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Milí spoluobčania,
mesiac jún prichádza, ako vždy, na začiatku s Dňom
detí, ktorý deti zvykli oslavovať kolektívne na rôznych
akciách v škole. Tohtoročný prvý jún bol však veľmi
špeciálny. "Začala" sa škola a škôlka. Po viac ako dva a
pol mesiaci sa otvorili brány základných a materských škôl
na celom Slovensku, odvtedy, ako sa 13. marca 2020
zatvorili z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19. Veľkou
výnimkou pri nábehu školy je skutočnosť, že do školy
nastúpili len školáci a škôlkari, ktorých rodičia s tým
dobrovoľne súhlasili a oznámili zriaďovateľom školských
zariadení svoj záujem, aby ich ratolesti navštevovali školu
a škôlku. Ak sa nič mimoriadne neprihodí, budú školáci
dobiehať alebo opakovať učivo len v mesiaci jún. Obec
Podkonice sa rozhodla ponúknuť rodičom predĺženie
škôlky o dva týždne - až do konca júla.
V obidvoch školských zariadeniach, školskom klube a školskej jedálni budú platiť prísne
hygienické a protiepidemiologické opatrenia, ktoré stanovilo pre všetky otvárajúce sa
zariadenia Ministerstvo školstva a ÚVZ SR. Najdôležitejším opatrením má byť ranný filter, teda
miesto, kde sa každému dieťaťu odmeria teplota a prebehne dezinfekcia rúk. Medzi ďalšie
opatrenia patrí sprísnená dezinfekcia priestorov školy a škôlky viackrát za deň a opakovaná
dezinfekcia rúk cez deň. Veríme, že sa škola pripravila dobre a že sa neprihodí žiadna
nepríjemná udalosť. Jediným limitujúcim faktorom pri nábehu škôlky bol stanovený maximálny
počet detí v škôlke v jednej triede, pre ktorý sme museli niektoré deti odmietnuť, pretože počet
prevyšoval povolených 15 škôlkarov. A keďže koniec mája bol skutočne studený, možno
netradične sme 29. mája spustili v celej škole aj kúrenie, aby bolo na vyučovaní a pri hraní
teplo. Preto nič nebráni tomu, aby sa deti mohli tešiť, že sú po dlhých 80 dňoch znovu spolu v
škole a aby pokojne prežili tento nezvyčajný koniec školského roka. Pedagogický kolektív má
určite dobre premyslené, ako využiť čas strávený v škole, čo všetko bude potrebné znovu
vysvetliť a čo bude potrebné zopakovať, aby sa aj v školskom roku 2019/2020 na naše deti
"nalepilo" veľa užitočných vedomostí. Bolo by možno zaujímavé urobiť anketu, kto sa v tomto
špecifickom období viac tešil na školu. Či to boli školáci a škôlkari alebo ich rodičia. O tom, že to
boli aj deti svedčí fotografia z prvého dňa v škole a to práve na MDD.
Takže školáci - majte príjemný pobyt v škole, nech sa vám všetkým darí, vydržte to, veď o
mesiac začínajú tie pravé letné prázdniny, a to bez on-line učenia! A ostatným spoluobčanom
želám veľa slnečných lúčov, veď nám začína leto.
Ivan Barla, starosta obce
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OBEC INFORMUJE
DOVOZ STRAVY STRAŠÍM OBČANOM
Oznamujeme občanom, ktorým obec zabezpečuje rozvoz stravy, že
napriek tomu, že aj školská jedáleň, ako nutná súčasť školy, začala
svoju prevádzku od 1.6.2020, obec bude aj naďalej do konca augusta
zabezpečovať stravu pre našich starších spoluobčanov od súčasného
dodávateľa - Jedáleň Beki. Platia totiž prísne protiepidemiologické
opatrenia, najmä vydávanie stravy do jednorázových obalov a nie do
obedárov ako sme boli zvyknutí. Ďalším dôvodom je, že školská jedáleň
bude variť maximálne do konca júla a znovu by sme museli meniť
dodávateľa. Dôležitým prvkom je aj fakt, že chceme byť opatrní, aby
nás prípadné kontroly na ničom nenachytali, tých opatrení je teraz
toľko, že sa môže stať že sa na niečo pozabudne alebo nespraví.
ZBER PAPIERA
Určite ste postrehli, že v našej obci pribudli nové modré kontajnery s
označením PAPIER. Zatiaľ sú len štyri. Veríme, že sa osvedčia a bude
ľahšie presvedčiť spoločnosť Envi-pack aby nás ešte viac podporila.
Finálne sa nám podarilo nájsť spoločnú cestu so spoločnosťou
Ľupčianka s.r.o., ktorá v našej obci vykonáva separovaný zber, a tak od
júna bude v obci zabezpečovať popri doteraz separovaných druhoch
odpadu aj zber papiera na mesačnej báze. Plasty, kovy a sklo sa budú
zbierať v nezmenenom dvojtýždňovom režime.
Okrem toho, ako bolo už zaužívané bude naďalej prebiehať aj mobilný zber papiera, pri
ktorom môžete čistý a zviazaný papier vymeniť za spotrebný tovar (toaletný papier, kuchynské
utierky a pod.)
Čo patrí do MODRÉHO kontajnera na papier?
Noviny, časopisy, knihy, zošity, lepenka, kancelársky papier, reklamné letáky, kartóny,
papierové tašky.
Čo nepatrí do MODRÉHO kontajnera na papier?
Mokrý, mastný alebo inak znečistený papier, tetrapak, alobal, samoprepisovací a voskový
papier, použité plienky a hygienické potreby.
DANE A POPLATKY
V tomto mesiaci už môžete uhrádzať dane a poplatky za odpad
na obecnom úrade v úradných hodinách.
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OBEC INFORMUJE
ÚRADNÉ HODINY NA OÚ
V čase platnosti opatrení proti šíreniu ochorenie COVID -19 boli úradné hodiny pre
verejnosť na obecnom úrade upravené režimovými opatreniami (vstup po oznámení
zvončekom na vstupných dverách). Z časového hľadiska boli zrušené iba úradné hodiny v
stredu večer. Napriek tomu boli občanom, ktorí nemohli prísť na úrad cez deň, poskytnuté
služby po dohovore. Oznamujeme, že od začiatku mesiaca Jún sa vracajú úradné hodiny na
obecnom úradu do štandardného rozvrhu, teda aj s podvečernými dvomi hodinami v stredu od
18:00 - 20:00 hod. Pri vstupe na obecný úrad bude potrebné naďalej dodržiavať režimové
opatrenia stanovené ÚVZ SR, a to mať rúško a urobiť dezinfekciu rúk.
PROBLÉMY S PARKOVANÍM ÁUT V OBCI
Bohužiaľ, aj v našej obci predstavuje parkovanie motorových vozidiel na
chodníkoch, ale už aj na cestách veľký problém, ktorý bez pochopenia nás
všetkých nie je možné zvládnuť a eliminovať. Chodníkom začínajú vládnuť
autá namiesto chodcov - či už starších ľudí, mamičiek s kočíkmi alebo detí.
Skutočnosť, že neparkujeme vo svojich dvoroch, vo svojich garážach, je vo
veľkej miere len vec pohodlnosti, možno nechcenia otvoriť vlastnú bránu do
dvora. Je bežné, že parkujeme na trávnatých plochách - izolačnej zeleni,
ktorá tvorí pomyselnú bariéru medzi cestou a chodníkom resp. tam, kde nie
je chodník (na väčšine Novej ulice) tvorí popri skrášlení priestranstva pred
domom aj akýsi priestor na vystúpenie sa autám idúcim po ceste, keď
prechádzajú rýchlo popri nás. Horšie je, že niektorí šoféri si pomýlili miestne komunikácie na
permanentné parkovacie miesto, na ktoré svoje "tátoše" parkujú vždy keď nie sú v práci, v
škole, teda vždy, keď ich nepoužívajú.
Niektorým z nás je skutočne jedno, či je to cesta 3. triedy alebo obyčajná miestna
komunikácia. Jedným z bodov najbližšieho rokovania OZ bude nájsť spôsob, ako takýmto
šoférom povedať, že auto patrí na vlastný dvor, do vlastnej garáže. Ak to neporiešime
upozrňovaním, ale hlavne vlastným uvedomením si, že parkujeme nevhodne, budeme musieť
využiť zákonom stanovené oprávnenia a postupy, ktoré to môžu vyriešiť elegantne a dosť
rýchlo. Obecný úrad dostal v poslednom období viacero podnetov od občanov na nevhodne
odstavené autá.
Všetci, čo používame autá, sme niekedy prešli autoškolou, urobili sme si "šoferák", ale asi
sme zabudli, že tie naučené pravidlá platia aj po skončení autoškoly. Zatiaľ iba upozorňujeme
na skutočnosť, že podľa § 23 ods. 1 zákona č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, pri státí motorového vozidla na ceste musí zostať voľný aspoň jeden
jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy (čiže minimálne 6 m) a pri
zastavení musí zostať aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery
jazdy. Zároveň podľa § 25, ods. 1 písmeno q) spomínaného zákona vodič nesmie zastaviť a
stáť na chodníku okrem prípadu podľa § 52 ods. 2 ktorý znie: Iní účastníci cestnej premávky
než chodci nesmú chodník používať; to neplatí, ak dopravnou značkou alebo dopravným
značením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná
šírka chodníka najmenej 1,5 m.
Ivan Barla, starosta obce
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ŠKOLA
MÁJ V ŠKOLE
Aj počas mesiaca máj naši žiaci s pani učiteľkami a za pomoci rodičov realizovali domáce
vzdelávanie. Počas celých troch mesiacov boli pani učiteľky v online spojení so svojimi žiakmi,
aby sa aspoň na diaľku cez obrazovku mohli niečo naučiť. No dobre vieme, že naozajstnému
priamemu kontaktu učiteľa so žiakom sa to nedá porovnať. Aj keď toto obdobie bolo pre žiakov,
rodičov aj pani učiteľky náročné, myslím, že sme to pri dobrej spolupráci zvládli a počas celých
tých mesiacov sa snažili vzájomne pochopiť a podporiť. Ďakujeme ešte raz rodičom za
spoluprácu pri domácom vzdelávaní. Myslíme, že je na mieste výrok: „Kde je vôľa, tam je
cesta“. Teraz si môžeme povedať, že sme to spoločnými silami zvládli. Deti sa pri domácom
vyučovaní naučili väčšej samostatnosti a zodpovednosti. Po takejto netradičnej situácii, ktorú
sme tu doposiaľ ešte nemali, sa deti o to viac tešia do školy na svojich spolužiakov, kamarátov,
pani učiteľky a na zážitky, ktoré je možné zažiť len v kolektíve.
Pani učiteľky sa počas posledných májových dní pripravovali na nástup detí do školy a
škôlky. Od prvého júna deti opäť zasadli do školských lavíc a naši malí škôlkari sa opäť môžu
spoločne zahrať vo svojej herni, na ktorú sú zvyknutí. Samozrejme situácia ešte nedovoľuje
vrátiť sa do bežných koľají, preto posledný mesiac v škole aj v škôlke bude prebiehať za
určitých bezpečnostných hygienicko-epidemiologických opatrení.
Dúfame, že sa nám spoločne podarí myslieť aj na iné príjemnejšie a veselšie témy, keďže v
poslednom čase v nás najviac rezonuje téma koronavírus. S nástupom do školy sme zažili taký
„malý september“ avšak so všetkým, čo k júnu patrí. Začali sme oslavou Dňa detí a skončíme
rozdávaním vysvedčení. To už by mala byť definitívna bodka za týmto nezvyčajným školským
rokom.
Mgr. Linda Mesíková

FARSKÉ OKIENKO
KŇAZSKÉ JUBILEÁ
V mesiaci máj dvaja bývalí správcovia našej farnosti oslávili
okrúhle životné jubileá: Mons. Jozef Hrtús - 70 rokov a vdp.
Miroslav Spišiak - 40 rokov.
Chceme im touto cestou zablahoželať a zároveň ďakovať Bohu
za dar ich života a milosť vypočutia Božieho hlasu, ktorý ich povolal
do kňazskej služby a za pastierov duší, aby nám tak sprítomňovali
Ježišovu lásku v období ich pôsobenia vo Farnosti Podkonice (Jozef
Hrtús: 1982 - 1990; Miroslav Spišiak: 2015 - 2019).
Vyprosujeme, aby ich Boh naplnil svojím požehnaním a hojným
zdravím a dal im všetky milosti k tomu, aby verne a horlivo žili svoje
kňazstvo, či už počas aktívnej kňazskej služby, či v čase
zaslúženého kňazského odpočinku a vykonávali tak ešte rôznymi
spôsobmi veľa dobrého pre spásu duší.
Naše priania môžeme dodatočne adresovať aj kapucínskemu
kňazovi br. Fidelovi Markovi Pagáčovi, ktorý v marci 2020 oslávil
60 rokov.

Mons. Jozef Hrtús

vdp. Miroslav Spišiak

Vladimíra Turčanová
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FARSKÉ OKIENKO
ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO
Milí priatelia. Už sa stalo pravidlom, že moje slovo prichádza k vám, do vašich príbytkov aj
prostredníctvom písaného slova. Situácia s vírusom už je pod kontrolou, ale stále sme
obmedzení v spoločnom slávení Kristovej krvi, Kristovho slova. Preto i vám, posielam zopár
myšlienok, a teraz aktuálne k Duchu svätému.
My kresťania bývame v očakávaní pred príchodom Veľkej noci, a podaktorí túžobne
čakáme na zoslanie Ducha Svätého. Čo je tým tajomstvom, čo sa môže pre nás za tým skrývať.
Možno si jednoducho povieme: „ Postili sme sa, možno by sme mohli byť teraz aj obdarovaní.“
A možno aj áno. Ale chcime viac ako odmenu za našu obetu. Chcime nazrieť či priblížiť sa ku
Kristovi. Nie len naplniť svoju dušu, svoje vnútro, ale do pripraveného príbytku prijať, ubytovať
Ducha Svätého.
Pred Veľkou nocou sme spoznávali Krista predveľkonočného a poveľkonočný Kristus je pre
nás darom Ducha Svätého. Dotýkali sme Jeho rán, aby sme spoznali jeho bolesť. Aby sme sa
priblížili tam, kde je ľudská bieda, ktorú niesol na kríži. On bol tým, ktorý vyšliapal tú cestu
bolesti. Ja sa pozerám na kríž s pohľadom veľkej mystiky. Všetci milujeme srdce, Kristove
srdce, srdce milosrdenstva. Ale za krížom sa skrýva mystika bolesti a utrpenia, za ktorou
kresťan nachádza niečo iné. Kríž mení dve tabule, ktoré boli dané Mojžišovi ako zákon, ktorý
máme dodržiavať, na veľkú silu lásky. Obrovskej lásky, ktorá nie je otrocká, ale obmytá krvou a
Duchom Svätým. Dve tabule sa zmenili na silu vedieť byť v živote Kristom.
Otvorte svoje príbytky, otvorte svoje srdcia. Otvorte, aby ste boli Jeho domovom, aby sme
boli Jeho očami i srdcom. Duch vám dá obrovskú silu, ktorou budete konať. A už nie vlastnými
silami, ktoré sú obmedzené, ale silou Krista, ktorý vám dá silu hory prenášať. Tou silou sa
zmenia vaše životy, ktoré budú prebúdzať k životu všetko, čoho sa dotkne Jeho Duch.
Sväté písmo je celé pretkané tou silou, ktorú zoslal svojim učeníkom. A chce, aby sme boli
nie len tými obdarovanými, ktorí sa dobre postili, ale tými, ktorí prijmú celú tú silu ohnivých
jazykov.
Pán prebýva vo svojom chráme a Jeho oči hľadia na úbožiaka, ktorému dal život.
Pán prebýva i v tvojom tele, tvoje oči hľadia na úbožiaka, ktorému cez teba môže dať život,
aby si sa mohol podieľať na vykupiteľskom pláne. Tak otvor svoj príbytok.
Martin Pečarka, správca farnosti

5

Jún 2020

VAŠE PRÍSPEVKY
Milí Podkoničania,
ďakujme Bohu, že koronavírus pomaly odchádza a život sa začína vracať do normálnych
koľají. Prvého júna sa otvorili aj brány našej podkonickej malotriedky a žiaci ešte pri
dodržiavaní niektorých opatrení zasadli do školských lavíc. Niektorí sa na návrat do školy veru
aj tešili.
Keď si ja zaspomínam na svoje školské časy..., jún bol najlepší mesiac zo všetkých. Už aj
preto, že to bol posledný mesiac školského roka, a že aj vyučovanie bolo iné. Veľmi sa nám už
učiť nechcelo, lebo teplé slnečné lúče nás stále viac lákali vonku, tárať sa po dedine a po za
humná. Aj roboty okolo domu bolo práve v tomto mesiaci veľa.
Kto chcel mať dobré známky, musel sa učiť celý rok a súdruh riaditeľ nás už dobre poznal.
Vedel, kto si akú známku zaslúži, takže nejaké stresy pred uzatváraním známok, by boli
zbytočné. Súdruh riaditeľ bol dobrý pedagóg a vedel ako nás motivovať, aby sme s chuťou aj tie
posledné dni školského roka chodili radi do školy. Napríklad v júni sme sa za dobrého počasia
chodili učiť do Štepnici. Bola to taká školská záhrada s obrovskými drevenými jahodami a bolo
tam aj volejbalové ihrisko, ktoré sme si v zime zmenili na klzisko tak, že sme si nosili vodu v
kandličkách zo studničky Nemecká. Vyučovanie v Štepnici pod holým nebom bola vlastne
škola v prírode. Overovali sme v praxi, čo sme sa naučili. Rozpoznávali sme stromy, kvietky,
bylinky. Vyučovanie sme začínali aj končili spievaním. Telocvičňa nebola a tak základy atletiky,
gymnastiky aj loptových hier súdruh riaditeľ zaradil hlavne na tento mesiac. Mlynské kolá,
stojky sme robili po celej Štepnici.
V júni sme chodili aj na výlety. Napríklad pešo do Moštenice na kyslú vodu. Cestou sme
spievali, tam sme si opekali slaninu, sútažili, stružlikovali drevené mlynceky, také co sa dávali
do potoka. Potom nás cakala namáhavá cesta domov, ale ked sme už prešli popri
moštenickom cintoríne, už bolo dobre.
V júni bolo aj veľa roboty doma. Kosili sa lúky, museli sme chodiť hrabať, okopávať zemiaky.
Vymýšľať si, že sa máme veťa uciť sme sa ani neodvážili. Zúčastniť sa na domácich
poľnohospodárskych prácach bola samozrejmosť. Bola to naša obživa.
Tak aj takto vyzeralo naše detstvo a školské časy.
A aby som neostala nič dlžná čitateľom, ktorí majú radi moje básničky, tak vám jednu
posielam.
Mám izbu s oknom na východ,
má to pre mňa veľa výhod.
Keď slnko ma na tvár šteklí,
to pekný deň pre mňa veští.
Milá Anka vstávať treba,
veď roboty máš dnes veľa.
Ale milé slniečko,
zabudlo si na všetko.
Večer Ty už dávno spíš,
a mňa robiť nevidíš,
a ja pekne do polnoci
postíham si všetky veci.
Potom môžem kľudne spať,
veď nemusím včas ráno vstať.
Anna Pasiarová
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HARMONOGRAM ZBERU ODPADU

mesiac

zmesový
komunálny odpad

separovaný zber
PLASTY

JÚL

9.7.

23.7.

13.7.

27.7.

AUGUST

6.8.

20.8.

10.8.

24.8.

SEPTEMBER

3.9.

17.9.

7.9.

21.9.

OKTÓBER

1.10.

15.10.

5.10.

19.10.

NOVEMBER

12.11.

26.11.

2.11.

16.11.

DECEMBER

10.12.

23.12.

14.12.

28.12.

29.10.

30.11.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
70 rokov

Jubilanti

Vladimír Sekereš
Viera Stanková

55 rokov
Miroslav Halaj
Ivančica Rajšič

60 rokov
Monika Bobáková
Nenad Rajšič

Sobáš
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65 rokov
Mária Slašťanová
Peter Kostúr
Anna Marušková
Mária Chabanová

Radomír Adamkovič a Barbora Hošalová
(16.5.2020 - Podkonice)

Jún 2020

80 rokov
Ružena Turčanová

88 rokov
Anna Homolová

FARSKÉ OZNAMY 8.6. - 5.7.2020

8.6.

9.6.

18.00 - féria
+ Emília a Juraj Očenášoví, deti,
rodičia, st. rodičia
féria

18.00 - féria
15.6.

féria

Sv. omša nebude

16.6.

18.00 - féria
10.6.

11.6.

12.6.

14.6.

+ Emil Patráš

17.6.

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
7.30 - Na úmysel
18.00 - Za farnosť
18.00 - féria
+ Mária a Jozef Stajanča

18.6.

11. nedeľa v Cezročnom období
8.00 - Na úmysel
10.00 - Za farnosť

Na úmysel

20.6.

21.6.

30.6.

18.00 - Narodenie sv. Jána Krstiteľa
24.6.

+ Martin Turčan (1. výročie)

1.7.

+ Jozef Turčan (15. výročie)

2.7.

28.6.

Sv. omša nebude

Poďakovanie za 40 rokov života

+ Manžel Ján a syn Peter
18.00 - Sv. Tomáša, apoštola

+ Alžbeta Jamrichová

3.7.

7.30 - féria
27.6.

Sv. Petra a Pavla, apoštolov - sviatok
7.30 - Na úmysel
18.00 - Za farnosť
féria

7.30 - Návšteva Panny Márie

18.00 - féria
26.6.

9.00 - Za farnosť (PRI KAPLNKE)

18.00 - féria

7.30 - féria
25.6.

+ Anton Vráb
12. nedeľa v Cezročnom období

29.6.

Sv. omša nebude

+ Ondrej a Oľga Ulbrikoví
7.30 - Nepoškvrneného Srdca P. Márie

féria
23.6.

+ Emília Gregorčoková
18.00 - Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

19.6.

+ Anna, manžel František a syn František

+ Anna a Božena
7.30 - féria

18.00 - féria
22.6.

Sv. omša nebude
18.00 - féria

7.30 - Sv. Antona Paduánskeho, kňaza
13.6.

+ Mária a Matúš Burian

+ Vladimír Turčan
7.30 - féria

Na istý úmysel

4.7.

13. nedeľa v Cezročnom období
8.00 - Na úmysel
10.00 - Za farnosť

5.7.

+ Zuzana Šajbanová, deti
Sv. Cyrila a Metoda, slov. vierozvestov
8.00 - Na úmysel
10.00 - Za farnosť

Sv. omše v nedeľu 7.6. budú ešte v ohlásených časoch: 7.30 ; 9.00 a 11.00 hod.
Martin Pečarka, správca farnosti
tel.: 0908 256 527
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