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VÁŽENÍ SPOLUOBÈANIA,
a opä je to tu. Nové predsavzatia. Chceme popísa
èisté listy kalendára splnenými túžbami a snami. Tak
ako vedú stopy v snehu zasneženou cestou, tak nás
vedú naše èiny deò za dòom, mesiac za mesiacom za
našimi cie¾mi. Mojím cie¾om bolo obstá na èele obce a
spoloène pomôc zlepši život pre nás všetkých obèanov. Druhého januára, na moje narodeniny sa
preklopil rok, kedy som bol menovaný do funkcie
starostu obce. Prešlo to ako voda, niekedy dokonca ako ve¾ká voda. Za rok sa ve¾a vecí zmenilo,
posunulo a urobilo. Je to vïaka našej spoloènej a usilovnej práci. Neprináleží mi hodnoti vlastnú
prácu, ale ponúkam vám zoznam vecí, ktoré pre mòa a kolektív obecného úradu boli v roku 2015
významné. Nájdete ich vo vnútri tohoto èísla spravodaja.
Vstupujeme do nového roku a rád by som sa zastavil a poïakoval všetkým obèanom Podkoníc.
Všetkým vám, ktorí ste nám akýmko¾vek spôsobom pomohli pri zlepšení života v našej obci a
ospravedlòujem sa, že vás všetkých nebudem menova. Bol by to ve¾mi dlhý zoznam. Spoloène
chceme, aby naša obec bola lepším miestom pre život.
Ako zaznelo v homílii Svätého Otca Františka 27. decembra 2015: “Je dôležité pre naše rodiny
putova spoloène, spoloène kráèa, ma pred sebou cie¾, ktorý chceme dosiahnu. Vieme, že máme
spoloènú cestu, ktorou nám treba ís. Je to cesta, kde sa stretávame so starosami, ale prináša aj
rados a útechu. Rodina je prirodzeným prostredím životného putovania. Tam v rodine, kde vládne
láska, mala by vládnu aj istota, že jeden druhého chápeme, aj keï zlyháme èi sa dopustíme chyby
a že môžeme poèíta s odpustením. “
Prajem vám úspešný, šastný nový rok, plný zdravia a energie zdoláva prekážky a teši sa z
dosiahnutia stanovených cie¾ov.
Michal Vráb
starosta obce

PODKONICKÝ SPRAVODAJ - mesaèník vydávaný Obecným úradom v Podkoniciach pre svojich obèanov.
Vychádza vždy do 10. dòa v mesiaci.
Redakèná rada: Ing. Jaroslav Kostúr (-jk-), Jana Gregorová (-jg-),
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NEPREDAJNÉ

NOVINKY V OBCI
ÈO PRINIESOL DECEMBER 2015
•.V decembri sme vymenili okná a dvere na spodnom poschodí kultúrneho domu vïaka
dotácii z Ministerstva financií Slovenskej republiky.
•.Ako vianoèný darèek sme od Ministerstva vnútra SR po osemmesaènom èakaní dostali
zadarmo Kiu Sportage 4x4. Rozpoètu sme ušetrili tritisíc eur za nákup multikáry. Vïaka
Jaroslavovi Oèenášovi sme auto vybavili ažným zariadením.
•.Osadili sme nové odpadkové koše, aby sme mali našu obec èistú. Ïalšie koše ešte
pribudnú poèas januára. Na Novej ulici a Hôrke sme osadili nové 1100 litrové kontajnery na sklo.
Našim cie¾om je, aby ste separovali viac, èo nám ukladá aj nový zákon o odpadoch.
•.Bodkou za rokom 2015 bolo posledné zastupite¾stvo, kde sa zišiel vysoký poèet vás obèanov. Potešilo ma, že sa rokovania zúèastòujete ve¾mi aktívne. Chceme poèu váš názor, vaše
priania, aby naša obec mohla by lepším miestom pre život.
Michal Vráb, starosta obce
Foto: Jaroslav
KostúrÚRAD
OBECNÝ

INFORMUJE

1) POÏAKOVANIE IN MEMORIAM
Obecný úrad spolu s Urbárskym a pasienkovým spoloèenstvom v Podkoniciach si dovo¾ujú
vyjadri ve¾kú vïaku za celoživotné úsilie a pomoc pánovi Jánovi Flaškovi (è.d. 302) im memoriam
za prácu, ktorú pre celú dedinu odviedol. Väèšina vodovodných prípojok v obci prešla cez jeho ruky.
Odpoèívajte v pokoji!
2) NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH
K 1.1.2016 vstúpil do platnosti nový zákon o odpadoch, ktorý nadobudne úèinnos od 1.7.2016.
V praxi to pre nás znamená, že budeme musie zvýši pomer separovaného odpadu. Vývozná
spoloènos bude môc kontrolova kuka nádobu, a ak sa v nej nachádza viac ako 50 %
neseparovaného odpadu, bude môc uloži pokutu do výšky 3000 eur alebo kuka nádobu
nevyvezie. Na konci roka sme zvýšili poèet zberných nádob na sklo a kov, aby ste ich pod¾a
možností mali bližšie k svojim domom. Rokujeme aj o možnosti zvýšenia poètu odvozov
separovaného odpadu - hlavne plastov (v letných mesiacoch).
Znovu apelujeme na obèanov, aby plechovky najprv vypláchli, až potom vyhodili. Množia sa
nám sažnosti na prítomnos èervíkov a nepríjemný zápach z plechoviek pri ich vyberaní a
následnom triedení.
3) POÏAKOVANIE
Ve¾ké poïakovanie patrí rodine Stankovej (pán Juraj Stanko s manželkou), ktorá darovala
obci finanèný dar vo výške 1000 €. Pán Stanko svoj príspevok rozdelil nasledovne: 400 € pre ZŠ s
MŠ, 200 € pre hasièov, 200 € pre FS Výsoká a 200 € pre odkázaných obèanov.
Ïalej ïakujeme aj pánovi Róbertovi Ivanièovi z Košíc (rodákovi z našej obce), ktorý daroval
škole 500 €. Dar bude použitý ná nákup nových postie¾ok do materskej školy.
Teší nás, že dokážeme spoloène budova a pomáha komunite - rodine.
Ïakujeme!
PODKONICKÝ
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4) DAÒ Z NEHNUTE¼NOSTÍ
Pod¾a zákona è. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, je povinnosou obèanov,
daòovníkov do 31. januára 2016 poda nové daòové priznanie, ak došlo v roku 2015 k zmene
skutoènosti na vyrúbenie dane z nehnute¾nosti (dedením, kúpou, predajom).
5) ZBIERANIE NÁPADOV PRE TVORBU PLÁNU HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO
ROZVOJA OBCE NA ROKY 2017 - 2026
Zaèíname s prácou na tvorbe nového strategického plánu našej obce. Každá obec ho zo
zákona musí ma. Slúži ako strategický plán, kde sa obec vidí o 1-2-10 rokov. Samotný plán slúži aj
na pomoc pri žiadostiach o èerpanie projektov (aj z eurofondov).
Na http://www.nasepodkonice.sk/2016/01/12/dotaznik/ alebo osobne na obecnom úrade
nájdete dotazník. Je potrebné ho vyplni a zasla spa na starosta@podkonice.sk alebo vyplni
osobne na obecnom úrade najneskôr do 20. januára 2016. Zozbierané nápady a postrehy
zahrnieme do celkového plánu (stratégie).
Ïakujeme za vaše nápady a postrehy.
6) POZVÁNKA NA DIVADLO
V rámci spestrenia kultúrneho života v našej obci si vás obecný úrad dovo¾uje pozva na
divadelné predstavenie - Páraèky u tetky Justíny. Predstaví sa nám divadelný ochotnícky súbor
z Medzibrodu.
Príïte sa zabavi v nede¾u 31. januára 2015 o 17.30 hod. do sály kultúrneho domu v
Podkoniciach a naèerpa pozitívnu energiu z kultúrneho predstavenia ochotníkov. Vstupenky sa
budú predáva na mieste predstavenia.
Vstupné:
- dospelí obèania: 3 €
- mládež a deti od 6 do 18 rokov, dôchodcovia 1,50 €
Tešíme sa na vás.
Kolektív obecného úradu
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7) UZNESENIE ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA ZO DÒA 15.12.2015
pomer hlasov: 6:0:0
Uznesenie è. 129
OZ schválilo program, návrhovú komisiu, overovate¾ov zápisnice a zapisovate¾a.
Za: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Tomáš Kme, Jaroslav Kostúr, Katarína Kostúrová,
¼ubomír Oèenáš
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Uznesenie è. 130
OZ bolo informované o ponuke firmy Propax a na ïalšie rokovanie obecného zastupite¾stva
pripraví pani Barthová analýzu zberu odpadu.
Uznesenie è. 131
Obecné zastupite¾stvo obce Podkonice súhlasí so vstupom do oblastnej organizácie
cestovného ruchu Banská Bystrica.

5:2:0

Za: Miroslav Budaj, Tomáš Kme, Jaroslav Kostúr, Peter Polóny, ¼ubomír Oèenáš
Proti: Ivan Barla, Katarína Kostúrová
Zdržal sa: nikto
Uznesenie è. 132
6:0:1
Starosta obce navrhol vytvori pracovnú skupinu k možnosti prenájmu èistièky odpadových vôd
firmou ÈOV Senica v zložení ¼ubomír Oèenáš, Tomáš Kme, Ivan Barla a Michal Vráb, ktorá
vypracuje finanènú analýzu a následne sa zvolá verejné zhromaždenie, kde bude táto analýza
predložená obèanom.
7:0:0

Uznesenie è. 133
Obecné zastupite¾stvo schva¾uje zmluvu s firmou B+B o zimnej údržbe.

Uznesenie è. 134
7:0:0
Obecné zastupite¾stvo obce Podkonice vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia
§ 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v zmysle ustanovení §2 ods. 1 a 2, §8 ods.2, §12 ods. 2 a3, §16 ods. 2, §17 ods.
2,3 a4, 3 a4, §29, §36, §43, §51, §59, §83 zákona è. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov sa uznieslo na všeobecne záväznom nariadení è. 4/2015 zo dòa 15.12.2015
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Uznesenie è. 135
7:0:0
Obecné zastupite¾stvo schva¾uje všeobecne záväzné nariadenie obce è.5/2015 zo dòa
15.12.2015 o miestnych daniach a poplatkoch a zároveò schva¾uje zníženie dane za komunálny
odpad z 20 eur na 18 eur a zvýšenie dane za lesné pozemky na 2,5%.
Uznesenie è. 136
OZ schva¾uje, aby sa prebytok z roku 2015 viazal úèelovo na multifunkèné ihrisko.

6:0:1

Za: Ivan Barla, Tomáš Kme, Jaroslav Kostúr, Katarína Kostúrová, Peter Polóny, ¼ubomír Oèenáš
Proti: nikto
PODKONICKÝ
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Zdržal sa: Miroslav Budaj

Uznesenie è. 137
OZ schva¾uje, aby sa zrušili odmeny poslancov a dali sa v prospech farského kostola.

4:3:0

Za: Ivan Barla, Jaroslav Kostúr, Katarína Kostúrová, ¼ubomír Oèenáš
Proti: Miroslav Budaj, Tomáš Kme, Peter Polóny
Zdržal sa: nikto
Uznesenie è. 138
Obecné zastupite¾stvo schva¾uje rozpoèet obce Podkonice na rok 2016.

4:3:0

Za: Ivan Barla, Jaroslav Kostúr, Katarína Kostúrová, ¼ubomír Oèenáš
Proti: Miroslav Budaj, Tomáš Kme, Peter Polóny
Zdržal sa: nikto
Uznesenie è. 139
OZ bolo oboznámené o pláne kontrolnej èinnosti na rok 2016.

7:0:0

Uznesenie è. 140
1:6:0
OZ schva¾uje odmeny vo výške 300 eur pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom školy
v Podkoniciach.
Za: Ivan Barla
Proti: Miroslav Budaj, Tomáš Kme, Jaroslav Kostúr, Katarína Kostúrová, Peter Polóny,
¼ubomír Oèenáš
Zdržal sa: nikto
Uznesenie è. 141
3:2:2
Obecné zastupite¾stvo obce Podkonice súhlasí s preplatením stavebných úprav pod¾a dohody
medzi p. Lalíkom a obcou Podkonice.
Za: Tomáš Kme, Katarína Kostúrová, ¼ubomír Oèenáš
Proti: Ivan Barla, Jaroslav Kostúr,
Zdržal sa: Miroslav Budaj, Peter Polóny
Uznesenia è. 129 - 141 podpísal:
V Podkoniciach dòa 16.12.2015

Ing. Michal Vráb,
starosta obce
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8) ÈO SA NÁM PODARILO V ROKU 2015
Prinášame malú rekapituláciu toho, èo sa za uplynulý rok udialo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

Za rok 2015 bolo podaných 11 projektov.
Zvýšili sme príjem do obecného rozpoètu o 60-tisíc eur. Je to príjem len z daní, mimo dotácií.
Získali sme dotáciu 9-tisíc eur na opravu ciest z Lesov SR.
Získali sme dotáciu 8-tisíc eur na výmenu okien na kultúrnom dome z Ministerstva financií SR.
Zakúpili sme automobil Dacia Duster 4x4. Vïaka tomu šetríme náklady na cestovné
preplácané na amortizáciu súkromného auta, èo v tomto volebnom období nerobíme.
Dostali sme dar z Ministerstva vnútra SR repasovanú hasièskú Tatru 148 s výbavou v hodnote
105-tisíc eur.
Dostali sme dar z Ministerstva vnútra SR automobil Kia Sportage 4x4.
Zapojili sme sa do projektu Leader (projekt na podporu ekonomiky a cestovného ruchu).
Zapojili sme sa do projektu slovensko.sk, vïaka ktorému dostali nové poèítaèe pre obecný
úrad, školu, knižnicu a pálenicu.
Podali sme projekt na kamerový systém cez Ministerstvo pôdohospodárstva - EU projekty
2007 – 2013 (projekt neschválený, ale podávame ho opä cez výzvu Ministerstva vnútra).
Podali sme projekt na multifunkèné ihrisko (projekt neschválený, ale podávame ho opä cez
Ministerstvo pôdohospodárstva – EU fondy 2014-2020)
Zaèali sme s prípravou projektovej dokumentácie na položenie kanalizácie v lokalite Niva –
Pálenica.
Pripravili sme projekt na domáce kompostéry pre obèanov i obec.
Zapojili sme sa do projektu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, èo nám umožnilo
aktivova 8 nezamestnaných z obce a tým zvýši kvalitu starostlivosti o obec a obèanov. (v
projekte pokraèujeme aj naïalej v roku 2016).
Podali sme projekt na Envirofond na likvidáciu èiernej skládky „Za moèilá“ (projekt nebol
úspešný, v novom roku sa budeme usilova o jeho opätovné podanie).
Podali sme projekt na Envirofond na zateplenie ZŠ s MŠ (ak nebude schválený, projekt sa podá
opä na výzvu zo životného prostredia cez Európske fondy 2014 -2020).
Zrekonštruovali sme èiastoène priestory obecného úradu v Podkoniciach (vyma¾ovanie,
brúsenie parkiet, výmena interiérového vybavenia, fototapeta obce pre lepšiu prezentáciu pri
rokovaniach s obèanmi a podnikate¾mi).
Pripravili sme podklady na zníženie energetickej nároènosti obecných budov v Podkoniciach.
Spolupracovali sme na historickej knihe Podkonice s Univerzitou Mateja Bela s Fakultou
humanitných vied v Banskej Bystrici.
Spolupracovali sme s Univerzitou Mateja Bela, s Ekonomickou fakultou katedry Verejnej
správy na vypracovaní projektu slovensko.sk vs. podkonice.sk, projekt vnímania prepojenia
cestovného ruchu a možností v obci.
Po otvorenom výberovom konaní sme prijali novú pani riadite¾ku Základnej školy s materskou
školou a veríme v udržanie 9-tich prváèikov v Podkoniciach z 11-tich možných, èo dúfame bude
znamena zachovanie prevádzky školy v obci i v budúcich rokoch.
Zaèali sme pomáha našim dôchodcom ponukou rozvozu obedov.
PODKONICKÝ
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• Opravili sme areál ihriska Brodok pri príprave na Tonkovièove slávnosti (oprava pomúrnice a
úprava okolia ihriska).
• Zapojili sme sa do projektu Národnej agentúry pre sieové odvetvia (položenie optického kábla
pre Základnú školu s MŠ v Podkoniciach a tým pádom kompletné pokrytie internetovým
rýchlym signálom v celej škole).
• Vybudovali sme oporný múrik v prístrešku v Pálenici pre zvýšenie kvality skladovania
posypového materiálu v obci.
• Odstránili sme prerastené stromy spred obecného úradu.
• Zvýšili sme separácie kovových obalov vïaka spolupráci nezamestnaných (pre obec sme
zarobili 200 eur za rok 2015; za rok 2014 sme dostali 8 eur).
• Vybudovali sme novú skládku pre drevoštiepku a tým znížili náklady na nákup drevoštiepky pre
školu.
• Vypracovali sme urbanistickú štúdiu pre lokalitu Hrbok (pod Koziencom).
• Zapožièali sme vleèku pre obec zadarmo, èím sme ušetrili 1000 eur do rozpoètu obce oproti
situácii, kedy by sme ju museli kúpi.
Nie všetko èloveku vyjde tak, ako si predstavuje. Jedna vec ma ve¾mi mrzí a to, že sa nám zatia¾
nepodarilo sprevádzkova nové webové stránky podkonice.sk. Na zozname priorít pre rok 2016 je
táto úloha ve¾mi vysoko.
Chybou obecného úradu sa pálilo aj lístie poèas jesene na ihrisku. Dotknutým obèanom sa
ospravedlòujeme.
Michal Vráb, starosta obce
9) DECEMBROVÉ ZASTUPITE¼STVO
• 15. decembra 2015 sa konalo obecné zastupite¾stvo. Na rokovaní sa predstavila firma Profax z
Nemeckej, ktorá by chcela prebra vývoz komunálneho odpadu. Firma SITA (vyváža nám stále
odpad) bola predaná firme Marius Pedersen. Táto spoloènos sa snaží ovládnu celý trh s
odpadom nízkymi cenami, aby následne po likvidácii konkurencie ovládla trh a ceny zvýšila.
Firma Profax sa zaviazala s prípravou finanènej analýzy, ktorú predstaví na ïalšom
zastupite¾stve.
• Rokovali sme s firmou ÈOV Senica o možnosti prenajatia našej èistiarne odpadových vôd.
Firma ÈOV Senica sa zaujíma o prenájom. Starostom obce bola urèená pracovná komisia (v
zložení Tomáš Kme, ¼uborím Oèenáš, Ivan Barla), aby otvorili rokovanie so spoloènosou
StVPS, a.s.. Cie¾om je optimalizova náklady za prevádzku ÈOV a získanie výhod pre obèanov.
O priebehu rokovaní vás budeme informova.
• Poslanci tesnou väèšinou schválili vstup do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Banská
Bystrica (OOCR). Výhody a nevýhody nám prišiel predstavi osobne Ing. Jiøí Pìc - riadite¾
OOCR. Teší ma, že naša obec urobila prvý krok k prijatiu zlepšenia a tvorby cestovného ruchu v
obci. Vïaka èlenstvu budeme èerpa prostriedky na nové projekty na podporu cestovného
ruchu. Plánujeme spusti aj cyklobus Banská Bystrica - Podkonice.
• Na návrh starostu obce bola poslancami od 1. januára 2016 zvýšená daò za les. V praxi sme sa
dostali na úroveò iných dedín (Hiade¾, Baláže), kde využívajú maximálnu sadzbu dane 2,5 %.
Príjem do rozpoètu obce sa tak zdvihne o 6500 eur.
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• Poslanci schválili zníženie sadzby za vývoz komunálneho odpadu z minuloroèných 20 eur na
18 eur na obèana.
• Obecné zastupite¾stvo schválilo navrhovaný rozpoèet obce na rok 2016. V rozpoète sú viazané
aj dotácie na podporu športu èi akcií v obci. Konkrétne:
• Lyžiarske múzeum 400 eur
• Dobrovo¾ný hasièský zbor 3.125 eur
• Futbalový oddiel 5.000 eur
• Vlekári 1.000 eur
• Horská služba 250 eur
• Deò zeme – zber odpadkov (COB-Deti dosky - nezávislí snowboardisti) 150 eur
• Príspevok na ma¾ovanie interiéru kostola 3.900 eur
• Zabíjaèka 1.000 eur
• Kniha Podkonice (Mária Èemanová) 1.600 eur
• Sánkovaèka (Erik Turèan) 100 eur
• Po stopách partizánov - prechod z Donovalov do Podkoníc (Martin Burian) 100 eur
• Vatra (Tomáš Kostúr) 50 eur
• Poslanci sa vzdali odmien na rok 2016 v celkovej výške 900 eur. Túto èiastku sa rozhodli
darova v prospech kostola v Podkoniciach.
• Obecný úrad vstúpil do rokovania s duchovným otcom našej farnosti o podmienkach vrátenia
správy budovy Kresanského domu farnosti Podkonice. Kresanský dom je majetkom farnosti,
no na základe zmluvy ho od roku 1996 mala v bezplatnom užívaní obec. Obecný úrad stojí
prevádzka tejto nehnute¾nosti roène 2500 eur. Pán farár Miroslav Spišiak žiada, aby obecný
úrad finanène kompenzoval náklady nutné na uvedenie kresanského domu do prevádzky
schopného stavu, nako¾ko to bola zmluvná podmienka jeho bezplatného užívania. O výsledku
rokovania vás budeme informova.
Michal Vráb, starosta obce

10) ODVOZ VIANOÈNÝCH STROMÈEKOV
V pondelok 11.1.2015 v poobednajších hodinách budeme zbiera
živé vianoèné stromèeky, ktoré odvezieme na drevoštiepkový sklad
"Za Moèilá". Ak chcete ekologicky zlikvidova svoj vianoèný stromèek,
dajte ho pred svoj dom. Stromèek musí by bez ozdôb! V prípade,
že službu nestihnete využi, zavolajte nám.
Akciu môžeme zopakova o 7 dní v pondelok.
Vianoèné stromèeky s ozdobami neodzvezieme.
Kolektív OU

PODKONICKÝ
ODKONICKÝSpravodaj
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
AKO SME ÈAKALI VIANOCE
Najkrajšie sviatky v roku sú za nami. Ako vyzerali prípravy v našej škole na tento sviatoèný èas?
S demi sme sa svedomito pripravovali na vystúpenie, aby sme na Vianoènej besiedke, ktorá sa
konala 15.12.2015 predstavili rodièom náš program. Vianoène sme sa naladili básnièkami,
koledami, vianoèným divadielkom a tiež našim ob¾úbeným tancom. Potlesk našich hostí svedèil o
tom, že sa program páèil a tak v nás ešte viac umocòoval dobrý pocit za vynaloženú snahu.
Koláèiky od rodièov nám na záver ešte viac pripomenuli blížiaci sa èas Vianoc. Ïakujeme všetkým
šikovným za tieto dobroty, pri ktorých sme posedeli a prehodili zopár slov.

Vianoèná besiedka

Vianoèná besiedka

Koledovanie v obchode

Koledovanie na fare

Aj keï poèasie nebolo typicky predvianoèné, namiesto snehu nás hrialo slnieèko, koledy sme si
neostali spieva len u nás v škole, ale posledný deò sme vyrazili aj do dediny, aby sme zakoledovali
a popriali krásne sviatky aj ostatným. Privítali nás na družstve, na fare, na obecnom úrade, v
obchode a vo firme Nera. Naši škôlkari a školáci si vykoledovali plno dobrôt - sladkostí, ovocia a tiež
knihy pre školu a škôlku. Dobre padlo aj posedenie na fare pri šálke èaju.
Ïakujeme všetkým za príjemné prijatie.
Mgr. Lucia Petríková
riadite¾ka ZŠ s MŠ
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DUCHOVNÉ OKIENKO
SVÄTÝ ROK MILOSRDENSTVA
Ako ste už mnohí zachytili, sv. otec František vyhlásil Svätý rok milosrdenstva v termíne od 8.
decembra 2015 do 20. novembra 2016. Jeho cie¾ nám približuje slovami: „Želám si, aby sa
odpustky svätého roku pre každého stali skutoèným zážitkom Božieho milosrdenstva, ktoré
všetkým vychádza v ústrety s tvárou Otca, ktorý prijíma a odpúša, a úplne zabúda na spáchaný
hriech. Aby veriaci mohli zaži a dosiahnu odpustky, musia na znak hlbokej túžby po opravdivom
obrátení uskutoèni krátku pú k svätej bráne, ktorá bude otvorená na každej katedrále alebo na
kostole, ktorý urèí diecézny biskup, a tiež na štyroch pápežských bazilikách v Ríme.“ Katolícka
cirkev zaèala s tradíciou Svätého roka v roku 1300 za pontifikátu pápeža Bonifáca VIII., ktorý
poèítal so slávením jubilea každých sto rokov. Od roku 1475 sa slávenie „riadneho svätého roku“
zaèalo opakova po 25 rokoch, aby ho mohla zaži každá generácia. Doteraz bolo 26 riadnych
svätých rokov. Naposledy to bol Jubilejný rok 2000.

Svätý rok
milosrdenstva
december 2015 - november 2016
Sv. otec pamätal i na chorých, ktorým adresoval tieto slová: „Myslím aj na tých, èo z rozlièných
dôvodov nemôžu prís k svätej bráne - predovšetkým na chorých, starých a opustených, ktorí èasto
nie sú schopní vyjs z domova. Pre nich bude ve¾kou pomocou, ak budú prežíva chorobu a
utrpenie ako zakúšanie blízkosti Pána, ktorý v tajomstve svojho utrpenia, svojej smrti a
zmàtvychvstania ukázal krá¾ovskú cestu, ako da bolesti a osamelosti zmysel. Ich cestou, ako
získa odpustky svätého roku, bude prežívanie tohto okamihu skúšky s vierou a s radostnou
nádejou, prijímajúc Eucharistiu alebo zúèastòujúc sa na svätej omši a spoloènej modlitbe – aj
prostredníctvom rôznych komunikaèných prostriedkov."
Celý Svätý rok milosrdenstva chce vystihnú motto „Milosrdní ako otec“ (citát z Lukášovho
evanjelia 6, 36) – sa nám predkladá život milosrdenstva pod¾a príkladu Otca, ktorý od nás žiada,
aby sme nesúdili a neodsudzovali, ale aby sme odpúšali a preukazovali lásku a odpustenie
bezhraniène (porov. Lk 6, 36-37).
Logo, ktorého autorom je jezuitský páter Marko I. Rupnik,
symbolicky ukazuje obraz Ježiša Krista - Dobrého pastiera, ktorý nesie
na pleciach strateného èloveka, èím poukazuje na lásku Krista, ktorý
završuje tajomstvo svojho vtelenia vykúpením. Dobrý pastier vo
svojom obrovskom milosrdenstve nesie na sebe ¾udstvo, ale jeho oèi
sú spojené s oèami èloveka. Kristus h¾adí Adamovými oèami a Adam
zasa Kristovými. Každý èlovek tak objavuje v Kristovi nového Adama,
svoju vlastnú ¾udskos a tiež budúcnos, ktorá ho èaká, vidiac v
Kristovom poh¾ade Otcovu lásku. Celá scéna je umiestnená do tvaru
oválu - tzv. mandorly. Táto forma je tiež ve¾mi blízka starovekej a
stredovekej ikonografii a pripomína, že v Kristovi sú prítomné dve
prirodzenosti: božská a ¾udská. Tri sústredné elipsy zobrazené vo
farbách, ktoré sú postupne smerom von svetlejšie, naznaèujú pohyb
Krista, ktorý vyslobodzuje èloveka z moci hriechu a smrti. Na druhej
strane skutoènos, že farby sú èím ïalej tým tmavšie, poukazuje na
nepreniknute¾nú Otcovu lásku, ktorý všetko odpúša.
PODKONICKÝ
ODKONICKÝSpravodaj

Január 2016

10

DUCHOVNÉ OKIENKO
Samotné odpustky (odpustenie trestov za spáchané hriechy) môžeme vo Svätom roku
milosrdenstva získa pri splnení týchto podmienok:
- Ma úmysel získa odpustky
- Vylúèenie pripútania k hriechu (t.j. vedomé živenie v sebe nejakého zla - (hnevu,
neodpustenia, nenávisti...)
- Sv. spoveï
- Sv. prijímanie
- Modlitba na úmysel sv. otca (Otèe náš, Zdravas, Sláva Otcu...)
- Prejs jubilejnou bránou - najbližšie kostoly s jubilejnou bránou sú:
• Farský kostol Najsvätejšej Trojice v Slovenskej Lupèi
• Katedrála svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici
• Bazilika Navštívenia Panny Márie na Starých Horách
• Farský kostol svätej Alžbety vo Zvolene
Samotné odpustky môžeme získa buï pre seba alebo i duše v oèistci a to i opakovane,
maximálne však 1x denne.
V Slovenskej ¼upèi v roku milosrdenstva budú realizované tieto aktivity:
• V pondelok, streda, piatok a nede¾a o 15.00 sa modlí Hodina milosrdenstva a Korunka pred
vyloženou Sviatosou oltárnou.
• Každý piatok 15.30 – 18.00 je vyložená Sviatos oltárna.
• Vysluhovanie sviatosti zmierenia pol hodinu pred každou sv. omšou, každý piatok od 15.30 –
18.00 a každý tretí piatok tu bude spoveda iný kòaz dekanátu.
17. januára (nede¾a) o 15.45 priblíženie významu loga Svätého roku milosrdenstva – vdp.
Marián Bublinec, farár v Brusne – kultúrne stredisko v Slovenskej ¼upèi.
Miroslav Spišiak, správca farnosti
Foto: Jaroslav
VAŠEKostúr
PRÍSPEVKY
.
POVIANOÈNÉ ZAMYSLENIE
Spomeò si na Vianoce a zaves tie pestré obrázky na skromný strom, obrázky spomienok
svojej zaèínajúcej staroby. Nechaj ich svieti a otáèa sa v plamienkoch horiacich svieèok. Vianoce
sú príležitosou zadíva sa do svojho vnútra, do srdca a oèisti ho a otvori. Toto nám prinesie pokoj.
O tento pokoj nás nemôže nikto pripravi. Odovzdajme aj my jeden druhému tento pokoj. V tom
tichu poèúvajme sami seba. Veï pokoj môžeme stále obnovi a tej vianoènej radosti, ktorá
pochádza z jaslièiek, nebude nikdy dos.
Ak hovoríme o šastí, budujme si ho aj my navzájom a potom sa budeme cíti všade ako doma.
Ve¾mi sa nám to nedarí. Jednou rukou staviame a druhou búrame. Pozrime sa na ulice, na ¾udí bez
domova, èi už oò prišli vlastnou vinou alebo nie. Ulica ich prinútila obnovi si domov vo svojom
vnútri. Zaèínajú každý deò od nuly. Uvedomme si, že takou nulou môže by každý z nás, no stava
odznova sa oplatí.
Práve preto sú Vianoce svätou nocou, v ktorej Svätá rodina zložila svoju hlavu v maštali a tam
sa narodilo diea. Diea, Spasite¾, nemá niè, len jeho jasle vystlané slamou. Dá nám však ve¾a:
„Ve¾ké srdce otvorené dokorán.“ Otvorme si ho aj my a odovzdajme mu ho.
Anna Husárová
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PODUJATIA
NOVOROÈNÝ VÝLET K VODOPÁDU BYSTRÔ A NA RATICOV VRCH
V sobotu 2. januára 2016 sme sa my, podkonickí farníci, na pozvanie nášho pána farára
Miroslava Spišiaka, vybrali na menší výlet do malebného kraja pod Po¾anou. Tí, ktorí sa rozhodli
po sviatkoch nesedie doma a mali možnos ís, dobre spravili. Pretože tento kút našej krajiny, ešte
pomerne málo zasiahnutý “dnešným spôsobom moderného života” má ozaj èo ponúknu.

Poèasie nám vcelku prialo, akurát mrzlo až do špiku kostí. Z Podkoníc sme vyrazili o 8:30 a po
približne hodi-novej ceste sme boli na mieste. Autami sme sa pomerne blízko dostali k cie¾u nášho
výletu, a tak pešia túra nebola ve¾mi namáhavá. Skutoènos, že bola zima ako za polárnym kruhom
priniesla jednu ve¾mi pozitívnu vec. Vodopád Bystrô nádherne zamrzol a v plnej kráse nám ukázal
svoj biely ¾adový závoj. Kto mohol a chcel, dostal sa ešte po rebríkoch na vyhliadku nad
vodopádom.
Cestou naspä sme sa zastavili v kostole Fatimskej Panny Márie na Raticovom vrchu na
Hriòovských lazoch, kde pôsobia bratia kapucíni a svojho èasu tu pôsobil aj o. biskup Dávid Tencer.
Tu sme sa pomodlili ruženec. Ako už mnohí viete, tento kraj je aj rodným krajom nášho pána farára,
a tak nás ešte zaviedol aj do Hriòovej, do kostola svätého Petra a Pavla. Tu sa náš výlet skonèil a
pobrali sme sa domov. Bol to príjemne strávený èas.
Martin Halaj

PODKONICKÝ
ODKONICKÝSpravodaj
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PODUJATIA
DOBRÁ NOVINA V PODKONICIACH
Poèas vianoèného obdobia prebehol už 21. roèník Dobrej noviny na
Slovensku. Naša farnos sa aj tento rok zapojila do tejto koledníckej akcie a
25. decembra 2015 ste mohli u vás doma privíta 19 mladých koledníkov, ktorí
ohlasovali v štyroch skupinkách radostnú zves o narodení Krista.
Vaše príspevky poèas koledovania spolu s ïalšími príspevkami do pokladnièky Dobej noviny v
kostole dosiahli krásnych 1460 €. Všetky tieto prostriedky poputujú na podporu projektov v Afrike.
Tento roèník je zameraný na podporu aktivít súvisiacich s pitnou vodou hlavne v oblasti Turkana.
Túto èas Kene podporuje Dobrá novina už od roku 2003 a aj vïaka tomu nemusia ženy chodi
každý deò po vodu dlhé kilometre. Môžu tak trávi viac èasu so svojou rodinou. Mottom
tohtoroèného koledovania sa teda stalo “Voda je život”, podèiarkujúce myšlienku, že èistá voda je
otázkou prvotnej dôležitosti, pretože je nevyhnutná pre ¾udský život. To zdôrazòuje aj pápež
František v encyklike Laudato si.
Ïakujem všetkým koledníkom, sprevádzajúcim osobám - vedúcim skupiniek a tiež všetkým
darcom za ich štedros.
Jaroslav Kostúr,
zodpovedná osoba za Dobru novinu v Podkoniciach

Podkonickí koledníci Dobrej noviny
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ŠPORT
STOLNÝ TENIS
Do sezóny 2015/16 sme nastúpili s dvoma mužstvami.
Podkonické „A“ v 4. lige a naše „B“ mužstvo v 5. lige. „Áèko“ po
prvej polovici súaže stratilo len 2 body za jednu remízu a
ostatných 11 zápasov vyhralo.
V stolnotenisovom „el clasico“ štvrtej ligy v zápase Rieèka –
Podkonice sme zvíazili 8:10, keï rozhodujúci bod získal Dušan
Samuelèík. O ïalšie body a výsledky sa zaslúžili aj Miro Barla,
Slavo Pôbiš, Tomáš Žaloudek, Andrej Krá¾ a Marián Gajdoš.
„Béèko“ si na každý z 13-tich zápasov vyèistilo poahy víazne a s 39-timi bodmi je na 1. mieste.
Tieto výsledky sa dosiahli aj vïaka Petrovi Budajovi, ktorý je najlepším hráèom v súaži.
Gratulujeme! K víazstvám pomohli aj Mišo Kukuèka, Nena Salihoviè, Juraj Šišmiš a Roman
Patráš. Cie¾om oboch mužstiev je vyhra súaže a pre „Áèko“ je cie¾ dobre sa pripravi a uspie v
kvalifikácii do 3. ligy.

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ
Medzi sviatkami v utorok 29.12. sa v telocvièni odohral už tradièný stolnotenisový turnaj.
Víazom sa stal Dano Hrèka, ktorý vo finále vyhral nad Mariánom Murgašom.
Celkove 12 hráèov ukázalo vynikajúcu športovú úroveò a pochutilo si aj na ve¾mi dobrom
perkelte.

FUTBALOVÝ KLUB TATRAN PODKONICE
V utorok 5.1.2016 sa futbalisti FK Tatran zúèastnili halového
turnaja v Podbrezovej na Štiavnièke. V skupine sme najprv
prehrali 2:3 s Podbrezovou mix, následne sme však vyhrali s
Podbrezovou dorast do 17 rokov aj s dorastom do 16 rokov
zhodne 2:0. Postúpili sme z 2. miesta do štvrfinále, kde sme
porazili Valaskú 5:3. V semifinále sme hrali vyrovnaný zápas so
silným Medzibrodom, ktorému sme pod¾ahli 2:3.
V zápase o 3. miesto sme vyhrali 5:3 nad výberom z Luèenca a Ve¾kého Krtíša a obsadili sme
neèakané 3. miesto. Vo finále vyhral Medzibrod nad Podbrezovou mix 3:2.
Touto cestou sa chcem poïakova organizátorom z Horehronia za pozvanie na turnaj.
Roman Patráš

PODKONICKÝ
ODKONICKÝSpravodaj
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REDAKCNÁ RADA
ROK 2015 V PODKONICKOM SPRAVODAJI
Na zaèiatku roku 2016 sa chceme obzrie za tým predchádzajúcim a zhrnú, èo nám rok 2015 v
Podkonickom spravodaji priniesol. Mohli ste si preèíta až 178 strán o všetkom, èo sa v našej obci
stalo, o èom rokovalo obecné zastupite¾stvo a ako hlasovali vaši volení zástupcovia. Mohli ste tu
tiež nájs nieèo o športe, kultúrnom dianí, duchovnom živote èi o potulkách Podkonièanov vo svete.
Podkonický spravodaj však nie je len dielom obecného úradu èi redakènej rady, o èom svedèí aj
váš záujem o prispievanie do tohto mesaèníka. Okrem èlenov redakènej rady do neho v roku 2015
prispelo celkovo 23 ¾udí. Chceme sa teda poïakova za každý váš príspevok, konkrétne: Jurajovi
Kostúrovi, Michalovi Kukuèkovi, Lenke Kostúrovej (Valentovej), Zuzane Dobríkovej, Ivanovi
Barlovi, Kataríne Luptákovej, Martinovi Oèenášovi, Linde Mesíkovej, Marte Gregorovej z MŠ,
Kataríne Bobákovej, Marte Gregorovej, Anne Mojžišovej, Martinovi Burianovi, Danielovi Koctúrovi,
Lucii Petríkovej, Zuzane Polónyovej, Dominikovi Valentovi, Márii Zátrochovej, Miroslave Barlovej
(Zufalceje), Romanovi Patrášovi, Anne Husárovej, Zuzane Slanèíkovej a Miroslavovi Spišiakovi.
Samozrejme ïakujeme všetkým vám èitate¾om, ktorí èítate riadky spravodaja a ktorých
zaujíma dianie v našej obci. Veï práve vám je náš mesaèník urèený.
Veríme, že rok 2016 ešte viac znásobí poèet svojich prispievate¾ov a èitate¾ov a budeme sa
môc teši ešte na hodnotnejší obsah nášho a vášho Podkonického spravodaja. Pripomíname, že
najbližšia uzávierka Podkonického spravodaja bude 31. januára 2016!
Jaroslav Kostúr a èlenovia redakènej rady

Foto: Jaroslav
Kostúr
SPOLOCENSKÁ

NARODENÉ
DETI

KRONIKA

Lukáš Kukuèka (è.d. 245)
Melanie Chrenko (è.d. 341)
Tomáš Lupták (è.d. 325)

50 rokov

75 rokov

85 rokov

Zoroslav Barla (è.d. 142)

Anna Šípková (è.d. 242)
Pavol Styk (è.d. 317)

Eduard Homola (è.d. 231)

65 rokov

92 rokov

Peter Jamrich (è.d. 324)
Peter Slobodník (è.d. 322)

Mária Vrábová (è.d. 191)

OPUSTILI NÁS
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Božena Oèenášová (è.d. 160) - 65 rokov
Ján Flaška (è.d. 302) - 78 rokov
PODKONICKÝ Spravodaj

-vt-

FARSKÉ OZNAMY 11.1. - 24.1.2016
18.00 - féria
11.1.

12.1.

13.1.

+ Angela, Ladislav a Dušan
18.00 - féria
Za veriach, ktorí sa modlili
prístrešie u Forgáèov
18.00 - féria
+ Mária, Július, syn Ján a starí rodièia

18.00 - féria

18.00 - féria

+ Jozef, Kristína a ich deti

18.00 - Sv. Fabiána, pápeža a muè.

+ František, rodièia a ostatní z rodiny

+ Milan Pavlenda, 1. výr.

20.1.

18.00 - Sv. Agnesy, panny a muèenice
+ Milan a rodièia

21.1.

18.00 - Sv. Vincenta, diakona a muè.

18.00 - féria
15.1.

+ Bronislava a Ján

19.1.

18.00 - féria
14.1.

+ Judita a Ladislav Slávik a syn Tibor

18.1.

+ Mária a Pavol Ivaniè

22.1.

7.30 - Panny Márie v sobotu

7.30 - Panny Márie v sobotu
16.1.

+ Božena Oèenášová, 1. výr.

2. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ
9.00
Za všetkých farníkov
17.1.

+ Irena a Pavol Kostúr a synovia

23.1.

24.1.

3. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ
9.00
Za všetkých farníkov

Tieto oznamy sú len informaèné. Aktuálne farské oznamy na daný týždeò nájdete vždy vèas
na internetovej stránke www.NasePodkonice.sk.
V prípade potreby môžete kontaktova farský úrad telefonicky na èíslach 048 / 41 968 96 a
0908 477 415 alebo elektronicky na miro.erko@pobox.sk.
EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA - každý štvrtok po sv. omši
DETSKÉ SV. OMŠE - každý piatok

ZMENA SV. OMŠÍ VYHRADENÁ

Drahí obyvatelia Podkoníc!
Spoloène sme vstúpili do ïalšieho roku, ktorý predstavuje pre nás množstvo ïalšieho èasu i
možností. Pre mòa osobne je ve¾kou cou, že v òom môžem všetko po prvýkrát prežíva spolu s
vami. Ve¾mi sa teším, že tento rok je i Svätým rokom milosrdenstva, nako¾ko vytvára dobré vzahy
medzi ¾uïmi sa dá len vtedy, keï si dokážeme vzájomne odpúša naše pochybenia. A dobré
vzahy v rodinách i medzi susedmi, to je základ každej obce i farnosti, v ktorej sa dobre žije. Budem
rád, keï sa budeme za seba vzájomne modli i povzbudzova v konaní dobra. Za ten krátky èas
vidím, že je tu ve¾ký potenciál dobrých a srdeèných ¾udí.
Èo sa týka plánov pre tento rok, chcel by som pokraèova v rozbehnutých prípravách a po
Ve¾kej noci vyma¾ova interiér nášho kostola sv. Martina. Pokia¾ sa nám to podarí, následne by som
rád oživil fungovanie Kresanského domu, aby sa v òom mohla stretáva naša mládež i ïalší
šikovní mladí ¾udia z celého Slovenska. Všetkým nám budem denne vyprosova v mojich
modlitbách a sv. omšiach ve¾a Božích milostí i tých ¾udských síl, nech je pre každého z nás tento rok
požehnaním!
Miroslav Spišiak
správca farnosti
PODKONICKÝ
ODKONICKÝSpravodaj
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