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...Niekedy je možno lepšie sa pozerať na svet detskými očami...

...tak, ako to vo svojej knihe Malý princ napísal spisovateľ Exupéry. A keďže jún patrí deťom 
od samého prvého dňa, kedy oslavujú svoj Deň detí až do konca, kedy "konečne" skončí 
školský rok a začína najkrajšia časť pre školákov, neberme deťom možnosť pozerať sa na náš 
svet ich očami, možnosť pýtať sa na to, čo ich zaujíma a nájdime si viac času a trpezlivosti na 
naše vysvetľujúce odpovede. Deti sú predsa naša budúcnosť, preto im doprajme popri ich 
školských povinnostiach, dostatok času aj na hry a zábavu. Ku MDD zaželajme deťom veľa 
radosti, na očakávané prázdniny si budú musieť ešte trošku počkať a dobehnúť v škole všetky 
resty, aby si mohli zlepšiť známky na vysvedčení. Obec za pomoci partnerov pripravila pre 
naše deti, ale aj deti z okolia Deň detskej radosti, ktorý sa uskutoční 22. júna (sobota) 
poobede na ihrisku Brodok. V programe sú pripravené rôzne atrakcie, súťaže a vystúpenia, 
takže neváhajte a príďte všetci, deti spolu s rodičmi.

Možno by bolo lepšie aj pre nás starších, aby sme mali možnosť 
pozrieť sa aj na zložité veci a medziľudské vzťahy zjednodušeným 
detským pohľadom. Možno by sme potom mali viac času pre 
blízkych a viac pokoja. Bohužiaľ, v mnohých prípadoch to nejde a je 
potrebné veci ozaj riešiť a rozhodnúť. A keďže ku deťom akosi patrí 
škôlka a škola, považujem za potrebné aj na tomto mieste ozrejmiť a 
vyvrátiť kolujúce informácie o našej škole. Nie je pravdou, že som 
odvolal pani riaditeľku a že chceme nebodaj zavrieť školu. Rozvoj našej školy je jednou z 
hlavných priorít a verím, že zostane aj naďalej, lebo dedina bez školy umiera. Je pravdou, že 
pani riaditeľka nebola nikdy menovaná, ale len poverená funkciou. Preto aj v spojitosti s inými 
okolnosťami bolo vyhlásené výberové konanie na post riaditeľa našej školy. Pre fungovanie 
školy je absolútnou prioritou stabilizovať pozíciu jej riaditeľa, preto už skoro dva mesiace 
venujem tomuto problému dosť veľa času aj v súčinnosti s radou školy. V spolupráci so 
školským odborom OÚ máme rozpracovaných viacero alternatív na vyriešenie súčasnej 
situácie ohľadom postu riaditeľa ZŠ s MŠ. O všetkom sú informovaní rodičia žiakov a 
škôlkarov, rada školy a aj obecné zastupiteľstvo.  Verím, že niektorá z alternatív bude úspešne 
aplikovaná a škola bude ďalej pokračovať v nezmenenom rozsahu.

Možno ako menej podstatné, budú popri vyššie uvedenom, vyzerať plány na investičné 
zámery obce na objekte školy. Dúfam, že konečne nadobudne právoplatnosť stavebné 
povolenie pre vybudovanie odstavnej a výstupnej plochy pri škole, pre odľahčenie dopravnej 
situácie pri škole a začiatkom júna budeme môcť začať stavať. Cez prázdniny je naplánovaná 
výmena veľkých okien na južnej strane budovy a prvá fáza rekonštrukcie kúrenia, pre ktoré 
pripravujem verejné obstarávanie. Cieľom obidvoch projektov je ušetriť peniaze vynakladané 
na štiepku na vykurovanie, ktorú si plánujeme v ďalšom období zabezpečovať sami a to z 
obecnej hory. Pre vedenie obce je škola hlavnou prioritou, o čom svedčí aj skutočnosť, keď na 
spomenuté rekonštrukčné projekty na objekte školy budú použité prakticky všetky finančné 
zdroje obce, ktoré nám zostali na investičnú činnosť v tomto roku.

Ivan Barla, starosta obce
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OBEC INFORMUJE

VOĽNÝ POHYB PSOV
Žiadame majiteľov psov, aby si svojich psíkov zabezpečili proti úteku, 

pretože napriek predošlým upozorneniam, sme v poslednom čase 
zaznamenali, v podobe nahlásení na obecný úrad, zvýšený výskyt voľne sa 
pohybujúcich psov po obci. Tak isto žiadame, aby mal každý pes na svojom 
obojku štítok s číslom, ktoré majiteľ obdržal pri prihlásení na obecnom úrade 
pre jeho lepšiu identifikáciu. V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty vydá 
držiteľovi psa novú evidenčnú známku za poplatok 3,50€. Túlajúce psy budú 
odchytené a odovzdané buď majiteľovi alebo stanici na to určenej na náklady 
majiteľa psa.

PARKOVANIE NA CHODNÍKU
Dôrazne žiadame majiteľov motorových vozidiel, aby sa vyhli trvalému 

parkovaniu na chodníku v obci a zamedzovali tak voľný prechod chodcom. 
Vyhláška jasne stanovuje aká šírka chodníka má zostať voľná. V prípade 
nerešpektovania tohto oznámenia bude obec nútená pristúpiť k razantnejším 
spôsobom riešenia nepriaznivej situácie, hlavne v starej dedine a na Hôrke. 
Brána do dvora nemôže byť prekážkou na vstup do dvora!  Za pochopenie 
ďakujeme.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Srdečne vás pozývame na výstavu obrazov nášho spoluobčana Thomasa 

Lachmanna, ktoré môžete obdivovať v priestoroch Obecného úradu v 
Podkoniciach vždy v čase úradných hodín. Svoje dojmy z výstavy môžete 
zapísať do priloženej kroniky umiestnenej pred zasadačkou. Tešíme sa na 
vás.

PÚŤ DO PARÍŽA  
Farnosť v spolupráci s Obcou Podkonice pri príležitosti 200. výročia 

posvätenia nášho farského kostola plánuje na prelome mesiacov 
september - október 2019 púť ku hrobu Sv. Martina, nášho patróna. 
Organizátori potrebujú pre plánovanie poznať predbežný záujem občanov, 
ako aj názor či púť má byť organizovaná s dopravou autobusom alebo 
kombinovaná autobus/lietadlo. Váš predbežný záujem môžete nahlasovať na 
obecnom úrade do 20. júna.  

POĎAKOVANIE

TONKOVIČOVE SLÁVNOSTI
V nedeľu 19. mája sa uskutočnil 7. ročník Tonkovičových slávností. Pán Boh vyslyšal naše 

želania a doprial nám pekné počasie práve v tom čase, ako bol naplánovaný program, takže 
viac ako 300 návštevníkov si mohlo pozrieť vynikajúco zostavený program. 

Za obec Podkonice sa chcem poďakovať všetkým, ktorí priložili ruky k dielu. Najmä našim 
sponzorom, ktorí nás dlhodobo podporujú, dobrovoľníkom pri organizácii, pomocníčkam pri 
vstupe, partii mladých pánov pri gulášoch, podkonickým hasičom a samozrejme všetkým 
vystupujúcim, hlavne našim škôlkarom a školákom s ich pedagógmi, členom miestnej 
folklórnej skupiny Vysoká. Ďakujeme vám za vaše úsilie.



POĎAKOVANIE

OSVETLENIE KAPLNKY
Na prelome marca a apríla bolo zrealizované osvetlenie našej 

kaplnky na dolnom konci, ktorá by mala byť prirodzenou vstupnou 
dominantou do obce. Za vykonanú prácu ďakujeme 
spoluobčanovi Jurajovi Barlovi, ktorý bol aj hlavným 
navrhovateľom tohto mini projektu. Veríme, že takto osvetlená 
kaplnka sa páči našim občanom aj našim návštevníkom. 
Ďakujeme.

RADA ŠKOLY

USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE RADY ŠKOLY
 

V uplynulých dňoch sa stretli členovia Rady školy pri ZŠ s MŠ 
v Podkoniciach na svojom ustanovujúcom zasadnutí. Za členov rady .
školy bolo delegovaných 11 členov. 

Za rodičov: Mária Donovalová, Lenka Nosáľová, Zuzana Polónyová 
a Jana Valentová.

Za zamestnancov školy: Linda Mesíková, Ivana Nemkyová a Daniel Hrčka. 
Za zriaďovateľa (obec): Juraj Barla, Patrik Hlinka, Jaroslav Kostúr a Michal Vráb.
Za predsedu rady školy ZŠ s MŠ v Podkoniciach bola hlasmi všetkých prítomných členov 

zvolená Mária Donovalová. 
 

Na ustanovujúce zasadnutie boli pozvaní aj Ivan Barla (starosta) a Lucia Petríková 
(riaditeľka školy). Pán starosta Ivan Barla informoval o legislatívnych veciach. Uviedol, že v ZŠ 
s MŠ v Podkoniciach musí prebehnúť výberové konanie na riaditeľa školy, nakoľko od augusta 
2015 je p. riaditeľka Petríková stále len poverená vedením školy, čo je možné maximálne na 6 
mesiacov. Tento stav už však trvá štvrtý rok. Prínos p. riaditeľky od jej nástupu je evidentný, o 
čom svedčí hlavne počet detí v škole, obnovené priestory, dobré vzťahy v pracovnom kolektíve 
a mnoho ďalšieho. Pán starosta aj členovia rady školy vyslovili súčasnej riaditeľke podporu so 
želaním, aby sa do výberového konania zapojila. 

Z pozície starostu obce žiadam výbor Urbárskeho a pasienkového spoločenstva (ďalej 
"urbár"), aby zvážil a prehodnotil svoj zámer vyťažiť v tomto roku 2019 okolo 1000 m3 dreva z 
obecnej hory, ktorú má "urbár" v prenájme. Obecná hora obce Podkonice, ako každá 
komunálna hora, by nemala slúžiť výhradne ekonomickej činnosti, ale mala by byť zachovaná 
aj pre ďalšie obdobie pre uspokojovanie potrieb obce a spoločensko-rekreačné účely. 

Obec Podkonice nepotrebuje financie pre svoju činnosť z tak rozsiahlej ťažby ako plánuje 
realizovať výbor "urbáru". Túto výzvu vznášam napriek vedomiu a skutočnosti platnosti 
nájomnej zmluvy, ktorej prílohou je aj Lesný hospodársky plán a z neho plynúce limity pre 
ťažbu, ktoré sú pre ťažbu maximálne, ale zároveň vôbec nie povinné. 

Obec Podkonice ako vlastník obecnej hory bude do budúcna dlhodobo potrebovať obecnú 
horu primárne pre zabezpečenie vykurovania obecných budov, najmä budovy základnej a 
materskej školy, pre ktorú štiepku na vykurovanie kupujeme za nemalé finančné prostriedky, 
ktoré výrazne prevyšujú zisky, ktoré obec dostáva za nájom obecnej hory. Vďaka za Vašu 
úvahu.

VÝZVA

Jaroslav Kostúr ml.

Ivan Barla, starosta obce
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MÁJ V NAŠEJ ŠKOLE

„Studený máj, v stodole raj.“  Určite mnohí z vás poznajú túto pranostiku. Hoci tento rok bol 
máj chladný, sychravý, veterný, skúpy na slnko, v našej  ZŠ s MŠ sme pracovali usilovne ako 
včeličky, výsledkom čoho boli mnohé akcie. 

Dňa 7. 5. sa deti z  MŠ zúčastnili XIII. Ročníka divadelnej prehliadky „Detské 
Chalupkovo“ v Brezne. Pani učiteľky nacvičili s deťmi divadielko „Zajko Fúzik hrdina“ od Ľuda 
Zelienku. Reprezentovali nás Samko Slančík, Matúško Horváth, Jonáško Barla, Lucka 
Lučeničová a Nelka Barlová. Deti si odniesli pamätný list za účasť. 

V ten istý deň do našej školy zavítali redemptoristi páter Peter a páter Jozef, kresťanskí 
misionári, ktorí na peknom príbehu o strome, ktorým bola jedľa, poukázali deťom, aká je 
dôležitá rodina a súdržnosť v nej. Deti si spolu s misionármi zaspievali duchovné piesne. 

Dňa 10. 5. sa konal v kultúrnom dome Deň matiek. Deti zo ZŠ a MŠ si pre svoje najlepšie 
mamičky pripravili pestrý program zložený z piesní, básní, scénok a tancov. Svojím 
vystúpením zaujali publikum aj Lucka Lučeničová, ktorá zaspievala pieseň „Kohútik jarabý“ a  
Samko Slančík, ktorý ju doprevádzal hrou na husliach.

Dňa 19. 5. sa v našej obci konal 7. ročník Tonkovičových folklórnych slávností, 
nazvaných po podkonickom rodákovi, prof. Pavlovi Tonkovičovi, ktorý bol hudobným 
skladateľom, zberateľom a upravovateľom ľudových piesní. Slávnosti zahájili najmenší 
účinkujúci - deti z MŠ a ZŠ - ľudovým pásmom spevu a detských hier za doprovodu heligónky 
rodiča Juraja Barlu a harmoniky p. učiteľky Lindy Mesíkovej.

V dvoch termínoch poslednej dekády mája deti absolvovali fotenie. Výsledkom sú krásne 
fotky, ktoré sa stanú spomienkou  na bezstarostné roky prežité v hrách a vo vytváraní prvých 
kamarátskych vzťahov.

V dňoch 27. 5. - 31. 5. prebiehal plavecký výcvik pre deti ZŠ a MŠ v peknom prostredí na 
Fuggerovom dvore. Za úspešné ukončenie plaveckého výcviku deti dostali diplom  a spoločnú 
fotku.

Dňa 29. 5. sa konala v ZŠ Slovenská Ľupča súťaž „Ľupčiansky čitárik“.  Z našej ZŠ sa 
súťaže zúčastnili žiaci: Terezka  Kostúrová (1. ročník) - 1. miesto, Andrej  Patráš (2. ročník), 
Samuel Slobodník (3. ročník) - 2. miesto a Katarína Zátrochová (4. ročník) - 1. miesto.

Srdečne gratulujeme!
Alena Turčanová, učiteľka ZŠ s MŠ Podkonice

Deň matiek Deň matiek

4Jún 2019

ŠKOLA



PODUJATIA

TONKOVIČOVE SLÁVNOSTI 

Tretia májová nedeľa patrila v Podkoniciach oslave folklóru. Obec Podkonice v spolupráci s 
miestnou folklórnou skupinou Vysoká usporiadali 7. ročník Tonkovičových foklórnych 
slávností. Tie sa konajú predovšetkým pri spomienke na prof. Pavla Tonkoviča - významného 
skladateľa, spoluzakladateľa SĽUKu a najmä nášho rodáka. 

Tento slávnostný deň sme začali omšou vo farskom kostole sv. Martina, na ktorú sme 
pozvali muziku z Beskýd - isto si spomeniete, zúčastnili sa už aj pred pár rokmi. Nanešťastie sa 
im však cestou k nám pokazilo auto a tak dorazili do Podkoníc až poobede. Tohtoročné studené 
májové počasie nezostalo svojej povesti nič dlžné a aj v onen deň nad nami visela hrozba 
dažďa. Krátko predpoludním dorazila intenzívna búrka. My sme však verili a upierali ruky k 
nebesiam, že sa počasie umúdri a tak sa aj stalo.

S niekoľkominútovým meškaním - „v podkonickom čase“ sa krátko po 14-tej hodine začal 
program. Po úvodnej zvučke Vrchárskej nálady sa ujala slova p. Kovačechová, ktorá je už 
moderátorskou stálicou tohto podujatia a spoločne s p. starostom otvorili slávnosti. V ich úvode 
sa divákom predstavili deti zo ZŠ s MŠ v Podkoniciach - prekvapili a milo pobavili. Po 
najmladších prišli na pódium už známi Muzikanti z Beskýd a priniesli pre nás menej známe 
melódie a piesne z ich kraja. V ďalšej časti sa predstavila domáca folklórna skupina Vysoká 
spoločne s Fsk Šajbania, so spoločným pásmom viažúcim sa ku svadobným zvykom typickým 
pre náš región. Následne ich vystriedala ženská spevácka skupina Trnki a spoločne s ľudovou 
hudbou Jána Maka priniesli na podkonický Brodok pravú „horehronskú náladu“. Na tejto vlne 
ostal aj záverečný hosť programu - folklórny súbor Mostár z Brezna, ktorý bol ozajstným 
vyvrcholením programu a predstavil sa u nás s takmer hodinovým programom. V závere sa 
dostalo pocty Jozefovi Kostúrovi - folkloristovi, gajdošovi a „šéfovi“ domácej folklórnej skupiny 
pri príležitosti okrúhlych narodenín. Napriek nepriaznivej poveternostnej predpovedi možno 
skonštatovať, že tohtoročné slávnosti dopadli na výbornú a každý z nás strávil príjemné 
nedeľné popoludnie. Tešíme sa najbližšie, o dva roky opäť.

Žijeme v čase, kedy sa folklór popularizuje v rôznych smeroch. My, Podkoničania, môžeme 
byť právom hrdí na svoje rodisko, svojich predkov a tradície, čo nám tu zachovali. Sú 
nesmierne vzácne a nie sú len o speve, hudbe a tanci, ale napríklad aj o láske a úcte k 
domovine. Našťastie sa aj dnes nájdu ľudia, ktorým nie je ľahostajný ich ďalší osud, pretože by 
malo byť našou povinnosťou uchovať tento vzácny poklad pre ďalšie generácie v čo 
najčistejšej podobe.

Martin Halaj

Folklórna skupina Vysoká z Podkoníc
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FARSKÉ OKIENKO

MISIE V NAŠEJ FARNOSTI
 

Od 4. mája sa v našej farnosti konali ľudové misie, ktoré viedli pátri redemptoristi Peter 
Slobodník a Jozef Mihok. Pred prvou svätou omšou odovzdal náš duchovný otec Miroslav 
Spišiak kňazskú štólu misionárom a tým im zveril našu podkonickú farnosť. Pred začiatkom 
každej sv. omše prechádzal kňaz misionár stredom kostola a všetci sme vtedy vzývali Ducha 
Svätého piesňou „Duchu Svätý príď z neba“. V úvodných kázňach sme čelili výzve, aby sme sa 
neskrývali, lebo náš Pán nás neustále hľadá a je len na nás, či sa mu dovolíme nájsť. 

Nedeľa po sv. omši bola zameraná pre mladých a mladých duchom. Počas necelej hodinky 
popretkávanej svedectvami, scénkami, filmom, slovom a hudbou bolo niekoľkou ľudí zasiah-
nutých príbehmi, v ktorých Boh konal. Dojímavá scénka o Márnotratnom synovi vypovedala o 
nesmiernej Božej láske ku každému z nás. Ešte v ten deň si mohli vypočuť špeciálne slovo 
ženy a v pondelok bola prednáška zameraná výsostne pre mužov. Mnohí z nich si spomenú nie 
len na povzbudivé slová, ale aj trefne zvolené vtipy k jednotlivým životným situáciám.

V utorok zavítali pátri misionári spoločne s mladými ľuďmi zo spoločenstva Shekinah aj do 
našej školy. Niekoho zaujala rozprávka o jedličke, iného možno scénka o zámene sŕdc alebo o 
Ježišovom uzdravení chromého, slepého a hluchého. Všetci škôlkari a školáci sa tiež tešili 
zaujímavým slovám a chytľavým piesňam a „ukazovačkám“.  

V ďalších dňoch mohol každý z nás pristúpiť ku sviatosti zmierenia alebo sa zveriť so svojim 
duchovným, či životným trápením pátrom misionárom. Piatok bol čas určený špeciálne chorým 
a nevládnym, ktorí mali možnosť prijať sviatosť pomazania chorých. Počas večernej omše, 
venovanej hlavne manželom, sme sa mohli zúčastniť aj obnovenia manželských sľubov, kedy 
každý manželský pár prichádzal pred oltár a mohol si tak pripomenúť svoj záväzok z pred 
rokov. A po svadbe nasleduje vždy aj hostina; na fare nás teda čakal bohato prestretý stôl.

Vyvrcholenie misií bolo v nedeľu 12. mája, kedy sme sv. omšu začínali posvätením 
misijného kríža, na ktorom už pribudol aj rok ľudových misií v roku 2019. Pri pohľade na tento 
kríž si môžeme pripomínať to, čo sa nás počas tohto týždňa dotklo. Nech nám pripomína všetky 
slová, ktoré nám Boh chcel vpísať do našich sŕdc, nech nám pripomína každý moment, ktorý 
nás nútil zamýšľať sa nad sebou a našim duchovným životom. Misie boli u nás možno krátky 
čas, ale my môžeme byť v neustálom spojení s Bohom, či už pri čítaní sv. písma, prijímaní 
eucharistie alebo každodennej modlitbe. 

Bolo vidieť, že ľudia mali záujem o program misií, ktorý sa im v Podkoniciach ponúkal. Na 
sv. omše sme prichádzali v dvojnásobnom počte ako zvyčajne a dni, kedy sa slúžili dve sv. 
omše si do kostola našlo cestu veľa ľudí. Pátri misionári zhodnotili, že bolo vidieť, že Boh v 
Podkoniciach skutočne konal, že sa dotýkal sŕdc ľudí, ktorí odchádzali veľmi povzbudení. 
Vďaka Pánu Bohu za tento požehnaný čas u nás v Podkoniciach.

Jaroslav Kostúr ml.
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FARSKÉ OKIENKO

Poďakovanie nášho pána farára k misiám

„Vo svojom mene i celej farnosti chcem veľmi pekne poďakovať všetkým gazdinkám, 
členom evanjelizačného tímu, pátrom misionárom, tým z vás, ktorí chodili na misijné 
katechézy, teda všetkým, bez pomoci ktorých by misie v našej farnosti nemohli byť. Nech vám 
vašu ochotu i námahu Pán Boh odmení. Teším sa, že sme sa počas misií mohli duchovne 
obnoviť.“

Miroslav Spišiak, správca farnosti

Milí Podkoničania!
 

Ako už iste mnohí viete, otec biskup urobil personálne 
zmeny kňazov v Banskej Bystrici a nakoľko som svojou 
vysviackou jeden z najstarších kňazov v okolí, rozhodol sa, 
že mi v dôvere zverí väčšiu farnosť a od 1. júla 2019 ma 
menoval za farára do farnosti BB - Fončorda. Priznávam, že 
ma to veľmi medzi paneláky neťahá a určite budem mať viac 
pastoračnej práce, nakoľko moja nová farnosť má 21 000 
obyvateľov a budem mať na starosti i p. kaplána, niekoľko 
škôl a v nedeľu tam je päť svätých omší, ale verím, že Pán 
Boh hovorí ústami nášho otca biskupa a tak prijímam toto 
jeho rozhodnutie s nádejou, že práve v poslušnosti je 
prítomné božie požehnanie. Jedným z jasných znamení 
životaschopnosti Cirkvi i farnosti je to, že nič nie je viazané 
na jedného človeka a budete mať nového pána farára s 
ktorým môže všetko pokračovať ďalej, veď všetci šikovní 
ľudia  z Podkoníc tu ostávajú a tak sa nebojím, že všetky 
rozbehnuté rekonštrukčné práce na kostole, fare, 
Kresťanskom dome a aj stretnutia s deťmi budú pokračovať. 

Teda prichádza čas, aby som sa vám všetkým poďakoval za 3,5 roka, ktoré som mohol 
medzi vami stráviť a postupne spoločne hľadať čo je najlepšie pre naše duše, rozvíjať našu 
farnosť i osobne vás poznávať. Veľakrát som bol povzbudený, keď som mohol byť svedkom 
ako sa zmierili rozhnevané rodiny a i po rokoch ste si dokázali odpustiť, keď viacerí z vás po 
dlhšom čase pristúpili ku sv. spovedi, dávali si do poriadku svoje vzťahy cez sviatosť 
manželstva a že za ten čas, ktorý som tu bol sa mi nikto neotočil chrbtom. Môžem s kľudom 
povedať, že celý čas som sa snažil robiť to, čo som považoval za najlepšie pre našu 
podkonickú farnosť a navždy budete zapísaní v mojom srdci. Prosím, pomôžte novému p. 
farárovi sa udomácniť, buďte mu oporou a modlite sa za neho. Nech Pán Boh na príhovor 
nášho patróna sv. Martina odmení všetky dobrodenia, ktoré ste mi počas môjho pobytu 
preukázali. 

Všetkým vám žehnám!
Váš správca farnosti

Sv. omša pri kaplnke Božského Srdca bude v nedeľu 23. júna 2019 o 9.00 hod.
Sv. omša na Kališti bude v nedeľu 7. júla 2019 o 12.00 hod.



MAPA „PODKONICKÝ CHOTÁR“

Milí spoluobčania, možno viete, možno nie, ale 
chcem dať všetkým na vedomie, že bola vydaná mapa 
podkonického katastra, kde sú uvedené našimi 
predkami zaužívané názvy častí nášho chotára. 

Myšlienka na realizáciu tejto mapy vznikla hlavne 
preto, aby sa tieto historické pomenovania rôznych 
lokalít chotára nejakým spôsobom zachovali, nakoľko 
už ani tá naša generácia nevie, kde sa ktorá lokalita 
nachádza. 

Mapa má širšie využitie. Je to topografická mapa s 
turistickou nadstavbou, kde sú vyznačené turistické 
chodníky, cyklotrasy, bežkárske trasy, chaty, 
pamätihodnosti atď. s všeobecne zaužívanými 
názvami, ktoré sú písané v spisovnej slovenčine. 

Doplnené podkonické názvy dolín, polí, lúk, kopcov 
a lesov sú uvedené v podkonickom nárečí (nie 
spisovne) tak, ako ich pomenovali a vyslovovali naši 
predkovia. 

VAŠE PRÍSPEVKY

Mapa by mala byť v každej rodine, ktorá si ctí a nie je jej ľahostajné dedičstvo po predkoch a 
je vhodná aj ako darček pre našich rodákov, ktorí nežijú v Podkoniciach. 

Mapa je k dostaniu na Obecnom úrade v Podkoniciach.
Ing. Anna Stajančová „Muška“

Milý pán farár,

zvykne sa hovoriť „Človek mieni, Pán Boh mení“. A tak je tomu aj teraz, keď sa vyššie sily 
rozhodli ukončiť Vašu prácu v našej farnosti a využiť Vaše danosti v novej farnosti. 

Mohla by som sa rozpísať ako ma táto správa zaskočila, ako nesúhlasím so systémom 
„tých hore“, akú to má logiku, ale zanikli by slová vďaky, a preto jedno veľké ĎAKUJEM.

Ďakujem, že som mala možnosť spoznať Vás ako človeka, ktorý ma zaujal svojim 
odhodlaním a vytrvalým postojom, pracovitosťou, ale tiež úsmevom na tvári a 
nekomplikovaným prístupom k životu. 

Ďakujem, že som mala možnosť spoznať Vás ako pána farára. Možno je to o to pre mňa 
osobnejšie, že moje dieťa ste viedli k 1. sv. prijímaniu a nás ste sobášili. Vaše kázne ostanú pre 
mňa bezkonkurenčné. Sú adresné, poučné a zrozumiteľné. 

A posledné ďakujem Vám patrí od nás - redakčnej rady. V mene nás všetkých ďakujem za 
Vašu pomoc a ochotu písať články, ktoré vždy prišli na čas, boli písané zrozumiteľnou ľudskou 
rečou, čo je vzácnosť, o to viac sa vedia dotknúť sŕdc v správnom čase. Ďakujeme za rady, keď 
sme potrebovali spätnú väzbu i za milé posedenia na fare. 

Úprimné Pán Boh zaplať za všetko!

Janka Šípka Šípková
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NAKLADANIE S ODPADOM

TRIEDIŤ ČI NETRIEDIŤ KOMUNÁLNY ODPAD

Vážení občania, mnohí z vás sa na nás obraciate s otázkou: „Prečo sa v našej 
obci zbierajú plasty spoločne s kovmi?“ Odpoveď je úprimne jednoduchá 
„Nevieme.....“ Možno len tušiť, že za tým všetkým sú ušetrené financie 
spoločnosti, ktorá tento zber separovaného odpadu zabezpečuje pre našu obec.

Touto problematikou som sa zaoberal ešte ako poslanec obecného zastupiteľstva. Bol som 
zvedavý nakoľko sám triedim odpad, prečo niekto takto znevažuje moje úsilie. K odpovedi som 
sa samozrejme nedostal. Teraz ako starosta obce opäť vynakladám snahu dopátrať sa k 
odpovedi. Pred časom odišla z obecného úradu požiadavka na zberovú spoločnosť, aby nám 
poslali stanovisko k tejto vzniknutej situácii. Do dnešného dňa nemáme žiadnu odpoveď. 
Budeme pracovať na tom, aby sme sa dopátrali k výsledku v podobe rozumného stanoviska. 
Ak nebude chcieť zberová spoločnosť s nami spolupracovať oslovíme ich zákonom 
nadriadených a hádam nám niekto odpovie. Budeme robiť všetko preto, aby sme vám v 
budúcom čísle spravodaja dali vysvetlenie tejto celej situácie.

Napriek uvedenému vás žiadam, aby ste sa nenechali odradiť, neboli demotivovaní a 
naďalej separovali odpad minimálne ako doteraz alebo aj lepšie. Je to jediná cesta ako udržať 
platby za odpad v rozumných limitoch. Štát svojou politikou tlačí obce a teda aj občanov do 
maximálneho separovania, preto musíme vytvárať podmienky, aby sme tomu napomohli. 
Kritické sa zdajú byť kontajnery pre kovy, preto objednávame ďalšie 2 kusy, ktoré umiestnime 
na miestach, kde často nachádzame preplnené kuka nádoby na kov. Napriek nášmu 
spoločnému úsiliu pri separovaní odpadu,  nás likvidácia odpadov stojí nemalé peniaze za 
uskladnenie na skládkach, preto po prepočítaní nákladov na odpady budeme musieť pre 
budúce obdobie pristúpiť k zvýšeniu poplatkov za odpad tak pre občanov ako aj podnikateľov. 
Na toto sa v závere minulého volebného obdobia akosi pozabudlo, preto obec bude tento rok 
znášať všetky zvýšené náklady na likvidáciu odpadu. Ďakujem za pochopenie.

Ivan Barla, starosta obce

SEPAROVANÝ ODPAD
 

Milí spoluobčania, na poslednom obecnom zastupiteľstve padla otázka: „Prečo sa plasty a 
kov odvážajú v jednom aute spolu?“ Keďže starosta a aj ja sme túto tému nezávisle od seba 
spracovali, ja už len zhrniem v skratke niečo z môjho pôvodného príspevku. 

Zberové spoločnosti zbierajú tieto zložky spolu, pretože potom putujú na dotrieďovacie 
linky, kde prebieha ich dotriedenie na jednotlivé druhy odpadov. Ďalší dôvod je, že zberové 
spoločnosti to robia aj údajne z dôvodu znižovania nákladov na zvoz. Vychádzajú pri tom z 
toho, že napr. plasty aj papier sa musia dotrieďovať aj podľa druhov a podobne, čiže nech sa 
dovezú na triedenie tak či onak - musia sa dotriediť. V zahraničí napríklad existuje spoločný 
kontajner na suché recyklovateľné zložky (papier, plasty, kov, tetrapaky...), ide o tzv. 
multizložkovú nádobu.

Ostáva nám teda veriť, že náš odpad putuje na dotriedenie, resp. počkať si na vyjadrenie 
spoločnosti tak, ako spomína v texte starosta. Čo sa týka zvyšovania cien za odpad, toto je 
dané Nariadením vlády SR zo 6. novembra 2018 (330/2018 Z. z.), ktorým sa ustanovuje výška 
sadzieb poplatkov za uložene odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z 
poplatkov za uloženie odpadov s platnosťou k 1.1.2019. O tomto fakte zvyšovania cien za 
odpad, ako aj o nutnosti separovania, ktoré nám môže pomôcť znížiť výdavky, informovalo 
bývalé vedenie obce s dostatočným predstihom v Podkonickom spravodaji v septembri 2018.

 Janka Šípka Šípková
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UZNESENIA Obecného zastupiteľstva obce Podkonice konaného 16. mája 2019

Prítomní poslanci: 5 - Mgr. Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ing. Ľuboš Hošala, Ing. Jaroslav Kostúr,  
       Mgr. Jana Šípková

Rokovania sa zúčastnilo 5 poslancov (uvedení sú vyššie). Pri každom uznesení hlasovali 
poslanci jednotne v pomere 5:0:0 (ZA : PROTI : ZDRŽAL SA), ich hlasy preto nie sú rozpisované 
jednotlivo pri konkrétnych prerokovaných bodoch. Ak poslanci hlasovali rozdielne, je toto hlasovanie 
zapísané menovite pod konkrétnym uznesením.

Uznesenie č.93/2019          5:0:0
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice (ďalej OZ Podkonice) schvaľuje program
Obecného zastupiteľstva obce Podkonice na deň 16.5.2019.

Uznesenie č. 94/2019                5:0:0    
OZ Podkonice schvaľuje overovateľa zápisnice: Patrik Hlinka, návrhovú komisiu: 
predseda: Jaroslav Kostúr, člen Ľuboš Hošala a určuje za zapisovateľa zápisnice: 
Janu Valentovú a za zapisovateľa uznesení Jaroslava Kostúra.

Uznesenie č. 95/2019        
OZ Podkonice po prerokovaní berie na vedomie vyhodnotenie uznesení z Obecného 
zastupiteľstva obce zo dňa 28.3.2019 a 11.4.2019.

Uznesenie č. 96/2019           4:1:0
OZ Podkonice schvaľuje záverečný účet obce Podkonice za rok 2018 s výhradami v zmysle 
správy o výsledkoch finančnej kontroly čerpania rozpočtu obce Podkonice zo dňa 18.1.2019: 

- Pri uzatváraní zmluvných vzťahov, z ktorých vyplývajú záväzky pre obec, dôslednejšie 
skúmať súlad s rozpočtom vykonaním základnej kontroly - úloha trvalá.

- Pri položkách, kde došlo k neplánovaným príjmom a neplánovaným výdavkom, tiež k 
vyššiemu čerpaniu ako sa plánovalo navrhuje hlavný kontrolór obce urobiť rozpočtové 
opatrenie.

 

ZA:  4 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Jaroslav Kostúr
PROTI: 1 - Jana Šípková
Zdržal sa:  0

Uznesenie č. 97/2019          
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o finančnom stave obce ku dňu 10.5.2019.

Uznesenie č. 98/2019          
OZ Podkonice berie na vedomie správu zo zasadnutia finančnej komisie.

Uznesenie č. 99/2019          
OZ Podkonice po prerokovaní berie na vedomie informáciu o stave plnenia a čerpanie
rozpočtu obce po mesiaci Apríl 2019. 

Uznesenie č. 100/2019                 5:0:0 
OZ Podkonice schvaľuje rozpočtové opatrenie č.1 pre rozpočet na rok 2019.

ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA



ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA

Uznesenie č. 101/2019         5:0:0 
Obecné zastupiteľstvo v Podkoniciach po prerokovaní:
I. VYHLASUJE 
1. V zmysle § 18 ods. 1 a 18a 2 zák. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších 

predpisov voľby hlavného kontrolóra obce Podkonice dňa 27.6.2019 o 17.30 hod.
2. Určilo hlavnému kontrolórovi obce Podkonice pracovný čas, ktorého dĺžka je 6,75 hodín 

týždenne.
II. VOLÍ
komisiu na posúdenie podaných prihlášok pre voľbu hlavného kontrolóra obce Podkonice
v zložení: predseda - Ľuboš Hošala, člen - Juraj Barla a Patrik Hlinka.
III. POVERUJE
starostu obce Podkonice, aby dňa 16.5.2019 zverejnil vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 
na úradnej tabuli a na webovom sídle obce www.podkonice.sk.

Uznesenie č. 102/2019          
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o dočasnom riešení likvidácie Bio rozložiteľného 
odpadu v obci.

Uznesenie č. 103/2019          
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o vyhlásení výberového konania na pozíciu riaditeľa 
ZŠ s MŠ v Podkoniciach.

Uznesenie č. 104/2019          
OZ Podkonice berie na vedomie návrh VZN č. 3/2019 ako doplnok k VZN 5/2014 krorým sa 
vyhlasujú záväzné časti územného plánu obce Podkonice.

Uznesenie č. 105/2019         5:0:0 
OZ Podkonice schvaľuje pokračovanie prenájmu 2,5 izbového bytu na základnej škole.

Uznesenie č. 106/2019          
OZ Podkonice berie na vedomie, že starosta zistí cenu zápisu bytu a garsónky v škole na list 
vlastníctva a tento bod presúva na najbližšie obecné zastupiteľstvo.

Uznesenie č. 107/2019          
OZ Podkonice berie na vedomie, že starosta zistí záujem p. Čemana o pokračovaní nájmu 
budovy starej krčmy a cenu za vybudovanie hromozvodu v tomto objekte a tento bod presúva na 
najbližšie obecné zastupiteľstvo.

Uznesenie č. 108/2019          
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o stave plnenia úloh v zmysle schváleného 
investičného plánu pre prvý polrok 2019.

V Podkoniciach 16.5.2019

Všetky schválené uznesenia podpísal:
JUDr., Ing. Ivan Barla, starosta obce
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Narodil sa

Michal Miroslav Vráb 227)(č.d. 

87 rokov
Anna Homolová (č.d. 231)
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AUGUST

SEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

JÚL

8.8.

5.9.

3.10.

14.11.

12.12.

11.7.

mesiac
zmesový

komunálny odpad

22.8.

19.7.

17.10.

28.11.

27.12.

25.7.

31.10.

12.8.

9.9.

7.10.

4.11.

2.12.

1.7.

26.8.

23.9.

21.10.

18.11.

16.12.

15.7.

30.12.

29.7.

separovaný zber
PLASTY

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

2

HARMONOGRAM ZBERU ODPADU

Jubilanti

55 rokov
Anna Vrábová (č.d. 191)

65 rokov
Ján Majsniar (č.d. 342)
Mariana Vrábová (č.d. 328)

60 rokov

50 rokov
Roman Vráb (č.d. 262)

70 rokov
Elena Vrábová (č.d. 262)
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