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VÁŽENÍ SPOLUOBÈANIA,

prichádza najkrajší èas roka, èas adventu, Vianoc a Silvester. 
Èas, kedy spoloène sadáme za jeden stôl. Domov sa vrátia naši 
najbližší, ktorí sú roztrúsení po celom svete. Prehodnocujeme, 
èo všetko sme urobili, akí sme boli, budeme si dáva� nové 
predsavzatia, pria� si všetko dobré.

 

November bol èasom oèisty aj na obecnom úrade. Podarilo sa nám komplet vyma¾ova� horné 
poschodie - kancelárie, vybrúsili sme parkety, zaobstarali nový nábytok. Radi vás na úrade opä� 
privítame.

 

Zapojili sme sa do projektu „slovensko.sk“, vïaka èomu sme pre obecný úrad získali nové 
poèítaèe. Ïalšie dostanú aj škola, knižnica i pálenica. Pre celý kolektív našej spoloènej 
„domácnosti“ - dediny sa tak práca urýchli. O zapájaní sa ïalej do projektu slovensko.sk vás 
budeme postupne informova�.

 

Na novembrovom zasadnutí obecného zastupite¾stva sa riešilo ve¾a dôležitých vecí. Chcem 
vám poïakova�, že sa zaèínate zúèastòova� rokovaní. Je dôležité kontrolova� vami volených 
zástupcov, pretože život v obci závisí z ve¾kej èasti nielen od starostu, ale aj od samotných 
poslancov. A v neposlednej miere aj od vás - obèanov obce.

 

Pár dní dozadu som sa zúèastnil koncertu našich prváèikov, druháèikov a bývalých štvrtákov 
(dnes piataci) na koncerte v novej sále budovy Základnej umeleckej školy v Slovenskej ¼upèi. 
Lahodný pocit hudby prenášajúcej sa detskými ruèièkami bol ako pohladenie duše. Chcem sa 
poïakova� rodièom, kolektívu školy a všetkým, ktorí pomáhajú našej škole rás� a robia z nej miesto 
nového komunitného rozvoja. 

Osobitné poïakovanie patrí pánovi Róbertovi Ivanièovi z Košíc, ktorý nám pre školu opä� poslal 
finanèný dar vo výške 500,- Eur. Ïakujeme.

 

A na záver mi dovo¾te osobné prianie. Skúsme zaèa� v novom roku všetci od seba. Pozrime sa 
do svojho vnútra, akí sme voèi sebe. Voèi susedovi, voèi èloveku, ktorého stretávame v našej 
dedine. Pozrime sa pred seba a urobme ústupok voèi sebe samému. Sme súèas�ou komunity – 
jednej dediny. Urobme si spoloène život lepším, nehádžme si pod nohy polená, skúsme vypnú� 
nenávis�. Nájdime to dobro, èo v sebe máme a buïme hrdí na to, že sme Podkonièania. 

Prajem vám krásny vianoèný èas. Michal Vráb, starosta obce
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ÈO PRINIESOL NOVEMBER 2015

• Vïaka dotácii od Lesov SR v sume 9 tisíc Eur sme zrekonštruovali cestu do Priechoda. 
Chceli sme opravi� aj cestu smerom od obecného úradu (Pálenièka) až na námestie, ale táto 
rekonštrukcia by stála 31 tisíc Eur. Preto sme tento úsek opravili aspoò èiastoène - vyplnili sme 
výtlky. 

• Koncom mesiaca sa neznámy páchate¾ vlámal do pálenice. Odcudzil motorovú pílu. 
Naš�astie sa niè vážnejšie nestalo. 

Prosíme vás, aby ste boli ostražití a mali oèi otvorené. Ak uvidíte nieèo, èo sa vymyká 
bežnému dianiu (hlavne v noèných hodinách) volajte políciu 158. 

V budúcnosti plánujeme inštaláciu kamerového systému, aby sme predišli podobným 
priestupkom. 

.

.

NOVINKY V OBCI

1 PLATENIE SMETÍ ZA ZAHRANIÈNÝCH PODKONIÈANOV NA ROK 2016
 

Kolektív obecného úradu žiada spoluobèanov, aby poèas vianoèného èasu 
informovali svojich blízkych, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú v zahranièí, aby 
aktualizovali svoj prechodný pobyt tlaèivom potvrdzujúcim trvalé zamestnanie 
v zahranièí na rok 2016. Na základe tohoto tlaèiva je možné vyòa� obèana z 
platenia smetí za rok 2016. Výmery za smeti sa zaènú pripravova� poèas 
januára. 

 
2) PREROKOVANIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE LOKALITA „ZA HRBKOM“
 

Obecný úrad si vás dovo¾uje informova�, že na obecnej tabuli je zverejnená 
urbanistická štúdia IBV Podkonice - Za Hrbkom (Pod Koziencom). Je možné ju 
pripomienkova� do 25.12.2015 písomne na Obecnom úrade v Podkoniciach. 

 
3) OTVORENIE DOPLNKOM K ÚZEMNÉMU PLÁNU OBCE
 

Na poslednom rokovaní obecného zastupite¾stva sa na základe 
pripomienok od obèanov zaène rieši� doplnok územného plánu v lokalite „Pod 
Bukovinou“. V praxi to znamená, že poèas decembra je možné poda� žiados� o 
zahrnutie iných lokalít. Prosíme vás, ak by ste chceli zahrnú� lokalitu, ktorá nie 
je v územnom pláne schválená na stavanie rodinného domu, aby ste o to 
písomne požiadali do 31.12. 2015. 

 
4) NOVÝ NÁJOMCA ÈISTIÈKY ODPADOVÝCH VÔD V NAŠEJ OBCI

Na poslednom novembrovom zastupite¾stve sa nám predstavila firma 
ÈOV Senica s.r.o., ktorá prejavila záujem o prevádzkovanie a prenájom našej 
èistièky odpadových vôd. Po predstavení podmienok obecnému 
zastupite¾stvu bola firma vyzvaná, aby predstavila konkrétnu ponuku, na 
základe ktorej by chcela prevádzkova� našu èistièku. Firma bude prizvaná na 
ïalšie rokovanie obecného zastupite¾stva, ktoré sa bude kona� v prvej polovici 
decembra. 

Michal Vráb, starosta obce

PODKONICE

December 2015
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5) ZAPOJENIE SA DO NOVÝCH PROGRAMOV ROZVOJA VIDIEKA (VÝZVA 7.2, 7.4 A 7.5)

Nový programový rámec v rámci Programu rozvoja vidieka z programového obdobia 2014 až 
2020 vydal prvé výzvy. Vo výzvach je možné èerpa� až 100 %. V praxi to znamená, že obec nehradí 
z rozpoètu niè, okrem napísania projektu. 

Vo výzve na podopatrenie 7.2 sú oprávnené tieto štyri aktivity: 
1. miestne komunikácie, chodníky, mosty, parkoviská, zastávky (100.000€, podáva sa 1. - 

10.2.) 
2. kanály a ÈOV (150.000€, podáva sa 29.2. - 9.3.)
3. priestranstvá, námestia, parky (100.000€, podáva sa 29.2. - 9.3.) a odvodòovacie kanály, 

studne (50.000€, podáva sa 29.2. - 9.3.). 
Na túto výzvu je možné poda� dve žiadosti, jednu na cesty a druhú na jednu zo zvyšných aktivít. 

Keïže nemáme žiadnu projektovú dokumentáciu, potrebné povolenia, tieto projekty už z èasového 
h¾adiska nestihneme pripravi�.  

Vo výzve na podopatrenie 7.4 je oprávnených týchto šes� aktivít: 
1. športoviská, rekonštrukcie objektov (150.000€, 15.2. - 25.2.) 
2. domy smútku a ich okolie (120.000€, 14.3. - 23.3.) 
3. likvidácia skládok (50.000€, 14.3. - 23.3.) 
4. rekonštrukcia objektov pre podnikanie (100.000€, 14.3. - 23.3.) 
5. OZE - úspora energie (200.000€, 14.3. - 23.3.)
6. antivandalizmus - napr. kamery (100.000€, 18.1. - 27.1.) 
Na túto výzvu je možné poda� dve žiadosti, jednu na športoviská a druhú na kamery, prípadne 

jednu na športoviská alebo kamery a druhú na jednu zo zvyšných aktivít.

Vo výzve na podopatrenie 7.5 je oprávnených týchto šes� aktivít: 
1. turistické objekty, body, miesta (40.000€, 28.3. - 6.4.) 
2. rekreaèná infraštruktúra, informácie (30.000€, 28.3. - 6.4.) 
3. trasy, doplnková infraštruktúra, veže (50.000€, 28.3. - 6.4.) 
Na túto výzvu je možné poda� len jednu žiados�, na konkrétnu aktivitu.

Obecné zastupite¾stvo schválilo zapojenie sa do projektov. Spolu môžeme poda� pä� projektov. 
Blížiace sa termíny nám však trochu zväzujú ruky, keïže na akýko¾vek projekt musíme urobi� 
verejné obstarávanie na zhotovite¾a projektu a na projektovú dokumentáciu. Urobíme však 
maximum, aby sme vy�ažili èo najviac. Do budúcna však musíme pripravi� projektové 
dokumentácie skôr, aby sme v prípade vypísanej výzvy vedeli zareagova� ihneï.

6) NOVÝ ROZPOÈET NA ROK 2016

Obecné zastupite¾stvo na svojom zasadnutí riešilo aj návrh rozpoètu obce na rok 2016. Návrh 
rozpoètu je možné pripomienkova� aj zo strany vás obèanov do nasledujúceho rokovania 
obecného zastupite¾stva (polovica decembra). Návrh rozpoètu ráta s navýšením príjmovej èasti z 
dôvodu vyššieho podielu výnosu podielových daní (s¾úbené opatrenie pána predsedu vlády o 
zvýšení zasielania výnosu z podielových daní na 70 % hodnoty). 

V rozpoète sme navrhovali nutné opravy kultúrneho domu a obecného úradu (ako sanácia 
základov), navrhovali sme zavedenie príspevku pri narodení die�a�a v Podkoniciach ako príspevok 
pre mladé rodiny (100,- Eur), ale aj mnoho ïalších dotácií pre záujmové združenia podporujúce 
rozvoj v obci, ktoré si o to písomne požiadali. Presné znenie návrhu nájdete na obecnej tabuli alebo 
na www.nasepodkonice.sk . 

.

.
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11) SEPAROVANÝ ODPAD 

Tento mesiac bude vývoz PLASTOV prebieha� v pondelok 

21. decembra 2015 -jk-

7) PROJEKT SLOVENSKO.SK

Obecné zastupite¾stvo schválilo zapojenie sa do projektu slovensko.sk, vïaka ktorému obecný 
úrad dostal nové poèítaèe a tlaèiarne. Ïalšie dostanú škola, knižnica a pálenica. Slovensko.sk je 
projekt informatizácie verejnej správy, na ktorý èerpala Slovenská republika z prvého 
programového obdobia 900 miliónov Eur. Obèanovi by mala napríklad u¾ahèi� život v podobe 
podávania daòových priznaní z domu, ale aj komunikáciu obèana medzi úradmi vïaka pripojeniu z 
domu. Èoho všetkého sa bude konkrétne týka� zlepšenie v našej obci vás budeme informova� 
postupne, ako sa budeme pripája� do jednotlivých èastí projektu. 

8) POÏAKOVANIE

Chcel by som sa poïakova� Martinovi Valentovi a Tomášovi Stykovi za inštaláciu poèítaèovej 
siete na obecnom úrade.

9) POZVÁNKA NA OTVORENIE VIANOÈNÝCH SVIATKOV

Susedia z Novej ulice si vás tak, ako každý rok, aj tento, dovo¾ujú pozva� na otvorenie 
vianoèných sviatkov ku stromèeku na Novej ulici. Deò pred Vianocami, 23. 12. 2015 o 17.33 sa 
slávnostne rozsvieti vianoèný stromèek. Bude sa podáva� kapustnica a varené vínko. Aby nám 
nebola zima, zahrá nám do skoku i do ucha majster Majerík z Priechoda. Pohostenie pripravia 
šikovné gazdinky z obce. 

Radi vás privítame v èase vianoènom, aby sme sa porozprávali a spoloène zabavili. Tešíme sa 
na vás, dobrí susedia.

10) VIANOÈNÁ POH¼ADNICA

V spolupráci so ZŠ s MŠ v Podkoniciach sme do každého výtlaèku Podkonického spravodaja 
pribalili ako vianoèný darèek ruène ma¾ovanú poh¾adnicu, ktorá je výtvorom šikovných žiakov našej 
školy. Veríme, že tak potešíme nie len vás, ale aj vašich blízkych, ktorých touto originálnou 
poh¾adnicou obdarujete.

Michal Vráb, starosta obce
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12) UZNESENIE ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA ZO DÒA 19.11.2015

 

Uznesenie è. 118
OZ schválilo program, návrhovú komisiu, overovate¾ov zápisnice a zapisovate¾a.

Za: Katarína Kostúrová, Peter Polóny

Uznesenie è. 119  
OZ bolo informované o ponuke ÈOV Senica s.r.o. na ponuku prenájmu ÈOV Podkonice.

Uznesenie è. 120 5
OZ poveruje starostu obce, aby vykúpil pozemok parc. è. E 206 na výstavbu požiarnej 
zbrojnice.

Za: Miroslav Budaj, Tomáš Kme�, Jaroslav Kostúr, Katarína Kostúrová, Peter Polóny

Ivan Barla

Uznesenie è. 121 5:0:1
OZ poveruje starostu obce, aby pripravil projektovú dokumentáciu na výstavbu požiarnej 
zbrojnice.

Za: Miroslav Budaj, Tomáš Kme�, Jaroslav Kostúr, Katarína Kostúrová, Peter Polóny

Ivan Barla

Uznesenie è. 122 6
OZ obce Podkonice navrhuje starostovi obce, aby pripravil podmienky na otvorenie územného 
plánu obce pod¾a požiadaviek obèanov.

Za: Miroslav Budaj, Ivan Barla, Tomáš Kme�, Jaroslav Kostúr, Katarína Kostúrová, Peter Polóny

Uznesenie è. 123 6
Obecné zastupite¾stvo obce Podkonice vo veciach plnenia úloh štátnej správy v zmysle 
ustanovenia § 6 ods. 2 a §11 ods. 4 písm. g) zákona è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších právnych predpisov, v zmysle § 16 zákona è. 181/2014 Z.z. o volebnej 
kampani a o zmene a doplnení zákona è. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických 
hnutiach v znení neskorších predpisov (ïalej len zákon è. 181/2014 Z.z.) sa uznieslo na tomto 
Všeobecne záväznom nariadení obce Podkonice è. 3/2015 o umiestòovaní volebných plagátov.

Za: Miroslav Budaj, Ivan Barla, Tomáš Kme�, Jaroslav Kostúr, Katarína Kostúrová, Peter Polóny

pomer hlasov: 6:0:0

 

Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

:0:1

 

Proti: nikto
Zdržal sa: 

 

Proti: nikto
Zdržal sa: 

:0:0

 

Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

:0:0

 

Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

Miroslav Budaj, Ivan Barla, Tomáš Kme�, Jaroslav Kostúr, 
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Uznesenie è. 124 6
OZ Podkonice schva¾uje výsledok finanèného auditu.

Za: Miroslav Budaj, Ivan Barla, Tomáš Kme�, Jaroslav Kostúr, Katarína Kostúrová, Peter Polóny

Uznesenie è. 125 6

Za: Miroslav Budaj, Ivan Barla, Tomáš Kme�, Jaroslav Kostúr, Katarína Kostúrová, Peter Polóny

Uznesenie è. 126 5

Za: Miroslav Budaj, Tomáš Kme�, Jaroslav Kostúr, Katarína Kostúrová, Peter Polóny

Ivan Barla

Uznesenie è. 127

Uznesenie è. 128 6

Za: Miroslav Budaj, Ivan Barla, Tomáš Kme�, Jaroslav Kostúr, Katarína Kostúrová, Peter Polóny

Uznesenia è. 118 - 128 podpísal:

V Podkoniciach dòa 20.11.2015  

Ing. Michal Vráb, 
starosta obce

:0:0
 

 

Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

:0:0
OZ Podkonice schva¾uje zmluvu z OZV ENVIPAK a  doporuèuje starostovi obce ju podpísa�.
 

Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

:0:1
OZ obce Podkonice schva¾uje zapojenie sa do projektu slovensko.sk (DEUS).
 

Proti: nikto
Zdržal sa: 

OZ obce Podkonice bolo informované o návrhu rozpoètu obce na rok 2016.

:0:0
OZ obce Podkonice súhlasí, aby si pani Luptáková, bytom Podkonice 154, odkúpila pozemok 
pod svojim domom za sumu 5€/m2.
 

Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

Foto: Jaroslav KostúrSPOLOCENSKÁ KRONIKA

Karin Valentová (è.d. 345)
Anna Barlová (è.d. 384)

NARODENÉ
DETI

-jg-
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ÈO NOVÉ U NÁS V ŠKOLE

Na úvod tak trochu netradiène. Každý z nás, èi sú to deti alebo dospelí, potrebuje obèas poèu� 
slovo povzbudenia. S prichádzajúcim zimným obdobím, únavou a dòami, kedy je slnko skúpejšie 
na svoje lúèe, to možno cítime viac. Preto prikladám povzbudivý príbeh, ktorý vždy zaberie.

Zázraèný bambus
Èínsky bambus je ve¾mi zvláštna rastlina. Keï ho zasadíte, prvé štyri roky vôbec nerastie- 

aspoò sa to tak zdá. Èlovek by mal pokušenie vykopa� ho a zasadi� si radšej nieèo iné. Ale trpezliví 
èínski záhradníci vedia svoje. Preto rastlinku trpezlivo okopávajú a polievajú, aj keï je stále 
rovnako malá. Potom sa však nieèo stane. V priebehu piateho roka vyrastie zrazu za 60 dní do 30 
metrovej výšky. Keby ste ho videli a nevedeli by ste ako rastie, èo by ste povedali? Že vyrástol za 60 
dní, alebo za 5 rokov?

Náš život sa možno tiež podobá èínskemu bambusu. Niekedy sa celé roky snažíme a snažíme 
a snažíme...a zdá sa, že sa nedeje vôbec niè. Ak však trpezlivo robíme to, èo je správne, výsledok 
sa urèite dostaví a naše úsilie bude odmenené.

NAŠE NOVEMBROVÉ AKTIVITY

V úvode novembra 6. 11. sme v škole zažili Halloweensky deò, o ktorom sme vás už v 
predošlom èísle informovali. 

Ïalšou akciou bola Tekvicová slávnos�, ktorú sme pre rodièov našich škôlkárov a školákov 
zorganizovali v priestoroch škôlky. Po prázdninovom vybúraní deliacej steny, tak v škôlke vznikol 
ve¾ký priestor, ideálny na takéto posedenia. Konala sa  13. 11., èo vychádzalo tento mesiac na 
piatok. No nebol to neš�astný piatok trinásteho, pretože všetko dopadlo pod¾a našich predstáv. V 
úvode sme potešili rodièov našim programom, v ktorom nechýbali básnièky, pesnièky, divadlo Ako 
dedko �ahal repku, tematické tekvicové divadlo, ale aj ob¾úbené tance našich školákov Country 
tanec a Eko tanec s PET f¾ašami. Po programe nás èakala tvorivá dielòa, kde si deti mohli z 
gaštanov a orechov vyrobi� krásne dekorácie. 

Našim prekvapením pre rodièov bola tento rok ochutnávka tekvicových jedál. To, akými 
rôznymi spôsobmi sa tekvica dá upravi�, ste mali možnos� sa presvedèi� z našej ponuky siedmych 
jedál: koláèe sladké, slané, placky, pomazánka, kompót, mafiny... ale, aká by to bola tekvicová 
slávnos� bez tekvicových svetlonosov? Aj tí prišli na rad. Porota, ktorá vyhodnocovala spomedzi  ...

Tekvicová slávnos�
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všetkých svetlonosov troch najkrajších a najoriginálnejších, to mala �ažké. Nakoniec sa porota v 
zložení Linda Mesíková, Simonka Turèanová a Ivonka Petríková rozhodla, že sú�až o 
„najkrajšieho svetlonosa“ vyhrali:

1. miesto- Paulínka a Katka Zátrochové
2. miesto- Lucián Martin Sák
3. miesto- Dominik Lupták

V tomto mesiaci 19. 11. nás navštívilo aj profesionálne divadlo s názvom „Divadlo bez 
opony“ a rozprávkou Aladin nás zaviedli do ïalekého orientu.Úžasné herecké výkony, dialógy 
pretkávané rýmami a vtipnými momentami dostali nielen deti, ale aj nás dospelých. Zasmiali sme 
sa do sýtosti a dohodli sme sa, že urèite u nás neboli prvý a posledný krát. Naozaj úžasný umelecký 
zážitok. 

Pre našich žiakov sme 23. 11. pripravili tak trochu iný deò, bez uèenia, a to “Deò 
tvorivosti“. Môžeme zhodnoti�, že bol SUPER. Urobili sme ponožkových snehuliakov,navštívi� 
nás prišli aj škôlkária spoloène sme vytvorili originálne obrázky.Pracovalo sa v skupinách a školáci 
boli ve¾kými pomocníkmi našich menších kamošov zo škôlky. Inšpirácie na ïalšie tvorivé chví¾ky 
tohoto dòa sme h¾adali aj v prírode a prinesený materiál sme skombinovali s vecami, ktoré bežne v 
domácnosti vyhadzujeme. Deti dostali od nás "zelenú" v tvorivosti, žiadne usmeròovania, 
žiadne rady, jednoducho sa pozrie� na kopu "nepotrebných vecí" a TVORI�. Èo všetko mali 
decká k dispozícii? Plechovky, rolky z papiera, korkové zátky, vrchnáky z PET fliaš, obaly z kinder 
vajíèok a mnoho ïalších vecí. Poviem vám, decká sa nevedeli od roboty odtrhnú�. Nám uèite¾kám 
sú naši školáci inšpiráciou a tak už teraz máme vymyslený ïalší "INÝ" deò.

Aladin v našej škole

Deò tvorivosti
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Tento mesiac, ako mali rodièia možnos� dozvedie� sa z plagátov na školských nástenkách 
sme nadviazali spoluprácu s Nadáciou „Úsmev ako dar“ a konkrétne sme sa zapojili do 
Mikulášskej zbierky sladkostí pre deti z detských domovov. Všetkým, ktorí neváhali aspoò 
takýmto spôsobom pomôc�, ÏAKUJEME. Krásny advent želajú všetkým deti a zamestnanci školy.

V sobotu 5. 12. sme si všetci mohli v kostole po sv. omši vychutna� Mikulášsku 
atmosféru. Školáci a škôlkari si pre Mikuláša a jeho anjelikov pripravili program plný básnièiek, 
pesnièiek a tanca. Každý sa napokon doèkal sladkého balíèka. Mikulášsky deò sprevádzali aj 
vianoèné trhy, ktoré sme tradiène pre vás pripravili v kres�anskom dome a tiež nechýbal výborný 
punè. Suma, ktorú sa podarilo predajom výrobkov a predajom punèu vyzbiera� je 215,98€. 
Všetkým, ktorí prispeli svojimi výrobkami alebo pomohli s organizáciou, ïakujeme a samozrejme 
sme radi,  že ste nás prišli kúpou výrobkov podpori�. Za Mikulášske balíèky môžeme vïaèi� pani 
Bobákovej a spolku Podkonièan a tiež za ïalšie pomôcky do školy, na ktoré nám poskytla 
príspevok. 

Pre objasnenie situácie zo dòa 3. 12. a následne 4. 12. (štvrtok - piatok), oh¾adom 
neznámej plynnej látky unikajúcej z kuchyne. Vo štvrtok približne o 15: 45 sa z kuchyne zaèala 
šíri� neznáma látka, bez farby a zápachu, ktorá spôsobovala nepríjemný pocit škrabania v hrdle. 
Následne boli zavolaní hasièi na prešetrenie situácie, ktorí premerali všetky spotrebièe a nenašli 
žiadne skryté vady a zdroj, odkia¾ by mohla látka unika� a tak sme dostali opätovný súhlas na 
povolenie prevádzky. Na ïalší deò, aj keï miestnos� bola dostatoène vyvetraná, pozostatky 
neznámeho plynu zostali, aj keï nie v takej miere ako predošlý deò. Keïže  bezpeènos� detí je pre 
nás prvoradá, tak sme situáciu nechceli podceni� a tak sme v piatok prevádzku pozastavili a deti 
rozpustili domov. Pre pokoj v duši a riadne prešetrenie situácie sme kontaktovali viaceré zložky. Ich 
vyjadrenia zatia¾ spejú k záveru, že zdroj úniku neidentifikovanej látky sa v škole nenachádza. 
Možno v rámci nemiestnych žartov to bolo niekým do ovzdušia vypustené. Cez víkend bola 
vykonaná dezinfekcia celej kuchyne a kuchynských pomôcok a tak opä� pripravená na prevádzku. 
Na základe týchto dvoch dní sme sa dohodli s pracovníèkami z RÚVZ, že nás opä� navštívia v 
pondelok 7. 12., aby podozrenie na havarijný stav kuchyne vylúèili. Možno takéto dôkladné 
prešetrenie ani nebolo nutné, ale verím tomu, že niè navyše, èo sme podnikli, nie je v rámci 
bezpeènosti na škodu.

15. decembra nás v škole èaká Vianoèná besiedka a tiež sa posledný deò pred Vianoènými 
prázdninami tešíme na koledovanie. Krásny a hlavne pokojný advent želajú všetkým deti a 
zamestnanci školy.

Mgr. Lucia Petríková
riadite¾ka ZŠ s MŠ

Mikuláš v Podkoniciach
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ROZHOVOR S ...

NA NÁVŠTEVE U PÁNA FARÁRA

V súvislosti s duchovným rozmerom Vianoc sme pripravili 
rozhovor s osobou najpovolanejšou a tou je náš nový správca 
farnosti dp. Mgr. Miroslav Spišiak, ktorý pôsobí v našej farnosti 
od 1. novembra tohto roku. Je to pomerne krátka doba a napriek 
tomu, že sa s ním mnohí takmer denne stretávame pri 
bohoslužbách, radi by sme sa formou tohto rozhovoru o òom 
dozvedeli viac a zároveò si pohovorili aj na tému vianoènú.

Pán farár, odkia¾ pochádzate a ko¾ko máte rokov?
 
Pochádzam z Hriòovej a mám 35 rokov.

Kedy, prípadne, akým spôsobom ste pocítili Božie volanie sta� sa kòazom?
 
Prvýkrát asi keï som mal 10 rokov. Pýtal som sa vtedy nášho p. farára, že èo mám pre to urobi� 

a on mi radil, aby som sa za to modlil. A tak som to robil. Neskôr túto túžbu prekonali poèítaèe a tak 
som išiel študova� na SPŠ J. Murgaša. Ale táto túžba sa neskôr vrátila a silnela a keï sa blížila 
maturita, prerástla v istotu a tak som sa prihlásil do kòazského seminára.

Aké dojmy máte z prvých týždòov pôsobenia v Podkoniciach?
 
Priznávam, že som sa ve¾mi potešil, keï som sa dozvedel, že mám ís� do Podkoníc. Ja mám 

totiž nesmierne rád klasickú kòazskú prácu na dedine a štyri roky som mal iné úlohy. Ale som 
povzbudený i otvorenos�ou množstva ¾udí zapoji� sa do života farnosti. Veï hneï po mojom 
príchode sme slávili sviatok Všetkých svätých, mali sme hody na sv. Martina, koncert, popílili sme s 
chlapmi drevo... a všetko prebehlo hladko. Obèas mám pocit akoby som tu bol už aspoò pol roka a 
to prešiel ešte len mesiac.

Takmer štyri roky ste strávili na misiách v Južnom Sudáne, môžete nám v krátkosti 
porozpráva� o svojich zážitkoch?

 
Dva a pol roka som strávil v Južnom Sudáne, kde som riadil technickú školu a zabezpeèoval so 

svojimi žiakmi, aby farnosti, školy a nemocnice na území 3x väèšom ako Slovensko mali vodu a  ...

Pán farár pri prácach v Afrike
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ROZHOVOR S ...

elektrinu, keïže tam nie sú elektrárne ani vodovod a ¾udia žijú prevažne v hlinených chatrèiach so 
slamenou strechou. Je to úplne iný svet. Posledný rok som zas bol v sedemmiliónovom Nairobi v 
Keni a zabezpeèoval, aby sa slovenskí lekári, ktorí chodili pomáha� do afrických nemocníc š�astne 
vrátili domov a aby mali o všetko potrebné postarané. Nako¾ko je to úplne iný svet i tá najbežnejšia 
vec tam je zážitkom a tak by tento Spravodaj musel ma� asi 200 strán, ak by som to chcel popísa�. 
Ale ak bude záujem, môžeme si urobi� niekedy stretnutie a premietnem nejaké fotky a 
porozprávam o tom.

Navštevujete aj Fakultnú nemocnicu F. D. Roosevelta v B. Bystrici, kde sa duchovne staráte 
prevažne o pacientov nemocnice. V èom je táto služba zvláštna, príp. odlišná od pastorácie 
vo farnosti?

 
Je to úplne iný štýl práce. Tu sa nám bežne pacienti menia každý tretí deò a tak nie je možnos� 

ma� s nimi nejaký bližší vz�ah ako je to vo farnosti. Tiež je všetko namerané len na jeden aspekt - 
trpiaceho èloveka, ktorý zápasí s chorobou, ktorá je vždy neférová a on poci�uje ¾udskú 
bezmocnos� to zmeni�. Tak sem 2x do týždòa chodím slúži� sv. omšu a navštevujem imobilných 
pacientov na lôžkach. Neraz pomáham i príbuzným vyrovna� sa s tým všetkým, krstím deti v 
inkubátoroch a dos� èasto spovedávam a dávam pomazanie chorých i ¾uïom o ktorých viem, že 
majú už len pár hodín pozemského života. Je to nároèná, ale i krásna služba.

A èo naše deti?  Ako sa dá v dnešnej ére poèítaèov a v dobe, keï úcta, poslušnos� a morálka 
idú akoby na druhú ko¾aj privies� deti a mladých k Bohu?

 
Deti vždy automaticky kopírujú správanie rodièov, tak pokia¾ majú doma dobrý základ, dá sa na 

tom stava�. Ale viera v Boha nie je súbor úloh, ktoré treba plni�, ale vz�ah s Ním a zároveò i životný 
štýl, ktorého sú tie hodnoty súèas�ou. To sa nedá nauèi�, tu sa dá by� len dobrým príkladom, ktorý im 
pomôže sa rozhodnú� skúsi� naplno ži� život kres�ana. Èím lepší príklad im budeme dáva�, tým to 
bude ¾ahšie, lebo deti sú vždy skvelé a túžia robi� dobro.

Blížia sa Vianoce. Prežili ste niekedy tieto sviatky netradiène, alebo máte nejaký výnimoèný 
zážitok spojený s Vianocami? 

 

Jedny Vianoce som strávil v Etiópii. Oni slávia Vianoce 6. januára a kalendár majú posunutý o 6 
rokov dozadu. Tak na hotelovej izbe, kde chýbali k¾uèky na dverách, netiekla voda a svietila len 
jedna žiarovka som na noènom stolíku s priate¾mi slúžil polnoènú sv. omšu, okolo znela hudba z 
baru a ¾udia mali pracovný piatok. Po pol hodine snaženia sa mi podarilo odosla� aspoò SMS mojím 
rodièom. Nemali sme sneh, ani stromèek, darèeky, koláèe... Ale napokon tak prišiel Boh na svet, 
všetko bežalo ako obvykle a len pár ¾udí zachytilo, že je Boh osobne medzi nami.

Èo by ste odkázali našIm èitate¾om v súvislosti s najkrajšími sviatkami v roku - Vianocami?
 
Budem sa teši� spolu s nimi, keï budú rodiny spolu a ¾udia aspoò chví¾u budú ma� na seba èas. 

Tiež všetkým želám, nech dokážeme zachyti� to, z èoho sa poèas Vianoc vlastne radujeme - že 
sám Boh prichádza, aby bol medzi nami.  A gazdinkám odkazujem, že mám rád sladké :-)

Za rozhovor ïakuje
Vladimíra Turèanová
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Milí podkonickí farníci!

Ako som Vás už informoval v našom kostole, od 1.1.2016 sa zmení systém zapisovania 
úmyslov na sv. omše. Svoje úmysly môžete nahlasova� kedyko¾vek vo fare, najlepšie však po sv. 
omši. V novom systéme nebudú úmysly viazané na konkrétny dátum, nako¾ko sa tým stráca 
flexibilita akýchko¾vek zmien a ja bez daru proroctva neviem poveda�, èo sa bude dia� tri mesiace 
dopredu. Keï nahlásite svoj úmysel, dám ho do poradia a sv. omša bude odslúžená ako príde na 
rad. Ak ju chcete na konkrétny dátum, nahláste i ten a ak bude možné, sv. omša bude v uvedený 
deò, inak sa ju budem snaži� odslúži� v najbližšom možnom termíne k uvedenému dátumu. 

V nedele a prikázané sviatky budú vždy sv. omše obetované za všetkých farníkov, nako¾ko táto 
povinnos� mi vyplýva z cirkevného práva. Prioritu majú sv. omše za živých - životné jubileá, výroèia 
sobáša, prosba o dar zdravia pred operáciou a pod. Za zosnulých budem uprednostòova� prvé i 
ïalšie výroèia. Ak si neželáte, aby bola sv. omša ráno (v sobotu), prípadne vám nevyhovuje nejaký 
konkrétny deò èi dátum, treba túto skutoènos� nahlási�, zoh¾adním to. 

Ak potrebujete da� sv. omšu odslúži� za ve¾a svojich príbuzných, formulujte ten úmysel: „za 
rodinu XY“, Pán Boh vie, ktorých myslíte. Pokia¾ chcete ma� istotu, že daný úmysel je skutoène váš 
(v prípade, že je v dedine ve¾a ¾udí s rovnakým menom), môžete prida� i svoje èíslo domu, ktoré s 
daným úmyslom vyhlásim. 

V prípade, že sa vyskytne neèakaný pohreb a veèerná sv. omša sa tak zruší - vtedy bude 
automaticky úmysel vypadnutej sv. omše presunutý na najbližší možný termín.  Ak nahlásite viac 
sv. omší a nechcete, aby boli v jednom týždni slúžené jedna za druhou, dajte mi to vedie� pri 
zapisovaní. Upozoròujem ešte, že sv. omše budem zapisova� osobne a tak ak Vám jej odslúženie 
s¾úbi ktoko¾vek iný, nebudem to akceptova�.

Všetkým prajem požehnaný advent!
Miroslav Spišiak
správca farnosti

P.S.: Spoloèná sv. spoveï v našej farnosti bude 19.12.2015 od 9.00 - 11.00 hod.

FARSKÉ  OKIENKO

12
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TÉMA HASIÈÒA

Mnohí z vás si všimli, že v plánovanom rozpoète na budúci rok sa opä� vyskytla položka 
rekonštrukcia hasièskej zbrojnice. Samozrejme nasleduje otázka: Preèo? Veï to nie je tak dávno, 
èo bola hasièská zbrojnica v našej obci rekonštruovaná. Následne prichádza otázka, èi to je len 
kvôli novej technike. Odpoveï znie „nie“.

O tom, aký je stav budovy, schovaný za ešte stále peknou fasádou, sa môžete presvedèi� aj vy. 
Dòa 18. novembra túto možnos� z vlastnej iniciatívy využili aj niektorí poslanci obecného 
zastupite¾stva a presvedèili sa o skutoènom stave budovy. Steny sú v súèasnosti nasiaknuté vodou 
a hrozí opadnutie omietok. Ak sa tento stav nebude rieši�, mohlo by dôjs� až ku poškodeniu múrov. 
Navyše voda vyteká aj z elektroinštalácie a to zvyšuje nebezpeèenstvo pohybu v budove.

Rekonštrukcia vykonaná pred pár rokmi niektorým veciam pomohla, avšak napriek znaène 
vynaloženým finanèným prostriedkom nevyriešila všetko, èo bolo s budovou treba spravi�. Taktiež 
neprezieravo nezoh¾adnila mnohé z potrieb hasièského zboru a tiež možnos� obmeny vozového 
parku. 

Z týchto dôvodov sa táto otázka opä� dostala na stôl obecného zastupite¾stva, ktoré teraz 
v širokej spolupráci musí nájs� riešenie tejto problematiky tak, aby sa táto otázka napriek úsiliu 
a vynaloženým prostriedkom nemusela o pár rokov rieši� znova.

Juraj Kostúr

DOBROVOLNÝ HASICSKÝ ZBOR
,
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PODUJATIA

Milí Podkonièania,
 

srdeène vás pozývame na náš koncert, ktorý sa uskutoèní v nede¾u 13.12.2015 o 18:30. 
Koncert sme pre vás pripravili v spolupráci s Obecným úradom Podkonice a starostom Michalom 
Vrábom.

 

Dovo¾te mi v krátkosti predstavi� našu ¾udovú hudbu Slanèíkovci.
Vznikli sme v roku 2001. Poèas svojho 14-roèného pôsobenia sme odohrali už viac ako 1000 

rôznych podujatí po celom Slovensku ako aj v zahranièí (Maïarsko, Èeská republika, Rakúsko, 
Švajèiarsko, Grécko, Izrael atï.).

Sme bývalí èlenovia FS Urpín, ktorý patrí medzi najstaršie a najuznávanejšie folklórne súbory 
na Slovensku.

 

Tešíme sa na vás na našom koncerte, kde sa spolu s nami predstaví aj náš hos�, vynikajúca 
speváèka Majka Olejníková. Môžete sa teši� na náš tradièno - netradièný program, plný skvelej 
hudby a spevu.

 

Lístky sa budú predáva� priamo na mieste.
Vstupné bude nasledovné: dospelí 3 €, dôchodcovia 2 € a deti 1 €.

Zuzana Slanèíková

December 2015 14
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REDAKCNÁ RADA

CHÝBA  VÁM NIEÈO V PODKONICKOM SPRAVODAJI? 

Máte nápady, zlepšenia a viete o veciach, ktoré chcete publikova� a podeli� sa s obyvate¾mi 
Podkoníc? Neváhajte a napíšte nám o tom. Nie každý má internet a poèítaè, hlavne tí skôr 
narodení. Podkonický spravodaj má vo svojej poštovej schránke raz mesaène každá domácnos�. 
Preto vás chceme vyzva� a požiada�, aby obecné noviny raz za mesiac mohli aj vïaka vám 
prináša� zaujímavé informácie o dianí v našej dedine, o našich obèanoch a o našom okolí. 
Športové, kultúrne a spoloèenské podujatia, nápady èi jednoduché a milé poïakovania niekomu. V 
obci Podkonice máme ve¾a aktívnych ¾udí, športovo, remeselne èi umelecky nadaných, športové 
kluby a rôzne spolky a organizácie. Mnohí ani netušia o ich fungovaní alebo o ich existencii. Radi by 
sme si všetci preèítali raz za mesiac nieèo o futbale, stolnom tenise èi fitnes tréningu alebo 
informácie o spolkoch alebo združeniach, informácie, ktoré redakèná rada spravodaja ani obecné 
zastupite¾stvo nemá odkia¾ vedie�.

 

Preto neváhajte a pode¾te sa o vaše zážitky, plány a èiny. Staèí jednoducho zanies� napísanú 
informáciu èi èlánok na obecný úrad, alebo posla� elektronicky na spravodaj@podkonice.sk.

 

Uzávierka èísla je vždy k poslednému dòu v mesiaci. Posielajte teda svoje príspevky vždy 
vèas, aby boli zaradené do aktuálneho èísla. Najbližšia uzávierka bude 31. decembra 2015!

Dušan Koctúr a Jaroslav Kostúr

Foto: Jaroslav KostúrOKIENKO HUMORU

- Je tá vaša paštéta naozaj zo slimákov?
- Áno.
- Skutoène iba zo slimákov?
- No, keï sa už pýtate, miešame k tomu aj trochu bravèoviny.
- A ko¾ko?
- Pol na pol, jeden slimák, jedno prasa.

- Viete, èo je optimizmus?
- Kúpi� si za posledné peniaze peòaženku.

Preèo nemôže kostra skáka� bungie jumping?
Pretože na to nemá nervy ani žalúdok.

Stretnú sa dve žaby. Jedna hovorí druhej:
- Je mi zle.
Druhá na to:
- Vidno, si akási zelená...

Nápis v škótskom kníhkupectve:
"Kupujte knihy už teraz, aby ste si ich mohli v k¾ude preèíta� skôr, ako ich venujete ako darèek k 
Vianociam."

Preèo v zime solia cesty?
Lebo cukor by bol drahý.

-jk-
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4. ADVENTNÁ NEDE¼A

18.00 - féria

18.00 - féria

18.00 - féria

18.00 - féria

+ Ján Jamrich

Prosba o Božie požehnanie
pre mladú rodinu

FARSKÉ  OZNAMY 14.12.2015 - 3.1.2016

9.00 
Za všetkých farníkov

+ Jozefína a Pavol Chaban, 40. výroèie

2. NEDE¼A PO NARODENÍ PÁNA

10.00 - Panny Marie Bohorodièky

7.30 - Sv. Bazila Ve¾kého a Gregora Naz.

9.00
Za všetkých farníkov

Na úmysel

Za všetkých farníkov

7.30 - féria

18.00 - Sv. Tomáša Becketa, biskupa

18.00 - féria

16.00 - Svätého Silvestra I., pápeža

+ Mária a Michal Bobák

+ Nelka a Juraj Ondriaš

Za zosnulých kòazov
pôsobiacich v našej farnosti

Prosba o Božiu pomoc
pre rodinu Boženy Flaškovej

+ Anna a Viliam Valent

SV. RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

9.00
Za všetkých farníkov

18.00 - Sv. Alžbety Uhorskej, reho¾.

18.00 - Svätého Jána Kentského, kòaza

7.30 - féria

+ Mária Chabanová

+ Anna Turèanová

+ rodièia Anna a František Slobodník

28.12.

29.12.

30.12.

31.12.

1.1.

2.1.

3.1.

14.12.

15.12.

16.12.

17.12.

18.12.

19.12.

20.12.

21.12.

22.12.

23.12.

24.12.

25.12.

26.12.

27.12.

Miroslav Spišiak,
správca farnosti

ZMENA SV. OMŠÍ VYHRADENÁ

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA - každý štvrtok po sv. omši

DETSKÉ SV. OMŠE - každý piatok tel.: 048 / 41 968 96, 0908 477 415
mail: miro.erko@pobox.sk

18.00 - Svätého Jána z Kríža, kòaza

Za Božiu pomoc v chorobe

18.00 - Svätého Petra Kanízia, kòaza

Na úmysel

18.00 - Svätých Neviniatok, muèeníkov

Na úmysel

9.00 - Svätého Štefana, prvého muèeníka

NARODENIE PÁNA

Poïakovanie a prosba o Božiu pomoc
pre rodiny Valentovú a Somaschini

0.00 - Na úmysel
10.00 - Za všetkých farníkov

Svätý rok milosrdenstva
december 2015 - november 2016
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