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Milí spoluobčania,
už tradične počnúc prvým júlom začínajú letné školské
prázdniny na všetkých stupňoch škôl a prichádzajú dni
určené na oddych a relax. S prázdninami súvisia letné
dovolenky, ktoré si každý plánuje podľa svojich možností
a osobného záujmu. Všetko v tomto roku je však
netradičné. COVID-19 prázdniny, ktoré trvali viac ako
bežné letné prázdniny, skončili len pred mesiacom a už plánujeme letné dovolenky s ohľadom
na správy z cestovateľského semafora. Semafor má za úlohu informovať záujemcov o
možnosti strávenia dovolenky v zahraničí, či situácia v nami zvažovanej krajine je priaznivá z
pohľadu šírenia ochorenia COVID-19. Viac ako inokedy sme vyzývaní necestovať do
zahraničia a radšej stráviť dovolenku na Slovensku. Ale samozrejme, je na každom z nás, aby
sme zvážili svoje možnosti a berúc do úvahy prípadné riziká tejto doby, sme sa rozhodli a
vybrali tú správnu a bezpečnú destináciu, ktorá nám umožní stráviť peknú a hlavne zaslúženú
dovolenku. Želáme preto všetkým dobrý výber a prajeme pekné prežitie dovolenkových dní.
Všetci sme zaiste postrehli, že sa netradične neuskutočňujú žiadne kultúrnospoločenské
akcie, ktoré boli po iné roky od skorej jari organizované obcami, združeniami, spolkami. Áno, aj
na toto má dopad "korona kríza". My, v Podkoniciach, sme síce fašiangovou slávnosťou
koncom februára odštartovali sezónu, ale už o dva týždne neskôr, t. j. 13. marca prišla veľká
STOPka na organizovanie akýchkoľvek akcií. Jedinou malou výnimkou nateraz bude na
12..júla 2020 avizovaná tradičná sv. omša na Kališti, ktorú ako zvyčajne pomáha dopravou
zabezpečovať aj obec. Samozrejme akcia prebehne v zmysle dodržania všetkých opatrení
ÚVZ SR. Ale keďže si v Podkoniciach budeme v septembri pripomínať významné 50. výročie
otvorenia objektu našej novej školy urobíme aj väčšiu výnimku, a v prípade, že to bude
situácia v tom čase dovoľovať, oslávime našu školu slávnostným popoludním, ktoré bude
spestrené spomienkovou akadémiou našich školákov, škôlkarov a folkloristov z Vysokej. O
termíne budeme všetkých informovať. Spolu s našimi pedagógmi dúfame, že na pomoc prídu
aj žiaci našej školy, ktorí už chodia alebo začnú chodiť do "meštianky", pretože počet detí v
škole sa aj tento rok bude znižovať z počtu 25 žiakov 1. až 4. ročníka na predpokladaných 19
žiakov v školskom roku 2020/2021.
Takže, dovidenia škola, ideme na veselé letné prázdniny! Pekné leto všetkým želajú
zamestnanci obecného úradu a starosta obce.
Ivan Barla, starosta obce
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OBEC INFORMUJE
MATERSKÁ ŠKOLA - PRÁZDNINOVÁ PREVÁDZKA
Obec Podkonice sa rozhodla poskytnúť rodičom možnosť návštevy
materskej škôlky do konca mesiaca júl. Záväzný záujem prejavili rodičia
dostatočného počtu detí. No už prvé júlové dni ukázali, že záujem môže
klesať, preto prosíme rodičov, ktorí nebudú mať ďalej záujem, aby ich
deti škôlku v júli navštevovali, aby to v škôlke oznámili. Hraničným
počtom na prevádzku škôlky je osem škôlkarov, ak by počet poklesol pod
túto hranicu, bude škôlka zatvorená.
KALIŠTE - SVÄTÁ OMŠA
Dňa 12. júla bude slávená svätá omša o 11:00 hod. na Kališti, bývalej filiálke Podkonickej
farnosti. Budeme teda pokračovať v tradícii, ktorú založil súčasný islandský biskup. Mons.
Dávid Tencer. Obec po dohovore s farnosťou bude opäť zabezpečovať dopravu autobusom,
ktorý nás odvezie z Podkoníc (predbežný odchod o 10:00 hod.) na Kalište a späť so
zastávkami v Slovenskej Ľupči a v Moštenici. Dúfame, že nám počasie bude priať.
POŠTA PARTNER
V polovici júna bolo zo strany Slovenskej pošty oznámené
konateľovi spoločnosti Podkonická pálenica - Bukovina, s.r.o., ktorá
zabezpečuje prevádzkovanie pošty Partner v Podkoniciach, že v
mesiaci júl bude podkonická pošta zatvorená.
Okamžite, ako sme sa to na obecnom úrade dozvedeli, sme
požiadali Slovenskú poštu o stretnutie a vysvetlenie príčin, pretože
informácia bola podaná aj v tom zmysle, že pošta v Podkoniciach sa
ruší. Po komunikácii cez ministerstvo dopravy a výstavby, pod kompetenciu ktorého patrí aj
Slovenská pošta, bolo zorganizované dňa 2. júla stretnutie, kde zo strany SP bolo
konštatované, že pošta bola dočasne zatiaľ zatvorená a že SP pokračuje v procese
vyhodnocovania ekonomiky prevádzky jednotlivých pôšt a keďže prevádzka podkonickej
pošty je stratová (11. najhoršia), môže byť zatvorenie našej pošty po vyhodnotení reálne.
Zároveň bolo na rokovaní konštatované, že proces rušenia stratových pôšt začal už v roku
2019 a pokračuje ďalej. Dovetkom vysvetlenia zo strany pošty bolo, že ak bude rozhodnuté o
zavretí pošty, bude to obci oficiálne oznámené. Argumentovali sme obratom, že pri prevádzke
pošty by mala byť okrem ekonomiky zvažovaná aj sociálna funkcia, služba a komfort, najmä
pre staršiu generáciu, ktorá prevažne využíva poštové služby zabezpečované aj poštou v
Podkoniciach. Tak ako v čase prvého rušenia pred viac ako 8 rokmi, keď sa pošta
transformovala na Poštu Partner, bol z našej strany znovu zdôraznený silný záujem o
pokračovanie prevádzky pošty v Podkoniciach. Musíme konštatovať, že je skutočne zvláštne,
ak najskôr dôjde k zatvoreniu pošty na jeden mesiac a potom sa čaká na rozhodnutie, ako
ďalej. A keďže financie vládnu svetom a služby občanom sa napriek uisteniam všetkých vlád aj
v prípade pôšt, ako vidíme, obmedzujú, budeme spolu s obecným zastupiteľstvom postavení
do pozície vyhodnotiť podmienky, ktoré bude určovať niekto mocnejší, pre ktorého je
prevádzka našej pošty nezaujímavá.
Žiaľ, aj takýmto prístupom štátnej akciovky, akou je Slovenská pošta, dochádza k
vyháňaniu ľudí z vidieka a veriť slovám o vyrovnávaní regionálnych rozdielov je už nemoderné
a nemožné .... realita je totiž iná. Peniaze víťazia nad službou nám obyvateľom.
Ivan Barla
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FARSKÉ OKIENKO
Milá farnosť,
prihováram sa k vám v tieto dni, keď nás stále viac a viac víta slnko svojimi zlatými lúčmi
plné nádeje, lásky a tepla. Je len na nás, či prijmeme tú lásku a teplo, alebo zostaneme v zhone,
v starostiach a v hneve. Každé rozhodnutie, postoj, je v prvom rade to naše rozhodnutie. Bez
akýchkoľvek výhovoriek. Náš postoj k životu, k okamihu.
Čítal som jeden článok, volal sa Najväčší problém katolicizmu. A za najväčší problém
katolicizmu určil pisateľ paradoxne lásku. Pisateľ opisoval katolíka, ktorý podľa jeho slov určite
slovo „láska“ nezastupuje, skôr sa k nemu môže hlásiť nejaký hipík, slniečkár, a možno aj Ježiš.
Okrem urážok za chyby a prešľapy, ktoré sa v našej Cirkvi dejú, a musíme sa s nimi vedieť
popasovať, sa pisateľ pustil aj do konkrétnych osôb, ktoré menoval, pourážal, možno i
osočoval. Na záver vyzval všetkých ohľaduplných katolíkov, tých dobrých, vzdelaných,
ohľaduplných, láskavých, ktorých takmer vôbec nepočuť, aby o sebe rozprávali. A tu som sa
zastavil, a začítal do týchto slov. Skôr ani nie do slov, ale aj do postoja pisateľa.
Láska. Písal o láske, a obzerajúc sa od začiatku po koniec článku celý text vyznieval
nenávistne až hrubo. Prečo? Čo vie človek povedať o láske, keď takto píše? Kde v ňom, v jeho
srdci znie slovo láska a láskavosť?
A čo my vieme o láske, ktorú chceme žiť? Všetko bez lásky končí v tvrdosti. Aj takýto článok,
ktorý má nás kresťanov prebrať, vyzvať, prebudiť k tomu, aby sme o našej láske aj hovorili,
nielen konali.
Život je krásny a ešte krajší, keď ho zalievajú lúče slnka. Kristus nás denne hladí svojimi
lúčmi lásky. Denne sa k nám prihovára svojou Svätosťou. Vnímame ho pri každom prebudení.
Každý Jeho dotyk, tichý šum, pohľad, vôňu, teplo, Slovo, rozhovor. Jemnosťou sa na nás díva,
vždy milujúci. Svet hovorí, a aj píše, že Ježiš, je tá láska. Ale On o tom nehovorí, aký je múdry,
vzdelaný, ohľaduplný, láskavý. A predsa .... hľadí na nás denne.
Nie, asi nemusíme kričať, že sme tí dobrí. I ako ľudia môžeme padať. No aj tak nech sme
láska. Tichá, pokorná, skláňajúca sa k bratovi padnutému na zemi, ktorého Ježiš pohladí vašim
srdcom. To je všetko, nič viac nemusíme.
Martin Pečarka, správca farnosti
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ŠKOLA
JÚN V NAŠEJ ŠKOLE
V dôsledku zmiernenia následkov celosvetovej pandémie súvisiacej s rozšírením
ochorenia koronavírus bola v mesiacoch marec až máj prerušená činnosť v ZŠ s MŠ
Podkonice. Opätovne sa vyučovanie spustilo počnúc dňom 1. júna.
Mesiac jún sme začali oslavou Dňa detí, športovými hrami a veselou párty, na ktorej
nechýbali sladkosti a čarovný bublifuk. Na deťoch bolo vidieť, že sa na opätovné otvorenie
školy veľmi tešili, rovnako aj na svojich spolužiakov, kamarátov a aj na pani učiteľky.
Chceme sa touto cestou poďakovať za celoročnú spoluprácu rodičom detí, tiež za ich
zvýšenú aktivitu počas karanténnych opatrení, keď škola klasicky nefungovala a podieľali sa
na vyučovacom procese, za čo im boli udelené spomienkové a ďakovné diplomy.
Tento netradičný školský rok bol ukončený milou udalosťou - rozlúčkou so štvrtákmi a
rozdaním vysvedčení. Pri tejto príležitosti boli všetky deti odmenené malým vecným darčekom
a veselým spomienkovým písaným príbehom.
Rovnako aj v MŠ sme sa rozlúčili s deťmi, ktoré odchádzajú do 1. ročníka. Na pamiatku, na
roky prežité v našej MŠ dostalo každé z nich knihu s venovaním. Bodkou za týmto školským
rokom bolo spoločné fotenie detí a fotka, ktorá im bude vždy pripomínať pekné chvíle v MŠ.
Kolektív ZŠ s MŠ Podkonice praje všetkým rodičom a deťom pekné a veselé prázdniny,
naplnené dobrodružstvom a zážitkami.
Alena Turčanová
učiteľka ZŠ s MŠ Podkonice
Oznam: Prevádzka MŠ ešte pokračuje aj v mesiaci júl.

FOLKLÓR
FOLKLÓRNY ŽIVOT V PODKONICIACH A JEHO BUDÚCNOSŤ
Pri pohľade do dávnejšej i novodobej histórie je možné
konštatovať, že kultúrny život v našej dedine bol vždy
neodmysliteľnou súčasťou jej fungovania. V pozmenenej, ale hlavne
„oklieštenej“ podobe je tomu dodnes. S tunajším kultúrnym a
spoločenským životom je bytostne spätý folklór a jeho rôznorodé
prejavy. Máme tú výsadu, že žijeme v kraji, ktorý bol obdarovaný
pestrosťou ľudového odevu, zvykov, tradícií, ale aj piesní a tancov.
Mnoho generácií našich predkov ich uchovávalo do dnešnej podoby.
Hoci dnes je svet iný ako pred desiatkami rokov a mnoho tradícií a
zvykov už zapadlo prachom, teraz je len a len na nás, či uchováme
aspoň to najvzácnejšie aj naďalej, pre naše potešenie - ale hlavne
pre budúce generácie. Preto je našou snahou udržať folklórny život v
Podkoniciach aj naďalej a dostať ho do podoby, aká mu právom
prináleží. A to nielen počas Vianoc, folklórnych slávností, prípadne fašiangov. Plánujeme a
realizujeme kroky, ktoré vytvoria lepšie podmienky pre činnosť našej folklórnej skupiny.
Na to, aby folklórne teleso plnohodnotne fungovalo, potrebuje mať svoje zázemie. Preto sme
sa rozhodli zozbierať akýkoľvek materiál, či už v obrazovej, zvukovej alebo textovej podobe,
jednoducho všetko, čo sa za dlhé roky podarilo zaznamenať. Vyhľadať nahrávky, záznamy,
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FOLKLÓR
zápisy, alebo aj obnoviť zadudnuté piesne. Vzácne sú však pre nás výstupy z výskumov
odborníkov „na slovo vzatých“ - etnológov, napríklad od prof. Tonkoviča, PhDr. Dema, ale aj
mnohých iných. Počas mája a júna sme mnohých z vás navštívili - najmä však tých, ktorí si
najviac pamätajú - ako to bolo „kedysi“. Za akúkoľvek vašu pomoc sme nesmierne vďační,
pretože sú to pre nás veľmi cenné informácie. Na tom, že sú všetky materiály odteraz
pohromade a k dispozícii má zásluhu Terezka Halajová. Súbežne s našim výskumom prebiehala
aj finálna inventúra krojových súčiastok, ktoré k svojej činnosti nutne potrebujeme. Je potrebné,
aby ako hmotný majetok boli riadne evidované pod jednou strechou alebo prehľadne u
jednotlivých aktívnych členov doma. Zostatok krojov, ktorý bol v kultúrnom dome momentálne
prechádza opravou. Treba poďakovať Anke Stajančovej za jej aktivitu, obetovaný čas a energiu a to nielen pri terajšej inventúre, keďže podkonickému kroju sa venuje už nejeden rok.
Potreba zázemia je dôležitá predovšetkým z hľadiska priestorov, kde by mali byť uložené
kroje a iný materiál, prebiehať nácviky, rôzne stretnutia a iné. Táto otázka bola na stole už
niekoľko mesiacov, prediskutovali sa rôzne varianty a v tomto mesiaci sa zámer stal
skutočnosťou. Onedlho bude mať folklórna skupina svoje priestory v budove bývalej krčmy na
Hrbe. Tu patrí poďakovať pánovi starostovi a pánom poslancom, ktorí túto myšlienku odobrili a
jednohlasne schválili. Zároveň nám pomohli štartovacím príspevkom vo výške 500 eur, ktorý
bude investovaný hlave na obnovu krojov. Vďaka (a nielen) za túto obetavú činnosť Danovi
Slobodníkovi a za pomoc a slovo skúseného ďakujeme Jožkovi Kostúrovi a Anke Bruchánikovej.
V letných mesiacoch máme v pláne priestor upratať, zveľadiť a pripraviť ho k používaniu. Boli by
sme radi, aby sa toto miesto stalo „centrom folklórneho žitia“ v našej dedine, kde sa budeme
stretávať nielen nutne, ale aj vo voľnom čase, pri speve a tanci - ako starší, tak aj mladší - pri
rôznych príležitostiach.
A to najdôležitejšie na záver. Bez vás, zanietených a ochotných ľudí to samozrejme nepôjde.
My sme pripravení s chuťou, entuziazmom a energiou a vidíme potenciál, ktorý tu medzi nami je tak prečo ho nevyužiť. Bez neho by sme do toho nešli. Počas výskumu sme navštívili a stále
navštevujeme aj vás, potenciálni budúci členovia. My však pozývame a sme otvorení všetkým,
ktorí by sa chceli k nám pridať. Mnohí z vás nosíte folklór vo svojom srdci.
Našim zámerom je vytvoriť príjemnú atmosféru a prostredie, kde sa budeme ako komunita aj
naďalej radi stretávať. Rovnako dôležité je tiež omladiť a rozšíriť samotný kolektív, a to od
najmladších - školákov. Už teraz sa veľmi tešíme a dúfame, že sa všetko bude vyvíjať pozitívnou
cestou.
za FSk Vysoká, Martin Halaj
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VÝLETY
TIPY NA PRÁZDNINOVÉ VÝLETY
Tohtoročné prázdniny budú určite iné. Čo sa cestovania týka, tak určite. Ľudia sú opatrní,
odporúčania sú jasné. Dovolenkovať na Slovensku. Pre tých z vás, ktorí sa rozhodnú znovu
objavovať krásy našich regiónov, prinášame pár tipov v blízkom okolí, kde je možné stráviť
pekný deň.
Pre milovníkov prírody a turistiky je tu prechádzka v objatí Nízkych Tatier smer Dedečkova
chata, ktorá sa nachádza blízko vrcholovej stanice lanovky lyžiarskeho strediska Ski centrum
Mýto pod Ďumbierom. Na chatu sa môžete dostať z rôznych smerov napr. z Brezna, z obcí
Valaská či Bystrá. Ja osobne odporúčam vychádzať z Pohanského. Ide o nenáročnú hodinovú
vychádzku, vhodnú aj pre menšie deti. A zaslúžená odmena v podobne nádherných výhľadov
bude znásobená chutnou kuchyňou, ktorú na chate nájdete.
Pre tých, ktorí majú záľubu v histórii je tu Hrad Revište. Nájdete ho nad obcou Revištské
Podzámčie v okrese Žarnovica. K hradu vás za 20 minút dovedie náučný chodník
pozostávajúci z 8-mich informačných tabúľ. Z nádvoria je vidieť krásne na rieku Hron i okolité
vrchy Pohronia. Keď už docestujete až sem, na spiatočnej ceste sa môžete zastaviť v
Zveroparku pri Žarnovici. Ide o ZOO v lese, kde nájdete veľa zvieratiek, rybník či lúku na piknik
a mnoho iných atrakcií.
Ďalším z hradov, ktoré patria do tzv. pohronskej hradnej cesty je Hrad Šášov. Z dedinky
Šášovské Podhradie sa k ruinám hradu dostanete do polhodiny jemným stúpaním po dobrom
teréne. Zrúcanina hradu sa aj vďaka dobrovoľníkom neustále rekonštruuje. To znamená, že od
pondelka do piatku je sprístupnené spodné nádvorie a vyhliadková veža. Vrchné nádvorie je
uzavreté. Soboty, nedele a sviatok je sprístupnený celý hrad odkiaľ je naozaj prekrásny výhľad.
Je možné zakúpiť aj občerstvenie a suveníry.
Horehronský expres - tu si prídu na svoje milovníci vlakov a rodiny s deťmi. Na
historickom vláčiku z roku 1934 môžete vyraziť z Brezna cez Červenú skalu až po Dedinky. Na
trase sa vám naskytnú nezabudnuteľné výhľadu na horehronskú prírodu, prejdete cez známe
technické pamiatky Strakošský a Chmarošský viadukt, tunel Kornela Stodolu či Telgársku
slučku. Vlak bude premávať v soboty 25.7., 1.8. a 22.8. Presný grafikon nájdete na web stránke
www.horehronskyexpres.sk, kde si môžete priamo zarezervovať aj cestovný lístok.
No a samozrejme nie je nič ľahšie a prístupnejšie ako náš chotár, kde sa dá tiež objaviť
veľa pekného. Nech už vaše kroky povedú kamkoľvek, prajeme vám z redakčnej rady pekné
leto, veľa zábavy a oddychu.
Janka Šípka Šípková
Milé deti, ak máte chuť, podeľte sa s nami o vaše prázdn
inové zážitky. Fantázii sa medze
nekladú. Nakreslený obrázok alebo netradičnú fotografiu
z vašich dobrodružstiev môžete
posielať vo formáte .jpg na mailovú adresu jankasipka14
@gmail.com do 30.8.2020.
Vaši rodičia vám s odoslaním určite pomôžu. Do názvu
mailu uveďte
Prázdninové dobrodružstvo a nezabudnite napísať vaše
meno.
Zaslúžená odmena sa ujde každému z vás.
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HISTORICKÉ OKIENKO
Zalovte vo svojich škatuliach a 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

Podkonické kosby

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
75 rokov

Jubilanti

Daniel Koctúr

60 rokov

88 rokov

Ivan Homola
Mária Chabrečková

Ivan Kostúr
Gabriela Flašková

70 rokov

89 rokov

Mária Šípková

Ivan Flaška

Narodili sa

Sofia Slobodníková
Laura Mária Kostúrová
Emma Sipková

Opustili nás

Janka Šípková - 65 rokov
Anna Forgáčová - 71 rokov
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ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA
UZNESENIA Obecného zastupiteľstva obce Podkonice konaného 22. júna 2020
Prítomní poslanci: 4 - Mgr. Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ing. Ľuboš Hošala, Ing. Jaroslav Kostúr
Rokovania sa zúčastnili 4 poslanci (uvedení sú vyššie). Pri každom uznesení nájdete
hlasovanie poslancov a v prípade, že všetci prítomní hlasovali ZA prijatie návrhu, je pomer
hlasov zapísaný ako 4:0:0 (ZA : PROTI : ZDRŽAL SA). Ak poslanci hlasovali rozdielne, je toto
hlasovanie zapísané menovite pod konkrétnym uznesením.
Uznesenie č. 275/2020
4:0:0
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice (ďalej OZ Podkonice) schvaľuje predložený návrh
programu Obecného zastupiteľstva na deň 22.06.2020.
ZA:
4 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Jaroslav Kostúr
PROTI:
0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 276/2020
4:0:0
Obecné zastupiteľstvo v Podkoniciach po prerokovaní
I. schvaľuje overovateľov zápisnice: Ľuboš Hošala a Juraj Barla
II. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení predseda: Jaroslav Kostúr a člen: Patrik Hlinka
III. určuje za zapisovateľa zápisnice: Jana Valentová a uznesení: Jaroslav Kostúr
Uznesenie č. 277/2020
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o skutočných nákladoch s dopadom na
rozpočet obce, ktoré boli vynaložené v súvislosti s opatreniami proti šíreniu ochorenia
COVID-19 do 15.6.2020
Uznesenie č. 278/2020
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o finančnom stave obce ku dňu 17.6.2020.
Uznesenie č. 279/2020
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z predchádzajúcich OZ.
Uznesenie č. 280/2020
OZ Podkonice schvaľuje záverečný účet obce za rok 2019.

4:0:0

Uznesenie č. 281/2020
OZ Podkonice schvaľuje zaradenie bodu č. 11 programu rokovania pred bod č. 7.

4:0:0

Uznesenie č. 282/2020
4:0:0
OZ Podkonice schvaľuje využívanie priestorov Na Hrbe pre účely prípravy členov FSk
Vysoká za nájomné 0 € do konca roka 2023 s automatickou prolongáciou a výpovednou
lehotou 3 mesiace.
Uznesenie č. 283/2020
4:0:0
OZ Podkonice schvaľuje dotáciu na činnosť a opravu nájdených, poškodených a ešte
využiteľných krojov a vybavenia v sume 500 EUR a berie na vedomie informáciu o stave
materiálneho zabezpečenia FSk Vysoká po vykonaní inventúry.
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ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenie č. 284/2020
OZ Podkonice berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly petícií a
sťažností.
Uznesenie č. 285/2020
OZ Podkonice berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly evidencie
a poplatkov v ZŠ.
Uznesenie č. 286/2020
OZ Podkonice schvaľuje plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020.

4:0:0

Uznesenie č. 287/2020
OZ Podkonice berie na vedomie stav súčastných nákladov pri oprave cesty Podkonice Priechod vlastnými pracovníkmi OÚ a poveruje obecný úrad zvolanín Komise pre ŽPaV na
posúdenie postupu opravy najviac rozbitého úseku cesty.
Uznesenie č. 288/2020
4:0:0
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o nemožnosti čerpania dotácie z OOCR na iný
účel ako bolo pôvodne určené a schvaľuje prípravu projektu prestrešenia vedľa objektu
trafostanice na Hrbe, projekt 1.000 € a výsledné dielo 5.000 €. Obecný úrad preverí
možnosť čerpania dotácie z OOCR na tento účel.
Uznesenie č. 289/2020
4:0:0
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o pretrvávajúcich problémoch v parkovaní
motorových vozidiel na ceste a chodníkoch a schvaľuje, že do augusta 2020 bude obec
upozorňovať vodičov, ktorí parkujú v rozpore s § 23 ods. 1 zákona č. 8/2009 o cestnej
premávke.
Uznesenie č. 290/2020
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o výhľade počtu školákov v ZŠ a škôlkarov v
MŠ v školskom roku 2020/2021.
Uznesenie č. 291/2020
3:0:1
OZ Podkonice schvaľuje prípravu realizačného projektu pre realizáciu štandardizovaných
prefabrikovaných blokov pre urnové hrobové miesta v pripravovanom urnovom háji v novom
cintoríne podľa schválenej urbanistickej štúdie - uznesenie č. 172/2019.
ZA:
3 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Jaroslav Kostúr
PROTI:
0
Zdržal sa: 1 - Ľuboš Hošala

Uznesenie č. 292/2020 - NESCHVÁLENÉ pre nízky počet hlasov "ZA"
0:4:0
OZ Podkonice schvaľuje rozšírenie rozsahu Doplnku č. 2 ÚP o novú požiadavku občana.
ZA:
0
PROTI:
4 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Jaroslav Kostúr
Zdržal sa: 0
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ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenie č. 293/2020
OZ Podkonice schvaľuje plán aktivít podľa predloženého investičného plánu, ktorý
zohľadňuje ich prioritu.

4:0:0

Uznesenie č. 294/2020
4:0:0
OZ Podkonice schvaľuje presunutie bodu k odpustenie nájmu chaty Pleše za rok 2020 na
ďalšie OZ. Obec bude jednať s nájomcom.
Uznesenie č. 295/2020
4:0:0
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o priebehu rokovaní medzi StVPS a obcou
Podkonice ohľadom zmluvy na prevádzku ČOV a schvaľuje náklady na opravu stavebného
objektu ČOV Podkonice do sumy 800 €.
Uznesenie č. 296/2020
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o stave vykonania kontroly a inventarizácie
obecnej hory po ukončení nájmu k 31.12.2019 konanej na základe uznesenia OZ
č.274/2020 zo dňa 20.4.2020.
Uznesenie č. 297/2020
OZ Podkonice odvoláva z postu člena redakčnej rady Podkonického spravodaja
Mgr. Michala Válku a schvaľuje za člena redakčnej rady Podkonického spravodaja
Mgr. Martina Pečarku.

4:0:0

Uznesenie č. 298/2020
3:1:0
OZ Podkonice schvaľuje dotáciu pre Nadáciu TA3 na podporu projektov Mgr. Káčera vo
výške 500 €.
ZA:
3 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Jaroslav Kostúr
PROTI:
1 - Ľuboš Hošala
Zdržal sa: 0

V Podkoniciach 22.6.2020
Všetky uznesenia (275 - 298) podpísal:
JUDr., Ing. Ivan Barla, starosta obce
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FARSKÉ OZNAMY 6.7. - 2.8.2020

6.7.

7.7.

18.00 - féria
+ manžel Dušan
a švagor Ondrej Potkanovci
féria
Sv. omša nebude

18.00 - féria
+ Helena Šípková 1. výr.

13.7.

féria
Sv. omša nebude

14.7.

18.00 - féria
8.7.

18.00 - féria

+ Anna Jamrichová

Za pokoj v rodine

15.7.

7.30 - féria
9.7.

7.30 - féria

+ manžel Pavol a Anna

16.7.

18.00 - féria
10.7.

+ Anna a Viliam Očenáš a ostatných
18.00 - Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

+ manžel Peter

+ Marta a Pavol Turčan

17.7.

7.30 - Sv. Benedikta, patróna Európy
11.7.

12.7.

+ Mária a Jozef Kukučkovci
15. nedeľa v Cezročnom období
9.00 - Za farnosť
11.00 - Na úmysel (KALIŠTE)

7.30 - Panny Márie v sobotu
18.7.

+ rodičia Ján a Anna, Jozef a Irma
16. nedeľa v Cezročnom období
9.00 - Za farnosť

19.7.

18.00 - féria
20.7.

Sv. Gorazda a spoločníkov

+ Lýdia a Robert Kostúr

Sv. omša nebude

27.7.

féria
21.7.

féria

Sv. omša nebude

Sv. omša nebude

28.7.

18.00 - Svätej Márie Magdalény
22.7.

Na úmysel

17.00 - Sv. Marty
Na úmysel

29.7.

7.30 - Sv. Brigity, patrónky Európy
23.7.

+ Anna a Ladislav Kostúr

18.00 - Sv. Šarbela Machlúfa, kňaza
Poďakovanie a požehnanie do ďalších dní
pre rodinu Ulbrikovú
24.7.
7.30 - Svätého Jakuba, apoštola
+ manželka Anna, rodičia
a ostatní z rodiny
25.7.
17. nedeľa v Cezročnom období
26.7.

9.00 - Za farnosť

féria
Sv. omša nebude

30.7.

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza
Sv. omša nebude

31.7.

Sv. Alfonza Máriu de’ Liguori
Sv. omša nebude

1.8.

18. nedeľa v Cezročnom období
2.8.

9.00 - Za farnosť

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
...pokračovanie na ďalšej strane
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FARSKÉ OZNAMY 3.8. - 30.8.2020
féria
3.8.

18.00 - Svätého Vavrinca, diakona a

Sv. omša nebude

10.8.

+ Františka, Ladislav, Mária, Anton

Svätého Jána Máriu Vianneya, kňaza
4.8.

Sv. omša nebude

Svätej Kláry, panny

5.8.

Na úmysel

12.8.

Premenenie Pána
6.8.

Sv. omša nebude

13.8.

féria
7.8.

Sv. omša nebude

14.8.

Svätého Dominika, kňaza
8.8.

Sv. omša nebude

17.8.

18.8.

18.00 - féria
+ manžel Milan Patráš,
rodičia Adela, Jozef
7.30 - féria
+ rodičia Ján, Alžbeta
a ich rodičia
18.00 - Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho
Za zdravie a BP pre rodinu Turčanovú
9.00 - Nanebovzatie Panny Márie
Za farnosť

15.8.

19. nedeľa v Cezročnom období
9.8.

Sv. omša nebude

11.8.

17.00 - féria

9.00 - Za farnosť

20. nedeľa v Cezročnom období
9.00 - Za farnosť

16.8.

18.00 - féria
+ Margita a Jozef Turčan (30. výr.)
a syn Stanislav
féria
Sv. omša nebude

18.00 - Sv. Bartolomeja, apoštola
+ z rodiny Gregorovej

24.8.

féria
Sv. omša nebude

25.8.

18.00 - féria
19.8.

18.00 - féria

+ rodičia Ema a Martin Slobodník

Na úmysel za dcéru

26.8.

7.30 - Sv. Bernarda, opáta
20.8.

+ Emília, Anton a brat Viliam

7.30 - Sv. Moniky
+ manžel Ján a syn Ivan Šípka

27.8.

18.00 - Sv. Pia X., pápeža
21.8.

Za Božiu pomoc pre dcéru

18.00 - Sv. Augustína, biskupa

7.30 - Panny Márie Kráľovnej
22.8.

Na úmysel

29.8.

21. nedeľa v Cezročnom období
23.8.

10.00 - Za farnosť (1. sv. prijímanie)

+ Pavol

28.8.

7.30 - Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa
+ rodičia Mária a Ján Chaban,
brat Ján a st. rodičia
22. nedeľa v Cezročnom období

30.8.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
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9.00 - Za farnosť
Martin Pečarka,
správca farnosti
tel.: 0908 256 527
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