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Február patrí fašiangom. Je to obdobie od Troch kráľov až
do polnoci pred Popolcovou stredou, nazývanou aj škaredou.
Fašiangový čas je špecifický tým, že gradácia zábavy a žartov
stúpa a končí pochovaním basy v predvečer Popolcovej
stredy, ktorá bude tohto roku 26. februára. A keďže sme niekde
za prvou polovicou fašiangov, potrebujeme sa pripraviť aj na
našu rozlúčku s fašiangami.
V podkonickom kalendári má svoje miesto fašiangová zabíjačka, tradične v poslednú
fašiangovú sobotu. Túto akciu, "rozbehla" partia z DeSpoTur Dubiny, neskôr (aj za ich pomoci)
prebrala organizáciu Obec Podkonice s dobrovoľnými hasičmi z obce, ale aj ďalšími ochotnými
partiami občanov, ktorí majú záujem zapojiť sa a pomôcť. V tomto roku pripadá posledná
fašiangová sobota na 22. februára. Zabíjačka sa začne ráno o ôsmej, k prvému koštovaniu
"zahltanca" dôjde okolo desiatej hodiny. Presný program zabíjačky nájdete na pozvánke.
Novinkou tohtoročného fašiangu bude sprievodná výstava pod názvom "Žijú medzi nami a
takto ich nepoznáme". Náplňou výstavy bude prezentácia diel, výrobkov a majstrovstva
šikovných rúk a umu Podkoničanov, ktorí majú záujem podeliť sa so svojím majstrovstvom.
Občania, ktorí sa chcú ešte zapojiť do výstavy a odprezentovať svoje umenie, sa môžu
prihlásiť na obecnom úrade do štvrtku 20. februára.
Ďalšou novinkou zabíjačky bude fašiangová tombola s veľmi hodnotnými hlavnými
cenami zabíjačkového charakteru. Tombolové lístky si budú môcť záujemcovia zakúpiť na
"placi pred Krochmelov" v čase od 11:00 - 14:00 hodiny u organizátorov. Len ten, kto sa zapojí
bude môcť prežiť napätie pri žrebovaní tomboly. Žrebovanie tomboly sa uskutoční popoludní o
15:00 hodine v rámci programu, o ktorý sa postarajú: Folklórna skupina Vysoká, Šikovná
muzika Paľa Majeríka a ostrý laser DJ SHUFFLE.
Formát zabíjačky bude rovnaký ako v minulom roku. Podkoničania dostanú pozvánku s
lístkom - na niečo pod zub a na zohriatie hrdla, pre deti budú pripravené pampúšiky s
lekvárom a možno navyše aj nejaké koláče. Už tradične bude súčasťou fašiangu sprievod
masiek, ktorý budú organizovať a zabezpečovať dobrovoľní hasiči z obce. Veríme, že k
hasičom sa pridružia aj niektorí občania a hlavne deti, ktoré už svoje masky predviedli na
karnevale v utorok 4. februára a to napriek tomu, že niekedy sa tancovalo aj po tme, keďže
vypadávala elektrika.
A keďže príprava akcie, akou je fašiangová zabíjačka niečo stojí, určite uvítame, ak by sa
niektorí z podkonických podnikateľov chceli podeliť s výsledkami svojej tvrdej práce formou
sponzorského daru. Všetky sponzorské dary budú použité pre občanov Podkoníc.
Príďte sa zabaviť, fašiang sa už kráti už sa nenavráti ..., pozývame všetkých!
Ivan Barla - starosta obce,
predseda DHZO a pomocníci z radov občanov a pracovníkov OÚ
PODKONICKÝ SPRAVODAJ - mesačník vydávaný Obecným úradom v Podkoniciach pre svojich občanov.
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OBEC INFORMUJE
MOŽNOSŤ PRENÁJMU OBJEKTU - KRČMA NA HRBE
Keďže k 31.12.2019 došlo k ukončeniu nájmu Krčmy na Hrbe, je tento objekt možné
prípadným záujemcom prenajať. V prípade záujmu je možné dohodnúť jeho obhliadku. Ak sa
nepodarí objekt prenajať, pripraví stavebná komisia alternatívne návrhy využitia objektu resp.
naloženia s ním.
MOŽNOSŤ PRENÁJMU BYTU NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Z dôvodu ukončenia nájmu 3-izbového bytu na základnej škole, bude tento možné prenajať
od 1. mája 2020. Záujemcovia o nájom bytu môžu doručiť žiadosti na obecný úrad.
CINTORÍN - NEPORIADOK PO VÍCHRICI
Prosíme občanov, ktorí majú záujem odložiť si alebo naďalej používať svietniky, kytice a iné
dekoračné predmety zo svojich hrobov, aby si ich pozbierali na cintorínoch do konca februára.
Dôsledkom prudkého nárazového vetra v dňoch 4. až 6. februára sú tieto predmety
porozhadzované po celom cintoríne. Aby bolo možné neskôr zabezpečovať údržbu cintorína,
hlavne kosenie, budú predmety, ktoré zostanú naďalej mimo hrobov pozbierané a
zlikvidované.
ŠKODY PO VÍCHRICI
Z dôvodu víchrice došlo k menším škodám na majetku viacerých občanov, ale aj obecnom
majetku - hlavne bola poškodená strecha na telocvični základnej školy. Odpadnutá je aj časť
žľabu na kostole zo strany pri „čipkárskom kríži“.
PREDNÁŠKA KOMPOSTOVANIE
Dňa 18. 2. 2020 o 17:30 hod. sa uskutoční v
priestoroch pohostinstva Podkova prvá
prednáška ku kompostovaniu, ako prostriedku na
zhodnotenie Bio odpadov. Lektormi budú členovia
Občianskeho združenia PRIATELIA ZEME SPZ,
ktorí majú bohaté vedomosti a aj praktické
skúsenosti o kompostovaní. Kompostéry sa budú
prioritne prideľovať domácnostiam, ktorých
zástupca sa zúčastní prednášky. Preto si urobte
čas cca 1,5 hodiny a príďte sa dozvedieť ako
správne kompostovať. Kompostéry sa budú
distribuovať do domácností začiatkom marca.
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OBEC INFORMUJE
NOVÝ SPRÁVCA FARNOSTI
Na začiatku mesiaca došlo k zmene obsadenia
miesta správcu našej farnosti. Pri tejto príležitosti
sa chcem v mene obce poďakovať za duchovnú
službu predošlému pánovi farárovi Mgr. Michalovi
Válkovi a súčasne by som rád privítal nového pána
farára Mgr. Martina Pečarku. Prajem mu úspešné
pôsobenie v našej farnosti a symbolicky mu
ponúkam ruku na spoluprácu s Obcou Podkonice.
Kontakty na pána farára sú: tel. 048/4196896;
mobil 0908 256 527; e-mail: podkonice@fara.sk

ZÁKLADNÁ INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ OBCE V ROKU 2019
Pre základnú informovanosť občanov poskytujeme prehľad o finančnom stave obce na
konci roka 2019, zostavený zo zostatkov na bežných účtoch obce v bankách a záväzkoch obce
(z došlých faktúr) v porovnaní s finančným stavom obce na konci predchádzajúceho roka 2018.
Bežný
Spolu
účet
v pokladni
vo VÚB banke a VÚB banke

PODKONICE
finančný stav
v EUR

Záväzky
obce
(dlh)

Stav
podkladne

Pozície obce
na konci
prísluš.roka

ku 31.12.2018

40 783

675

810

1 485

- 39 298

ku 31.12.2018

8 216

265

23 835

24 100

15 884

Poznámka: V roku 2019 obec čerpala na vykrytie dlhov úver vo výške 30.000 eur, z ktorého
sa ku dňu 31.1.2020 splatilo už 27.500 eur, na február nám zostáva iba posledná splátka 2.500
eur.
Detailné výsledky hospodárenia obce budú sprístupnené občanom po spracovaní a
schválení záverečného účtu obce za rok 2019.
Pre rok 2020 sa na rokovaní finančnej komisie podarilo vytvoriť rezervu na investičné
aktivity v celkovom objeme 34.000 eur. Komisiou pripravený investičný plán bude predložený
na najbližšie rokovanie obecného zastupiteľstva. Nosnou investičnou aktivitou bude príprava
výstavby hasične za Jednotou, na pozemkoch, ktoré boli na tento účel zakúpené. Ďalšie zdroje
pôjdu zase na školu na rekonštrukciu komína, ktorý sa nám rozpadol a drží silou vôle; na
dokončenie výmeny okien zo severnej strany základnej školy a materskej školy, pretože už
výmena okien v triedach výrazne zlepšila teplotný komfort prostredia v triedach, kde sa zdržujú
žiaci a škôlkári. Popasovať sa chceme svojpomocne aj s cestou do Priechoda, minimálne tak,
aby bola plynulo "priechodná" bez obchádzania veľkých dier.
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OBEC INFORMUJE
ZO ŽIVOTA DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU
V sobotu 18. januára bolo našim dobrovoľným hasičom z Podkoníc odovzdané predsedom
vlády SR P. Pellegrinim a ministerkou vnútra D. Sakovou hasičské auto Iveco Daily, ktoré bolo
pridelené Ministerstvom vnútra aj našej obci. Auto čakalo na odovzdanie v B. Bystrici možno aj
viac ako pol roka, hold voľby sú voľby .

V sobotu 25. januára sa ukázalo, že Iveco prišlo práve včas, pretože ráno bolo nahlásené
horenie obsahu kontajnera pri kaplnke. Ak by fungoval niektorý z dvoch skúšaných
hydrantov na načerpanie vody, bol by zásah našich hasičov určite v časovej norme. Nakoniec
sa musela čerpať voda z protipožiarnej nádrže na námestí, čo čas natiahlo. Nová mašinka
fungovala dobre a za pár minút bolo po ohni. Zostala iba nezodpovedaná otázka, kto do
kontajnera s bio odpadom dokázal vysypať horúci popol?! Bolo ho tam požehnane veľa, popri
ostatnom nebiologickom odpade. Asi sa niektorí z nás, občanov, nedokážu naučiť, čo patrí do
kontajnera s bio odpadom!
Ivan Barla, starosta obce

PARLAMENTNÉ VOĽBY 2020
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sú jednodňové a
konajú sa v sobotu 29. februára 2020 od 7:00 hod. do 22:00 hod.
Ako voliť v parlamentných voľbách 2020? Do volebnej miestnosti
si stačí so sebou priniesť občiansky preukaz. Člen okrskovej volebnej
komisie si zapíše účasť voliča a požiada voliča o podpis. Volič
následne dostane hlasovacie lístky.
Volič vyberie jeden hlasovací lístok s názvom politickej strany, ktorej chce dať hlas.
Ak chce odovzdať aj preferenčné hlasy kandidátom vybranej politickej strany môže
zakrúžkovať najviac 4 kandidátov (krúžkujú sa poradové čísla). Následne hlasovací lístok
vhodí do volebnej urny a zvyšné hlasovacie lístky do schránky na to určenej.
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NAŠE ZVYKY A TRADÍCIE
NA HROMNICE „PRIADKOVÔ“!
„Na Hromnice o hodinu více.“ Áno, dni sa začínajú skutočne predlžovať a večery skracovať,
o čom hovorí aj táto pranostika. Hromnice je ľudový názov kresťanského sviatku Obetovania
pána, ktorý sa svätí vždy druhého februára. Na Hromnice sa posväcujú v kostole sviečky hromničky, ktoré majú v dome dôstojné miesto a zapaľujú sa počas letných búrok. Majú chrániť
ľudí a naše príbytky pred bleskami a hromobitím.
Naša generácia sa v čase detstva tešila na Hromnice aj preto, lebo v tento deň sa robilo
priadkovô. Názov má hlbšiu históriu, keď sa mladé dievčatá - priadky počas dlhých zimných
večerov stretávali na priadkach, čo znamená, že na kolovrátkoch a prasliciach spriadali vlákna
lanu, konope alebo vlny na nite. Na Hromnice už zima prechádzala do druhej polovice, večery
sa skracovali, priadky už mali všetko napradené, a tak túto činnosť ukončili oslavou, ktorú
nazývali priadkovô.
Za našich čias to bola oslava, kde sa už nite nepriadli, ale išlo o priateľské stretnutie, kde sa
podávali obložené chlebíky, varená domáca klobása s chlebom a horčicou, puding s domácim
kompótom, domáce koláče a pila sa žltá alebo červená malinovka zo sklenenej fľašky. Každý
rok sme sa stretli na priadkovom v dome inej kamarátky, hostili sme sa, no a neskôr mohli prísť
aj naši spolužiaci - kamaráti, púšťali sme si hudbu z gramofónu, neskôr z magnetofónu a
tancovali.
Priadkovô, ako nostalgická spomienka prežilo medzi nami až dodnes a s kamarátkami sa
vždy na tento deň tešíme a stretávame sa. A čo vy? Urobíte si so svojimi priateľmi priadkovô
alebo sa zakuklíte pri telke? Berme si príklad z našich predkov, ktorí sa aj napriek ťažkým
sociálnym pomerom vedeli stretnúť a zabaviť sa. Veď o to v tomto fašiangovom období ide.
Teraz je ten správny čas!
Anna Pasiarová
„Od Fašiangov do Fašiangov, do Veľkého piatku,
daj sa dievča pomaľovať, budeš mať pamiatku.
Za oknami smiech a tanec, fašiangový harmatanec.
Berte masky, je tu bál, fašiangový karneval“.
(Fašiangové básne a verše)

Fašiangový sprievod masiek v Podkoniciach
v roku 2019 (foto: Pavel Pitoňák)
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ŠKOLA
JANUÁR V ŠKOLE
Len nedávno sme v kruhu svojich blízkych slávili najkrajšie sviatky v roku - Vianoce a už
prešiel aj január, v ktorom sladké ničnerobenie vystriedali každodenné povinnosti, starosti a
radosti.
Prvou našou naplánovanou akciou bol lyžiarsky kurz v Selciach - Čachove, ktorého sa
zúčastnili žiaci ZŠ, aj predškoláci MŠ. Lyžiarsky kurz sa konal pod vedením odborne
vyškolených a skúsených inštruktorov. Hoci tento rok je zima na sneh skúpa, vďaka
technickému snehu sa deti do sýtosti vybláznili. Po 5 dňovom športovom úsilí, učení a
zdokonaľovaní lyžiarskeho umenia, prišlo očakávané ocenenie. Pani učiteľky si pripravili pre
malých lyžiarov medaily, diplomy a sladkú odmenu.
Po športovom vypätí žiaci opäť zasadli do školských lavíc a vo zvýšenej miere sa venovali
svojim povinnostiam v snahe dosiahnuť čo najlepšie polročné vysvedčenie. Odmenou za ich
usilovnosť bol 1 deň prázdnin.
Rodičia našich detí si za starostlivosť o ne tiež zaslúžili malú odmenu. Učiteľský zbor spolu
s Radou školy usporiadali dňa 31.1.2020 Rodičovskú veselicu v hostinci Podkova v
Podkoniciach. Postarané bolo o hudbu, pohostenie a tombolu, do ktorej sponzori venovali
lákavé ceny, za čo im patrí naša srdečná vďaka.
V 2. polroku budú prebiehať v ZŠ a MŠ tieto krúžky: MŠ - Muzikoland a Šikovné ručičky; ZŠ
Tanečný krúžok a Divadelný krúžok.
Alena Turčanová, učiteľka ZŠ s MŠ Podkonice
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HISTORICKÉ OKIENKO

"Krochmeleje a Malineje domy", ktoré stáli na mieste dnešnej predajne Coop Jednota.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti
50 rokov

75 rokov

Alena Krajčiová (č.d. 123)
Branislav Homola (č.d. 289)

Lýdia Očenášová (č.d. 247)

60 rokov

80 rokov

Alena Turčanová (č.d. 323)
Margita Majsniarová (č.d. 342)
Alena Vrábová (č.d. 227)

Blanka Turčanová (č.d. 258)

70 rokov

91 rokov

Peter Barla (č.d. 316)

Júlia Kostúrová (č.d. 220)

Narodil sa
Martin Valent (č.d. 326)

Opustili nás
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Peter Slobodník (č.d. 322) - 68 rokov
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FARSKÉ OZNAMY 10.2. - 8.3.2020
18.00 - Svätej Školastiky, panny
10.2.

BP a zdravie pre rodinu Ulbrikovú

18.00 - féria
+ Jozef, Kristína a deti

17.2.

féria
11.2.

féria

Sv. omša nebude

Sv. omša nebude

18.2.

18.00 - féria
12.2.

18.00 - féria

+ Nelka a Juraj Ondriaš

19.2.

18.00 - féria
13.2.

+ Emil a Hedviga

20.2.

18.00 - féria
14.2.

+ Valentín a Helena Ivaničoví

21.2.

7.30 - Panny Márie v sobotu
15.2.

+ st. rodičia Irena a Július Gajdoš

Za farnosť

7.30 - féria
+ Ľubomír Očenáš, rod. Lamperová,
BP rod. Očenášovej
18.00 - féria
Poďakovanie za 60 rokov
a BP pre celú rodinu
7.30 - Katedra svätého Petra, apoštola
Na istý úmysel

22.2.

9.00 - 6. nedeľa v Cezročnom období
16.2.

+ Božena a Stanislav Stanko

9.00 - 7. nedeľa v Cezročnom období
Za farnosť

23.2.

18.00 - féria
24.2.

18.00 - féria

+ Bianka Dominová

2.3.

+ Helena Šípková 1. výr.

féria
25.2.

féria

Sv. omša nebude

Sv. omša nebude

3.3.

18.00 - féria

18.00 - POPOLCOVÁ STREDA
26.2.

27.2.

28.2.

+ Peter Slobodník

4.3.

7.30 - féria
Poďakovanie za 50 rokov manželstva,
Ján a Anna
18.00 - féria
+ Anna a Ladislav Kostúroví a st. rodičia

+ Anna a František Flaškoví
7.30 - féria
+ rodina Ulbriková

5.3.

18.00 - féria
6.3.

+ Jozef Tonkovič a Angela a Gizela

7.30 - féria
29.2.

7.30 - féria

Ženy prístrešie horný koniec

7.3.

9.00 - 1. pôstna nedeľa
1.3.

Za farnosť

BP pre Annu kaderníčku Spodniakovú
9.00 - 2. pôstna nedeľa

8.3.

Za farnosť

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