jaroslav Kostúr (prítomní osobne),
Ing. Ľuboš Hošala a Ing. Michal Vráb (prítomní online cez Webex)
Rokovania sa zúčastnilo 5 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 5:0:0 (ZA : PROTI : ZDRŽAL SA). Ak poslanci hlasovali rozdielne, alebo
neboli všetci prítomní, je toto hlasovanie zapísané menovite pod konkrétnym uznesením.
Uznesenie č. 464 / 2022
4:0:0
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice (ďalej OZ Podkonice) schvaľuje predložený návrh
programu Obecného zastupiteľstva na deň 14.2.2022.
ZA:
4 - Juraj Barla, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr
PROTI:
0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 465 / 2022
Obecné zastupiteľstvo v Podkoniciach po prerokovaní
I. schvaľuje overovateľov zápisnice: Ľuboš Hošala a Juraj Barla
II. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení predseda: Jaroslav Kostúr a Tomáš Kmeť
III. určuje za zapisovateľa zápisnice: Ivan Barla a uznesení: Jaroslav Kostúr

4:0:0

ZA:
4 - Juraj Barla, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr
PROTI:
0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 466 / 2022
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z predošlých uznesení OZ.
Prítomní: 5 - Juraj Barla, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr a Michal Vráb

Uznesenie č. 467 / 2022
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o finančnom stave obce ku dňu 8.2.2022.
Prítomní: 5 - Juraj Barla, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr a Michal Vráb

Uznesenie č. 468 / 2022
OZ Podkonice berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 4 /
2021.
Prítomní: 5 - Juraj Barla, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr a Michal Vráb

Uznesenie č. 469 / 2022
OZ Podkonice schvaľuje ponechanie GPS na obecnom vozidle DACIA Duster.

4:1:0

ZA:
4 - Juraj Barla, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr a Michal Vráb
PROTI:
1 - Ľuboš Hošala
Zdržal sa: 0

...pokračovanie na ďalšej strane
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ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenie č. 470 / 2022
OZ Podkonice berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 8 /
2021.
Prítomní: 5 - Juraj Barla, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr a Michal Vráb

Uznesenie č. 471 / 2022
OZ Podkonice berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti za rok 2021.
Prítomní: 5 - Juraj Barla, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr a Michal Vráb

Uznesenie č. 472 / 2022
5:0:0
OZ Podkonice schvaľuje zapojenie sa do výzvy OPKZP-PO1-SC111-2021-72 a k tomu:
1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu "Triedený zber komunálnych odpadov v
obci Podkonice", realizovaného v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2021-72
2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 11 000,00
EUR, t.j. min 5% z celkových oprávnených výdavkov
3. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v
priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa, z rozpočtu
obce.
Uznesenie č. 473 / 2022
5:0:0
OZ Podkonice schvaľuje zapojenie sa do výzvy na Znižovanie energetickej náročnosti
existujúcich verejných budov vrátane zateplenia a k tomu
1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu pre objekt ZŠ s MŠ
2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 25 000,00
EUR, t.j. min 5% z predpokladaných celkových oprávnených výdavkov nad 400 000 EUR
3. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v
priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa, z rozpočtu
obce.
Uznesenie č. 474 / 2022
OZ Podkonice schvaľuje investičný plán obce na rok 2022.

5:0:0

Uznesenie č. 475 / 2022
4:0:0
OZ Podkonice schvaľuje požiadať OkrÚ BB o zmenu určenia stavebného úradu pre obec.
ZA:
4 - Juraj Barla, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr
PROTI:
0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 476 / 2022
4:0:0
OZ Podkonice schvaľuje nasledovné návrhy zmlúv s partnermi
a) akceptáciu aktualizovanej prílohy k zmluve pre odtok vody z verejných priestranstiev
obce z novej plochy 1773 m2 pre rok 2022
b) zazmluvnenie služby na zber šatstva so spoločnosťou HUMANA.
ZA:
PROTI:
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4 - Juraj Barla, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr
0 / Zdržal sa:
0

...pokračovanie na ďalšej strane
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ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenie č. 477 / 2022
OZ Podkonice berie na vedomie rôzne alternatívy osadenia objektov v lokalite Brodok.
Prítomní: 4 - Juraj Barla, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr

Uznesenie č. 478 / 2022
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o vzdaní sa členstva Martina Halaja v
redakčnej rade Podkonického spravodaja.
Prítomní: 4 - Juraj Barla, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr

Uznesenie č. 479 / 2022
4:0:0
OZ Podkonice schvaľuje spracovanie projektovej dokumentácie na zníženie energetickej
náročnosti budovy obecného úradu.
ZA:
4 - Juraj Barla, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr
PROTI:
0
Zdržal sa: 0

V Podkoniciach 14.2.2022
Všetky uznesenia (464 - 479) podpísal:
JUDr., Ing. Ivan Barla, starosta obce
UZNESENIA Obecného zastupiteľstva obce Podkonice konaného 1. marca 2022
Prítomní poslanci: 4 - Mgr. Juraj Barla a Ing. Jaroslav Kostúr (prítomní osobne),
Ing. Ľuboš Hošala a Mgr. Jana Šípková (prítomní online cez Webex)
Rokovania sa zúčastnili 4 poslanci (uvedení sú vyššie). Keďže počas rokovania boli stále
prítomní a stále hlasovali jednotne ZA prijatie návrhu, ich hlasovanie nie je rozpísané menovite
pod každým uznesením. Nájdete tam len pomer hlasov - 4:0:0 (ZA : PROTI : ZDRŽAL SA)
Uznesenie č. 480 / 2022
4:0:0
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice (ďalej OZ Podkonice) schvaľuje predložený návrh
programu Obecného zastupiteľstva na deň 1.3.2022.
Uznesenie č. 481 / 2022
Obecné zastupiteľstvo v Podkoniciach po prerokovaní
I. schvaľuje overovateľov zápisnice: Ľuboš Hošala a Juraj Barla
II. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení predseda: Jaroslav Kostúr a Jana Šípková
III. určuje za zapisovateľa zápisnice: Ivan Barla a uznesení: Jaroslav Kostúr

4:0:0

Uznesenie č. 482 / 20224:0:0
OZ Podkonice schvaľuje vyčleniť sumu 2000 EUR na pomoc ľuďom postihnutým vojnou na
Ukrajine.
...pokračovanie na ďalšej strane
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ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenie č. 483 / 2022
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o stave finančných prostriedkov
zhromaždených na účte a odovzdaní finančných prostriedkov rodine Slobodníkovej
postihnutej požiarom.
Prítomní: 4 - Juraj Barla, Ľuboš Hošala, Jaroslav Kostúr, Jana Šípková

Uznesenie č. 484 / 2022
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o stave prostriedkov CO pre obyvateľov obce.
Prítomní: 4 - Juraj Barla, Ľuboš Hošala, Jaroslav Kostúr, Jana Šípková

Uznesenie č. 485 / 2022
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu k nájmu bytu na ZŠ a možnosti prevzatia jeho
inventáru.
Prítomní: 4 - Juraj Barla, Ľuboš Hošala, Jaroslav Kostúr, Jana Šípková

Uznesenie č. 486 / 2022
OZ Podkonice berie na vedomie možnosť vyhotovenia 360 st. leteckej fotomapy obce.
Prítomní: 4 - Juraj Barla, Ľuboš Hošala, Jaroslav Kostúr, Jana Šípková

V Podkoniciach 2.3.2022
Všetky uznesenia (480 - 486) podpísal:
JUDr., Ing. Ivan Barla, starosta obce

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti
50 rokov

65 rokov

Branislav Očenáš

Marta Patrášová

55 rokov
Peter Slobodník

60 rokov
Jozef Turčan
Dajana Muchová

75 rokov
Jozef Jamrich
Marta Gregorová
Jozef Oršula
Ján Zátroch

Narodila sa

Natália Pinková

Opustili nás

Pavol Styk - 81 rokov
Juliana Kostúrová - 93 rokov

15

Marec 2022

85 rokov
Jozef Turčan

91 rokov
Jozefína Slobodníková

FARSKÉ OZNAMY 14.3. - 10.4.2022
18:00 - féria
14.3.

18:00 - féria

+ Emília, Anton a brat Viliam

+ Juliana Kostúrová

21.3.

féria
15.3.

féria

Sv. omša nebude

Sv. omša nebude

22.3.

18:00 - féria

18:00 - féria
16.3.

+ z rod. Drakovej

23.3.

7:30 - féria
17.3.

+ Ondrej a rodičia

24.3.

18:00 - féria
18.3.

+ Stanislav Turčan a rodičia

25.3.

9:00 - Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie
+ Jozef Kostúr, nedožitých 100 r.
a dcéra Martuška nedožitých 74 r.
19.3.
3. PÔSTNA NEDEĽA
9:00
Za farnosť
20.3.

28.3.

Sv. omša nebude

Za obrátenie a Božiu pomoc pre Jozefa

+ Mária a Alžbeta

26.3.

4. PÔSTNA NEDEĽA
9:00
Za farnosť

27.3.

4.4.

féria
29.3.

7:30 - féria
+Anna a Ján Kukučka,
syn Ján a st. rodičia
18:00 - Zvestovanie Pána, slávnosť

7:30 - féria

18:00 - féria
+ Mária, Ľubomír, Irma a Jozef

+ rodičia Jozef a Kristína a ich deti

18:00 - féria
+ Gizela Laščiakova
a Ľubomír Laščiak, 1. výr.
féria
Sv. omša nebude

5.4.

18:00 - féria

18:00 - féria
30.3.

+ Irena Stanková, nedožitých 100 rokov

6.4.

+ rodičia Matilda a Emil a st. rodičia
7:30 - féria

7:30 - féria
31.3.

+ Ivan
18:00 - féria

1.4.

+ Štefan Vjatrak, 2. výr.

7.4.

+ rodičia Emil a Mária

8.4.

7:30 - féria
Za Božie požehnanie a milosti pre
2.4. Ružencové bratstvo pri kostole Sv. Martina
5. PÔSTNA NEDEĽA
9:00
Za farnosť
3.4.

18:00 - féria
+ rodičia Mária a Rudolf,
sestra Elena a + z rodiny
7:30 - féria

9.4.

10.4.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
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+ členov SSV
KVETNÁ NEDEĽA
9:00
Za farnosť
Martin Pečarka
správca farnosti
tel.: 0908 256 527
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