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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA,
v mesiaci november uplynú už dva roky, čo sa vám
prihováram i touto formou. Momentálne sme v polovici
volebného obdobia. Neviem ako vám, ale mne to ubehlo ako
voda. Ešte však nie je čas bilancovania. Ten príde v decembri
a ponúkneme zhrnutie toho, čo sa NÁM spolu podarilo.
Píšem NÁM, lebo i vďaka vám a vašej spolupráci, priazni a
pomoci naša obec napreduje.
V októbri sa v našej dedine uskutočnila veľmi špeciálna udalosť. Po niekoľkých rokoch sa
zorganizoval futbalový turnaj žiakov. Energia, ktorú som cítil na ihrisku bola veľmi inšpirujúca.
Rodičia dali dokopy výborný tím našich najmladších. Futbaloví nadšenci zorganizovali podujatie,
aké sme v Podkoniciach nemali roky. Chcem sa touto cestou poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom prispeli k tejto výbornej akcii. Najväčšia vďaka však patrí Romanovi Patrášovi, Olovi
Kostúrovi, Braňovi Slobodníkovi a Michalovi Barlovi. Držím našim futbalovým talentom palce a
prajem im nech pokračujú v prípravách a tréningoch tak, ako sme to zažili my - terajší 30-tnici a 40tnici. Je skvelé, že v našej obci pribudla pre deti ďalšia aktivita.
Máme za sebou sviatok Všetkých svätých. Spomenuli sme si a pomodlili sme sa za našich
zosnulých. Poďakovali sme sa za život. Čaká nás sviatok svätého Martina - patróna nášho kostola.
Teším sa na tento sviatok! V rámci tohtoročných hodov si vás dovoľujem pozvať na prednášku o
historických koreňoch Podkoníc. Prednášajúci bude archeológ Martin Kvietok. Prednáška sa
uskutoční v kultúrnom dome v nedeľu 13. novembra 2016 o 17:00 hodine. Vstup je pre všetkých
občanov zdarma. Teším sa, že sa spoločne stretneme a dozvieme niečo nové.
Prajem vám príjemné čítanie.

Michal Vráb
starosta obce
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
KDE TO VIAZNE S ASFALTOVANÍM?
Myslel som, že už budeme jazdiť po novom, no nejazdíme. Kde sa stala chyba? Úprimne,
neviem. Poznáme to všetci. Firma či remeselník niečo sľúbi, ale nakoniec je všetko inak.
Banskobystrická regionálna správa ciest sľúbila, že budú asfaltovať našu cestnú komunikáciu
č.III/2425 od dolnej zastávky po hornú na konci októbra. Termín však už po niekoľkýkrát
nedodržala. Naše urgovanie prebieha každý deň. Termín bol presunutý na november. Veríme, že
sa spoločne dočkáme nového koberca a dostaneme tak po 20-tich rokoch výborný darček, ktorý
zvýši komfort našej dediny. Dúfam, že Banskobystrická regionálna správa ciest bude rýchlejšia než
Mikuláš!
Posledná informácia, ktorú sme dostali 7. novembra je nasledovná:
Predpoveď počasia pre oblasť Banskej Bystrice na najbližší týždeň je nepriaznivá. Podľa
platných technických predpisov nesmie teplota 24 hodín pred pokládkou a 24 hodín po pokládke
asfaltovej zmesi klesnúť pod +5°C. Podmienky pre pokládku asfaltov sú teda s výhľadom na
najbližší týždeň nevhodné. Oteplenie by malo prísť začiatkom budúceho týždňa, kedy plánujeme
práce zrealizovať. Ak by sa teplotne podmienky zmenili skôr, sme pripravení okamžite nastúpiť na
práce.
Ing. Karol Harman, výrobný riaditeľ Cesty SK s.r.o.

TRIEDIŤ ODPAD NEBOLO NIKDY TAK ĽAHKÉ!
Odpad nie je len nepríjemnosť. Odpad je dnes cenná surovina. Najväčšou prekážkou pri
triedení, ktorú uvádzajú ľudia je, že majú kontajnery príliš ďaleko od domu.
V apríli tohto roku sme sa zapojili do projektu na Posilnenie triedenia separovaného zberu v
obciach Hiadeľ, Lučatín, Podkonice, Medzibrod, Moštenica a Pohronský Bukovec. Z projektu z
Recyklačného fondu sme získali 18 nových plastových zberných nádob, niekoľko tisíc plastových
vriec. Nové zberné 1100 litrové nádoby sú už teraz rozmiestnené hustejšie po našej obci. Nádoby
budeme používať na plasty a sklo. V prípade, že sa nám nepodarí kontejnery rozmiestniť podľa
vášho názoru ideálne, dajte nám vedieť.
Momentálne budú bežať oba zbery navzájom. Plasty môžete vyhodiť do
nových zberných nádob alebo môžete zbierať do plastových vriec doma. Do
konca roka budú vyvážané podľa aktuálneho harmonogramu.
Chcem vás poprosiť, aby ste plastové fľaše stláčali. Takýmto spôsobom
sa nám zmestí viac plastov do vriec i zberných nádob. Ušetríme tým čas i
financie.
ZBER PLASTOV
Najbližší vývoz PLASTOV bude v pondelok:

5. decembra 2016
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POĎAKOVANIE
V októbri sa s naším pracovným kolektívom po necelých dvoch rokoch rozlúčila pani Miroslava
Turčanová z dôvodu nástupu na materskú dovolenku. Chceme sa jej poďakovať za výbornú
spoluprácu a držíme jej palce pri najkrajšom životnom období - materskej. Veľa zdravia a radosti!
PARKOVANIE V OBCI
Znovu apelujeme na občanov, aby svoje motorové vozidlá parkovali vo
svojich dvoroch. Čoraz častejšie sme svedkami neohľaduplnosti, keď sme
schopní parkovať na chodníku, v križovatke alebo na ceste priamo pri vchode
do domov. Blíži sa zimná sezóna, čas pluhovania. Pluh potrebuje určitú
rýchlosť, aby mohol odstrániť napadnutý sneh z vozovky. Pri prechádzaní
pluhu hrozí, že môže zachytiť vaše vozidlo a poškodiť ho. Upozorňujeme preto
občanov, aby parkovali v súlade s predpismi.
Michal Vráb

VIETE, ŽE ...
RÝCHLEJŠÍ INTERNET V OBCI
Koncom októbra prebehlo zrýchľovanie internetu spoločnosti Slovak
Telekom. Internet tak dostal nové – vyššie parametre aj v našej obci. Zmena
prebehla automaticky, a tak každý užívateľ Slovak Telekom, ktorý využíva
internet VDSL a ADSL (tzv. pevná linka) už dnes môže surfovať rýchlejšie.
Najnižší balíček služieb (Magio M) by sa vám mal zvýšiť na 2-nasobnú rýchlosť
a používatelia vyšších balíčkov (Magio L a XL) by mali aktuálne surfovať s
navýšením rýchlosti o jednu polovicu.
Vašu aktuálnu rýchlosť si môžete overiť napríklad na internetovej stránke:
www.speedtest.net.
Jaroslav Kostúr

URBÁR
PREDAJ LÍSTKOV NA VIANOČNÉ STROMČEKY
Urbárske a pasienkové spoločenstvo Podkonice oznamuje, že predaj
lístkov na vianočné stromčeky sa uskutoční vždy v piatok 25.11.2016,
2.12.2016 a 9.12.2016 v čase od 18:00 do 19:00 v kancelárii Urbárskeho a
pasienkového spoločenstva v budove obecného úradu. Cena lístka, na ktorý je
možné rezať jeden stromček je 2,-€
Stromčeky je možné rezať len smrek a borovicu, na pastvách v
lokalitách: Ľupčica, Gačiny a Zákutie.
Dušan Koctúr
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FARSKÁ PÚŤ
PÚTNICKÉ MIESTO HORA ŽIVČÁKOVÁ PRI TURZOVKE
V sobotu, 8. októbra 2016 sme skupina 40 pútnikov z
Podkoníc uskutočnili farskú púť na Horu Živčáková, ležiacu v
nadmorskej výške 787,7 metra, vzdialenú 6 km od mesta
Turzovka a 3 km od obce Korňa, ktorej farský úrad spravuje
toto pútnické miesto spájané so zjaveniami Panny Márie.
Na tomto mieste sa ľudia schádzajú od roku 1958.
Odvtedy sa toto miesto, ktoré nazývajú aj „slovenské Lurdy,“
stalo cieľom pútnikov zo Slovenska, ale i zo zahraničia. Panna Mária sa na tomto mieste osobne
dotkla viacerých ľudí. Každý tu svojim spôsobom môže komunikovať s Matkou Božou - Kráľovnou
Turzovky.

Zúčastnili sme sa spoločnej sv. omše celebrovanej miestnym kňazom, ku ktorému sa s
koncelebráciou pripojili aj náš pán farár Miroslav Spišiak a bývalý správca našej farnosti vdp. Jozef
Hrtús, ktorý od októbra 2014 vykonáva úrad farára vo Farnosti Turzovka a ktorý spolu s nami strávil
čas aj po sv. omši a počas spoločného obeda. Tento chrám, zasvätený Panne Márii Matke Cirkvi, s
ktorého výstavbou začali v júni 2009, bol vysvätený vlani 4. októbra. Postavili ho zo zbierok
veriacich a milodarov. Kapacita kostola s kaplnkou sv. Jozefa je zhruba 3000 ľudí. Práve od
vysviacky uplynul jeden rok a konala sa tu dvojdňová výročná púť. Okrem troch zvonov je súčasťou
chrámovej veže aj koruna pozlátená 24-karátovým zlatom a kríž. Pri chráme nájdeme aj sochy
svätého Cyrila a Metoda.
K významným miestam Hory Živčáková patrí aj Kaplnka Panny Márie, ktorá bola posvätená v
roku 1993. Má presklenú fasádu a nachádzajú sa v nej socha a obraz Panny Márie. Raritou je
detviansky kríž stojaci pred kaplnkou.
Na pútnické miesto Živčáková sa dá prísť z dvoch strán. Jedni využívajú strmý horský chodník z
Turzovky, iní prístupovú cestu z Korne. Po týchto trasách vedú krížové cesty, ktoré sa môžu pútnici
cestou pomodliť. Niekoľko dní pred našou návštevou v Živčákovej neznámy páchateľ podpálil
kaplnku Božieho milosrdenstva, ktorá zhorela aj s obrazom. Išlo o „prvé zastavenie“ Krížovej cesty
smerom od Turzovky a dokonca chcel niekto podpáliť aj nový kostol P. Márie Matky Cirkvi, avšak
kvôli dverám z kovu sa to vďaka Pána Bohu nepodarilo.
Pri ceste, ktorá spája Živčákovú s Korňou - asi 300 metrov pred areálom kaplnky, sa nachádza
prameň Lurdskej Panny Márie. Vznikol z pôvodného prameňa živčákovskej vody, ktorý vykopal, na
niekoľkonásobnú žiadosť Panny Márie, Juraj Kavalek z Turzovky. Voda bola potom zvedená do
PODKONICKÝ Spravodaj
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výtoku v jaskynke pod sochou Panny Márie Lurdskej. Traduje sa, že Panna Mária v roku 1968
zanechala cez Karla Židlického odkaz :"Pamätaj si, že moja liečivá voda je symbolom veľkej, silnej
viery a len ten, kto pevne verí, môže byť uzdravený.“ Okrem tohto prameňa sa v areáli nachádzajú
ďalšie dva - Prameň Božského Srdca a Srdca Panny Márie.“
Po spoločnom obede sme sa vydali na návštevu Slovenského Betlehema v Rajeckej Lesnej,
ktorý vytvoril majster Jozef Pekara. Toto unikátne dielo vznikalo postupne od roku 1980 počas
pätnástich rokov. Betlehem je umiestnený v Dome Božieho milosrdenstva v blízkosti Baziliky
Narodenia Preblahoslavenej Panny Márie. Nádherná expozícia nezobrazuje iba Kristovo
narodenie v meste Betlehem a jeho život, ale aj dejiny slovenského národa. Scéna Božieho
narodenia sa nachádza uprostred diela a je začlenená do obce Rajecká Lesná. Okolo nej sú
zastúpené všetky slovenské regióny svojimi najznámejšími miestami a pamiatkami, ako aj hrady
Devín, Bratislava, Trenčín, Orava, katedrála v Nitre, Trnave, Spišskej Kapitule, Košiciach a ďalšie.
V pozadí sa týči tatranský štít Kriváň, ktorý je symbolom našej slovenskej krajiny. Celé dielo je 8,5 m
dlhé, 2,5 m široké a 3 m vysoké.
Spolu je tu rozmiestnených asi tristo postáv, z ktorých sa polovica pohybuje.
Strávili sme spoločne pekný a požehnaný čas pri modlitbe sv. ruženca, na sv. omši s veľmi
povzbudivou homíliou, mali sme možnosť prejsť Bránou milosrdenstva, nabrať si vodu z prameňov
a navzájom sa porozprávať. Zároveň pri návšteve pútnických miesť môžeme načerpať silu a milosti
z týchto premodlených miest a modliť sa na vlastné úmysly, ale aj úmysly celej farnosti.
Veľká vďaka patrí občianskemu združeniu Pútnik, ktorý bol organizátorom a sponzorom tejto
púte v spolupráci s pánom farárom Mirkom Spišiakom. V neposlednom rade by som sa chcela
poďakovať aj pánovi šoférovi, ktorý nás bezpečne doviezol tam aj späť do našich príbytkov. Bohu
vďaka za túto púť!
Vladimíra Turčanová
Zdroj: http://nasekysuce.sme.sk/c/20344216/vycina-na-zivcakovej-podpalac.html
http://www.zivcakova.sk/index.html
http://www.muzeum.sk/?obj=pamiatka&ix=sbrj
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KULTÚRA

POZVÁNKA NA PREDNÁŠKU

NAJSTARŠIE OSÍDLENIE
PODKONÍC A OKOLIA
VÝSLEDKY ARCHEOLOGICKÉHO BÁDANIA
13. NOVEMBRA 2016 (NEDEĽA)
O 17.00 HODINE
KULTÚRNY DOM PODKONICE
VSTUP VOĽNÝ

ĎALŠIE INFORMÁCIE VÁM POSKYTNE: MICHAL VRÁB ‐ STAROSTA OBCE, TEL. 0905 865 594
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„CESTA ZA PRÍBEHMI“ SMERUJE DO PODKONÍC
Titulok vás možno prekvapí a pýtate sa o akú cestu vlastne ide?
Vysvetlenie je jednoduché. V.Stredoslovenskom osvetovom stredisku
v Banskej Bystrici si spomenuli, že v našej obci sa úspešne hrávalo
divadlo. Zaslúženým odchodom pána učiteľa Budaja do, aj
divadelného dôchodku, sa však všetko zmenilo. Bystrická osveta však
robí množstvo podujatí a projektov s divadelnými ochotníkmi v našom
regióne a jedným z nich je aj vzdelávací projekt „Cesta za príbehmi“.
Metodik a dramaturg SOS Maroš Krajčovič v spolupráci s režisérom Petrom Luptovským pomáhajú
ochotníckym súborom pri ich tvorbe. Robili a robia to celý rok a do našej obce chcú prísť ukázať
výsledky svojich snažení vo forme mini prehliadky ochotníckeho divadla v Podkoniciach.
V dňoch 26. a 27. novembra 2016 vás teda pozývame na štyri divadelné predstavenia, ktoré sa
uskutočnia v našom kultúrnom dome. Ponuka bude pestrá, ako hovorí Maroš Krajčovič. „Som
veľmi rád, že na obecnom úrade prijali našu ponuku predstaviť niektoré ochotnícke divadlá z
regiónu vo vašej obci“.
V sobotu o 16.00 vám ponúkneme klasickú drámu Jozefa Gregora Tajovského HRIECH v
podaní Divadelného súboru Vladária z Poník pod režijnou taktovkou Tatiany Jánošovej, ktorý práve
touto inscenáciou po niekoľkých desaťročiach obnovil ochotnícku činnosť v Ponikách. Je to príbeh,
v ktorom sa odzrkadľuje život dedinského človeka, plný vášní, intríg, ale hlavne človečenstva.
Súbor sa s touto inscenáciou úspešne predstavil aj na regionálnej prehliadke Tajovského divadelné
dni v Medzibrode.
V druhom sobotňajšom predstavení o 18.00 uvidíte komédiu bulharského autora Christa
Bojčeva PODZEMNÝ. Práve táto inscenácia vznikala v Polomke v rámci projektu „Cesta za
príbehmi“. Režisérka DS Brezinky Marta Pisárová vsadila na komediálny žáner a určite sa dobre
pobavíte na príbehu o veľkých peniazoch a ľudskej chamtivosti. Herci sa predstavia v množstve
zaujímavých a humorných situáciách.
Nezabudli sme ani na detského diváka a na nedeľu o 15.30 sme do programu tejto mini
prehliadky zaradili aj dve detské predstavenia. Ako prví sa predstavia domáce deti zo ZŠ
Podkonice pod vedením Lucie Petríkovej. V jej autorskej hre IDEÁLNA UČITEĽKA budú deti
hľadať práve ju. Či sa im to podarí, alebo sa poučia, uvidíte na predstavení. Už spomínaná
režisérka Tatiana Jánošová zahrá so svojimi zverencami z Company Tanyasan z Banskej Bystrice
hudobno-divadelnú rozprávku PIPILOTA, ktorá vznikla na motívy známej literárnej predlohy o
šibalstvách Pipi dlhej pančuchy.
Na nedeľný večer o 18.30 vám ponúkneme skutočnú čerešničku na torte v podaní
Divadelného súboru Jána Chalupku mesta Brezno s inscenáciou komédie srbského dramatika
Miloša Nikoliča KOVÁČI. O tejto komédii a jednom zákaze ste mohli veľa počuť a čítať na jar tohto
roku. Je to humorný príbeh troch kováčov – Nemca, Srba a Rusa, ktorí musia vyriešiť jeden
závažný životný problém. Bravúrne herectvo Brezňanov to všetko len umocňuje a vy budete
odchádzať z divadla spokojní, ako všetci diváci po mnohých slovenských aj zahraničných
reprízach tejto vydarenej inscenácie.
Ešte raz chcem poďakovať starostovi obce Podkonice Ing. Michalovi Vrábovi za ochotu a
spoluprácu na, ako pevne verím, zaujímavej a divácky podporenej prehliadky na „CESTE ZA
PRÍBEHMI.“
Naša redakcia a obecný úrad vás všetkých pozýva na divadelné predstavenia 26. a 27.
novembra 2016 vo vašej obci. A na záver chceme potešiť dôchodcov, ktorým po dohode s
organizátormi dávame možnosť vidieť predstavenia zdarma. Tešíme sa na vašu hojnú účasť.
Dovidenia v divadle.
Ing. Michal Vráb a Mgr. art. Maroš Krajčovič
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
ZO ŽIVOTA NAŠEJ ŠKOLY
„Jeseň pani bohatá, farbí šaty do zlata, premaľúva celý sad...“
Týmto úryvkom básničky som chcela navodiť atmosféru jesene, kedy sa zúročuje práca ľudí na
poliach a v záhradách v podobe zberu úrody. Aj v našej škole sme sa nechali inšpirovať týmito
plodmi zeme a vyhlásili sme súťaž "Jeseň, pani bohatá". Do súťaže sa zapojili deti so svojimi
rodičmi a vytvorili krásne jesenné aranžmány, obrázky a rôzne postavičky. Vďaka kreativite
zúčastnených mala táto súťaž vysokú úroveň a bolo ťažké vybrať a oceniť najkrajšie práce. Porota
v zložení Michal Vráb - starosta, Zdenka Chabanová - kuchárka a Miroslav Spišiak - správca
farnosti mala ťažkú úlohu. Nakoniec rozhodla takto:
deti MŠ:

1. miesto Peťko Polóny
2. miesto Vaneska Svobodová
3. miesto Alžbetka Ulbriková

deti ZŠ:

1. miesto Laurika Hlinková
2. miesto Janko Stacho
3. miesto Laurika Barlová

Nielen víťazi, ale aj ostatné deti boli odmenené diplomom a sladkosťou. Táto súťaž ukázala, že
máme šikovné deti a rodičov.
Naše deti v ŠKD kreslili a vyrábali záložky pre partnerskú školu z Českej republiky v rámci
projektu "Čítam, čítaš, čítame". Aj tento projekt má napomôcť tomu, aby sa deti naučili čítať s
porozumením.
13. októbra sme privítali vzácneho hosťa z africkej krajiny Etiópia, pána Dereja Kebede, ktorý
je zapojený v jednom z projektov Dobrej Noviny. Pútavou formou nám priblížil svoju prácu, aj túto pre nás neznámu krajinu. Porozprával nám, ako žijú, učia sa a vzdelávajú ich deti. Naše deti
zahrnuli hosťa množstvom zvedavých otázok, na ktoré s pomocou prekladateľky Darinky dostali
odpovede.
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Posledný októbrový týždeň sa niesol v našej škole v znamení zdravej výživy.
Prvý deň si deti vyrábali rôzne postavičky z ovocia a zeleniny. Tvorivosti a fantázii sa medze
nekládli. Každý žiak si vytvoril svoju postavičku, ktorú potom využil na záujmovom krúžku "Malý
divadelník". Nakoniec si postavičky, ktoré lahodili najprv len oku a neskôr aj chuťovým pohárikom,
žiaci zjedli.
Druhý deň - "Mliečny deň" si deti
priniesli mliečne výrobky, ktoré
potom skonzumovali. Okrem toho,
že si na nich pochutili, si aj niečo o
nich povedali a pozreli si krátky
dokumenárny film o produkcii mlieka
a o tom, ako to v takej mliekárni
vyzerá.
Tretí deň - "Nátierkový deň" sa
školské lavice prehýbali pod
množstvom celozrnného pečiva a
zdravých, chutných nátierok, ktoré
doniesli deti ochutnať. Bolo ťažké
vybrať si tú najlepšiu z niekoľkých
druhov rybacej, škvarkovej, cesnakovej s orechami, bryndzovej, vajíčkovej, syrovej, tvarohovej, či mrkvičkovej, ktorú sme si s deťmi
vyrobili priamo v ŠKD.
Štvrtý deň - "Deň bez sladkostí a sladkých nápojov" sa deti naučili, že veľa sladkostí a sladkých
nápojov nie je vhodné konzumovať.
KRÚŽKY V ŠKOLE
V mesiaci októbri sa rozbehla naplno činnosť v nasledovných krúžkoch:
MŠ - Gymnastika - pod vedením Mgr. L. Mesíkovej
- Hudobno - pohybový - pod vedením Mgr. L. Petríkovej a Bc. T. Šagátovej
ZŠ - Malí divadelníci - pod vedením Mgr. L. Petríkovej a Bc. T. Šagátovej
- Rastlinkovo - pod vedením E. Zátrochovej
PEDAGOGICKÁ PRAX V MŠ
V mesiaci október a november absolvujú v našej MŠ pedagogickú prax 3 študentky UMB
Banská Bystrica pod vedením Aleny Turčanovej, učiteľky MŠ. Deti si vytvorili so študentkami pekný
vzťah a tešia sa na ne.
POĎAKOVANIE
Chcela by som v mene celého kolektívu ZŠ s MŠ Podkonice vysloviť poďakovanie našej
dlhoročnej vedúcej školskej jedálne Janke Šajgalíkovej, ktorá u nás pracovala od roku 1999 do leta
2016. Do budúcna jej prajeme veľa osobných a pracovných úspechov.
Rovnako naše poďakovanie patrí aj pani kuchárkam Zdenke Chabanovej a Martinke Barlovej,
ktoré nám varili v mesiacoch september a október.
Alena Turčanová, učiteľka MŠ
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VAŠE PRÍSPEVKY

JESENNÉ ARANŽOVANIE
Dedinka nie veľká, no šikovných ľudí iste dosť. Niekedy sa o nich ani nedozvieme, a možno
bývajú od nás len niekoľko domov. Dobré meno nám robia aj naši žiaci, ktorí veľmi dobre obstoja na
rôznych súťažiach.
Tak tomu bolo aj nedávno. Žiačka Základnej školy v Slovenskej Ľupči Simonka Turčanová
získala DIPLOM za 3. miesto v I. kategórii v súťaži: „JESENNÉ ARANŽOVANIE“, ktoré
organizovalo Centrum voľného času JUNIOR, Banská Bystrica v spolupráci so ZaReS mesta
Banská Bystrica. Ďakujeme.
A podeľte sa aj vy o úspechy svojich blízkych či známych. Máme byť na čo hrdí. Ide možno len o
„malé“ veci, ale určite to každého poteší.
Lýdia Turčanová

PAMIATKA ZOSNULÝCH
Moja rodná dedina a v nej cintoríny. Jeden vľavo, druhý vpravo. Pod vrchom nazvaným Vysoká
je nový cintorín. V strede neho stojí kríž. Pri pohľade naň sa vynorí myšlienka. Čo ma k tomuto krížu
priťahuje? Sála z neho pokoj, čo chýba svetu, ale aj nesmierna láska, po ktorej túži vari celý svet,
ale aj posvätné ticho, pretože svet sa topí v hluku. Predovšetkým sála z neho svetlo, ktoré
rozsvecuje naše vnútro, lebo svet leží v temnote.
Pri kríži si chcem oddýchnuť, posilniť sa, aby som mohla smelšie vykročiť na cestu, pretože
nikdy som tak nevnímala utrpenie iných a nechcela potešiť trpiacich ako teraz. Som v domove, kde
je priveľa utrpenia. Ako som vlastne žila? Muselo prísť utrpenie, aby som pochopila, že tu na zemi
sme len stebielka trávy, ktoré vietor kolíše?
Prichádzam na cintorín, dať kytičku kvetov a zapáliť sviečky na hroby svojich blízkych. Do očí sa
mi tisnú slzy. Tu mi spia večným spánkom všetci - starí rodičia, rodičia, bratia, manžel, aj syn. No
mám tu vyryté aj moje meno. Ku komu sa skôr obrátiť, keď mám na srdci bôľ? Pri svetle sviec
prichodí na nás clivota. Aj my sme už prežili úctyhodné roky života. Všetci, čo tu ležíte, ste k Bohu
blízko, len my tu bolesťami unavení by sme chceli ticho zaspať.
Všetkým zomrelým: „Odpočívajte v pokoji“!
Anna Husárová
PODKONICKÝ Spravodaj
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ŠPORT
KEĎ SA FUTBAL PODARÍ…
Keď som v marci robila rozhovor do Podkonického spravodaja s Romanom Patrášom,
futbalovým trenérom nášho mužstva položila som mu zásadnú otázku. Čo nám bráni mať futbalový
klub detí? Keď to ide v okolitých obciach, prečo by to nešlo aj u nás? Prešiel polrok a som rada, že
Roman spolu s nami – rodičmi, zobral veci do rúk. Telefonoval, pýtal sa nás na názor, spolu sme sa
radili, premýšľali. A výsledkom tejto spoločnej komunikácie je prvá lastovička – futbalová prípravka
detí.
V sobotu 15. októbra sa uskutočnil v Podkoniciach turnaj prípraviek, ktorý bol zorganizovaný v
spolupráci s Oblastným futbalovým zväzom Banská Bystrica a naši malí futbalisti si mohli prvýkrát
vyskúšať atmosféru futbalového zápasu. Hoci mali za sebou len štyri tréningy, bolo sa na čo
pozerať. Tí starší sa tvárili ako ostrieľaní futbalisti :). Ich „profesionálne gestá“ hovorili za všetko. Tí
mladší sa snažili chytiť loptu za každú cenu.
Turnaju sa zúčastnilo 7 družstiev. Naši borci skončili na 6-tom mieste, čo je na začiatočníkov
pekný výkon. V tomto prípade platí, že nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa. Pre tento moment je
dôležité, že sa deti dali dokopy. Majú tak možnosť športovať, hýbať sa, učiť sa kolektívnemu športu.
Športu, ktorý napomáha nielen fyzičke, ale aj vychováva a motivuje. Silnejší potiahne slabšieho,
deti sa podvedome učia tolerancii, rešpektu a zodpovednosti.
Ako rodič hodnotím akciu pozitívne. Ja osobne nie som futbalový nadšenec, ale som rada, že
dieťa má príležitosť športovať a stretávať sa s kamarátmi pri zmysluplnej aktivite. Súdiac podľa
výrazu tvárí ostatných rodičov myslím, že akcia sa vydarila aj vďaka ich pomoci, kde každý priložil
ruku k dielu.
Pozývam aj ostatné deti – chlapcov i dievčatá vo veku od 6 do 11 rokov. Pridajte sa. Starší
chlapci rýchlo odrastú a bude treba ďalších nástupcov. Tak neváhajte a príďte si zašportovať.
Janka Šípka Šípková
foto: Janka Šípka Šípková, viac foto na www.NasePodkonice.sk
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SPOLOCENSKÁ KRONIKA
GRATULUJEME K VÝROČIU
60 rokov

65 rokov

85 rokov

Oľga Mešková (č.d. 293)

Bohumil Kretík (č.d. 308)

Júlia Turčanová (č.d. 49)

75 rokov
Mária Slobodníková (č.d. 282)

FARSKÉ OZNAMY
ZAČALA PRÍPRAVA NA BIRMOVKU
Od začiatku novembra začala prebiehať v našej farnosti príprava na sviatosť birmovania, na
ktorú sa zapísalo 17 birmovancov spomedzi našich mladých. Táto sviatosť spolu so sviatosťou
krstu a Eucharistie (sv. prijímanie) sa radí k trom základným sviatostiam, ktoré by mal mať každý
kresťan a považuje sa za sviatosť „kresťanskej dospelosti“. Samotný Boh – Duch Svätý ňou
dokonale rozvíja účinky krstu a zosiela nám svojich sedem darov, ktoré ako špeciálne Božie milosti
nám pomáhajú, aby sme vedeli v životných skúškach víťazne obstáť. Pri tejto sviatosti si dáva
človek i nové meno, ktoré je symbolom nového začiatku. A keďže vieme, že žiť náš život v
nasmerovaní na šírenie šťastia a dobra nie je vždy ľahké, birmovanec si vyberá ako svojho
pomocníka i birmovného rodiča. A keďže mnohí z našich mladých si ho teraz vyberajú, mal by
spĺňať tieto podmienky :
- starší ako 16 rokov
- musí s úlohou birmovného rodiča súhlasiť
- nesmie byť otcom alebo matkou birmovanca
- musí mať krst, sv. prijímanie, sviatosť birmovania a buď je slobodný a
nežije s nikým ako druh a družka alebo sobášený v katolíckom kostole a
nerozvedený
- zároveň by to mal byť človek, ktorý aktívne žije svoju vieru a je tak
dobrým vzorom pre birmovanca.
- nemusí byť v žiadnom príbuzenskom vzťahu s birmovancom a muž
môže byť birmovný i žene alebo i opačne
Nakoľko sa naši mladí odhodlane rozhodli absolvovať potrebnú prípravu, môžeme ju aktívne
prežívať spolu s nimi i my. Sprevádzajme ich svojimi modlitbami. Nech aj cez nich Duch Svätý môže
naplno pôsobiť v našich Podkoniciach.
HARMONOGRAM SV. OMŠÍ POČAS TÝŽDŇA

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

18.00 hod.
18.00 hod.
18.00 hod.
18.00 hod.
18.00 hod.
7.30 hod.
9.00 hod.

Aktuálne farské oznamy nájdete vždy na
nástenkách v kostole a na internetovej
stránke www.NasePodkonice.sk.
V prípade potreby môžete kontaktovať
farský úrad telefonicky na číslach 048 / 41
968 96 a 0908 477 415 alebo elektronicky na
miro.erko@pobox.sk.
Miroslav Spišiak
správca farnosti

Hodová sv. omša bude v nedeľu 13.11.2016 o 10.00 hod.
PODKONICKÝ Spravodaj
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