FARSKÉ OKIENKO
REKONŠTRUKCIA KOSTOLA
Ako už mnohí viete, pracujeme na vylepšení nášho farského kostola sv. Martina. Nakoľko pri
mojom príchode do Podkoníc som bol informovaný, že je v pláne vymaľovanie nášho kostola, po
konzultáciách s farskou radou sme dospeli k záveru, že toto bude našou prioritou. Preto by som vás
chcel poinformovať o priebehu týchto prác. Pri prehliadke kostola sme však zistili, že naša
elektroinštalácia je už zastaraná a nevyhovuje normám a keďže sa neoplatí najprv vymaľovať a o
pár rokov to znova rozsekať, rozhodli sme sa pred maľovaním urobiť i jej rekonštrukciu. V týchto
dňoch (od 8.3.) sa ťahajú nové elektrické rozvody.
Všetky tieto práce by mali byť ukončené do Kvetnej nedele, aby sme Veľkú noc mohli sláviť v
kostole. Druhá etapa – maľovanie bude realizovaná od 25. apríla 2016. Nakoľko veľa vecí robíme
svojpomocne, veľmi ma teší vaša ochota pomôcť v tomto našom spoločnom snažení. Ďakujem
najmä chlapom elektrikárom, ktorí ochotne obetovali týždeň svojej dovolenky, ale samozrejme i
všetkým ostatným farníkom, ktorí pomáhajú s pomocnými prácami, upratovaním, varením a pod.
Ak by ste sa chceli zapojiť, ste vítaní a chcel by som vás poprosiť (najmä chlapov) o veľkú
brigádu v pondelok 25.4., nakoľko bude treba pripraviť kostol na maľovanie a povynášať všetky
lavice von. Následne bude nasledovať montáž lešenia a maľovanie, ktoré zrealizuje firma z Oravy.
Počas týchto prác budú sv. omše cez týždeň bývať vo fare a v nedele v kultúrnom dome.
O.aktuálnom priebehu prác vás budem informovať cez farské oznamy i prostredníctvom
internetovej stránky www.NasePodkonice.sk.
Verím, že výsledok nášho úsilia bude korunovaný pekným kostolom, v ktorom sa spolu
stretáme a modlíme.
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA,
tento príhovor píšem v nedeľu po voľbách, kedy ešte nie je
celkom jasné, ako sa vyvinie politická situácia. Tak, ako bola
zvláštna a upršaná zima, tak i povolebný čas je tak trochu iný.
Z celého srdca dúfam, že sa všetko udeje tak, aby to viedlo k
morálnejšiemu prostrediu v oblasti politiky. Veď signál
všeobecnej nespokojnosti, ktorý dostali naši ústavní činitelia je
veľmi silný.

Miroslav Spišiak, správca farnosti
V Podkoniciach sme mali vysokú volebnú účasť, až 70 %. Z toho vidieť, že nám nie je ľahostajný
osud našej republiky. Volebná miestnosť sa uzatvorila o 22-hej hodine. Naša obec sa zapojila do
nového programu na sčítavanie výsledkov. V praxi to malo znamenať úsporu času pri tvorbe
zápisnice a jednotlivých štatistických hárkov. Bohužiaľ, opak bol pravdou. Systém za niekoľko
miliónov Eur padol a komisia musela vypisovať všetko ručne. Volebnú miestnosť opustili až o pol
jednej nadránom. Predseda volebnej komisie sa vrátil do Podkoníc s výsledkami o pol piatej ráno.

SV. OMŠE A OBRADY POČAS VEĽKÉHO TÝŽDŇA (od 21. marca 2016)
PONDELOK
UTOROK
STREDA
ZELENÝ ŠTVRTOK
VEĽKÝ PIATOK- obrady
- krížová cesta
BIELA SOBOTA
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
VEĽKONOČNÝ PONDELOK

18.00 hod.
18.00 hod.
18.00 hod.
18.00 hod.
15.00 hod.
19.00 hod.
20.00 hod.
10.00 hod.

Február sa skončil. Pre nás na obecnom úrade bol v znamení prípravy nových projektov. Podali
sme zatiaľ dva: projekt na vybudovanie multifunkčného ihriska a projekt na rekonštrukciu
telocvične. Viac sa dočítate vo vnútri spravodaja. Verím, že marec bude aktívnejší nielen na
slnečné lúče, ale i dobrú náladu. Príde jar a s ňou nové výzvy, nový život.
Skúsme nájsť nový začiatok aj medzi nami. Buďme ľudskejší k sebe a morálnejší. Veď sme
všetci iba ľudia, ktorí žijú na jednom mieste, v Podkoniciach.

9.00 hod.

Nakoľko je Podkonický spravodaj mesačník a po zmene systému zapisovania sv. omší by
úmysly sv. omší neboli aktuálne, v Spravodaji sa teda už nezverejňuje rozpis na celý mesiac.
Aktuálne farské oznamy na daný týždeň sú vždy ohlásené v nedeľu na sv. omši a vyvesené
neustále na nástenkách v kostole. Taktiež ich včas nájdete aj na internetovej stránke
www.NasePodkonice.sk.
V prípade potreby môžete kontaktovať farský úrad telefonicky na číslach 048 / 41 968 96 a
0908. 477.415 alebo elektronicky na miro.erko@pobox.sk.
Miroslav Spišiak
správca farnosti
PODKONICKÝ Spravodaj

Marec 2016

16

Koniec marca prinesie aj koniec pôstneho obdobia a duchovnej prípravy na Veľkú noc. Prajem
vám príjemné prežitie veľkonočných sviatkov.

Michal Vráb
starosta obce

PODKONICKÝ SPRAVODAJ - mesačník vydávaný Obecným úradom v Podkoniciach pre svojich občanov.
Vychádza vždy do 10. dňa v mesiaci.
Redakčná rada: Ing. Jaroslav Kostúr (-jk-), Jana Gregorová (-jg-),
Vladimíra Turčanová (-vt-), Jana Šípková (-jš-), Ing. Michal Vráb (-mv-), Dušan Koctúr (-dk-).
Tlač: ECOPROTECT CDK spol. s r.o.
Povolené:OÚ-OPT-2/2003
NEPREDAJNÉ

DUCHOVNÉ OKIENKO

NOVINKY V OBCI
ČO PRINIESOL FEBRUÁR 2016

Drahí podkoničania!

Projekt na multifunkčné ihrisko
Po trojmesačnej príprave sme vo štvrtok 23.02.2016 podali prvý z radov projektov, na ktorý chceme
využiť príspevky z Európskeho fondu. Projekt s názvom Vytvorenie podmienok pre aktívne
trávenie voľného času v Podkoniciach počíta s vybudovaním multifunkčného ihriska na
školskom dvore s rozmermi 33 x 18 metrov s možnosťou celoročného využitia (v zime ľadová
plocha). K projektu patrí aj vybudovanie nového vonkajšieho posilňovacieho ihriska pre fitness
športy. Súčasťou budú nové preliezky pre mladšie deti (vláčik, pružinové hojdačky, kresliaca
tabula, šplhacia rampa do svahu…) a ďalej ihrisko pre staršie deti (kresliaca tabula, hojdačka
hniezdo, stôl pre stolný tenis, altánok, lavičky…). Projekt bol podaný na Ministerstvo
pôdohospodárstva cez aktivitu 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo
rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a
kultúry a súvisiacej infraštruktúry. Celková hodnota projektu je 107 tisíc Eur.

Ešte stále prežívame pôstne obdobie v ktorom
často počúvame o robení pokánia. Samotné pokánie
je o uvedomení si svojej hriešnosti (náchylnosti voliť a
robiť zlo). Vedomie našich osobných zlyhaní nás
privádza k pokore a zároveň nám pomáha ľahšie
odpúšťať poklesky našich blížnych. V tomto kontexte
tiež môžeme vidieť veľkosť lásky nášho Boha, pre
ktorého každý jeden z nás je i napriek našim chybám
dôležitý a záleží mu na nás až to takej miery, že radšej
on trpel za naše hriechy na kríži, aby sme nemuseli
my. Pokánie nám tiež ukazuje cestu ako sa zbavovať
našich hriechov a tak opäť získavať vnútornú radosť i silu odpúšťať. Aby sme si to mohli lepšie
uvedomiť i nacvičiť si odpúšťanie chýb druhých, v katolíckej Cirkvi poznáme takzvané dni pokánia.
Sú to všetky piatky a obdobie pôstu. V tieto dní sme pozvaní sa viac venovať modlitbe, robiť skutky
dobročinnej lásky, vernejšie si plniť svoje povinnosti a zachovávať pôst. Špeciálnou formou
vyjadrenia pokánia je zdržiavanie sa jedenia mäsa. Jeden z cirkevných príkazov nás tiež
usmerňuje, keď vraví: „Konať skutky kajúcnosti, každý piatok a na popolcovú stredu.“
Nakoľko náš život nám prináša rôzne situácie, tak Konferencia biskupov, môže stanoviť i iné skutky
pokánia ako nejedenie mäsa. Preto, keď sa nám stane, že v piatok jeme mäso, môžeme urobiť iný
skutok pokánia ako náhradu. Jedenie mäsa sa okrem Popolcovej stredy a Veľkého piatku dá
nahradiť takto:

Podali sme projekt na rekonštrukciu telocvične. Aj napriek čerpaniu dovoleniek v mesiaci
február sme stihli pripraviť projekt na rekonštrukcie našej 45-ročnej telocvične. Cez Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR sme podali projekt na rekonštrukciu parkiet, výmenu okien a
sanáciu základov budovy telocvične spolu za 36 500 Eur. V prípade schválenia by sme pokračovali
v trende rekonštrukcie obecných budov, a teda zefektívňovania hospodárenia vďaka zníženiu
nákladov na údržbu.
Absolvovali sme protipožiarnu kontrolu. V prvý februárový týždeň sme absolvovali
protipožiarnu kontrolu budov v správe obecného úradu z Hasičského a záchranného zboru v
Banskej Bystrici. Vďaka výbornej príprave našich dobrovoľných hasičov a spolupráci s firmou
Pyroboss sme obstáli na výbornú a kontrola prebehla bez nedostatkov.

•.Urobiť skutok nábožnosti - ísť na sv. omšu alebo sa pomodliť krížovú cestu alebo bolestný
ruženec.

Michal Vráb, starosta obce

•.Čítať si Sväté písmo aspoň 10 minút

SPOLOCENSKÁ KRONIKA

•.Urobiť skutok lásky k blížnemu - návšteva chorého s konkrétnym prejavom pomoci; návšteva
cintorína spojená s modlitbou za zosnulých; hmotná pomoc chudobným alebo viacdetným
rodinám

UZAVRELI
MANŽELSTVO

•.Urobiť reálny sebazápor - zrieknutie sa sledovania televízie, fajčenia, alkoholických nápojov a
pod.

Martin Lupták a Eliška Fonferová - (30.1.2016) - Nemecká

Každý z týchto skutkov by mal byť akoby urobený tak, aby nás jeho splnenie stálo istú námahu a
trénovali sme tak našu vôľu. Teda ak sa nefajčiar zriekne cigarety, nie je to skutok pokánia. Lebo,
keď robíme viac dobra alebo sa zriekame vecí, ktoré môžeme (napr. mäso), máme viac sily sa
potom zriekať vecí, ktoré nám škodia (hriech).
50 rokov

60 rokov

Ivan Očenáš (č.d. 360)

Jozef Turčan (č.d. 203)
Jozef Polóny (č.d. 327)

55 rokov

65 rokov

Dana Žitňanová (č.d. 297)
Igor Očenáš (č.d. 340)

Viera Kostúrová (č.d. 332)
Jozef Homola (č.d. 260)

Na záver ešte chcem pripomenúť, že spoločná sv. spoveď v našej farnosti bude v sobotu pred
Kvetnou nedeľou – 19. 3. 2016 v čase 9.00 – 11.00.
Prajem Vám požehnané dni a veľa radosti z prežívania Veľkej noci!

PODKONICKÝ Spravodaj
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Miroslav Spišiak, správca farnosti
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VAŠE PRÍSPEVKY

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

SYMBOLY VEĽKEJ NOCI

NOVÝ SPÔSOB NAKLADANIA S ODPADOM

Kvetná nedeľa je dňom palmových ratolestí. Ľudia vítali Pána pri vstupe do Jeruzalema. U nás
je palma nahradená bahniatkami, ktoré signalizujú prebúdzajúci sa život v jari. Bahniatka
posvätené na Kvetnú nedeľu (čo najvyššie prúty) sme chodili v minulosti vo Veľkonočný pondelok
klásť na polia na oziminy a prosiť o dobrú úrodu. Doma si ich držíme vo váze, ako ochranu pred
zlom.
Baránok - jeho tradícia siaha až do dôb oslobodenia Židov zo zajatia v Egypte. Baránok bol
obetným darom za hriechy a je symbolom Ježiša Krista. Podľa našej viery je baránok obetovaný za
spásu sveta.
Zajace - majú starý pôvod a symbolizujú spolu s kuriatkami príchod jari. Dnes sa zaužíva,
hlavne v zahraničí, že deti hľadajú vajíčka v kríkoch, ale čokoládové.
Korbáče - tento prútik dáva silu, zdravie, sviežosť. Šibnutie prútikom odoženie od nás zlo a
pripomína bičovanie Krista pred ukrižovaním.
Najväčším znamením je zažatá svieca, ktorá sa zapaľuje od ohňa na Bielu sobotu večer. Táto
svieca sa nesie do kostola, kde sú zhasnuté svetlá a znamená noc, ktorá sa premieňa na deň a
svieca zapálená od paškálu rozžiari celý kostol. Veľkonočná sviečka symbolizuje vzkrieseného
Krista. Ozdobená je piatimi tymianovými hrudkami, na znak piatich Kristových rán. V priebehu
veľkonočnej bohoslužby sa ponára do vody na znak krstu. Je ozdobená znamením kríža a
symbolmi alfa a omega, t.j. začiatku a konca vekov, ktorými je Kristus. Táto sviečka sa potom
zapaľuje počas celého veľkonočného obdobia až po Turíce a pri každom krste, aby sa naznačilo, že
krst patrí k Veľkej noci.
O maľovaní vajíčok - od nepamäti bolo vajce, z ktorého vzniká život symbolom vracajúcej sa
jari. Keďže vajíčko obsahuje zárodok života, bolo v mnohých kultúrach symbolom plodnosti. A tak i
dnes maľujeme vajíčka rôznymi technikami a to: jednoduchým maľovaním, vyškrabávaním
rôznych vzorov, použitím madeirovej techniky alebo farbíme vajíčka varením v cibuľovej šupke.
A na záver jeden vtip o kuriatkach: Na dvore kŕmi mama malé vyliahnuté kuriatka. Jej deti,
Jožko a Marienka, sa pozerajú ako kuriatka jeden pred druhým zobkajú a Jožko sa pýta sestričky
Marienky: "Marienka, prečo sú jedni kuriatka biele a druhé žlté?" a Marienka odpovedá: "To nevieš,
ty truľko? Veď tie biele sú z bielka a tie žlté zo žĺtka!" :-)

Do obce sme zakúpili koncom roka dva nové 7,5 kubíkové kontajnery. Zatiaľ sú umiestnené v
areáli školy. Počas marca a apríla upravíme plochy a rozmiestnime ich do obce. Do týchto
kontajnerov budete môcť nosiť iba biologicky rozložiteľný odpad. Napríklad pokosenú trávu,
zhnité ovocie, zeleninu, odrezky zo stromov a podobne. Tieto kontajnery budeme vyvážať na
dohodnutú skládku „na Zákluč“. V prípade, že budete mať väčšie množstvo takéhoto odpadu,
môžete ho na skládku vyviezť aj sami. Všetky miesta budú monitorované. V prípade, že do
kontajnera či na skládku vyhodíte plasty, kovy, gumu, stavebný odpad - budete vyzvaní na
odstránenie takéhoto odpadu na vlastné náklady. Prípadne vám bude udelená pokuta v zmysle
zákona.
Stavebný odpad v malom množstve vyvezieme na náklady obce na skládku na Môlču resp.
Poniky. Tu sa zasýpa lom stavebným odpadom. V prípade, že budete mať viac stavebného odpadu
môžeme vám pristaviť kontajner. Za vývoz a likvidáciu stavebného odpadu si však zaplatíte sami.
Skládka „za Močilá“ je označená ako nelegálna skládka a je už definitívne uzatvorená!
Pre konáre, drevo a odrezky je vytvorené miesto vľavo od cesty „za Močilá“ (oproti uzavretej
skládky). Tam môžete vyviezť akékoľvek drevo bez klincov a kameňov. Toto drevo (tak ako vlani)
bude zoštiepkované pre potreby vykurovania budovy Základnej školy s materskou školou. Aj vďaka
vám sme za minulý rok mohli ušetriť na štiepke.
Michal Vráb, starosta obce

STAVEBNÁ KOMISIA
Zápis zo stavebnej komisie dňa 23.02.2016

Požehnané veľkonočné sviatky želá Anna Husárová.

1. Studňa resp. drenáž „pri grante“ - možnosť odkúpenia
2. INFO k čiernym stavbám - stožiare na Plešiach
3. Nájom antény firmou Webra na budove ZŠ s MŠ
4. Cestné komunikácie (Nová ulica, Niva, Hôrka, Za Hrbkom a cesta do Priechoda) geometrické plány (návrh na zastupiteľstvo)
5. NIVA znalecký posudok + INFO o komasácii
6. INFO o kanalizácii projektu Brodok
7. INFO o územnom pláne - prekreslenie
8. Príprava projektu na revitalizáciu námestia - súťaž v spolupráci s komorou architektov SR
9. Kresťanský dom - vrátenie
10. Obecný úrad - zateká strecha + telocvičňa
11. Demolácia humna (KMEŤ, DULOVÁ)
12. Nové PARKOVISKO pred školou, realizácia
13. Riešenie názvoslovia ulíc
14. Vypíliť tuje a ostatné stromy v lokalite starý cintorín

REDAKCNÁ RADA
Milí čitatelia,
v minulom čísle sme uverejnili dotazník o Podkonickom
spravodaji. Ďakujeme za všetky vaše doterajšie názory, ktoré nám
stále pribúdajú. Ešte do 20. marca 2016 máte možnosť vyjadriť svoj
názor na náš obecný mesačník. Potom dotazník uzavrieme a
zhodnotenie nájdete v budúcom aprílovom čísle.
Tlačivo s dotazníkom nájdete v Spravodaji 2 / 2016, môžete nám
ho ale zaslať aj elektronicky. Odkaz na online dotazník nájdete na
stránke www.NasePodkonice.sk v článku "Podkonický spravodaj 2 / 2016". K jeho odoslaniu a
vyplneniu vám stačí pár klikov a váš názor sa k nám dostane ihneď.
Tí z vás, ktorí by sa chceli zúčastniť zlosovania, môžu doplniť na dotazník aj svoje meno,
priezvisko a číslo domu a môžu tak získať hodnotné ceny. Ďakujeme, že aj vy chcete prispieť svojim
názorom k skvalitneniu Podkonického spravodaja.
Jaroslav Kostúr a členovia redakčnej rady
PODKONICKÝ Spravodaj
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Miroslav Budaj,
predseda stavebnej komisie
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CHOD OBECNÉHO ÚRADU

ROZHOVOR S ...

ZO ŽIVOTA OBECNÉHO ÚRADU - FEBRUÁR 2016

Hovoríš, že budeme musieť hľadať hráčov z okolia. A čo mládežnícky futbal? Čo stojí v
ceste tomu, aby sme si vychovali nasledovníkov spomedzi našich detí?
Nuž, pred 3 či 4 rokmi sme spolu s Medzibrodom boli známi veľkým množstvom rodených –
domácich hráčov v mužstve. Teraz musím skonštatovať, že v Podkoniciach sú chlapci, ktorí
hrávajú v iných mužstvách alebo nehrávajú nikde. Ďalšou vecou, z ktorej som smutný je debata na
tému mládež a šport u nás v dedine. Vychovať nasledovníkov je ťažké. Naša generácia vyrastala v
čase, keď fungovala Telovýchovná jednota a príležitostí na športovanie bolo neúrekom. V
súčasnosti sa šport z dedín vytráca na úkor mesta, kde je väčšia možnosť ponúkaných krúžkov.

Obecný úrad žil veľmi intenzívnou prípravou projektov z nového
operačného programu Rozvoj vidieka. Pripraviť projekt zaberie
množstvo času a vyťaží to na plný úväzok až dvoch ľudí.
Ďalšou výzvou bola príprava parlamentných volieb, čo si
vyžaduje mnohé legislatívne a administratívne kroky. Z
nezainteresovaného pohľadu vyznieva usporiadanie volieb veľmi
jednoducho. Za hladkým priebehom vo volebnej miestnosti sú však
desiatky e-mailov, niekoľko stretnutí a dve školenia. Naša obec sa
zapojila aj do elektronického hlasovania, takže výsledky volieb sme
doručili na Okrskovú volebnú komisiu aj online. Toto sa však
ukázalo ako nefungujúce, keďže elektronický systém zlyhal.
Počas februára sme spolu vybavili 98 stránok. Či už to boli sťažnosti, bežné overovania alebo
dôležitejšie veci týkajúce sa občianskeho života v našej obci (kolaudácia, príprava účtovných
podkladov, protipožiarna kontrola a podobne). Absolvovali sme školenie na legislatívne zmeny v
mzdovej učtárni pre rok 2016 a ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2015. Prednášajúci
odborník na účtovnú legislatívu RNDr. Jozef Mihál vyzdvihol okrem mnohých postrehov aj zmeny v
Zákone o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktorý nadobúda účinnosť 18.6.2016.
Momentálne má Banskobystrický kraj pozastavené akékoľvek dotácie (z Ministerstiev, fondov
Európskej únie a iných fondov) práve kvôli porušeniu tohoto zákona.
Ako ste si iste všimli, odstránili sme vianočný stromček, ktorý využijeme na štiepku pre
základnú a materskú školu. Teplé počasie nám prialo, a tak sme v celej obci vykonali pravidelnú
údržbu vpustí a mreží na kanálových otvoroch. Dvaja občania požiadali o pomoc pri likvidácii
menšieho stavebného odpadu. Radi sme pomohli. Na ceste do Priechoda sme dočistili cestu (po
jesennej údržbe) a upravili sme výpuste vody, aby sme zabránili držaniu vody v niektorých častiach
cesty. Začali sme s úpravou verejných chodníkov a prázdninový čas sme využili na údržbu v
základnej a materskej škole. Celý náš tím asistoval aj pri Vrchárskej zabíjačke počas prípravných a
dočisťovacích prácach.
I naďalej pokračujeme v rekonštrukcii priestorov obecného úradu. Podarilo sa nám dokončiť
prvú časť archívu. Čaká nás sťahovanie a upratovanie chodby na hornom poschodí. Vymaľovali
sme miestnosť vedľa Pošty, ktorá bude slúžiť ako obecný archív. Zakúpili sme ďalšie odpadkové
koše, ktoré sme umiestnili pri chate na Plešiach, ale aj na futbalové ihrisko a námestie.
Snažíme sa napredovať v každej oblasti, aby sme vám mohli ponúknuť prvotriedny servis na
prvom kontakte, či s obecnými vecami alebo pri styku so štátnymi a legislatívnymi záležitosťami.
kolektív obecného úradu

Napriek tomu sa v obci Selce pred dvoma rokmi podarilo dvom nadšencom a na žiadosť
rodičov znovu založiť žiacky futbalový klub, v ktorom hrajú aj dievčatá. U nás by to nešlo?
Určite áno. Potrebujeme len tých dvoch nadšencov a záujem rodičov. V súčasnosti funguje na
škole aspoň Športová príprava Petra Polónyho. Dajme preto hlavy a sily dokopy. Motivujme a
podporme naše deti. Tu nejde o prestíž, nemusia hrať Ligu majstrov či vo Wimbledone. Ide o to, aby
sme im ponúkli čo najviac príležitostí pohybového vyžitia, viedli ich cez šport ku zdravému
životnému štýlu odmalička a ukázali im cestu. Buďme radi za Adama Kostúra vo futbale a Timku
Barlovú v tenise. Obaja hrajú vo svojich športoch v celoslovenských súťažiach, hlavne vďaka ich
rodičom. Tešme sa z našich tenisových a futbalových prvosienok Olivera Slobodníka a Šimona
Valenta vo futbale, či Emu Valentovú a Meškovú v tenise.
Ďakujem za rozhovor.
Janka Šípka Šípková

,

DOBROVOLNÝ HASICSKÝ ZBOR
ČINNOSŤ DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU PODKONICE
Aj v uplynulom mesiaci s premenlivým počasím pokračoval hasičský zbor v našej obci vo svojej
činnosti. V sobotu 13. februára sa za účasti delegátky z okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej
ochrany SR uskutočnila Výročná členská schôdza DHZ Podkonice, na ktorej bol vyhodnotený
uplynulý hasičský rok a zároveň boli prerokované plány na aktivity v tomto roku.
V priebehu mesiaca uskutočnili hasiči ešte niekoľko aktivít. Jednou z nich bola výpomoc obci vo
forme čistenia kanalizácie pomocou vodného prúdu, pri problémoch s kanalizáciou v časti Brodok.
Posledný víkend v mesiaci sa v nadväznosti na základnú prípravu členov hasičských jednotiek,
ktorá je vykonávaná priebežne podľa potrieb zboru, traja členovia DHZO zaradení vo funkcii
„strojník“ zúčastnili zdokonaľovacej prípravy strojníkov vo Vlkanovej. Toto školenie bolo zložené z
teoretickej časti obsahujúcej obsluhu a údržbu hasičskej techniky, ako aj z praktického výcviku
obsluhy hasičských čerpadiel a cisternových automobilov. Záver školenia patril skúške, ktorú všetci
traja úspešne absolvovali.
Na prelome mesiacov boli členovia zboru pozvaní vykonať protipožiarnu hliadku na kultúrnom
podujatí konanom mimo našej obce, kde aj týmto spôsobom reprezentovali obec a náš zbor.
Juraj Kostúr
veliteľ zboru
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ROZHOVOR S ...

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

PREDSTAVUJEME - FUTBALOVÝ KLUB PODKONICE

MIKROREGIÓN POD PÁNSKYM DIELOM

Predseda a IT manažér: Ing. Ivan Homola
Sekretár: Ing. Igor Minčev
Manažér: Michal Barla
Hospodár: Rasťo Styk
Členovia výboru: Mgr. Ivan Kostúr, Braňo Slobodník,
Miro Barla, Jaro Barla, Jaro Očenáš
Tréner: Mgr. Roman Patráš

Vo februári sme boli hostiteľmi stretnutia starostov z Mikroregiónu pod Pánskym dielom. Na
stretnutí starostov sme okrem iného rozpracovali aj akcie pre občanov celého mikroregiónu na
tento rok.

Futbalový klub Podkonice má za sebou 57 ročnú históriu. V jesennej časti sa nášmu klubu
darilo a tak sme sa s trénerom Romanom Patrášom porozprávali nielen o futbale.
Ako si sa dostal na post trénera Podkoníc?
K opätovnému návratu na post trénera ma oslovil Braňo Slobodník, vtedajší hráč a dnes člen
výboru klubu.
Priblížme si jesennú časť ligy. Ako skončilo naše mužstvo?
Po vypadnutí z 1. triedy a po rozpadnutí hráčskeho kádra začiatok nebol ľahký. Ale mali sme
šťastie. Oslovili sme hráčov, ktorí chceli za Podkonice hrať a začali sme tvoriť celkom zaujímavé
mužstvo na 2. triedu. Na konci jesene sme skončili na 1. mieste s náskokom 7 bodov.
Predstav nám naše futbalové mužstvo. Si spokojný s výkonom hráčov?
Mužstvo je takým dobrým mixom všetkého - kvality, skúseností a aj veku. Tvoria ho naši domáci
chlapci spolu s "legionármi" z Banskej Bystrice a okolia. S výkonmi mužstva musím byť spokojný,
keďže zimujeme s náskokom na 1. mieste. Veľmi dobré výkony podalo mužstvo v Riečke a doma s
Tajovom. Posledný zápas na Dúbravici však ukázal našu slabinu a z tej sa musíme poučiť.
Sú hráči nejakým spôsobom odmeňovaní?
Áno sú odmeňovaní. Po každom zápase si hráči, fanúšikovia, členovia výboru posedia pri
dobrej večeri, dobrom pivku či kofole. O tento jediný druh odmeňovania hráčov je u nás veľmi dobre
postarané.

Prioritou Mikroregiónu je spoločná spolupráca medzi jednotlivými obcami. Hlavnou dohodou
bolo aj pre tento rok zosúladenie termínov akcií, ktoré robí každá obec tradične. Zároveň nám ide o
podporu svojich aktivít. Všetko bude propagovať spoločný plagát. Tento bude po dohode starostov
pozývať až na 20 akcií (teda 2 akcie za dedinu). Získame tak spoločný prehľad, čo sa v regióne
deje. Plagát budeme tlačiť za podpory sponzorského daru. Bude distribuovaný po obciach v
regióne a objaví sa aj na autobusoch SAD Zvolen.
V júni sa bude konať spoločný deň detí v Selčianskej doline. Zatiaľ môžeme prezradiť, že pôjde
o veľkú akciu, ktorej sa budú môcť zúčastniť aj naše deti za zvýhodnené vstupné. Súčasťou bude
niekoľko zastávok s rozprávkovými bytosťami, kde budú deti riešiť rôzne úlohy, za ktoré dostanú
sladkú odmenu. Medzi sprievodnými akciami budú detské koncerty, skákací hrad, maľovanie na
tvár, ukážky zásahov záchranných zložiek Polície SR či Požiarneho zboru. Súčasťou budú aj rôzne
prezentácie podporných firiem, ktoré budú vystupovať ako sponzori.
Ďalšou pripravovanou akciou je už tradičný každoročný turistický prechod pre seniorov.
Tohtoročná trasa prechodu povedie z Pánskeho dielu do Selčianskej doliny. Prechod bude pre
každého dôchodcu zadarmo a to vrátane občerstvenia. Bližšie podmienky predstavíme o mesiac.
Najdôležitejším bodom rokovania bolo uzatvorenie zmluvy o partnerstve medzi obcami
Mikroregiónu pod Pánskym dielom Slovenskej republiky a Obce Strzsyów Poľskej
republiky. Túto obec, pod ktorú patrí niekoľko ďalších obcí sme navštívili vlani v lete na spoločnej
pracovnej ceste. V januári boli starostovia na stretnutí u nás. Výstupom stretnutí bolo uzatvorenie
medziregionálnej dohody. Okrem výmeny skúseností z oblasti samosprávy, fungovania dedín,
mikroregiónu, školstva, športu a hlavne cestovného ruchu je v pláne dlhodobá spolupráca medzi
našimi regiónmi. Zmluva nám otvára výborné možnosti na čerpanie projektových zámerov
cezhraničnej spolupráce, ktorú využijeme v budúcnosti.
Michal Vráb, starosta obce

Aké máte plány do novej jarnej časti sezóny?
Už teraz v zimnej prestávke pracujeme na príchodoch ďalších kvalitných hráčov. Ja osobne
verím, že kvalita, ktorá je a ktorá príde spolu s rozumnou zimnou prípravou, nás predurčí k tomu,
aby sme jarnú časť vyhrali.
Mnohé obce si nemôžu dovoliť financovať futbalový klub. Čo si myslíš o „dedinskom“
futbale? Vidíš perspektívu? Alebo chýbajú peniaze a zanietenosť?
U nás v Podkoniciach futbal mal, má a verme, že aj bude mať podporu obecného zastupiteľstva.
Aj touto cestou by som sa chcel poďakovať starostom, ktorí boli a aj súčasnému starostovi za
podporu nielen futbalu, ale športu celkove. Hovorí sa, že ako krčma, kostol, tak aj dedinský futbal
na dedinu patrí. Neviem si predstaviť, že by sa futbal u nás z obce vytratil. Perspektíva s domácimi
hráčmi je však čím ďalej slabšia. Budeme musieť začať futbal robiť ako v Priechode a Slovenskej
Ľupči, kde je FK zložený z hráčov z okolia, pretože domáci hráči absentujú. Keď bude zanietenosť a
peniaze, tak futbal u nás stále bude. Myslím, že 3. miesto v 1. triede by bolo pre náš FK a obec
ideálne.
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SPOLOK PODKONICAN

KARNEVAL

SPOLOK PODKONIČAN

Deň, kedy sa deti môžu premeniť na svoje obľúbené rozprávkové postavičky alebo iné bytosti
sme v mesiaci február využili aj my v škole a zorganizovali sme karneval. V piatok podvečer 5. 2.
sa naplnila sála kultúrneho domu deťmi a rodičmi a zábava mohla začať. Na úvod sa v
programe predstavili škôlkari v indiánskych kostýmoch a spolu s nimi sme si mohli zaspievať
indiánske pesničky. Po nich sa ukázali školáci a roztancovali nás EKO tancom. Podkonická
mládež sa nedala zahanbiť a pod vedením pána farára M. Spišiaka pre nás pripravili program.
Zobrali to do vlastných rúk a nacvičili divadlo O Červenej čiapočke, za čo im všetkým ďakujeme.
Po rôznych súťažiach, ktoré sme pripravili pre škôlkarov a školákov a prezentácii
karnevalových masiek, určila porota desať najoriginálnejších. Tie boli odmenené diplomami a
drobnými darčekmi. Rozhodovanie bolo ťažké, veď každá maska bola niečím zaujímavá. Po
úvodnom programe mohla tanečná zábava v pravom slova zmysle začať. Parket hmýriaci sa
deťmi, k tomu stôl plný dobrôt od rodičov, varené víno pre dospelákov a čaj pre deti. O tom, že
zábava bola naozaj skvelá, svedčí aj to, že na tejto piatkovej akcii sme zotrvali až do jedenástej
večer.

Nakoľko sa blíži dátum podávania daňových priznaní, chceme vás aj tentokrát poprosiť o vaše
2% z dane pre náš spolok. Zamestnanci dajú potvrdiť tlačivá u zamestnávateľa a zašlú na Daňový
úrad, podnikatelia tak môžu urobiť priamo pri vypĺňaní tlačiva pri Daňovom priznaní.
Konkrétne informácie o činnosti Spolku Podkoničan vám prinesieme v nasledujúcom čísle
Spravodaja. Tlačivo na vaše 2% z dane nájdete v prílohe tohoto čísla.
-jkZa všetky príspevky vopred ďakujeme.
Názov:
Adresa:
IČO:
Právna forma:
Číslo účtu:

Spolok Podkoničan
Podkonice 178, 976 41
37957601
Občianske združenie
SK3611000000002621783174
Tatra banka a.s.

Spolok Podkoničan - Jediný spôsob
ako navrátiť vaše peniaze naspäť k vám!



2%

VAŠE PRÍSPEVKY

2% PRE LYŽIARSKE MÚZEUM
Občianske združenie Slovenské lyžiarske múzeum Podkonice by chcelo našich obyvateľov
poprosiť o podporu svojich aktivít formou 2% z daní z príjmu za rok 2015 u fyzických osôb a tiež u
právnických osôb (podnikatelia). Vaša podpora bude použitá hlavne na obnovu a rekonštrukciu
lanoviek a vlekov nachádzajúcich sa v múzeu.
Ďakujeme!
Igor Bobák
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k zorganizovaniu tejto akcie, za hudbu, za varené víno,
za všetky dobroty a program, za chuť niečím prispieť, za rozhovory a nápady do budúcna,
ale aj všetkým tým, pre ktorých to v tento deň neskončilo a na druhý deň ich čakal bonus upratovanie sály a balenie aparutúry. Ešte raz ďakujeme.
NAŠE DIVADELNÉ PLÁNY
So školákmi sme začali nacvičovať autorské divadlo s názvom (Takmer) Ideálna učiteľka a
už podľa názvu je jasné, že je zo školského prostredia. Možno práve preto ich téma, ako sa vraví
ušitá na mieru, potešila a pri skúškach ideme míľovými krokmi vpred. Deckám prináša divadlo veľa
plusov, no takým najväčším podľa mňa je vzájomná spolupráca, súdržnosť, ktorá je v divadle veľmi
dôležitá a utužuje kolektív. Čaká nás ešte kopec roboty, intenzívne dennodenné skúšky. Našu
prácu by sme chceli prezentovať na regionálnej súťaži divadelnej prehliadky „My sme malí
divadelníci“, ktorú organizuje Stredoslovenské osvetové stredisko v piatok 18. 3. v
kultúrnom dome v Slovenskej Ľupči. Preto ak nás chcete podporiť a pozrieť si prácu našich
malých hercov na veľkom javisku, radi vás tam uvidíme. Držte nám prosím palce, nech zahráme
najlepšie, ako len vieme.
PODKONICKÝ Spravodaj
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Údaje na poukázanie 2 % z dane
pre Slovenské lyžiarske múzeum Podkonice (právnické osoby)
Obchodné meno alebo názov:

Slovenské lyžiarske múzeum Podkonice

Sídlo:

976 13 Podkonice 87

Právna forma:

Občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 42186463
Číslo účtu:

0305411417/0900

Banka:

Slovenská sporiteľňa a.s.

IBAN:

SK4709000000000305411417

BIC:

GIBASKBX
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PODUJATIA
PODKONICKÁ - VRCHÁRSKA ZABÍJAČKA 2016

SÚŤAŽ HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

V sobotu 27. februára 2016 sa na Plešiach uskutočnila Podkonická - Vrchárska zabíjačka.
Organizátori tejto akcie sa rozhodli využiť ponuku Obecného úradu, chaty Pleše a podkonických
vlekárov, ktorí túto akciu vzali pod svoje krídla. Vďaka šikovnému tímu Dedinského spolku turistov
Dubiny a spolupráce zastrešujúcich zložiek bola akcia pripravená na 100 %.
Kto nezaváhal a prišiel, si pochutil „za ľudovie ceny“ na pečenej jaternici, opekanom rebierku,
baraňom guláši, hriatom či sladkom „z dvora obecňího.“ Zadarmo (za dobrovoľný príspevok) sa
podávala pre každého hladného aj výborná kapustnica. Ľudová dedinka na motívy našich starých
tradícií vytvárala výbornú atmosféru gazdovského „podkonickího dvora.“
Aj napriek absencii snehu sme všetci premrzli, no krv v žilách nám rozprúdila ľudová hudba
Slančíkovci. Tanca sme sa zriekli, lebo rešpektujeme čas pôstu, ale temperamentná muzika nám
zdvihla náladu a hriala pri srdci. Deti si zastrieľali z luku vďaka profesionálnemu lukostrelcovi
Mariánovi Moravčíkovi a zašantili si na nafukovacom hrade. Po skončení koncertu ľudových
nástrojov sa od mixovacieho pultu ozývali ľudové piesne, ktoré zanôtili Martinko a DJ Barlík.
Organizátori sa potešili bohatej účasti návštevníkov, fajnšmekrov, priaznivcov ľudových tradícií,
milovníkov prírody, ktorí využili kyvadlovú i individuálnu dopravu alebo sa prešli peši. Štatistika
zaznamenala cez 300 účastníkov. Na parkovisku bolo v špičke zaparkovaných 75 áut.
Ďakujeme, že ste boli. Veríme, že sa vám páčilo, že vám chutilo, že ste pookriali. Tešíme sa
znovu na budúci rok.
Kolektív obecného úradu, Chata Pleše,
podkonický vlekári a Dedinský spolok turistov Dubiny.

Naša školáčka Paulínka Zátrochová sa 25. 2. zúčastnila okresného kola recitačnej súťaže
Hviezdoslavov Kubín. Aj keď si odtiaľ diplom neodniesla, no skúsenosti určite. Recitovať sama
pred veľkým publikom a trému odložiť na neskôr, to chce veľa odvahy. Ona ju v sebe našla,
reprezentovala našu malú podkonickú školičku a odniesla si super zážitok z tohto dňa.
PREDŠKOLÁCI NA NÁVŠTEVE V ZŠ
25. 2. vo štvrtok nás školákov navštívili naši predškoláci- budúci prváci. Bola to naša prvá
skúšobná hodina, kde sme našim mladším kamošom ukázali, čo všetko sa dá naučiť v školských
laviciach, aké pravidlá fungujú v triede a tiež sme ich zapojili do skupinovej práce. Odchádzali veľmi
potešení a hrdí na to, že od ostatných škôlkarov ich delí práve táto výsada- „čoskoro budem
školák“. Takéto hodiny budeme pravidelne opakovať a zároveň na tieto stretnutia pozývame aj Vás
rodičov. O nasledujúcej hodine sa dozviete z oznamu na tabuli v MŠ.

NOVÉ POSTIEĽKY V MŠ
Do našej škôlky sa podarilo zakúpiť 25 nových krásnych drevených postieľok a už sú aj
pripravené pre našich najmenších. Odzvonilo tak starým 45 ročným tvrdým posteliam, ktoré si
pamätajú aj rodičia terajších škôlkarov a tak deťom želáme krásne sníčky v nových postieľkach.
Tešíme sa, že sa postupne darí pretvárať a obnovovať prostredie, ktoré patrí deťom a je o deťoch.
Mgr. Lucia Petríková
riaditeľka ZŠ s MŠ
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VIETE, ŽE ...

TVORIVÉ ŠTVRTKY V ŠKOLE

ČERÍNSKY KOSTOL ZVÍŤAZIL

Školská jedáleň našej podkonickej školičky sa už tradične stala 1-krát do mesiaca vo štvrtok
tvorivou dielňou, určená pre šikovné ruky veľkých i malých a rôzne cenné rady a nápady mojich
hostí.
26. novembra ešte minulého roku sme sa pustili do tvorby adventných vencov a dekorácií. Hosť
večera Daniel Koctúr - florista a majiteľ aranžérskeho štúdia Dano, nám predviedol rôzne spôsoby
aranžovania a malou výstavou svojich „diel“ nás inšpiroval pri tvorbe našich vencov. Zistili sme, že
najlepší materiál pri aranžovaní nekúpime v obchode, ale nájdeme pri prechádzke v prírode.
Usmerňoval šikovné ruky najmenších i mamičiek a výsledkom boli krásne výtvory, ktorými sme
prispeli na vianočné trhy organizované ZŠ s MŠ.

V rámci projektu „Podklady môjho srdca“ vyhlásila Nadácia VÚB súťaž na obnovu, a tým aj
záchranu niektorých kultúrnych pamiatok. Mnohí z nás určite zachytili túto výzvu, keďže do súťaže
bol zaradený aj kostol v našom dekanáte - kostolík sv. Martina v Čeríne, v ktorom sa nachádzajú
vzácne fresky, ktoré je potrebné obnoviť a tým aj zachovať pre ďalšie generácie.
Od prvých dní hlasovania bolo jasné, že o príspevok nadácie VÚB budú súperiť Prešov s
Čerínom, ale keďže Prešov má 90.000 obyvateľov a Čerín 459 malo ísť o súboj Dávida s Goliášom.
Do hlasovania za Čerín sa však zapojilo celé okolie Banskej Bystrice, Zvolena, mohli ste sa o
ňom dočítať na rôznych internetových portáloch v našom okolí, nevynímajúc NasePodkonice.sk.
Súťaž trvala do 29. februára a bola napínavá do poslednej hodiny. 1. marca ráno už bolo jasné, že
víťazom sa stal Čerín so ziskom takmer 45.000 hlasov! Takmer o 1.000 hlasov predstihol Prešov a
aj vďaka vašej podpore získal 70.000 € na záchranu fresiek.
Pri tejto príležitosti vám chceme sprostredkovať vyhlásenie pána farára farnosti Čerín - vdp.
Mgr. Dušana Mesíka, ktorého táto úžasná správa zastihla na púti v Ríme.

18. februára 2016 som si vybrala tému Byliny a rastliny pre zdravie a úžitok. Stretli sme sa v
sychravý večer, ale o to v hojnejšom počte. Moje pozvanie ako hosť večera prijala Evka
Zátrochová. Na úvod nás pohostila naozaj hrejivým, pikantným čajom zloženým z plodov a
korenín, ktoré bežne nájdeme doma - jablká, sušené hrozienka, sezamové semienka, škorica,
čili... Evka popri degustovaní čaju rozprávala o bylinkách, ktoré sme mohli aj vidieť aj privoňať im.
Rozdávala cenné rady, na čo sa ktorá bylina a rastlina použije a pri akých zdravotných problémoch
je najvhodnejšia. Ochutnali sme ďalší čaj, tentokrát protizápalový, ktorý nám Evka pripravila a
odpovedala na všetky zvedavé otázky. Na záver nášho „Tvorivého štvrtku“ sme deťúrence pohostili
ukľudňujúcim levanduľovým čajom na sladké sníčky.
Zuzana Polónyová

Drahí bratia a sestry, všetci priatelia a priaznivci našej farnosti.
V prvom rade sa chcem poďakovať nášmu Nebeskému Otcovi a v neposlednom rade všetkým
vám, ktorí ste svojim hlasom prispeli k získaniu finančnej dotácie na obnovu vzácnych fresiek zo
14. storočia. Už len to, že boli z našej farnosti zaradené do súťaže 2 ranogotické kostoly, v Čeríne a
Hornej Mičinej, bolo prejavom Božej priazne. Som veľmi povzbudený z nasadenia farníkov a
mnohých priateľov, ktorí 2 týždne neúnavne pracovali na tom, aby sa Čerínsky kostolík dostal do
povedomia a získal tým v súťaži nadácie VÚB „Zachráňte fresky - Poklady môjho srdca“, podporu
širokej verejnosti. Hlasovanie nabralo také rozmery, ktoré som vôbec neočakával. Zapojili sa nielen
veriaci, ale aj všetci, ktorí si cenia výpovednú hodnotu kultúrneho dedičstva nášho národa. Veľkú
oporu a povzbudenie som mal vo svojich spolubratoch v kňazskej službe našej diecézy i mimo nej.
Počas súťaže sme popri neúnavnom nasadení získavania hlasov, žehnali všetkým súperom a
zvlášť priaznivcom Prešovskej kalvárie. Víťazstvo som totiž v prvom rade prostredníctvom
modlitieb vložil do Božej vôle. Z úprimného srdca VEĽKÉ ĎAKUJEM patrí naozaj všetkým
priateľom a ľuďom dobrej vôle, v ktorých srdciach nezhasína láska po kráse a obnove pokladov
nášho Slovenska. Za vašu podporu ešte raz úprimne ďakujem.
S úctou a láskou žehnám
a v modlitbách pamätám na vás všetkých.
Boh vás žehnaj!
Mgr. Dušan Mesík, farár v Čeríne

v Ríme, dňa 1.3.2016
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