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Mesiac Február - Fašiang, ktorý vlastne nebol
V tomto čase pravidelne vrcholí fašiangové obdobie.
Po celom kresťanskom svete prebiehajú karnevaly a fiesty,
ktoré sa oplatí určite raz za život prežiť na vlastnej koži. Už
tradičný kolorit majú fašiangy, ktoré zažívame doma na
Slovensku. Fašiangy, kraj od kraja alebo obec od obce,
majú svoj špecifický charakter. Aj v Podkoniciach majú
fašiangy dlhú tradíciu, starší si určite pamätajú sprievod
s dychovkou Ľupčianskych hasičov a nasledujúcu zábavu.
Súčasníci sa radi prídu pozrieť na tradičnú zabíjačku, u ktorej sme posledné dva roky zmenili
formát tak, aby každý občan, ktorý sa unúval prísť pred „Krochmelov“, mohol ochutnať z
pripravených klobások, jaterníc a možno aj z trúnku. Tento rok končí fašiang v utorok
16..februára, no z všeobecne známych dôvodov budeme fašiangovať iba spoza okna a
spomínať.
Na 15. február je Štatistickým úradom naplánovaný začiatok celoštátneho sčítania
občanov, ktoré bude prvýkrát v histórii vykonávané elektronicky. Sčítanie bude trvať do
31..marca 2021. Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať
k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok
1..januára 2021. Občania, ktorí nemajú možnosť alebo sa nedokážu sčítať sami elektronicky,
budú môcť využiť službu sčítacieho asistenta, ktorý bude pracovať na kontaktnom mieste
(obecnom úrade) alebo bude pôsobiť ako mobilný asistent. Občan požadujúci službu
sčítacieho asistenta môže požiadať o službu telefonicky. Dôležité informácie k sčítaniu sú
uvedené v ďalšom obsahu spravodaja. Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie bolo sčítanie
realizované cez asistentov posunuté na obdobie od 1. apríla 2021 do 31.októbra 2021, preto
bližšie údaje k tejto forme sčítania budú zverejnené neskôr.
Aj vo februári očakávame platnosť, ale aj možnosť zavedenia nových opatrení, ktoré budú
upravovať povinnosti nás všetkých v čase prebiehajúcej pandémie. Od 8. februára vstupuje do
platnosti tzv. COVID automat, ktorý bude stanovovať a upravovať pravidlá podľa vývoja
situácie v jednotlivých okresoch. Novým opatrením je povinná práca z domu "homeoffice"
pre všetkých pracovníkov, ktorým to charakter práce umožňuje. Preto aj pracovníci OÚ budú
pracovať z domu cez vzdialený prístup k vybranej agende. V prípade, ak budú občania
potrebovať vybaviť neodkladné veci na obecnom úrade, je potrebné najskôr zavolať na číslo
starostu obce 0905 865 594. Podľa povahy veci a požiadavky bude dohodnutý postup a určená
osoba na riešenie danej veci. Ďakujeme za pochopenie.
Neostáva nám nič iné, len toto ťažké obdobie prekonať. Vydržme to, aj keď nevieme
dokedy!? Želám vám všetkým hlavne pevné zdravie!
Ivan Barla, starosta obce
PODKONICKÝ SPRAVODAJ - mesačník vydávaný Obecným úradom v Podkoniciach pre svojich občanov.
Redakčná rada: Mgr. Jana Šípková (-jš-), Mgr. Martin Halaj (-mh-), Mária Čemanová (-mč-), Mgr. Anna Pasiarová (-ap-)
Mgr. Martin Pečarka (-mp-)
NEPREDAJNÉ
Povolené:OÚ-OPT-2/2003
Tlač: COPIA Slovakia s.r.o.

OBEC INFORMUJE
TESTOVANIE OCHORENIA COVID-19
V súvislosti so začiatkom platnosti COVID
automatu, nabehnú do platnosti mnohé
obmedzenia, ale aj nové úlohy a povinnosti pre
rôzne skupiny obyvateľov ale aj samosprávy.
Jednou z nich je testovanie obyvateľov na ochorenie
COVID-19. Obec Podkonice má záujem uľahčiť
dostupnosť testovania pre svojich obyvateľov, preto
máme od skríningového testovania zriadené a
odsúhlasené MOM (mobilné odberné miesto), ktoré podľa potreby môžeme aktivovať. Veľmi
limitujúcim faktorom, a to nielen v Podkoniciach, je obsadenie miest zdravotníkov, teda osôb,
ktoré môžu zo zákona zabezpečovať testovanie. Testovanie cez víkend 6. - 7.2. bolo
dohodnuté a zabezpečené v Selciach aj pre našich občanov už v stredu na stretnutí starostov
obcí Selce, Priechod a Podkonice. Keďže podľa vtedy nám dostupných informácií sa mali
testovať iba zákonní zástupcovia detí, ktoré majú nastúpiť do 1. stupňa základných škôl.
Neskôr, v priebehu štvrtka a piatka pribúdali do zoznamu ďalšie osoby, ktoré by mali byť
testované. Preto v Selciach reagovali promptne a rozšírili kapacitu testovania aj o nedeľu.
Neskôr sme zabezpečili možnosť testovania sa aj v Slovenskej Ľupči. Do ďalšieho týždňa a
možno aj ďalších nasledujúcich, ak z COVID automatu vzíde povinnosť testovania sa väčšej
skupiny obyvateľov, plánujeme aktivovať našu MOM. Informácie dúfam dostaneme skôr, aby
sme mohli dopredu odhadnúť časovú potrebu na testovanie a zabezpečiť jeho personálne
obsadenie. Máme vyskúšaný systém registrácie, s periódou na otestovanie jednej osoby.
Preto vieme povedať, že za deň sme schopní otestovať 450 osôb. Ak požiadavka z COVID
automatu bude smerovať k zvýšeniu kapacity testovania občanov, budeme musieť testovať
ešte aj v nedeľu, poprípade v piatok poobede. Snažíme sa kapacitu nastavovať tak, aby sme
vyhoveli občanom, ale zároveň rešpektovali aj naše možnosti. Uvítame každú pripomienku od
vás občanov, či už negatívnu alebo pozitívnu, aby sme spoločne mohli "ušiť" čo najvhodnejšiu
formu a podmienky testovania pre vás občanov.
PLÚŽENIE A POSYP MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ
Asi každú zimnú sezónu, ale najmä v čase, keď napadne čerstvý sneh a nie je niekde
možné vyjsť autom, vzniká potreba nahnevať sa zdravo ľudsky na to či obec zabezpečuje
služby plúženia snehu z obecných ciest a posypu. Ďakujeme za každú pripomienku, SMS,
telefonát, ak niekde nebol pluh alebo je nutné posypať cestu. Potrebujeme spätnú väzbu od
vás, pomôže nám všetkým. Pravidelne sami preverujeme zjazdnosť. Pri zmene počasia
zabezpečujeme taktiež doplnkový posyp vlastnými zdrojmi. Napríklad ak dôjde k náhlemu
zľadovateniu cesty najmä v „Bacúreje a Soboníkeje priehrade“ alebo v miestach, kde je posyp
pravidelne potrebný. Neoplatí sa však sypať kameň, keď stále sneží. Na základe zisteného
stavu potom zabezpečujeme plúženie aj viackrát počas dňa. To u niektorých občanov vyvoláva
otázky, či je potrebné plúžiť tak často. Dakedy sa to vraj tak často nerobilo! Bohužiaľ vyhovieť
dvom protichodným požiadavkám nie je možné, verte ale, že sa snažíme očistiť ulice podľa
skutočnej potreby s ohľadom aj na ekonomiku poskytovania týchto služieb. Každoročnú
polemiku vyvoláva spor medzi sánkarmi a obyvateľmi Hôrky. Aj v tomto roku dostali sánkari
prednosť počas jedného týždňa. Ospravedlňujeme sa preto občanom, ktorí mali problém vyjsť
domov. Ďakujeme za pochopenie.
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OBEC INFORMUJE
ODPOVEĎ ANONYMNÉMU PISATEĽOVI
Na anonymy sa vraj nemá reagovať, ani im venovať čas. Nemyslím si to. Keď príde na
obecný úrad takáto netradičná forma korešpondencie, nehodíme ju do koša. Oboznámime sa s
ňou, prečítame si obsah, vyhodnotíme čoho sa anonym dožaduje, na čo chce upozorniť, resp.
čo chce skritizovať, nebodaj pochváliť. V tomto prípade je to list s pekným technickým a
uhladeným písmom, v ktorom sa polemizuje nad prijatými uzneseniami z Obecného
zastupiteľstva zo 16.12.2020.
1. K uzneseniu 352/2020, ktorým OZ schválilo pridelenie dotácií organizáciám, spolkom a
jednotlivcom.
Anonym k tomu uvádza, že „...na potrebné veci nie sú peniaze a tu sa veľkodušne rozdáva“.
Pri subjektoch Lyžiarske múzeum, OZ Podkoničan (stolný tenis, CrossFit, skokani) a
Turistický klub požaduje doložiť správu o činnosti a na čo boli poskytnuté prostriedky za rok
2020 použité. Ďalej navrhuje, aby si tieto subjekty požiadali o dotáciu urbár, pálenicu alebo
salaš.
K tomu uvádzam, že požiadať o dotáciu môže každý subjekt vyvíjajúci v obci spoločensky
prospešnú činnosť, propaguje obec, reprezentuje obec, poskytuje služby občanom na
neziskovej báze. O tom, či obec udelí dotáciu rozhodujú poslanci v zbore, nie starosta obce. Pre
tento rok 2021 sme stanovili hranicu 7 % z celkovej sumy podielových daní na dotácie. Rozhodli
tak poslanci v zbore, ako bod predchádzajúci schvaľovaniu rozpočtu obce na rok 2021. Do
úvahy sa bral dopad jednotlivých subjektov na obyvateľov obce a poskytované „služby“.
2. K novému cintorínu anonym uvádza, že „...vziať na vedomie ohľadom cintorína, kto si ho
namaľoval, tak si nech aj financuje, pozrite sa ako vyzerajú cintoríny v druhých obciach
napríklad Moštenica, najskôr sa treba opýtať občanov, všetko sa tu robí horúcou ihlou“.
K tomu uvádzam, je zrejmé, že kapacita nového cintorína sa pomaly zapĺňa, presúvame sa s
hrobmi postupne do oblasti starého cintorína, v ktorej sú staré hroby zo začiatku minulého
storočia. Preto, keď prišla možnosť čerpania finančných prostriedkov aj na cintorín, bolo na
obecnom zastupiteľstve rozhodnuté zapojiť sa do tejto výzvy, pripraviť projekt a čakať či bude
úspešný. Projekt na obnovu chodníkov a na nové oplotenie máme vyše roka, takže čakáme na
sľúbené prostriedky z BBGMP, nič nešijeme horúcou ihlou. Druhou oblasťou na riešenie v
cintoríne je kapacita urnových hrobov, ktorá sa tiež vyčerpáva a preto bolo rozhodnuté o
zriadení nového sektora pre urnové hroby. Toto budeme musieť realizovať z vlastných alebo
úverových zdrojov. Čas nestojí ale beží, potreba nových hrobov bude len narastať. A tak ako sa
o nový cintorín postarali bývalé generácie, mali by sme tak zodpovedne voči budúcnosti konať aj
my, bude sa to týkať už aj nás. Čo sa týka polemiky ku výzoru nášho cintorína, nemyslím si že je
špatný. Naopak aj názory ľudí, ktorí prídu na náš cintorín sú pozitívne a preto je potrebné
zabezpečiť rozšírenie cintorína tak, aby tie názory pozitívne zostali. Cintorín v Moštenici je tiež
pekný, je ale iný. My sa za náš určite nemusíme hanbiť.
Záverom len toľko. Ďakujem za všetky názory, aj keď anonymné, nabudúce bude lepšie ak
sa zastavíte na úrade a pri káve spoločne prediskutujeme vaše pripomienky. Jedna vec
navrhnutá v liste je však potrebná, a to zaviazať každého prijímateľa dotácie, aby za ubehnutý
rok, v ktorom bol čerpal dotáciu z obce, spracoval a predložil správu o činnosti.
V súčasnosti každý poberateľ dokladuje blokmi, faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi
čerpanie dotácie, ktoré kontroluje hlavný kontrolór obce a ten podáva správu poslancom OZ.
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SČÍTANIE OBYVATEĽOV DOMOV A BYTOV
Sčítanie obyvateľov ako prostriedok na zistenie počtu obyvateľov
resp. iných zbieraných údajov patrí medzi najstaršie a najvýznamnejšie
štatistické zisťovanie, ľudstvo pozná a využíva tento prostriedok viac
ako 2000 rokov. Aj vo svätom písme v Lukášovom evanjeliu (Lk2, 1 - 6)
sa o sčítaní dozvedáme: "V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta
vykonať súpis ľudu po celom svete. 2 Tento prvý súpis sa konal, keď
Sýriu spravoval Kvirínius. 3 A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho
mesta. 4 Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey, do
Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem lebo pochádzal z Dávidovho
domu a rodu, 5 aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá
bola v požehnanom stave."
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné zisťovanie umožňuje zapojenie všetkých
obyvateľov SR. Sčítanie prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej
demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach
obyvateľov a ich bývaní. Mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov, domov a bytov
sú jedinečné a nie je možné ich v rovnakom rozsahu získať z iných zdrojov. V súčasnosti sa
sčítanie ako dôležitý nástroj pre riadenie štátnej politiky uskutočňuje každých 10 rokov.
Posledné sčítanie na Slovensku bolo vykonané v roku 2011, z jeho výsledkov pre zaujímavosť
vyberáme zistený počet obyvateľov Podkoníc celkom 869, z toho žien 458 a mužov 411.
Od 1. júna 2020 do 12. februára prebehlo sčítanie domov a bytov, toto bolo vykonávané
podľa nového konceptu založeného na využití existujúcich dátových zdrojov a znížení
administratívnej záťaže obyvateľov. Toto sčítanie zabezpečovali obecné úrady z dostupných
štátnych registrov. V Podkoniciach bolo sčítaných spolu 337 obydlí, teda domov a bytov.
Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas
6 kalendárnych týždňov. Sčítava sa každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný
alebo tolerovaný pobyt. Údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie sa vzťahujú
k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na
piatok 1. januára 2021.
Preferovanou formou sčítania osôb je, že obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej
osoby na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet.
Sčítací formulár nájdete na webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa môžete aj cez mobilnú
aplikáciu, ktorá bude dostupná pre operačné systémy Android a iOS. Samosčítanie je pre
obyvateľov rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára, bez narušenia
privátnej zóny.
Pre občanov, ktorí sa nemôžu alebo nevedia sčítať sami bude poskytnutá možnosť
využiť službu asistovaného sčítania. V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde
vám so sčítaním pomôže stacionárny asistent. Kontaktným miestom v našej obci bude v
Podkoniciach obecný úrad, na ktorý bude možné nahlásiť záujem využitia služby
asistovaného sčítania, ale aj realizovať samotné sčítanie pomocou sčítacieho
stacionárneho asistenta. Na území obce bude tiež pôsobiť mobilný asistent, ktorý navštívi
domácnosť obyvateľa v prípade, že o takúto službu telefonicky požiada na kontaktnom
mieste (napr. z dôvodu imobility). Ako bolo uvedené už v úvodníku, z dôvodu
pretrvávajúcej pandémie, bolo sčítanie realizované cez asistentov posunuté na obdobie
od 1.4.2021 do 31.10.2021.
Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej
republiky.
Ivan Barla, starosta obce
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POŠTA
Vážení zákazníci!
V súčasnej situácii, ktorá sa nás všetkých dotýka, ocitli sme sa izolovaní od sveta vo svojich
rodinách. Vzhľadom k tomu, že bola zrušená Pošta Partner, môžeme vám prostredníctvom
Pošty v Slovenskej Ľupči objednať časopisy, noviny. Stačí ma kontaktovať.
Všetci môžete využívať aj schránku, ktorá je umiestnená na budove obecného úradu.
Každý deň ju vyberám, takže listy, ktoré nemáte ako odoslať, môžete tam vhodiť. Ak by ste
nemali známku, môžete dať do nejakej obálky hotovosť a výdavok vám vrátim do vašej
schránky. Na obálku napíšte vaše číslo domu, aby som vedela o koho ide.
Zároveň prosím všetkých zákazníkov, ktorí majú problém vyzdvihnúť si doporučené listy do
vlastných rúk na pošte v Slovenskej Ľupči, aby si vybavili splnomocnenie, kde váš list môžu
preberať až tri osoby a jednou z nich môže byť aj doručovateľka. Poplatok za vybavenie je 4€.
Všetko vám vybavím, stačí ma kontaktovať.
Ak by ste mali uložený balík na Pošte v Slovenskej Ľupči, po dohode so mnou vám ho
môžeme priviesť do Podkoníc, kde si ho už musíte prísť vyzdvihnúť do budovy obecného
úradu, kde si triedim poštu. Za pochopenie ďakujem.
Iveta Rochovská, poštárka

ŠKOLA
JANUÁR V ŠKOLE
Naša malá školička po vianočných prázdninách zíva
prázdnotou. Školáci začali opäť dištančné vzdelávanie,
ktoré už dobre poznajú z prvej vlny pandémie. Aj napriek
momentálnej situácii pevne veríme, že sa do školských
lavíc dostaneme čo najskôr.
Nič nenahradí priamy kontakt žiaka so svojimi pani
učiteľkami, či kontakt a kamarátstva žiakov medzi sebou.
Školákom, rodičom a aj pani učiteľkám prajeme veľa síl a
energie pri dištančnom vyučovaní a dúfame, že čím skôr
zaplnia školské lavice a budeme môcť počuť detský krik zo
školského klubu. Po budove sa zatiaľ ozývajú len jemné
hlásky našich najmenších škôlkarov, ktorí sa tešia, že
môžu tráviť spoločný čas v škôlke so svojimi kamarátmi,
hrať sa, tvoriť, či vymýšľať rôzne huncútstva.
Linda Mesíková
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FARSKÉ OKIENKO
Milí farníci,
keď sa večer pozriete na oblohu, už len s úsmevom si
spomeniete na hviezdu, ktorá mudrcov viedla k
novonarodenému bábätku, na spoločné chvíľky s rodinou,
ktoré vniesli do našich sŕdc čaro. Slnko na oblohe už
zostáva dlhšie, deň sa ku koncu chýli už o niečo neskôr.
Možno by sme sa už chceli nadýchnuť jarnej vône, vidieť
ako pučia prvé kvietky. Zima sa láme v polovici a nám nádej
vzrastá očakávaním jari.
Nášmu jarnému očakávaniu ešte predchádza čas na prípravu, ktorý začína na popolcovú
stredu, 17. februára a následne pokračuje 40 dňovým pôstom. Vyjdeme na prázdnu púšť s
Pánom. Naše putovanie po rozpálenej púštnej zemi bude náročné, dlhé, únavné. Pán nás
vyzýva: „Obráťte sa ku mne celým svojim srdcom, pôstom, plačom a nárekom, srdcia si
roztrhnite, nie šaty, a obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu.“Náš Boh nás prosí, srdcia si roztrhnite,
nie šaty. Nie niečo, čo môžeme odhodiť, niečo, načo zabudneme, niečo, čo nás na chvíľku
potešilo. Náš Boh chce, aby sme mu dali naše srdcia. Tie ubolené, dobodané od nepriateľa,
preniknuté plačom. Túži, aby sme mu ich darovali také, aké ich máme. Roztrhnuté srdce, z
ktorého budú 40 dní stekať naše kvapky krvi. Do poslednej. To srdce sa má obrátiť k nemu. Túži
po všetkej našej bolesti, aby sme ju obetovali, ale nie pre neho, ale pre nás. Chce byť jej
súčasťou, chce byť pozvaný do našich sŕdc. Chce náš boj na púšti obstáť s nami. On nechce,
aby sme kráčali sami, s našou prázdnou obetou, ktorú na konci pôstu víťazoslávne
odovzdáme. Je to čas, kedy sa môžeme spájať s ním. Pripomínať si naše spoločné bytie, cesty,
ktorými spolu kráčame. Nechať sa v bolesti objímať, s Jeho duchom, ktorý má plniť každý kút
nášho života. Má spojiť naše pozemské putovanie s celým Jeho bytím. Náš vonkajší svet, ktorý
delíme na hodiny, minúty, spolu s naším vnútorným svetom, ktorý vytvoril On. Je to čas, ktorý
nám nakoniec odhalí sľúbenú večnosť, do ktorej nás pozýva.
Aký je to Boh, náš Boh, ktorý nám v tradíciách pripomína, ponúka čas na spoločné bytie
zranených sŕdc? Máme tu v ponuke čas spoznávať Ho hlbšie, intímnejšie, aby naše ubolené
srdcia nakoniec vyvrcholili pôst spoločným víťazstvom.
Nie je to ťažká nezmyselná skúška, ale darovaná vzácna príležitosť. A preto netrhajme
krásne šaty na povrchu, ktoré nás zdobia nezmyselnými, drobnými radosťami. Vstúpme s
odvahou do skutočného vnútra, na rozpálenú púšť, otvorme si srdce, naplňme Jeho bolesťou,
aby sme mohli splynúť v jedno srdce, s rovnakým rytmom Jeho lásky. O všetko sa postará On,
my len buďme pripravení na stretnutie. Je to čas, o ktorý nás nikto nedokáže obrať, je to čas
zázrakov.
Martin Pečarka, farár
UKONČENIE DOBREJ NOVINY
Po neobyčajnom online koledovacom ročníku sme na konci januára uzavreli zbierku a s
potešením môžeme skonštatovať, že tento rok posielame od nás z Podkoníc na účet Dobrej
noviny a jej aktuálny úmysel 1050 €. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť! Tešíme sa opäť
nabudúce, my dúfame že už tak ako zvyčajne.
Mgr. Martin Halaj, zodpovedná osoba za DN v Podkoniciach
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VAŠE PRÍSPEVKY
ČO S TÝM?
Pandemické ochorenie Covid-19, dokonca už aj s novými mutáciami je stále tu. Ovplyvňuje
život nás všetkých, nielen súčasný, ale aj budúci. Hovorí sa, že všetko zlé, je na niečo dobré.
Koronakríza nám priniesla toho zlého určite viac, no zároveň preveruje naše vzťahy, dáva nám
priestor viac sa zamýšľať nad samými sebou, nad našim životom, čo je dobro, priateľstvo,
láska, čo egoizmus, chamtivosť, čo ostane a čo pominie, čím si ubližujeme a čo nám prináša
radosť do života. Ako ďalej.
Keď som bola na prvom svätom prijímaní, dostala som zlatú retiazku s troma maličkými
príveskami, krížik, kotva a srdiečko. Ich symbolike som vtedy ešte veľmi nerozumela. Teraz
viem, že v ich symboloch sa skrýva návod na dobrý život. Viera, nádej, láska.
Nádej
Jeda drahá, rata, rata,
kričia všetci, ba aj tata,
korona je medzi nami,
nezavreme pred ňou brány.

Deťom chýba škola veľmi,
rodičia sú učiteľmi,
do kostola nesmie sa,
komunista smeje sa.

Preskakuje z nosa na nos,
robí ľuďom v tele chaos,
nielen v tele, ba aj v duši,
medzi ľuďmi kontakt ruší.

Známe slová z pamätníčka,
miluj, trp a odpúšťaj,
doplnili už tri ďalšie
ruky, odstup, rúško maj.

Žijeme si v bubline,
v našej šťastnej rodine,
šibe nám už z toho všetkým
nič už nie je ako pred tým.

Na obzore znamenie je,
že sa blíži vykúpenie,
keď vakcínu dostaneme,
potom zdraví ostaneme.

Môžeš byť vraj pozitívny,
iba keď si negatívny,
do roboty nesmieš chodiť,
iba z domu môžeš robiť.

Význam všetko v živote má,
nó, že by aj korona?
možno neskôr pochopíme,
len nech nádej nestratíme.
Anna Pasiarová
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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.

Na štarte Podkonickej pätnástky

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti
50 rokov

80 rokov

Anna Budajová

Eleonóra Barlová

55 rokov

70 rokov

92 rokov

Janka Dzurková
Milan Barla

Emília Beňová

Júlia Kostúrová

Opustil nás

Ivan Kostúr - 88 rokov
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ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA
UZNESENIA Obecného zastupiteľstva obce Podkonice konaného 25. januára 2021
Prítomní poslanci: 5 - Mgr. Juraj Barla, Patrik Hlinka, Mgr. Tomáš Kmeť a Ing. Jaroslav
Kostúr (prítomní osobne),
Ing. Ľuboš Hošala (prítomný cez videokonferenciu - program ZOOM)
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. 355/2021
5:0:0
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice (ďalej OZ Podkonice) schvaľuje predložený návrh
programu Obecného zastupiteľstva na deň 25.1.2021.
ZA:
5 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr
PROTI:
0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 356/2021
Obecné zastupiteľstvo v Podkoniciach po prerokovaní
I. schvaľuje overovateľov zápisnice: Tomáš Kmeť a Ľuboš Hošala
II. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení predseda: Juraj Barla a člen: Patrik Hlinka
III. určuje za zapisovateľa zápisnice a uznesení: Jaroslav Kostúr

5:0:0

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

Uznesenie č. 357/2021
4:1:0
OZ Podkonice schvaľuje prípravu žiadosti na zapojenie sa do výzvy cez Envirofond - Činnosť
L7: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania
(mimo najmenej rozvinutých okresov) (nehospodárska činnosť) s projektom Rekonštrukcie
Základnej školy s materskou školou vyhotoveným v roku 2015 (predpokladom je oprava TTP z
pohľadu vykurovacieho média) a zohľadnenia už realizovaných prác na objekte (výmena
okien, vstupných dverí, zateplenie stropu objektu).
ZA:
4 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr
PROTI:
1 - Ľuboš Hošala
Zdržal sa: 0

V Podkoniciach 26.1.2021
Všetky uznesenia (355 - 357) podpísal:
JUDr., Ing. Ivan Barla, starosta obce
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FARSKÉ OZNAMY 8.2. - 7.3.2021
féria
8.2.

féria

+ Valentín a Helena

15.2.

féria
9.2.

féria

Sv. omša nebude

16.2.

Svätej Školastiky, panny
+ John
17.2.
féria

12.2.

13.2.

+ Blažej Rusko

18.2.

féria
+ Júlia a Ján Kostúr a ich deti, a Mária
a Ján Očenáš a ich deti
féria
+ rodičia Emília a Juraj a ich deti

19.2.

22.2.

23.2.

9.00 - Za farnosť

LIVE

20.2.

Sv. omša nebude

1.3.

2.3.

27.2.

+ Milan Barla

3.3.

4.3.

LIVE

+ Jana Flašková, st. rodičia

Sv. omša nebude

+ Anna Bobáková, 1. výr.

+ Anna a František
féria

+ Anna Bobáková 1. výročie
féria
Za dobrú prípravu na pokánie a na sv.
zmierenia a činorodú lásku k blížnym

5.3.

LIVE

+ Milan Pavlák, 3. výročie
féria

6.3.

2. PÔSTNA NEDEĽA
28.2.

9.00 - Za farnosť

féria

Za rodiny Maruškovú, Šubrtovú, Borie

9.00 - Za farnosť

+ Ivan Kostúr

féria

féria
26.2.

Na úmysel

féria

féria
25.2.

féria
Poďakovanie za prežité roky s prosbou
o ďalšie Božie požehnanie
féria

féria

féria
24.2.

LIVE

1. PÔSTNA NEDEĽA
21.2.

Katedry svätého Petra, apoštola
Za zdravie a BP pre rod. Babiakovú
a Dominovú
féria

18.00 - Za farnosť

féria

6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
14.2.

Sv. omša nebude
POPOLCOVÁ STREDA - PÔST

10.2.

11.2.

+ Ľubomír Očenáš, BP rod. Očenášovú

+ Ondrej Nemčok a rodičia
3. PÔSTNA NEDEĽA

7.3.

9.00 - Za farnosť

LIVE

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