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Vážení spoluobčania,
 dovoľte, aby som sa vám po nástupe                
do funkcie starostu obce prihovoril a na prahu 
nového roka 2019, vám ako prvé zaželal hlavne 
pevné zdravie, Božie požehnanie, šťastie a pokoj 
po všetky dni, ktoré nás všetkých čakajú. Vo funkcii 
som len pár pracovných dní, preto mi zatiaľ 
neprináleží predniesť žiadne hodnotenia, chcem        
sa ale na tomto mieste poďakovať svojmu 
predchodcovi za všetko dobré, čo počas 4 rokov vo 
funkcii starostu našej obce vykonal. Taktiež sa 
chcem poďakovať všetkým občanom, ktorí sa 
zúčastnili na komunálnych voľbách. Volebnou účasťou sme v našej obci opäť vysoko 
prekročili slovenské priemery, to znamená, že občania majú záujem o veci verejné.
 
 V krátkosti si dovolím načrtnúť niektoré z mojich plánov, ktoré sa budú realizovať,                     
ak ich podporí väčšina poslancov. Skôr ako začneme niečo budovať, musíme pripraviť 
reálny rozpočet obce na tento rok na základe potrieb obce. V tomto volebnom období určite 
nadviažeme na rozumné projekty, na ktoré už v minulosti obec vynaložila finančné 
prostriedky. Mojou prioritou je zveľadenie obecného majetku a realizovať opatrenia na 
zvýšenie efektivity prevádzky obecných budov. Dôraz musíme klásť na budovu 
základnej a materskej školy, kde už nemôžeme čakať na fondové peniaze, merať                           
a projektovať, ale reálne krok po kroku meniť okná, dvere a neskôr zatepliť budovu, aby sme 
nekúrili do “luftu“. Druhou budovou, ktorá leží už dlhodobo ladom je kultúrny dom,                     
kde sadnúť si v zime na sedadlo je odvaha. Treťou budovou je budova obecného úradu,             
kde len elektrická energia za rok stojí obec probližne 8.000,- EUR, a to nám podľa 
dostupných dodatkov zmlúv pre rok 2019 vzrástla cena silovej elektriny. Týmto zámerom 
bude predchádzať odsúhlasenie investičného plánu obce na nadchádzajúce roky, aby sme 
mali jasný cieľ a náš rozvoj nebol určovaný nikým zvonku. Zapojíme sa len do tých 
projektov, ktoré nám v konečnom účtovaní prinesú značné benefity. Plánujeme tiež 
spracovať program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý je dôležitým dokumentom 
vyplývajúcim z legislatívy obce. Pri zachovaní súčasného trendu dotácií od štátu                             
a vyvarovaním sa zbytočných projektov do “šuflíka“ je možné za 4 roky vytvoriť investičnú                           
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finančnú položku položku 400.000,- EUR, ktoré minieme len na rozvoj obce. V prípade,               
že nebudeme ohrození rôznymi ekonomickými a spoločenskými faktormi (nesplatené 
záväzky, vysoká inflácia, prenos kompetencií bez podpory štátu, možný dopad často 
spomínaného ekonomického útlmu, ...) javí sa tento cieľ zatiaľ ako reálny. Určite však 
budeme hľadať aj ďalšie cesty,ako získať mimorozpočtové zdroje na financovanie. Ďalej je 
potrebné pokročiť v oblasti vysporiadania pozemkov a komasácii stavebných lokalít, ktoré 
sú zahrnuté  v územnom pláne obce.

 Do svojej funkcie nastupujem s pokorou a preto sa budem snažiť maximálne 
rešpektovať rozhodnutia obecného zastupiteľstva. Pre čo najužšiu spoluprácu s poslancami 
som sa rozhodol využiť zriadenie Obecnej rady, ktorá sa bude schádzať minimálne 2-krát 
mesačne. Budeme na nej diskutovať rozvojové projekty, ale aj problémové veci, ktoré prinesie 
sám život. Spravovať verejné peniaze nesmie byť “šou jedného muža“, ale tímová práca, 
pretože ide o peniaze všetkých ľudí, teda všetkých občanov Podkoníc. Obecné zastupiteľstvo 
bude preto v úvode volebného obdobia zvolávané na mesačnej báze, kde bude vítaná účasť 
občanov obce. Taktiež vytvorím podmienky, aby každý občan mohol predniesť svoj názor na 
dianie v obci, aby mohol predniesť námety, požiadavky aj sťažnosti slobodne a otvorene. 
Každým takýmto podnetom sa budem zaoberať ja osobne, ale aj v spolupráci s pracovníkmi 
OÚ  i poslancami OZ, či už na Obecnej rade alebo v komisiách OZ. V prípade požiadania                  
o informácie, ktorými disponuje obecný úrad alebo sa nachádzajú v jeho archíve, sa budem 
snažiť poskytnúť ich ihneď, tzv. “obratom“.

 V oblasti kultúry a športu, budeme ďalej rozvíjať aj v tomto roku zabehnuté 
podujatia. Jedným z nich sú Tonkovičove slávnosti. V spolupráci s organizáciami 
pôsobiacimi v obci budeme hľadať spôsoby na prípravu a organizovanie aj nového typu 
podujatí. Tento rok si pripomenieme 200. výročie vysvätenia nášho farského kostola                     
sv. Martina.Táto udalosť je výnimočná nie len pre našu farnosť, ale pre celú obec, preto 
budeme pri príprave tejto významnej udalosti nápomocní. Určite chceme propagovať našu 
obec aj cez športové podujatia, kde úspešne napreduje náš futbal, tak v mládežníckej, ako aj 
seniorskej kategórii, preto dúfam, že futbalistom sa podarí splniť ich cieľ.   

 Nosnou témou celého volebného obdobia musí byť budovanie prostredia obce pre 
pokojný život jej občanov. Preto skúsme konať s pokorou a vedomím, že slušnosť nie je 
slabosť a to bude dobrý základ pre naše napredovanie. Bol by som rád, keby sme                      
sa spoločne s poslancami OZ uberali takým smerom, aby sa každému občanovi život                         
v Podkoniciach páčil, aby sa nám podarilo aspoň o krôčik posunúť našu dedinu tam,                   
kde patrila v minulosti. Verím, že spoločne sa nám ju podarí nasmerovať na správnu cestu. 

Ivan Barla, starosta obce

OBEC INFORMUJE

KONTAKTY NA STAROSTU OBCE

Mobil: 0905 865 594

Pevná linka: 048 41 87 838

E-mail: starosta@podkonice.sk
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OBEC INFORMUJE

ŠTATISTIKA OBYVATEĽSTVA ZA ROK 2018

Sobáše – 4

Narodené deti – 7

Zomrelí –  8

Prihlásení občania na pobyt – 18

Odhlásení občania z pobytu – 12

 

Počet obyvateľov k 31.12.2018 bol 904.

BEZPLATNÁ SMS SLUŽBA

 Oznamujeme našim občanom, ktorí majú záujem i naďalej využívať bezplatnú SMS 

službu „Info OÚ“, že môžu svoje telefónne čísla nahlasovať na obecný úrad telefonicky, 

osobne alebo e-mailom na adresu: podkonice@podkonice.sk 

 Ospravedlňujeme sa za vzniknutú situáciu, nakoľko sa databáza telefónnych čísel 

nenachádza na obecnom úrade.

 Za pochopenie ďakujeme.

DAŇOVÁ POVINNOSŤ - NAHLÁSENIE ZMIEN

 Upozorňujeme občanov, právnické osoby a podnikateľské subjekty, že ak                

v roku 2018 nadobudli nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, byt, garáž) napríklad 

kúpou, dedičstvom, darovaním a zmena vlastníctva nehnuteľnosti je zapísaná                       

v katastri nehnuteľnosti k 1. januáru 2019; rovnako tak vlastníci nehnuteľnosti, ktorí 

zaznamenali zmeny v roku 2018 (zmena výmery, vydanie stavebného povolenia, kolaudácia 

rodinného domu, zmena využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku, zmena výmery 

zastavanej plochy, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby - prístrešky, altánky, 

kôlne, záhradné domčeky…., atď.) sú povinní podať daňové priznanie k dani                      

z nehnuteľnosti do  31. januára 2019.

 Povinnosť podať daňové priznanie majú fyzické alebo právnické osoby, ktorým 

zanikla daňová povinnosť v priebehu roka 2018 (napr. byt, rodinný dom, garáž, pozemky, 

atď. boli prevedené na inú osobu). Daňovník je povinný podať priznanie na zánik 

daňovej povinnosti do 31. januára 2019.

 Informujeme občanov, že pod túto ohlasovaciu povinnosť patrí aj nadobudnutie 

alebo uhynutie psa.

KOMISIE PRI OBECNOM ZASTUPITEĽSTVE

 Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice ponúka našim občanom možnosť zapojiť sa 

do komisií pri obecnom zastupiteľstve. Svoj záujem môžete nahlásiť osobne na obecnom 

úrade alebo na e-mailovej adrese podkonice@podkonice.sk do 21. januára 2019. Hľadáme 

ochotných, ústretových a zanietených občanov. Ďakujeme za ochotu a podporu.
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 Vyberať si môžete z nasledovných komisií:

-  Finančná komisia

-  Komisia na ochranu verejného poriadku

-  Komisia životného prostredia a výstavby

-  Komisia kultúrno - školská a športová

-  Komisia sociálno – zdravotná

-  Komisia na prešetrovanie sťažností a sťažností na hlavného kontrolóra obce

PARKOVANIE POČAS ZIMNEJ ÚDRŽBY

 Žiadame spoluobčanov, majiteľov 

motorových vozidiel, aby v období zimnej 

údržby ciest parkovali svojimi vozidlami tak, 

aby bolo umožnené bezpečné vypluhovanie 

miestnych komunikácií. V úsekoch, kde budú 

motorové vozidlá brániť pluhovaniu                     

a prípadnému posypu, nebude vykonaná 

zimná údržba. Občania, ktorí nebudú toto 

upozornenie rešpektovať budú vyrozumení, 

aby do budúcnosti ich auto opakovane 

neprekážalo. Za pochopenie ďakujeme.

Z POSLANECKÉHO ZÁPISNÍKA

 Milí občania, máme za sebou prvé stretnutie obecného zastupiteľstva. To sa nieslo v 
trošku inom šate, nakoľko šlo o slávnostné menovanie nového starostu a nových poslancov 
obecného zastupiteľstva. Po zložení sľubov starostu i poslancov sa slovom laika prešlo               
k voľbe jednotlivých komisií a ostatných náležitostí, ktoré sú potrebné na začiatku, aby 
obecné zriadenie mohlo začať pracovať. O všetkých bodoch, ktoré sa na obecnom 
zastupiteľstve prešli si môžete prečítať v presnom znení uznesení vo vnútri spravodaja.
 Sme na začiatku a vy, občania, máte jedinečnú možnosť ovplyvniť život v našej                
obci tým, že viete za koho ste hlasovali vo voľbách, a tak, prosím, využite túto možnosť                        
a obracajte sa na svojich poslancov otvorene. Diskutujte, pýtajte sa, poraďte nám! Prosím 
pozerajte sa vpred. Ak chcete, aby veci fungovali od začiatku, treba ich riešiť hneď. 
Potrebné informácie vždy nájdete na stránke obce i na obecnej tabuli. Máte možnosť sa 
zúčastňovať na rokovaní obecného zastupiteľstva. Treba však pripomenúť, že tak ako my, 
poslanci, sa musíme riadiť rokovacím poriadkom, tak podobné pravidlá platia aj pre 
občanov. Na rokovaní sa nesmie vyrušovať, vykrikovať. O slovo sa treba prihlásiť a počkať, 
kým starosta udelí súhlas. Otázky treba pokladať jasne a stručne. Podobnú možnosť 
môžete využiť aj v závere rokovaní v časti „diskusia“. Tak isto treba mať na pamäti, že ak už 
raz niekto slovo dostane, neskáčeme mu do reči a necháme poslanca či občana dohovoriť.
 Prvým krokom obecného zastupiteľstva bude schválenie rozpočtu na nový 
finančný rok. V tejto veci už zasadala finančná komisia, ktorú tvorí predseda (Jaroslav 
Kostúr ml.) a dvaja poslanci (Ľuboš Hošala, Jana Šípková), ktorých navrhol starosta                
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a obecné zastupiteľstvo ich odhlasovalo. Komisiu je možné doplniť občanmi z obce, ktorí sa 
môžu prihlásiť a až po ich následnom odsúhlasení obecným zastupiteľstvom sa môžu začať 
zúčastňovať pracovných stretnutí komisie. Viac o priebehu finančnej komisie sa dozviete                      
z príspevku predsedu komisie.
 Ak máte otázky, ktoré sa týkajú obce, bežného života v obci alebo neviete vybaviť 
konkrétnu záležitosť, my, poslanci, sme tu pre vás. Keď to bude v našich silách budeme sa 
snažiť pomôcť, prípadne veci smerovať na starostu obce a spolu ich dotiahnuť do zdarného 
výsledku. Majte na pamäti, že obec je komunita, preto treba vždy veci pomenovať a riešiť 
ich. Nie je to o starostovi a o poslancoch. My sme tu pre vás, preto prosím buďte aktívni aj vy. 
Nezatvárajte sa doma, neskupinkujte sa. Pozrime sa okolo seba, otvorme oči a pomáhajme 
si navzájom. A prosím šírte informácie. Informujte nás ostatných o akciách, športových 
aktivitách či rôznych zámeroch dopredu. Možno sú tu občania, ktorí by sa radi zapojili, 
priložili ruku k dielu, len bohužiaľ chýba im informácia. 
 V blízkej budúcnosti by ste mali nájsť na stránke obce aj e-mailové adresy nás 
poslancov pre zrýchlenie komunikácie.
 Prajem vám v novom roku všetko najlepšie, zdravie, pokoj v duši a úsmev na tvári.

Janka Šípka Šípková

 Starosta obce Ivan Barla inicioval zvolanie novej finančnej komisie, ktorá zasadala 
3. januára 2019. Hlavným bodom rokovania bolo pripravenie návrhu rozpočtu obce pre rok 
2019, ktorý je veľmi dôležitým dokumentom obce. Predpokladaná výška príjmov                       
do obecnej kasy je vo výške 470.000 €, kde sú už zahrnuté aj všetky príjmy pre školu                    
a podobne.
 Na strane výdavkov sa však prekvapivo ocitla položka, ktorá bude pravdepodobne 
tvoriť takmer 10% celkového rozpočtu a to je výška dlhov, ktoré si prenášame z roku 2018, 
ale aj 2017. V čase konania finančnej komisie bola výška nekrytých záväzkov 40.700 € a je 
predpoklad, že ďalšie dodávateľské faktúry ešte pribudnú. Značnú časť dlhov, teda zatiaľ 
neuhradených faktúr, tvoria faktúry za chodník (cca 24.500 €), projekt na ihrisko za 
bytovkou (7.900 €) a príprava rôznych iných projektov. Podľa informácií, ktoré sme dostali 
sa bude zvyšovať aj cena elektrickej energie, ktorá by mala vzrásť medziročne až o 40%, 
čiže kúrenie a svietenie  v obecných budovách (okrem budov ZŠ a pálenice) by nás malo                          
v roku 2019 stáť približne 13.000 € vychádzajúc z predpisov úhrad a platieb z minulosti po 
zvýšení o 40 %.  
 Na obecný úrad boli doručené aj žiadosti o dotácie od rôznych subjektov 
pôsobiacich v obci, či od jednotlivcov. Všetkým v plnej miere však obec určite nebude môcť 
vyhovieť, keďže celková suma v balíku žiadostí je až vo výške 45.000 €. Finančná komisia 
však navrhla riešenie, kde sa navrhuje prerozdeliť medzi jednotlivých žiadateľov                           
o dotácie 4,5% z obecného rozpočtu, teda suma okolo 22.000 €.
 Od 9. januára 2019 je návrh rozpočtu pre tento rok zverejnený na obecnej tabuli                     
a taktiež na obecnej stránke www.podkonice.sk. Tento návrh môžu občania 
pripomienkovať až do najbližšieho obecného zastupiteľstva, ktoré je naplánované na 
štvrtok  24.1.2019.

PRVÉ ZASADNUTIE FINANČNEJ KOMISIE

Jaroslav Kostúr, predseda finančnej komisie
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UZNESENIA  z  ustanovujúceho  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  obce  

Podkonice volebného obdobia 2018 - 2022, konaného 21.decembra 2018                         

v zasadačke obecného úradu.

Prítomní poslanci: 7 - Mgr. Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ing. Ľuboš Hošala, Mgr. Tomáš Kmeť, 

Ing. Jaroslav Kostúr, Mgr. Jana Šípková, Ing. Michal Vráb

Rokovania sa zúčastnilo všetkých 7 zvolených poslancov. Pri každom uznesení nájdete aj 

hlasovanie poslancov a v prípade, že všetci hlasovali ZA prijatie návrhu, je pomer hlasov 

zapísaný ako 7:0:0 (ZA : PROTI : ZDRŽAL SA). Ak poslanci hlasovali rozdielne, bude toto 

hlasovanie zapísané menovite pod konkrétnym uznesením.

pomer hlasov:
Uznesenie 1/2018        7:0:0
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice určuje zapisovateľa zápisnice - Bc. Janu 

Valentovú.

Uznesenie 2/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice (ďalej OZ Podkonice) po prerokovaní berie na 

vedomie správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce konaných 10.11.2018 

prednesenú zapisovateľkou miestnej volebnej komisie p. Janou Gregorovou.

Uznesenie 3/2018
OZ Podkonice konštatuje, že novozvolený starosta obce JUDr., Ing. Ivan Barla zložil 

zákonom predpísaný sľub starostu obce Podkonice pre volebné obdobie 2018 – 2022.

Uznesenie 4/2018
OZ Podkonice konštatuje, že novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva Mgr. Juraj 

Barla, Ing. Ľuboš Hošala, Ing. Michal Vráb, Mgr. Jana Šípková, Ing. Jaroslav Kostúr, 

Patrik Hlinka, Mgr. Tomáš Kmeť zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva.

Uznesenie 5/2018        7:0:0
OZ Podkonice volí:
a) Ing. Ľuboša Hošalu za predsedu mandátovej komisie, Mgr. Juraja Barlu, Mgr. Janu    

Šípkovú za členov mandátovej komisie
b) Ing. Jaroslava Kostúra za predsedu návrhovej komisie, Patrika Hlinku, Mgr. Tomáša 

Kmeťa za členov návrhovej komisie
b) Ing. Michala Vrába za predsedu volebnej komisie, Ing. Jaroslav Kostúr, Mgr. Janu 

Šípkovú za členov volebnej komisie

Uznesenie 6/2018        7:0:0
OZ Podkonice schvaľuje program ustanovujúceho zastupiteľstva Obecného zastupiteľstva 

v Podkoniciach na deň 21.12.2018 a schvaľuje za overovateľov zápisnice - Ing. Jaroslava 

Kostúra a Mgr. Tomáša Kmeťa.
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Uznesenie 7/2018
OZ Podkonice berie na vedomie správu mandátovej komisie z 21.12.2018 o sľube                

a platnosti voľby starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva a o zlučiteľnosti funkcií 

starostu  a poslancov.

Uznesenie 8/2018        7:0:0
OZ Podkonice po prerokovaní poveruje Ing. Jaroslava Kostúra, zvolávaním                    

a vedením zasadnutí OZ obce Podkonice a ukladá Obecnému úradu v Podkoniciach 

pripraviť písomné poverenie obecného zastupiteľstva a predložiť na podpis starostovi obce, 

Termín: do 31.12.2018.

Uznesenie 9/2018
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o rozhodnutí starostu obce, ktorý poveril
Mgr. Juraja Barlu zastupovaním starostu obce.

Uznesenie 10/2018         5:2:0
OZ Podkonice po prerokovaní schvaľuje zriadenie Obecnej rady obce Podkonice                  

o počte dvoch členov a ukladá starostovi obce preveriť ako sa v iných samosprávach 

stanovujú počty členov Obecnej rady.
Hlasovanie ZA:        5 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť,            
                                      Jaroslav Kostúr
Hlasovanie PROTI:  2 - Jana Šípková, Michal Vráb
Zdržal sa:                 0

Uznesenie 11/2018        7:0:0
OZ Podkonice za členov Obecnej rady volí poslancov: Ing. Ľuboš Hošala a Mgr. Tomáš 

Kmeť.

Uznesenie 12/2018         7:0:0
OZ Podkonice po prerokovaní zriaďuje vo volebnom období 2018 – 2022 nasledovné 

komisie obecného zastupiteľstva:

a)  Finančná komisia
b) Komisia na ochranu verejného poriadku c) Komisia životného prostredia a výstavby                 

d)  Komisia kultúrno - školská a športová
e)  Komisia sociálno - zdravotná
f)   Komisia na prešetrovanie sťažností a sťažností na hlavného kontrolóra obce
g)  Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií

Uznesenie 13/2018        7:0:0
OZ obce Podkonice po prerokovaní berie na vedomie výsledky volieb predsedov                  

a členov finančnej komisie z poslancov nasledovne:
Predseda: Ing. Jaroslav Kostúr         Členovia: Ing. Ľuboš Hošala a Mgr. Jana Šípková
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Uznesenie 14/2018        7:0:0
OZ obce Podkonice po prerokovaní berie na vedomie výsledky volieb predsedov a členov
komisie na ochranu verejného poriadku z poslancov nasledovne:
Predseda: Mgr. Tomáš Kmeť       Členovia: Mgr. Juraj Barla a Ing. Michal Vráb

Uznesenie 15/2018        7:0:0
OZ obce Podkonice po prerokovaní berie na vedomie výsledky volieb predsedov a členov
komisie životného prostredia a výstavby z poslancov nasledovne:
Predseda: Ing. Ľuboš Hošala      Členovia: Patrik Hlinka a Ing. Jaroslav Kostúr

Uznesenie 16/2018        7:0:0
OZ obce Podkonice po prerokovaní berie na vedomie výsledky volieb predsedov a členov
komisie kultúrno - školskej a športovej z poslancov nasledovne:
Predseda: Patrik Hlinka                    Členovia: Ing. Ľuboš Hošala a Mgr. Jana Šípková

Uznesenie 17/2018        7:0:0
OZ obce Podkonice po prerokovaní berie na vedomie výsledky volieb predsedov a členov
komisie sociálno - zdravotnej z poslancov nasledovne:
Predseda: Mgr. Jana Šípková      Členovia: Mgr. Tomáš Kmeť

Uznesenie 18/2018        7:0:0
OZ obce Podkonice po prerokovaní berie na vedomie výsledky volieb predsedov                 

a členov komisie na prešetrovanie sťažností a sťažností na hlavného kontrolóra obce 

z poslancov Obecného zastupiteľstva obce Podkonice pre volebné obdobie 2018 - 2022 

nasledovne: 
Predseda: Mgr. Juraj Barla      Členovia: Ing. Jaroslav Kostúr a Ing. Michal Vráb

Uznesenie 19/2018         7:0:0
OZ obce Podkonice po prerokovaní berie na vedomie výsledky volieb predsedov                   

a členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií                         

z poslancov: 
Predseda: Mgr. Tomáš Kmeť      Členovia: Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala a Jana Šípková

Uznesenie 20/2018
OZ Podkonice po prerokovaní berie na vedomie základný plat starostu obce Podkonice, 

určený ako 1,83 násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve 954 EUR za rok 2017, 

z  čoho výsledkom po zaokrúhlení je základný plat starostu obce 1746 EUR.

Uznesenie 21/2018         7:0:0
OZ Podkonice po prerokovaní deleguje za členov Rady školy pri ZŠ s MŠ                             

v Podkoniciach nasledovných poslancov: Juraj Barla, Patrik Hlinka, Jaroslav Kostúr                 

a Michal Vráb.

V Podkoniciach 21.12.2018
Všetky uznesenia 1/2018 - 21/2018 podpísal:

Ivan Barla, starosta obce
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DECEMBER V NAŠEJ ŠKOLE

 December je pre deti jeden z najkrajších 
mesiacov v roku, pretože sú tu Vianoce a s nimi 
splnenie snov mnohých detí. Tento mesiac je vždy 
spojený aj so  snehovou prikrývkou, ktorú sme si už 
aj trochu užili a zašantili sme si pri lopárovaní                   
a bobovaní.
 Prvý týždeň decembra sme si urobil i                    
v materskej škole pyžamovú párty, na ktorej sme              
mali občerstvenie z ovocia. Akcia sa stretla                     
u detí s veľkou radosťou a zopakujeme si ju aj                            
v budúcnosti.
 Deti zo ZŠ a MŠ sa pripravovali aj na príchod 
sv.  Mikuláša  v našom kostole, učili sa básničky, pesničky, tanec a deti zo ZŠ nacvičili aj 
milú scénku o vločke. S radosťou a so zatajeným dychom preberali sladkú odmenu od               
sv. Mikuláša. V kultúrnom dome sa uskutočnili vianočné trhy, kde sa predávali výrobky, 
ktoré vyrobili deti, pani učiteľky a šikovné mamičky. Celý výťažok z predaja  produktov 
predstavoval sumu 493,67 EUR, ktorá bude použitá pre potreby ZŠ s MŠ Podkonice. Ešte 
raz chcem poďakovať všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí sa na týchto vianočných 
trhoch aktívne zúčastnili. Menovite by som sa chcela poďakovať rodine Čemanovej za 
výborný punč, ktorí pripravili pre všetkých prítomných na trhoch.
 Dňa 13.12. sa v priestoroch MŠ uskutočnilo vianočné fotografovanie, z ktorého 
majú deti pekné spomienky a milé vianočné pozdravy. 
 Dňa 20.12. boli deti zo ZŠ na filmovom predstavení v Banskej Bystrici  s  názvom  

Grinch, ktoré  im  spríjemnilo predvianočné  chvíle 
a  z ktorého si odniesli  pekné ponaučenie, že čaro 
Vianoc nespočíva v darčekoch, ale v láske                    
a dobrote, ktorá sa ukrýva v našich srdciach.
   K Vianociam patrí aj koledovanie.                 
Aj naše deti sa ho zúčastnili a so svojimi                
koledami navštívili farský úrad,obecný úrad, 
poľnohospodárske družstvo, Jednotu a firmu 
Nera. Za svoju aktivitu deti dostali odmeny, za 
ktoré srdečne ďakujú.

 „Vianoce sú, keď sme spolu, keď rodina sadá k stolu. Ocko, mama, detičky, dedkovia                   

a babičky.“

Alena Turčanová, učiteľka ZŠ s MŠ Podkonice

 „Nech sa starosť všetka zruší a nech vládne pokoj v duši. Čo bolelo nech sa 

zhojí,  čo tešilo nech sa zdvojí. Aby boli v novom roku iba slzy šťastia v oku.“  

To Vám praje kolektív zamestnancov Základnej školy s materskou školou Podkonice.
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FOLKLÓRNY OZNAM

 Tento rok v máji nás opäť čakajú foklórne slávnosti na počesť pána profesora 

Tonkoviča. Je to pre nás sviatok, keď sa chceme „ukázať“ s našimi zvykmi a tradíciami                        

a hostíme fokloristov zo širokého okolia. Veríme, že je foklóruchtivých medzi nami dosť                

- a preto Vás srdečne pozývame do našej dedinskej folklórnej skupiny Vysoká, aby 

sme spoločne reprezentovali zachované podkonické tradície a zvyky. Máme predsa 

nesmierne foklórne bohatstvo, ktoré nám tu zanechali naši predkovia. Preto budeme radi, ak 

nás bude podľa možností čo najviac - nech sa ukážeme v čo najlepšom svetle! O ďalších 

krokoch budeme vopred informovať.
fokloristi, FS Vysoká

FARSKÉ  OKIENKO

ADOPTÍVNA DCÉRA PÍŠE

 Naša farská adoptívna dcéra Yvonne dokončila ďalší semester a teraz majú 

mesačné vianočné prázdniny. Myslím, že urobila veľký pokrok a jej podpora má zmysel. Keď 

sme ju pred dvoma rokmi adoptovali a bola v rehabilitačnom centre, po zneužívaní, ktorého 

sa jej dostávalo, keď žila na ulici, bola apatická, s nikým nechcela hovoriť a bála sa každého 

dotyku a väčšinou bola niekde v kúte schúlená do klbka. Podľa informácií, ktoré mám priamo 

od riaditeľky toho projektu, teraz je to živé a komunikatívne dievča, ktoré sa rado učí. Prišlo 

nám jej vysvedčenie, aby sme vedeli ako sa jej darilo, nakoľko skončila druhú triedu 

základnej školy a to na čisté jednotky. Tu sú jej výsledky:

Okrem toho nám poslala list aj vlastnoručne vyrobenú pohľadnicu s týmto prianím:

Matematika 94 bodov zo 100

Angličtina 50 bodov z 50

Čítanie 48 bodov z 50

Swahilčina 97 bodov zo 100

Prírodoveda 49 bodov z 50

Náboženstvo 48 bodov z 50

Náuka o výžive a hygiene 98 bodov zo 100

 „Drahý Miro a farnosť Podkonice! Želám vám a vašim rodinám šťastný Nový rok. 

Ďakujem, že ste priniesli svetlo do môjho života. Vaša milovaná dcéra Yvonne Anyango.“

A ešte sľúbený list:

Drahý otec Miro a ľudia z farnosti Podkonice!

 Ako sa máte? Ako sa darí? Dúfam, že dobre. Čo sa mňa týka, ja sa mám stále dobre. 

Stále som tu v Základnej škole sv. Filipa Neriho. 
 To je hlavný dôvod prečo vám píšem, aby som vám povedala ako sa mám v tejto 

prekrásnej inštitúcii, ktorú môžem navštevovať práve vďaka Vám. Počas predchádzajúcich 

rokov sa mi nedarilo najlepšie, ale v škole som sa umiestnila medzi tromi najlepšími a tento 
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rok si želám byť najlepšia zo všetkých. Tento rok bol zaujímavý, 

pretože sme mali veľa aktivít ako loptové hry a atletiku. 

Dokonca som sa podieľala na našom víťazstve. Veľmi rada 

hrám loptové hry.

 Tiež sme navštívili zábavné centrum a hrali, hojdali sa na 

hojdačkách a vozili sa na kolotoči. Navštívili sme aj Národné 

múzeum v Keni v Nairobi, našom hlavnom meste. Tu som 

videla jaskynného muža a ženu. Mali dlhé a neučesané vlasy         

a vyzerali ako bláznivý muž a žena. Tiež som videla aj 

mumifikované zvieratá. Náš sprievodca nám vysvetlil, že na 

ich mumifikáciu použili elektrinu.

 Tieto prázdniny plánujem sa i učiť a idem na vidiek stráviť 

Vianoce s mojimi sesternicami a bratrancami, priateľmi            

a ostatnými príbuznými. Chcela by som vám povedať i viac,          

ale teraz nemám veľa času. Ďakujem za obrázky, ktoré ste mi poslal a za všetko, čo pre          

mňa robíte.
Vaša vďačná Yvonne Anyango

Originál pohľadnice môžete nájsť na farskej nástenke. Pokiaľ by ste jej chceli niekto odpísať a 

viete anglicky, môžete svoje listy doniesť na faru. Prípadne aj v slovenčine - oni jej to preložia. 

Jej ďalšie štúdium sa dá podporiť v pokladničke v kostole.
Miroslav Spišiak, váš farár

DOBRÁ NOVINA 2018

 Po roku opäť nadišiel čas 

vianočný. V našej farnosti k nemu 

neodmysliteľne patrí koledovanie 

Dobrej noviny, ktorej sme sa 

zúčastnili aj tento rok. Rozširovali 

sme radostnú zvesť o narodení 

malého Ježiškav Betleheme                  

a zároveň sme pomáhali našim 

bratom a sestrám v ďalekej 

Ugande. 

 Začali sme sa stretávať už 

začiatkom decembra, aby sme nič 

nenechali na náhodu. Postupne sme sa rozhýbali a nazbieralo sa nás ako maku.                         

V Podkoniciach sme Dobrú novinu organizovali už po 10-ty krát a dúfame, že v tom budeme 

aj naďalej pokračovať. Zoznámili sme sa s tohtoročným úmyslom, ale hlavne s jednou 

podstatnou myšlienkou, ktorú nesie tento projekt: vystúpiť zo svojej komfrotnej zóny, 

obetovať svoj voľný čas a nezištne pomôcť tým, ktorí to potrebujú.

 Srdečná vďaka vám všetkým, ktorí ste nás prijali do svojich domovov  a štedro 

prispeli na dobrú vec. Vďaka za otvorené srdcia a radostné okamihy. Predovšetkým však 

vďaka vám deti a mládež, ktorí ste sa rozhodli koledovať – bez vás by to nešlo.
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Nazbieralo sa nás až 30, čo znie priam neuveriteľne. Koledovali sme preto v piatich 

skupinkách a odsýpalo to veľmi rýchlo. Teším sa znova o rok a dúfam, že minimálne v takej 

zostave ako teraz. Vyzbieraná suma je 1.744,50 €.

 Ešte raz ďakujeme! Martin Halaj, zodpovedná osoba za DN v Podkoniciach

 Je super, že máme Dobrú novinu a môžeme takýmto spôsobom pomôcť ľuďom                 

v Afrike. Veľmi sa teším našim mladším koledníkom, že aj oni obetovali svoj čas a mohli sme 

takto spoločne priložiť ruku k dielu. Verím, že aj o rok budeme v takomto hojnom počte 

pomáhať deťom v Afrike a roznášať dobrú novinu ľuďom v Podkoniciach.
Karolína Rochovská

 Myslím si , že robíme správnu vec, obetujeme kúsok voľného času a pomôžeme tým, 

čo to najviac potrebujú. Navyše sme sa všetci stretli a odniesli si plno zážitkov. Dúfam, že sa              

o rok stretneme zas a bude nás čoraz viac.
Mária Pobožná

POŽEHNANIE PRÍBYTKOV

 V období sviatku Zjavenia Pána, ktorý je známy skôr ako Sviatok troch kráľov sa                 

v Cirkvi chodia požehnávať príbytky ľudí. Nakoľko nejde len o nejakú peknú tradíciu či zvyk, 

môžeme si vysvetliť prečo sa to robí. Vieme, že existujú démoni, zlí duchovia alebo diabli, 

ktorých Boh stvoril ako dobré duchovné bytosti - anjelov, aby mu slúžili a pomáhali nám 

ľuďom, a na to im dal i duchovnú moc. Lenže niektorí z nich vo svojej slobode a pýche si 

povedali, že nikomu slúžiť nebudú a tak odišli od Boha a zrazu zistili, že stratili šťastie a už to 

nemôžu nikdy zmeniť. A tak naveky nenávidia samých seba a žijú v stave neustálej osobnej 

nenávisti a výčitiek, čo sa vyjadruje tým pojmom pekelný oheň. Oni však nenávidia aj 

všetkých, ktorí majú možnosť dostať sa k Bohu a získať nebo - teda nás ľudí. Nemajú však 

moc na to, aby nasilu vstúpili do duše človeka, ktorá patrí Bohu. Dokážu to jedine vtedy, 

pokiaľ ich človek dobrovoľne pustí, dá im súhlas - zasvätením sa diablovi cez satanistické 

rituály, cez používanie okultizmu - mágie, veštenia, rôznych liečiteľov, cez život v ťažkom 

hriechu. 

 Vtedy diabol prichádza do nášho života alebo života našich blízkych, s ktorými sme 

pokrvne spojení. I keď má diabol väčšiu moc ako my, my sme Bohom chránení, keď sme po 

sv. spovedi a chodíme na sv. prijímanie. Diabol je však tiež len stvorenie, a tak musí 

poslúchať Boha a Pán Ježiš ho porazil a nám ľuďom dal moc ho tiež poraziť. Preto treba 

ťažké hriechy čím skôr vyznať, lebo tým vyženieme diabla z nášho života. Keďže sa diabol 

nevie dostať do našej duše, používa na to i predmety, ktoré nás obklopujú, aby v nás vyvolal 

závislosť na zle – alkohol, sex, peniaze, moc.... Tam, kde človek robí ťažké hriechy alebo 

kde sa stala napr. samovražda, akoby i veci v okolí „napáchli“ zlom a diabol si na nerobí 

nárok. A človek, ktorý sa v takom prostredí hýbe je náchylnejší na danie toho súhlasu pre zlo. 

Cez požehnanie, ktoré Boh dáva cez Cirkev sa osoby i veci dajú diablovi z moci vytrhnúť. 

Preto je dobré, keď žehnáme svoje deti – robíme im krížik na čelo, keď máme doma 

sväteničku a žehnáme svätenou vodou seba alebo svoje príbytky. Takýto druh požehnania 

môže urobiť každý človek, ktorý má krst. No kde je prítomnosť diabla silnejšia, tam už treba 

požehnanie kňaza. Preto sa odporúča, aby miesta, kde niekto tragicky zahynul, alebo kde 
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sa konali ťažké hriechy či okultné rituály, 

požehnal kňaz. V pokore musíme uznať, 

že každý z nás občas pozve zlo do 

svojho domu cez hnev, nenávisť, pýchu, 

závisť či neposlušnosť. Preto je rozumné 

občas ten nádych zla z domu odstrániť. 

To je dôvod, prečo žehnáme svoje 

príbytky a preto píšeme i nad dvere 

písmená 20 – C+M+B – 19 = Christus Mansionem Benedicat (Kristus, žehnaj tento dom), 

aby nám pripomínali, že chceme, aby aj náš dom  v uplynulom roku patril Bohu a naša rodina 

žila v jeho požehnaní.

ŠTATISTIKA FARNOSTI V ROKU 2018

Krsty       – 7, z toho 5 chlapcov a 2 dievčatá

Sobáše   – 1

Pohreby  – 9, z toho 4 ženy a 5 mužov, pričom 4 odchádzali nezaopatrení
                      sviatosťami a 5 áno

Na prvé sv. prijímanie pristúpilo 10 ľudí, z toho 9 detí a jeden dospelý.

FINANČNÉ HOSPODÁRENIE

Počiatočný stav k 1.1.2018 v eurách:

 Ďakujem všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, aby naša farnosť 

fungovala i v roku 2018. Veľmi si to vážim a nech všetci prežívame i požehnaný celý rok 2019!

Zostatok k 31.12.2018 v eurách:

Peniaze v hotovosti            
Účet v banke                      
Spolu                                  

5 710,27 € 
1 463,56 €
7 173,83 €

Peniaze v hotovosti
Účet v banke
Spolu

3 593,20 € 
3 025,88 €
6 619,08 €  

Príjmy v roku 2018

Zvonček                                                                                                 
Zbierky na odoslanie (misie, charita, seminár...)                                
Prvonedeľné zbierky pre potreby farnosti                                          
Príjem od  Obce Podkonice                                                                    
(5500,- € bola druhá splátka za Kresťanský dom z roku 2017 
a 3000,- príspevok na rekonštrukciu veže kostola)                                                       
Príspevky na časopisy (Katolícke noviny)                                                                                                                                      
Individuálne dary veriacich                                                                       
Nájomné za pôdu a lesy, poľovný revír + ťažba dreva                    
                                                                                                  

4 123,70 € 
2 687,00 € 
3 721,00 € 
 8 500,00 € 

                            
611,90 €                                                                                           
284,10 € 

3 973,23 € 
                                                                                                  

Spolu Príjmy                                                                                  23 900,93 € 

Výdaje v roku 2018

Bohoslužobné a liturgické pomôcky (sviečky, hostie...)             
Kostol energie                                                                                  
Kostol bežné opravy a nákupy  (oprava veže)                                   
Kancelárske, poštovné a iné náklady (známky, internet)                      
Fara energie                                                                                      
Fara opravy, nákupy (výmena dverí, elektroinštalácie...)                   
Knihy a časopisy   (Katolícke noviny)                                     
Odoslané zbierky  (misie, charita, seminár...)                                                                                                                 
Ostatné výdavky- daň z nehn., poist.budov                                            
Výdavky na organizovanie akcií (farský deň, Kalište..)                         
Kresťanský dom Energie  (zálohy za elektrinu)                                 
Kresťanský dom nákupy – rezivo na strechu                                      
                                                                                   
                                                                                

315,65 €
1 208,59 €  
7 146,50 €  

573,93 €  
1 682,27 € 
4 715,15 €   

357,36 € 
2 687,00 €                                                                               

367,86 €   
504,48 €  

1 199,09 €  
 2 588,30 €  

                                                                                    
Spolu Výdaje   23 346,18 € 



Podkonický spravodaj14

FARSKÉ  OKIENKO

ÚMYSLY RUŽENCA NA ROK 2019  

 Pre členov ruže máme na rok 2019 úmysly na každý mesiac. Tieto úmysly sú 
dobrovoľné, nie povinné. Najdôležitejšie je, aby si sa pomodlil/a desiatok ruženca každý deň. 
Pod menom tvojej vedúcej/vedúceho sú úmysly na každý mesiac. Chcem veľmi pekne 
poďakovať všetkým vedúcim, za ich zodpovednú a obetavú prácu, že spravujú svoju ružu. 
Zároveň ďakujem aj novým vedúcim, ktorí prijali pozvanie k tejto krásnej službe - Kataríne 
Hošalovej, Žanete Očenášovej a Márii Zátrochovej. Nech vám za túto službu lásky matka 
Božia vyprosí veľa milostí u svojho syna Ježiša. Celé ružencové spoločenstvo v novom roku 
2019 vyprosuje všetkým Podkoničanom ochranu Ježiša a Márie, kamkoľvek pôjdete. 

Iveta Rochovská

1. Elena Bitnerová
Január 
Február 
Marec  
Apríl
Máj
Jún 
Júl  
August 
September
Október
November
December

Sv. otec, kňazi, zasv. Osoby
Pokoj a mier vo svete
Rodiny
Otcovia
Matky
Mládež (15-25rokov)
Deti (do 15 rokov)
Zomrelí príbuzní 
Farské a obecné vedenie
Chorí a trpiaci
Masmédiá
Závislí

2. Žaneta Očenášová
Január 
Február 
Marec  
Apríl
Máj
Jún 
Júl  
August 
September
Október
November
December

Pokoj a mier vo svete
Rodiny
Otcovia
Matky
Mládež (15-25rokov)
Deti (do 15 rokov)
Zomrelí príbuzní 
Farské a obecné vedenie
Chorí a trpiaci
Masmédiá
Závislí
Sv. otec, kňazi, zasv. Osoby

3. Jana Gregorová 
Január 
Február 
Marec  
Apríl
Máj
Jún 
Júl  
August 
September
Október
November
December

Rodiny
Otcovia
Matky
Mládež (15-25rokov)
Deti (do 15 rokov)
Zomrelí príbuzní
Farské a obecné vedenie
Chorí a trpiaci
Masmédiá
Závislí
Sv. otec, kňazi, zasv. Osoby
Pokoj a mier vo svete

4. Katarína Hošalová
Január 
Február 
Marec  
Apríl
Máj
Jún 
Júl  
August 
September
Október
November
December

Otcovia
Matky
Mládež (15-25rokov)
Deti (do 15 rokov)
Zomrelí príbuzní 
Farské a obecné vedenie
Chorí a trpiaci
Masmédiá
Závislí
Sv. otec, kňazi, zasv. Osoby
Pokoj a mier vo svete
Rodiny

5. Františka Barlová
Január 
Február 
Marec  
Apríl
Máj
Jún 
Júl  
August 
September
Október
November
December

Matky
Mládež (15-25rokov)
Deti (do 15 rokov)
Zomrelí príbuzní
Farské a obecné vedenie 
Chorí a trpiaci 
Masmédiá
Závislí
Sv. otec, kňazi, zasv. Osoby
Pokoj a mier vo svete
Rodiny
Otcovia

6. Anna Slobodníková
Január 
Február 
Marec  
Apríl
Máj
Jún 
Júl  
August 
September
Október
November
December

Mládež (15-25rokov)
Deti (do 15 rokov)
Zomrelí príbuzní
Farské a obecné vedenie 
Chorí a trpiaci  
Masmédiá
Závislí
Sv. otec, kňazi, zasv. Osoby
Pokoj a mier vo svete
Rodiny
Otcovia
Matky

7. Elena Krétiková
Január 
Február 
Marec  
Apríl
Máj
Jún 
Júl  
August 
September
Október
November
December

Deti (do 15 rokov)
Zomrelí príbuzní
Farské a obecné vedenie 
Chorí a trpiaci  
Masmédiá
Závislí
Sv. otec, kňazi, zasv. Osoby
Pokoj a mier vo svete
Rodiny
Otcovia
Matky
Mládež (15-25 rokov)

8. Emília Beňová
Január 
Február 
Marec  
Apríl
Máj
Jún 
Júl  
August 
September
Október
November
December

Zomrelí príbuzní
Farské a obecné vedenie 
Chorí a trpiaci  
Masmédiá
Závislí
Sv. otec, kňazi, zasv. Osoby
Pokoj a mier vo svete
Rodiny
Otcovia
Matky
Mládež (15-25 rokov)
Deti (do 15 rokov)

9. Júlia Kostúrová
Január 
Február 
Marec  
Apríl
Máj
Jún 
Júl  
August 
September
Október
November
December

Farské a obecné vedenie 
Chorí a trpiaci  
Masmédiá
Závislí
Sv. otec, kňazi, zasv. Osoby
Pokoj a mier vo svete
Rodiny
Otcovia
Matky 
Mládež (15-25 rokov)
Deti (do 15 rokov)
Zomrelí príbuzní

10. Mária Vrábová
Január 
Február 
Marec  
Apríl
Máj
Jún 
Júl  
August 
September
Október
November
December

Chorí a trpiaci  
Masmédiá  
Závislí
Sv. otec, kňazi, zasv. Osoby 
Pokoj a mier vo svete 
Rodiny
Otcovia
Matky 
Mládež (15-25 rokov)
Deti (do 15 rokov)
Zomrelí príbuzní
Farské a obecné vedenie

11. Mária Zátrochová
Január 
Február 
Marec  
Apríl
Máj
Jún 
Júl  
August 
September
Október
November
December

Masmédiá
Závislí
Sv. otec, kňazi, zasv. Osoby
Pokoj a mier vo svete 
Rodiny
Otcovia
Matky
Mládež (15-25 rokov)
Deti (do 15 rokov)
Zomrelí príbuzní
Farské a obecné vedenie
Chorí a trpiaci  

12. Jaroslav Kostúr, st.
Január 
Február 
Marec  
Apríl
Máj
Jún 
Júl  
August 
September
Október
November
December

Závislí
Sv. otec, kňazi, zasv. Osoby
Pokoj a mier vo svete 
Rodiny 
Otcovia
Matky
Mládež (15-25 rokov)
Deti (do 15 rokov)
Zomrelí príbuzní
Farské a obecné vedenie
Chorí a trpiaci  
Masmédiá  
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VEDELI STE?

TROJKRÁĽOVÁ ZIMA - PRETRVÁ?

 Po klasickom vianočnom oteplení, 

ktoré nás neminulo ani tentokrát k nám                    

s príchodom nového roka zavítali opäť zimné 

podmienky. Od polovice prvého týždňa v roku 

k nám prúdi od severu morský arktický vzduch. 

Počas takýchto situácii pri vhodnom rozložení 

tlakových útvarov severné Slovensko často 

kalamitne zasypáva sneh, smerom na juh je ho 

menej. Hoci Podkoniciam sa v úvode roka ušla 

celkom sympatická snehová nádielka, pár kilometrov južnejšie už leží len poprašok.

 Prečo je tomu tak? Územie Slovenska vďaka jeho polohe a predovšetkým reliéfu 

(pohoriam) vytvára veľmi špecické podmienky pri prechode zrážok. Fenoménom je                   

tzv. náveterný a záveterný efekt pohorí. Ich orienatácia a poloha voči aktuálnemu prúdeniu 

vytvára v okolí daného pohoria odlišné priestorové rozloženie zrážok. Preto v súčasnom 

prípade návetria pohorí na severe a severozápade dostávajú omnoho viac zrážok ako 

„skryté“ polohy na južnom Slovensku. Nakoľko prúdenie vzduchu je veľmi premenlivé,                  

tieto situácie sa menia: pokiaľ sem za vhodných zimných podmienok prídu zrážky                      

od južných smerov, kalamitné sneženie zažívame my (a naopak na Orave a Kysuciach 

takmer vôbec nesneží). 

Keď je január studený a mrazivý, poľu a ľuďom je priaznivý.

Beda tomu roku, v ktorom v januári tráva rastie.

Keď sa rok so zimou a snehom počína, sľubuje dosť chleba, ale málo vína.

- mh -

Z OBECNEJ KRONIKY

KULTÚRNA BOLASŤ - FAŠIANGOVÉ ZVYKY V ROZHLASE

 „Z popudu bratislavského rozhlasu nacvičil učiteľ Alfonz Mojžiš dosť bohatú                   

a pestrú reláciu, zloženú z fašiangových zvykov, zvykov valaských a iných a dňa                    

23. januára 1969 ju nakrútili v rozhlasovom štúdiu v Banskej Bystrici za redakcie Ondreja 

Demu, na magnetofónový pás. Nakrútená bola len časť z nacvičených zvykov. Nepatrnú 

časť z nahraného materiálu vysielal bratislavský rozhlas v montáži spolu so zvykmi 

fašiangovými z celého Slovenska, dňa 16. februára 1969 o 17:30 hodine. Podľa predstavy 

Podkoničanov vysielaná relácia mala slabšiu úroveň nie preto, že v nej vynechali podstatnú 

časť materiálu z Podkoníc, ale preto, že v nej nebolo skoro nič fašiangového a bola veľmi 

preriedená určitými prvkami.“

18.II.69
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SPOLOČENSKÁ  KRONIKA

JUBILANTI

HISTORICKÉ  OKIENKO

VOĽAKEDY TO BOLO TAKTO...

 Určite má každý z vás doma staré fotografie, ktoré sa týkajú života v našej obci. 

Zalovte vo svojich škatuliach, ofúknite prach a podeľte sa s nami s týmito spomienkami. 

Vyberte jednu naj, naskenujte ju, pridajte popis kto alebo čo je na fotografii. Fotky posielajte 

na mail jankasipka@pobox.sk, spravodaj@podkonice.sk alebo tí z vás, ktorí nemajú 

možnosť skenovať, zastavte sa u mňa doma a rada vám s tým pomôžem.
Janka Šípka Šípková

Starenky pred kostolom

50 rokov 
Lívia Petrová (č. d. 342)
Rastislav Styk (č. d. 67)

Miroslav Randa (č. d. 304)
Mariana Zupková (č. d. 320)

55 rokov 
Jozef Rochovský (č. d. 41)

Peter Barla (č. d. 343)
Ján Vajda (č. d. 288)

60 rokov 
Iveta Očenášová (č. d. 334)
Igor Slobodník (č. d. 217)

70 rokov 
Mária Holováčová (č. d. 75)

Anton Barla (č. d. 362)

80 rokov 
Viliam Barla (č. d. 305)

88 rokov 
Eduard Homola (č. d. 231)


