
Rok 2020 bude pre celú našu spoločnosť rokom volebným, čakajú nás parlamentné voľby. 
Mali by sme preto dobre pouvažovať a zhodnotiť, ktorí z kandidátov sú tí praví, ktorí budú schopní 
a pripravení stáť na čele štátu a vytvárať lepšie podmienky pre život občanov Slovenska a jeho 
napredovanie. Takže k výberu vo voľbách želám dobrú myseľ a správny výber volebného lístka.

Vážení spoluobčania,

A záverom tohto novoročného úvodníka jeden pekný vinš z monografie Podkonice od 
Andreja Gregorčoka Igoväna:

Obec ešte určite čerpá z nedávneho slávenia 200. výročia kostola, pre tento rok nám nadelil 
náš podkonický kalendár 680. výročie od prvej písomnej zmienky o obci a pre mnohých stále 
žijúcich pamätníkov aj 50. výročie otvorenia nového objektu základnej a materskej školy, na 
ktoré sa spolu so súčasnými žiakmi spoločne tešíme.

ňielen na ťento rok, ale aj na mnoho budúcich rokou."

Pevné zdravie, pohodu a pokoj v roku 2020 želajú starosta obce a kolektív pracovníkov 
obecného úradu.

Stojíme na prahu ďalšieho roka a možno niektorí z nás 
by chceli vedieť čo má rok 2020 pre nás pripravené.Bohužiaľ 
alebo našťastie je to pre nás teraz tajomstvom, ktoré sa 
bude postupne odkrývať v priebehu celého roka. Život 
prináša dobré ale aj smutnejšie správy a udalosti. Bude na každom z nás, aby sme sa s nimi 
popasovali a vyrovnali.

v práve prebiehajúcom období Trojkráľového koledo-
vania si dovoľujem prihovoriť sa vám na úvod nového roku 
2020 s prianím všetkého dobrého v novom roku, hlavne veľa 
zdravia a šťastia.

Z pohľadu obce je dôležité, že poslanci obecného zastupiteľstva veľkou väčšinou prítomných 
poslancov schválili obecný rozpočet z celkovými príjmami 466 tisíc eur a výdavkami 456 tisíc 
eur. V decembri sa potvrdili obavy samospráv v tom, že štát ako vždy niečo obciam nariadi a 
prikáže, ale nevytvorí finančné podmienky. V našom prípade sme na zvýšenie tarifných platov 
podľa kolektívnej zmluvy z roku 2018 dali aj pre rok 2020 naviac o cca 25 tisíc eur, pričom naše 
príjmy z podielových daní zo štátu zostali na približne rovnakej  úrovni ako vlani. Aj našej obci 
budú tieto peniaze chýbať v investičnej oblasti, a to možno v priebehu roka prídu ďalšie korekcie, 
ako nám je už teraz signalizované. Napriek tomu sme vo vzácnej zhode väčšiny poslancov a 
starostu obce zvážili a rozhodli, že dane z nehnuteľností tento rok nebudeme meniť. Popritom 
samozrejme nepôjdeme ani cestou zadlžovania, preto budeme musieť šetriť kde sa dá.

"Vinšujeme vám všého dobrího, od Krista Pána naroďeního,
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DANE A POPLATKY

Daň z nehnuteľností - pripomíname občanom, u ktorých v roku 
2019 nastala zmena, a to kúpou, predajom, dedením alebo 
darovaním, prípadne im bolo vydané stavebné povolenie, 
kolaudačné rozhodnutie, sú povinní tieto zmeny nahlásiť do 
31.1.2020.

Daň za psa - kúpa, predaj alebo úhyn. 
Zmeny nahlásiť do 31.1.2020.  

Oznamujeme, že prí úľave/odpustení polatku za komunálny 
odpad sa čestné prehlásenie a potvrdenie o návšteve školy 
nepovažuje za relevantný doklad. Je potrebné predložiť iný 
dokument, ktorým občan preukáže, že sa po sebe nasledujúcich 90 
dní nezdržiaval na území obce (napr. v prípade študentov potvrdenie 
o ubytovaní z internátu).

Komunálny odpad - úľavu/odpustenie poplatku je potrebné 
nahlásiť do 31.1.2020.

Všetky zmeny nahlásené po 31.1.2020 nebudú akceptované. 

Ďakujeme za pochopenie.

K 31.12.2019 má obec Podkonice 906 obyvateľov:
- narodilo sa 7 detí
- opustilo nás 12 občanov

- odhlásilo sa z trvalého pobytu 11 občanov 

Žiadame majiteľov psov, aby si zabezpečili svojho psa proti 
úteku. Zároveň prosíme, aby ste pri prechádzkach po obci mali 
psíkov na vôdzke, s náhubkom a exkrementy odstránili z 
verejného priestranstva. Pripomíname, že každý pes by mal mať 
na svojom obojku známku, ktorú každý majiteľ dostal pri jeho 
nahlasení na obecnom úrade. V prípade, že ste známku stratili, na 
obecnom úrade vám bude vystavená nová za poplatok 3,50 EUR. 

- prihlásilo sa na trvalý pobyt 18 občanov

ŠTATISTIKA OBYVATEĽOV

ŽIADOSŤ NA MAJITEĽOV PSOV
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REDAKČNÁ RADA

Pred Vianocami sme sa s Martinom dohodli, že pôjdeme navštíviť našu dlhoročnú 
prispievateľku a dopisovateľku spravodaja pani Annu Husárovú, ktorá toho času býva v 
domove dôchodcov v Banskej Bystrici.

S kytičkou a sladkými medovníkmi sme dorazili do domova dôchodcov. Tam nás už čakala 
pani Anna a pozvala nás do svojej izbičky, kde si pre nás nachystala chlebíčky a niečo sladké 
pod zub. Potom sme už len „trkotali“. Pani Anna pospomínala ako to bolo voľakedy, keď ešte 
žila v Podkoniciach. Zaspomínala na rodinu a priateľov. Poprezerali sme si staré fotografie a 
dokonca nám aj prečítala niečo zo svojich príspevkov, ktoré vytvorila pre rôzne príležitosti, 
oslavy a akcie v domove dôchodcov. Okrem pisateľskej činnosti sa pani Anna venuje aj 
pleteniu z papiera. A tak sa nám na konci našej návštevy ušiel vianočný veniec a stromček 
pletený z papiera. Z tejto návštevy sme si odniesli omnoho viac, pretože ako hovorí citát: 
„Najväčší dar, aký môžeš niekomu darovať, je tvoj čas. Ak niekomu daruješ svoj čas, daruješ 
mu kúsok svojho života, ktorý už nikdy neprežiješ opäť.“

Janka Šípka Šípková

AKO SME SA VYBRALI OBDAROVAŤ A BOLI SME OBDAROVANÍ

3 Január 2020
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Neskôr, 5.12. sme sa potešili príchodom 
Mikuláša, ktorého sme očakávali v kostole. 
Stretnutie s Mikulášom sa začalo svätou omšou a pokračovalo príchodom samotného 
Mikuláša, na ktorého sa deti veľmi tešili a pripravili si pre neho básne a piesne. Na druhý deň 
prebiehalo v škole Mikulášske vyučovanie, kedy sa tretiaci a štvrtáci zahrali na výskumníkov a 
skúmali našu školu. Zisťovali akú dĺžku má škola, koľko merajú chodby, akí sú vysokí a koľko 
merajú do kopy v tíme. Angličtina prebiehala tiež hravou formou a žiaci si Mikulášske 
vyučovanie užili a perfektne sa zabavili. 

NÁŠ ČAROVNÝ DECEMBER

V posledný deň školy sme išli koledovať po dedine. Za celé predvianočné obdobie sme sa 
naučili rôzne piesne a koledy, ktoré sme pri koledovaní využili. Školáci a škôlkári sa rozdelili na 
dve skupiny, a tak spoločne obišli čo najviac miest a priniesli tam kúsok vianočnej atmosféry. 

V tomto naplnenom programe decembra aj dospelí trochu spomalili a stretli sa pri výbornej 
vianočnej kapustnici. Spoločne sa porozprávali a naladili sa na príchod Vianoc. Vianoce sa 
blížili a preto aj k nám do školy prišiel Ježiško, ktorý doniesol našim najmenším rôzne darčeky, 
z ktorých najväčší úspech mali kartónové tehly. Deti neváhali a hneď využili tehličky na rôzne 
stavby od peci až po cesty a domy. Aj školáci si vďaka príspevku od pani Bobákovej a spolku 
Podkoničan odniesli domov pekné vianočné darčeky  tričká, školské vrecúška a perá.

Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli užiť si tento predvianočný čas a taktiež 
vám chcem zaželať za celý kolektív Základnej školy s materskou školou Podkonice krásny 
nový rok 2020. 

Naša škola sa pripravovala na Vianočnú besiedku (19.12.), ktorá bola spojená aj s 
vianočnými trhmi. Deti spoločne s učiteľkami pripravovali rôzne výrobky a poctivo nacvičovali 
program, ktorý predviedli pred rodičmi a blízkymi. Keď prišiel čas besiedky, bolo vidieť ako deti 
postupne opúšťa odvaha a prichádza maličký stres, tu však boli na pomoc pani učiteľky, ktoré 
detí upokojili a namotivovali. Potom to už bolo len na nich, aby predviedli, čo v nich je. Myslím, 
že sa im to podarilo, predviedli vynikajúce čísla a zožali veľký úspech. Hneď po vystúpení žiaci 
predávali vytvorené výrobky. Chceme sa touto cestou veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí 
prispeli k našej vianočnej ponuke, či pomáhali pri predaji punču. Tiež sa chceme poďakovať 
pracovníkom Obecného úradu, pretože aj vďaka nim sme mohli premeniť telocvičňu na 
priestor vhodný pre vystupovanie. V neposlednom rade sa chceme poďakovať všetkým vám, 
ktorí ste nás prišli podporiť a kúpou vecí sme vyzbierali krásnu sumu 391,61eur.

Prišiel december a s ním aj predvianočný čas, 
ktorý bol v našej škole veselý. Odniesli sme si 
množstvo zážitkov, ale aj vedomostí. Z môjho 
pohľadu sme toto krásne obdobie odštartovali už 
v poslednom dni novembra, kedy sme spolu s 
obyvateľmi obce a pánom starostom rozsvietili 
vianočný stromček v obci.

V materskej škole sme v tomto mesiaci privítali pána keramikára, od ktorého sa deti veľa 
naučili a sami si vyskúšali vyrábať výrobky z keramiky. Každé jedno z detí si vytvorilo svojho 
vlastného snehuliačika, ktorého im neskôr pán keramikár doniesol a deti si s nimi mohli ozdobiť 
svoje izbičky. 

Toto bola pomyselná bodka za krásnym, čarovným predvianočným obdobím a nám už 
nezostalo nič iné, len sa rozlúčiť a tešiť sa na Vianoce. Z môjho pohľadu bolo toto obdobie 
naozaj nádherné. Ako nový člen tohto úžasného kolektívu som všetko vnímala o to 
intenzívnejšie a čarovnejšie. 

pani učiteľka Monika, ZŠ s MŠ Podkonice

Vianočná besiedka v škole

Január 2020
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PODUJATIA

Mnohí z koledníkov si odniesli z koledovania skúsenosti a zážitky, ale aj plné žalúdky, čo k 
tejto udalosti neodmysliteľne patrí. Za ich účasť a ochotu im patrí obrovská vďaka. Ešte viac 
ďakujeme všetkým vám, ktorí ste nás srdečne prijali od svojich príbytkov. V 12. ročníku Dobrej 
noviny v Podkoniciach sa zúčastnilo 33 koledníkov rozdelených do 5-tich skupín. Vaše 
štedré príspevky sa zastavili na sume 1 700 €, ktorú posielame v plnej výške do eRka, ktoré 
akciu Dobrá novina zastrešuje. Tešíme sa opäť nabudúce o rok!

Mgr. Martin Halaj, zodpovedná osoba za DN v Podkoniciach

V závere minulého roka sme sa postupne začali stretávať a po nedeľných svätých omšiach 
sme na fare pripravovali všetko potrebné. Ako sa blížili Vianoce, pridávali sa malí aj veľkí 
koledníci, skupina zúčastnených mohutnela a napokon sa počet všetkých nás zastavil na ešte 
vyššom čísle ako minulý rok. Pán Boh zaplať za vašu ochotu a čas! V nedeľu 29.12. na sviatok 
sv. Rodiny prišiel náš čas a dopoludnia sme sa mali rozbehnúť s koledou do ulíc. Naše plány 
však prekazil „preslávený podkonický vietor“, ktorý si nás cez Vianoce akosi obľúbil. Tak sme 
sa spoločne rozhodli presunúť koledovanie na popoludnie. Predpoveď počasia neklamala a po 
utíšení vetra sme sa poobede na druhý pokus pustili do toho. 

DOBRÁ NOVINA 2019

S optimizmom a očakávaniami sme privítali nový rok 2020 a na konci 
toho starého  ako je zvykom, sme bilancovali, hodnotili a spomínali. Či 
už zážitky, udalosti alebo aj financie. No je tu jedna zbierka, ktorá 
„tradične prečkáva“ prelom rokov. Je ňou Dobrá novina - koledovanie 
detí vo vianočnom období. S radosťou a odhodlaním sme opäť navštívili 
vaše príbytky, aby sme pomohli rovesníkom v Afrike v ich domovoch. 
Tam, kde to najviac potrebujú. V jubilnejom 25. ročníku s témou 
Buďme požehnaní(m) sme spoznávali príbeh dvanásťročného Daniela Ewoia Ekarana a jeho 
rodiny z kraja Turkana, ktorá spadá pod správu katolíckej diecézy Lodwar v Keni. S touto 
diecézou Dobrá novina už dlhoročne spolupracuje. Naše štedré dary pomáhajú Danielovi, jeho 
rovesníkom a rodine ale samozrejme aj mnohým ďalším v rôznych konkrétnych životných 
situáciách. 

Január 2020



Z HISTÓRIE ŽIVOTA V OBCI
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Žiaci sa učili „mluvnicu a počti“, rátali na počítadle, a „gríflikom“ písali na malé čierne 
tabuľky. V zime si sami kúrili do veľkých oceľových pecí, ktoré niekedy dymili a občas si museli 
aj drevo doniesť. Spočiatku, keď bol správca sám a detí bolo ako maku, dostávali v škole len 
všeobecné základy. Bol veľmi prísny ale láskavý, deti miloval nadovšetko. Učil ich ako sa majú 
správať k rodičom, starším, ako sa pozdraviť - v škole, na ulici, v kostole. Ako udržiavať 
hygienu, ako používať príbor, ako stolovať bežne či slávnostne. V tom čase bolo ešte 
prirodzené, že sa jedávalo z jednej rajničky či misky a všetci tou istou lyžicou. Skrátka, deti bolo 
treba naučiť „móres“ a všeobecný bontón. Učil ich spievať a neskôr aj hrať na rôzne hudobné 
nástroje. Aby dokázal zvládnuť to množstvo detí, vyšantiť sa chodievali aj do prírody. Otec 
vďaka deťom spoznával chotár, podkonickú náturu aj obyčaje a na oplátku, on ich zasväcoval 
do tajov prírody, rozpoznávali stromy, kvety, vtáky, zverinu. Na jeseň opekali krumplíky, ktoré si 
pohľadali, vlastnoručne vyhrabali, spočítali a upiekli. Vyzbierali raždie z okraja lesa, rozložili 

Chlapi nevysedávali v krčme, len v nedeľu po obede si odskočili na pivko či na mariáš. 
Ženičky tiež len po nedeľných litániách vysedávali na priedomí, a pásli si jazyky: Kto? S kým? 
Čo? Kedy? Mládež do krčmy nechodila vôbec, kontrolovali ich rodičia, pán učiteľ, ba niekedy aj 
pán farár z käncla vyhlásili. 

Chlapci od malička dokázali štiepať fakličky, nosiť drevo, stružlikovať s rybkou, búchať 
hámrikom, obkášať zelinu, pásť ovce, kozy, nachovať aj poháňať koňa. 

Dievčatá vedeli s metlou šibrinkovať, pokrovce vyprášiť, šivačku navliecť a útke (bábiky) z 
handár zvrbcovať, zaštopkať fusakle, uštrikovať šál, oškrabať a porajbať krumple, mútiť 
mlieko, pásť husy. Museli aj do konzumu zabehnúť, do Pekárov po chlebík, do trafiky pre dohán 
a cigaretle. 

TAKTO SA TU KEDYSI ŽILO

Sídlo vtedajšej školy bolo pri kostole v dnešnom Kresťanskom dome. Školu navštevovalo 
vyše 100 detí od 1.- 8. ročníka. Najstarší jeho žiaci, ôsmaci boli narodení v r. 1926 a on r. 1914. 
Niektoré deti chodili do školy poctivo každý deň, iným rodičia nedovolili, lebo sa bolo treba 
okolo statku obracať a boli aj takí, ktorým sa nechcelo. Škola mala 2 triedy, hornú a dolnú a on 
behal od mladších žiakov ku starším. Po čase si zohnal posilu a vyučovať mohli na dve smeny. 
Pán správca deťom vysvetľoval nové učivo a pomocný asistent ho so žiakmi precvičoval. 
Pomocní učitelia - asistenti boli: Edita Gregorčoková, Adela Belková, Pavol Turčan, Julka 
Turčanová, Mária Randová.

Ľudia tu žili skromne, svorne a družne. Každý každého poznal, každý každého pozdravil. Ak 
sa deti starším nepozdravili, resp. neprihovorili  lebo taký bol v Podkoniciach nepísaný fortieľ, 
dotyčného čakalo okamžité pokarhanie: „Krstná mať Budajeje povedali susede Slivkeje, tá 
povedali strynkej Mičudeje, strynká tetky Zufalceje, tetka požalovali starej materi Kristuseje a 
tá prišli lamentovať ku mame.“A tých krstných materí (otcov) bolo toľko, že sa to nedalo 
zapamätať. Najjednoduchšie bolo - pozdraviť každučkého každého, aj keby ste sa cez deň aj 
päť razy stretli. (Pochválen pán Ježiš Kristus. No či ste boli? A ti si čí? Deže idete? Kosíte? A kto 
je to? No, či ste počuli? A či idete? No, páč ti ho, aký to má schop...). Žili tu hlboko veriaci a 
bohabojní ľudia, ktorí mali ruky na robenie, nohy na chodenie, statok na obživu a velikánsku 
chuť do života. 

Históriu si čas od času treba pripomínať, lebo národ bez histórie nemá budúcnosť. Ak bola 
zlá, treba ju vylepšiť, ak bola dobrá, treba v nej pokračovať. Starším rodeným Podkoničanom 
spomienky oprášim, ale mladším či celkom novým Podkoničanom chcem týmito riadkami 
predstaviť, ako sa v našej dedine pred 80. rokmi žilo, pracovalo a učilo. 

Môj otec Alfonz Mojžiš, prišiel do Podkoníc počas 1. Slovenského štátu. Bol vymenovaný za 
správcu Ľudovej školy Podkonice od 1. septembra 1940.



oheň, vystrúhali píšťalku, vyrezali palicu. Starší sa 
pr iúčal i  základnej  zdravovede, sadeniu, 
ošetrovaniu a štepeniu stromčekov, dievčatá sa 
učili šiť, vyšívať, sadiť a pestovať zeleninu. Cvičné 
školské políčka mali v Štepnici (terajší cintorín). 

R Strýc skryl ryžu a bryndzu pod koryto, kde brýdzgala ryba a robila ryk, keď ju hrýzol rys.

Dedina žila bez akejkoľvek techniky. Nemali elektrinu, rádiá, televízory, telefóny, mobily, 
autá, počítače. Jednou z vášní môjho otca bolo divadlo. V r. 1941-1942 so školskými deťmi 
nacvičil 2 detské spevohry - operetky: 

Zdá sa vám to neuveriteľné? Dôkazom mojich riadkov sú originálne fotografie, ktoré na 
dokreslenie prikladám. Poznám aj mená, ale tie vám iste radi doplnia vaši starí a prastarí 
rodičia. Poproste ich, kým je čas.

M My myslíme, že myš sa umýva mydlom a hmyz platí mýto. Mýli sa, kto si myslí, že na 
Myjave zamykajú mydliny hlemýžď.

Pesničky z operetiek sa v Podkoniciach stali veľkými hitmi, lebo počas nácviku sa ich 
naučilo každé dieťa v škole. A vyspevovali si ich v každej rodine, kde mali školáka. 

Mária Čemanová

S Sýty syn nasypal sýkorkám syr. Za sychravého počasia sykavka sypí, ale prádlo 
neosýcha.

2. Jedným sníčkom anjeličkom, dievčatká-anjeliky mali oblečené tie najvzácnejšie biele 
šaty z 1.svätého prijímania.

Všetky deti sa naučili písať, čítať, počítať. 
Vybrané slová poznali ako Otče náš a Zdravas… 
Ponúkam Vám ich tak, ako si ich zapamätali alebo 
odrapotali niektorí jeho bývalí žiaci: Ilka Stanková 
Barbaseje, Anka Gregorová Vrábeje, Marka 
Valentová Michalkeje, Cyro Očenáš Hôrkeje, Milan 
Randa Staneje, Marka Chabanová Kumlovka:

B To by bolo, aby som ja musel bývať v byte, kde bydlí starobylý nábytok a dobytok.

1. Anička Kováčovie, kde vystupovali kúzelné postavičky: Metla-Sud-Víly-Hodiny-
Hrobár-Ježibaba-Strom-Škriatkovia.

Z HISTÓRIE ŽIVOTA V OBCI
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Aj my vstupujeme do nového roka v znamení jednoty. V januári každoročne prežívame 
týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, aj keď si to v našej obci možno neuvedomujeme, 
pretože tu prevažne žijú katolícki veriaci, pracovať na zjednocovaní je neustála výzva i 
povolanie. Najhoršie rozdelenia totiž prichádzajú zvnútra, a preto je aj tu potrebné začať 
budovať jednotu.

V druhom rade je dôležité uvedomiť si dôležitosť 
jednoty s Bohom, ktorý je naším spoločným Otcom. 
Nemôžem druhého človeka urážať, ak si 
uvedomím, že je to „kosť z mojich kostí a telo z 
môjho tela.“ V Bohu takéto prepojenie nachádzame. 
On nás všetkých utvoril s veľkou láskou aj keď 
máme na svet a realitu v ňom iný pohľad základným 
postojom by mala byť úcta, tolerancia a rešpekt.

Michal Válka

Až napokon môžeme vytvárať jednotu medzi sebou navzájom, ktorá je potvrdením pravosti 
našej viery, pretože Božie kráľovstvo sa nachádza MEDZI NAMI. Táto jednota je aj najlepšou 
kázňou pre druhých, ktorí ešte Krista nepoznajú, alebo ho neprijímajú.

V ZNAMENÍ JEDNOTY

V prvom rade teda pri budovaní jednoty musí ísť o úsilie vybudovať jednotu v sebe samom. 
Možno sa to zdá byť zvláštne, ale tu je často koreň všetkých rozdelení. A nie tak v opačných 
názoroch, ako skôr v tom, že niekto nie je jednotný sám v sebe a rozsieva okolo seba rozruch a 
neporozumenie. Často to môžeme vidieť na tom, že keď sa hnevám, niekedy na to ani 
nepotrebujeme druhých ľudí. Jednoducho sa vieme hnevať aj sami na seba, že nám niečo 
nejde, alebo nevychádza tak ako si predstavujeme. Tu je dôležité si uvedomiť aká dôležitá je aj 
správna láska k sebe samému, ktorá je predpokladom vzťahu k druhým, pretože tých máme 
milovať „ako seba samého.“

Ďalšou z dôležitých oblastí života sv. Martina je 
jeho zanietený boj za pravú vieru. Je dôležité si 
pripomenúť skutočnosť, že Martinova doba je 
charakteristická prechodom od uctievania cisára a 
iných božstiev ku kresťanstvu, v ktorom má 
výsostné miesto len jeden Boh. Táto monoteistická 
mentalita sa na niekoľko storočí stala duchovným 
podkladom vzostupu Rímskej ríše, ktorá tým viac 
rástla, čím viac v nej boli ľudia zjednotenejší. Martin 
svojou misou vedel osloviť obyčajný dedinský ľud, 
ktorý navštevoval s veľkou láskou a zakladal tam 
farnosti a kláštory; ako aj mocipánov svojej doby. Aj 
v tomto smere sa mu pripisujú viaceré zázraky. 
Martin sa po sne, ktorý sa týkal jeho rodičov odobral 
naspäť do svojho rodiska. Tam už našiel iba matku, ktorú získal pre kresťanskú vieru. Do sporu 
sa tu však dostal s nasledovníkmi Áriovho učenia, ktorí, hlásali, že Kristus bol iba človekom a 
nie Bohom. Viacerých však obrátil na pravú vieru.



Vyučovanie v starej škole (dnešný Kresťanský dom)

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Jubilanti

50 rokov
Helena Homolová (č.d. 289)
Roman Pobožný (č.d.69)
Ingrid Očenášová (č.d. 85)

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

HISTORICKÉ OKIENKO

Mária Vrábová (č.d. 335)

60 rokov

89 rokov
Eduard Homola (č.d. 231)

9 Január 2020

Narodil sa

Peter Kmeť )(č.d. 167
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ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA

UZNESENIA Obecného zastupiteľstva obce Podkonice konaného 25. novembra 2019

PROTI: 0

 

OZ Podkonice schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4 rozpočtu obce pre rok 2019. 

ZA:  4 - Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr

Zdržal sa:  0

I. schvaľuje overovateľov zápisnice: Tomáš Kmeť, Juraj Barla

Rokovania sa zúčastnilo 6 poslanci (uvedení sú vyššie). Všetci poslanci však neboli 
prítomní počas celého rokovania zastupiteľstva, preto ich prítomnosť a zároveň hlasovanie  
(ZA : PROTI : ZDRŽAL SA) sú uvedené pod každým uznesením.

Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice (ďalej OZ Podkonice) schvaľuje program obecného 
zastupiteľstva obce Podkonice na 16.12.2019. 
 

II. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení predseda: Jaroslav Kostúr a člen: Patrik Hlinka

Zdržal sa:  0

Uznesenie č. 223/2019

Uznesenie č. 221/2019          5:0:0

Uznesenie č. 222/2019                5:0:0  
Obecné zastupiteľstvo v Podkoniciach po prerokovaní

Prítomní poslanci: 6 - Mgr. Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ing. Ľuboš Hošala,

ZA:  5 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr

Zdržal sa:  0

        Mgr. Tomáš Kmeť, Ing. Jaroslav Kostúr, Ing. Michal Vráb

PROTI: 0

Prítmomní: 5 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr

III. určuje za zapisovateľa zápisnice: Jana Valentová a uznesení: Jaroslav Kostúr 

OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z predchádzajúcich OZ. 
 

Uznesenie č. 224/2019

 

Uznesenie č. 225/2019
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o finančnom stave obce k 10.12.2019. 

ZA:  5 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr

 

Prítmomní: 4 - Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr

OZ Podkonice berie na vedomie správu HKO z kontroly vedenia pokladnice a nakladania s 
pokladničnou hotovosťou v Základne škole v 3. štvrťroku 2019. 

Prítmomní: 4 - Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr

Uznesenie č. 226/2019                4:0:0 

 

PROTI: 0

Január 2020
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ZA:  4 - Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr

OZ Podkonice schvaľuje úpravu nájmu za hrobové miesto z 0,33 EUR na 1 EUR na 
obdobie 1 kalendárneho roka a pre urnové miesto na 0,50 EUR za jedno urnové miesto na 
obdobie 1 kalendárneho roka. OZ Podkonice ďalej berie na vedomie informáciu o príprave 
nových nájomných zmlúv na obdobie rokov 2020 až 2029.

PROTI: 0
Zdržal sa:  0

Uznesenie č. 228/2019                5:0:0 
OZ Podkonice schvaľuje všeobecné záväzné nariadenie 5/2019 o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 

ZA:  5 - Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Michal Vráb

Zdržal sa:  0

Uznesenie č. 229/2019                4:1:0 
OZ Podkonice schvaľuje zníženie položky Kapitálové výdavky v roku 2021 zo 48.000 na 
43.000 €.
 

ZA:  4 - Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr

PROTI: 0

Uznesenie č. 227/2019                4:0:0 

ZA:  5 - Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Michal Vráb
PROTI: 0

OZ Podkonice schvaľuje zmenu overovateľa zapisnice Ľuboš Hošala namiesto Juraja 
Barlu.
 

Uznesenie č. 231/2019                1:3:1 

Zdržal sa:  1 - Patrik Hlinka

Uznesenie č. 230/2019                4:1:0 

PROTI: 1 - Michal Vráb

 

ZA:  4 - Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr

OZ Podkonice schvaľuje aby cesta k parcele č. 812/3 k domu p. Buriana vedená 
súkromnými parcelami č. 809/1 a 809/3 bola v zime udržiavaná.

Uznesenie č. 232/2019                5:0:0 

Zdržal sa:  0

Všetky uznesenia (221 - 232) podpísal:

Zdržal sa:  0

Zdržal sa:  0

PROTI: 1 - Michal Vráb

 

PROTI: 3 - Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr

OZ Podkonice schvaľuje rozpočet obce na roky 2020 - 2022.

ZA:  1 - Michal Vráb

JUDr., Ing. Ivan Barla, starosta obce

Január 2020
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22.1.

21.1.

24.1.

25.1.

20.1.

26.1.

23.1.

18.00 - Svätej Angely Merici, panny

Svätého Tomáša Akvinského, kňaza

18.00 - féria

18.00 - féria

18.00 - Svätého Jána Boska, kňaza

7.30 - Panny Márie v sobotu

9.00 - Obetovanie Pána

 

+ rodičia Jozef a Zlatica

 

Sv. omša nebude

 

+ Peter a Božia pomoc pre rodinu Barlovú

Božia pomoc Anne Očenášovej
 

+ Emil
 

 

+ Milan Pavlenda (5. výročie)

Za farnosť
 

18.00 - Svätého Šebastiána, mučeníka

Svätej Agnesy, panny a mučenice

18.00 - Sv. Vincenta, diakona a mučeníka

18.00 - féria

18.00 - Sv. Františka Saleského, biskupa

7.30 - Obrátenie sv. Pavla, apoštola

9.00 - 3. nedeľa v Cezročnom období

+ Ján a Anna Budajová a syn Jozef
 

 

Sv. omša nebude

 

+ rodičia Mária a Pavol a ostatná rodina

a ich deti
+ starí rodičia Mária a Ján Očenášovci

 

+ Mária a Peter Tručanoví

Na úmysel celebranta
 

 

Za farnosť

6.2.

5.2.

9.2.

4.2.

3.2.

7.2.

8.2.

18.00 - Svätého Hilára, biskupa

féria

18.00 - féria

18.00 - féria

18.00 - Svätého Antona, opáta

7.30 - Panny Márie v sobotu

9.00 - 2. nedeľa v Cezročnom období

+ Mária a Matúš, brat a manželka
 

 

Sv. omša nebude

 

+ rodina Balajová

 

+ Manžel Martin a John

 

+ Júlia a Ján Kostúr a ich deti

+ rodičia Anna a Ondrej Turčanovci
 

Za farnosť
 

18.00 - Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka

féria

18.00 - Sv. Agáty, panny a mučenice

18.00 - Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov

18.00 - féria

7.30 - Panny Márie v sobotu

9.00 - 5. nedeľa v Cezročnom období

 

+ starí rodičia Budajoví a Tonkovičoví

 

Sv. omša nebude

+ manžel Pavol
 

z vianočného deviatnika
Božia pomoc a zdravie pre rodiny

 

+ Emília Slobodníková

 

Na úmysel ordinára

 

Za farnosť

14.1.

15.1.

19.1.

18.1.

13.1.

17.1.

16.1.

29.1.

30.1.

31.1.

27.1.

28.1.

1.2.

2.2.
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FARSKÉ OZNAMY 13.1. - 9.2.2020

Michal Válka, správca farnosti
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

tel.: 0904 218 860


