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VÁŽENÍ  SPOLUOBČANIA,

začína sa druhá fáza môjho mandátu starostu obce 
Podkonice. Presne pred dvomi rokmi na moje narodeniny 
som 2. januára dostal do rúk kľúče od našej dediny.

Odvtedy sa nám vďaka spoločnej spolupráci veľa 
podarilo. Chcem vám poďakovať a do nového roku zaželať 
veľa elánu, energie a dobrých nápadov. Máme nové 
predsavzatia, čakajú nás nové výzvy. 

Rok 2017 začíname výbornými správami. Na konci roka nám bola schválená dotácia na 
kamerový systém vo výške 5000 eur z Ministerstva vnútra. Zvýšime tak bezpečnosť v dedine a na 
Pleše osadíme novú kameru z vlastných zdrojov.

Druhou dobrou správou je, že sme dostali definitívnu zelenú k zmene územného plánu našej 
obce. To znamená, že tento rok začneme reálnou debatou, ako chceme Podkonice rozšíriť o nové 
rodinné domy. Aby mladí ľudia neodchádzali. Naopak, aby zostali alebo prišli noví. Chceme a 
potrebujeme zvýšiť počet obyvateľov, aby sme priniesli do obce nový život, aby sme udržali 
fungujúcu školu a služby. 

Tento rok budeme dokončovať aj Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2017- 
2023. V ňom si stanovíme smer, kde chceme spoločne Podkonice posunúť. Jedná sa o dôležitý 
dokument, ktorý by mal vytýčiť mantinely pre náš ďalší rozvoj.

Chcel by som vám ešte raz poďakovať za trpezlivosť pri rekonštrukcii hlavnej cesty. Ďakujem 
za zhovievavosť. V tomto roku nás bude čakať pokládka nového vodovodného potrubia a následne 
na to dokončovanie chodníka. 

No a čerešnička na záver. Do rozpočtu obce na rok 2017, ktorý schválili poslanci na 
decembrovom zastupiteľstve, sa nám podarilo presadiť aj rekonštrukciu tržnice na námestí. 
Dostane tak po rokoch nový šat, a hlavne strechu.

Prajem vám do nového roku 2017 veľa zdravia, vnútorného pokoja, pokory, sily a energie.
Spolu s vami a pre vás!

Michal Vráb, starosta obce

INZERCIA
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INZERCIA

 
- bytový textil 
- galantériu
- kreatívne potreby 
- zdravotnú obuv 
- darčekové predmety
 

TEXTIL A DARČEKY
Novootvorená predajňa

v Slovenskej Ľupči

ponúka:

Tešíme sa na Vašu návštevu!
Školská 1, Slovenská Ľupča

FARSKÉ OZNAMY

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  a lebo elektronicky na .  
miro.erko@pobox.sk.

Miroslav Spišiak
správca farnosti

HARMONOGRAM SV. OMŠÍ POČAS TÝŽDŇA

PONDELOK  18.00 hod.
UTOROK  18.00 hod.
STREDA  18.00 hod.
ŠTVRTOK  18.00 hod.
PIATOK  18.00 hod.
SOBOTA  7.30 hod.
NEDEĽA  9.00 hod.

(oproti obecnému úradu)



OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

VOĽNÝ POHYB PSOV V OBCI

Obecný úrad si vás znovu dovoľuje upozorniť na problém s voľným 
pohybom psov v obci. V obci sa stal veľmi nebezpečný incident, pri ktorom 
došlo k veľmi vážnej ujme na zdraví. Apelujeme na vás, aby ste dodržiavali 
základné pravidlá pri chove psov. Pes nemôže opustiť váš dvor, kde ho 
chováte. Pri prechádzke v dedine je potrebné psa viesť na vôdzke a 
najlepšie s náhubkom, aby nedošlo k napadnutiu človeka. Tieto pravidlá sú 
definované aj vo Všeobecne - záväznom nariadení obce č. 1/2015 o vodení 
psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov.

KOMUNÁLNY ODPAD

Často sa nám stáva, že do kuka nádob sypete horúci popol. Takéto kuka nádoby nie je možné 
vyviezť! Porušujete tým zákon o odpadoch. Je to nezodpovedné - môže sa zapáliť smetiarske auto 
a prísť k strate na majetku a zdraví.

VÝŠKA POPLATKU ZA ODPAD

Dovoľujeme si vás informovať, že výška poplatku za odpad na rok 2017 je 
20 eur. Poslanci na decembrovom zastupiteľstve schválili zvýšenie z dôvodu, 
že sme odviezli okolo 100 ks, čo našu obec vyšlo približne 4000 €. 

Môžeme však konštatovať, že vďaka pravidelnému vývozu nemáme 
čierne skládky, odpad môžeme sypať do kontajnerov, ktoré sa nám podarilo 
inštalovať po celej obci a sú tak na dosah každému občanovi. 

ÚĽAVA OD POPLATKU ZA ODPAD

V prípade, že váš rodinný príslušník, ktorý má v našej obci trvalý pobyt, ale sa nezdržiava na 
území našej obce môžete si na neho uplatniť úľavu od poplatku za odpad. Je potrebné priniesť 
na obecný úrad doklad, ktorý si váš rodinný príslušník dá potvrdiť v mieste, v ktorom sa zdržiava, 
resp. pracuje. 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI

Kúpili ste, dedili ste alebo ste predali svoju nehnuteľnosť? Túto informáciu je potrebné 
najneskôr do konca januára 2017 nahlásiť na náš obecný úrad. V prípade, že tak neurobíte, bude 
vám vyrubená daň z nehnuteľnosti podľa údajov, ktoré platia k 1.2.2017.

PLASTY PRED VYHODENÍM STLAČIŤ

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. 

HISTÓRIA

Čert ako mladý zať a skamenelé peniaze

Vyše Seliec, ba ešte vyše Hiadla (vo zvolenskej stolici) na vrchu Hradisko (1) stál kedysi za 
starodávna zámok a okolitý lud musel pánovi jeho ťažko robotovať. Keď dcéra zámockého pána 
odrástla, bola by sa rada vydať, ale sa nikto o ňu neuchádzal. „No“, riekla raz netrpezlivo, „trebárs 
by i čert prišiel pre mňa, len by som sa mohla vydať." Nepominulo mnoho času, tu naraz do zámku 
mnoho pánov sa nahrnulo - a to boli všetko čerti, a medzi nimi i mladý zať „kulhavý“, a bola hneď i 
svatba. Počas svatby musel lud krom iných robôt i vodu z potoka Vážnice hore do zámku nosiť. 
Čerti medzitým na zámku neslýchaní škrek a pisk dorábali. Lud krem toho trýznený a nad týmto 
hurhajom domrzený, čertov i so zámkom preklial: „Aby vás Parom pobil!" Hned v to v noci ztrhla sa 
nevídaná povíchrica a rachotenie hromu. Čerti rýchlo schytili zámok i s mladuchou a s peniazmi a 
niesli ho preč až na vrch, ktorý leží medzi Podkoniciami a Lupčou a tam sa ukrývali, ale im tu i 
peniaze vypadly, ktoré so sebou niesli a na okrúhle kamenčeky sa obrátily. Tento vrch sa až posial 
„Na Peniažťokách“ zovie, lebo sa tu podnes skamenelé peniaze (pod menom Nummulity známe) 
nachodia. Čerti ale, pozbavení peňazí, celý zámok Hradisko „so sečinom" (so všetkým činom) 
hodili pri Štiavnici na Sitno. Od tých čias i vrch nedaleko od hradiska „Čertovou svatbou“ sa menuje, 
na pamiatku tejto svatby. (A. Kmeť Vel. Sit. 10). 

(1) - Hradisko. Autor mal na mysli Hradisko nad Moštenicou. Táto lokalita bola osídlená už v 
mladšej dobe bronzovej a halštatskej, ľudom lužickej kultúry.

Jozef Stankoviansky

ŠPORT

ŠTEFANSKÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ

Aj tento rok sa na sviatok sv. Štefana odohral tradičný volejbalový turnaj. Žiaľ, kvôli 
prevládajúcej chorobe sa nemohlo zúčastniť až toľko hráčov ako sme boli po ostatné roky zvyknutí, 
ale stále sa nájdu nadšenci, ktorí si radi zahrajú volejbal a to je hlavné.  Tento rok sa poskladali tri 
družstvá a takto to celé dopadlo:

 1. miesto Stred (Katka Bobáková, Julka Kaluderovičová, Marek  Kukučka).
 2. miesto obsadil tím z Hôrky (Anka  Kostúrová, Lenka Valentová, Dominik Valent).
 3. miesto: "Mladež" (Nika Slobodníková, Kristínka Vajdová, Maka Vajdová, Janko Vajda a 

Jaroslav Kostúr st.).
Keďže volejbalová chuť bola veľká zahrali sme si aj po dlhej dobe volejbal piatich hráčov na 

šesť a myslím si, že sa bolo na čo pozerať.

Veríme, že ďalšieho ročníka sa 
zúčastní viac hráčov, pretože v našej 
obci sa stále nájdu ľudia, ktorí tento 
šport majú vo svojej obľube.

 
Ďakujeme všetkým zúčastneným 

hráčom a každému, kto prispel 
svojou trochou k jeho organizácii.

Lenka Valentová
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POZVÁNKA NA PODKONICKÝ PLES

Po ročnej prestávke si vás dovoľujeme pozvať na najprestížnejšie 
kultúrne podujatie v našej obci - Podkonický ples. Tohtoročný, už štvrtý 
ročník usporadúvajú Lucia Barlová a Ján Kupec, v spolupráci s Obecným 
úradom Podkonice. 

Veľmi radi vás privítame v sobotu, 04. februára 2017 o 19:00 hodine v 
sále kultúrneho domu. Lístky si môžete zakúpiť u Lucii Barlovej alebo Jána 
Kupca. Vstupné je 30 eur na osobu. V cene je zahrnuté predjedlo, hlavné 
jedlo, popolnočné jedlo, dezert, káva, minerálka a fľaša vína na pár. Do skoku 
i tanca budú hrať Pecníkovci a DJ Vlado Poliak. Vstup je možný iba v 
spoločenských šatách pre dámy a obleku pre pánov.

ZIMNÁ ÚDRŽBA

Dôrazne apelujeme na všetkých spoluobčanov, aby svoje autá 
neparkovali na cestnej komunikácii. V prípade, že neuposlúchnete našu 
výzvu, vaša ulica nebude odplúžená. V Podkonickom spravodaji sme 
pravidelne upozorňovali na tento fakt, ktorý neustále porušujú niektorí z nás. 
Ak sa takýto stav bude opakovať, obecný úrad bude tento fakt riešiť v spo-
lupráci s Políciou SR. 

CESTA DO PRIECHODA
 

Dovoľujeme si upozorniť občanov našej obce, že cesta v smere z 
Podkoníc do Priechoda je v zimnom období zjazdná IBA so SNEHOVÝMI 
REŤAZAMI. Obec nebude tahať uviaznutých občanov, ktorí budú toto 
odporúčanie obce ignorovať.

Na cestu do priľahlých dedín (Priechod, Selce) odporúčame použiť 
udržiavanú cestu cez Slovenskú Ľupču.

ODVOZ VIANOČNÝCH STROMČEKOV

V pondelok 16.1.2017 v poobednajších hodinách budeme zbierať živé 
vianočné stromčeky, ktoré odvezieme na drevoštiepkový sklad za Močilá. Ak 
chcete ekologicky zlikvidovať svoj vianočný stromček, dajte ho pred svoj 
dom. Stromček musí byť bez ozdôb a prázdnych obalov od sladkostí! 

V prípade, že službu nestihnete využiť, zavolajte nám. 
Akciu môžeme zopakovať o 7 dní v pondelok. 

Vianočné stromčeky s ozdobami neodzvezieme.

Michal Vráb

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

BRONZOVÝ POKLAD Z PODKONÍC
 

Publikácia o najstarších dejinách Podkoníc a okolia

Už vo februári tohto roku by mala uzrieť svetlo sveta nová publikácia s tematikou najstaršieho 
osídlenia obce Podkonice. Čitateľa na jej stránkach oboznámime s doteraz najstaršími 
archeologickými objavmi a zisteniami. Prinesieme príbeh objavenia bronzových mečov, strateného 
pokladu, ale aj doteraz najväčšieho objavu rímskych mincí na strednom a hornom Pohroní, ktorý sa 
podaril obyvateľom Podkoníc. Taktiež predstavíme doteraz nepublikované nálezy z okolia obce a 
stručnú chronológiu dejín. Publikácia je treťou časťou edície Poklady Pohronia.

O edícii „Poklady Pohronia“

Edícia „Poklady Pohronia“  - po stopách našich predkov, má za úlohu  predstavovať širokej 
verejnosti, úžasné a veľakrát zabudnuté, či stratené poklady, výsledkov ľudskej činnosti v dobách 
dávno minulých. Sú to naozaj ozajstné poklady. Dôkazy obdivuhodných dejín a úžasnej ľudskej 
zručnosti, umeleckej tvorivosti a kultúrnej vyspelosti pradávnych civilizácií, ktorých domovom bolo 
povodie druhej najdlhšej rieky Slovenska, ktorou je Hron. Touto formou sa snažíme vyjadriť náš 
hlboký obdiv a vzdať im úctu. 

Žiaľ v absolútnej väčšine prípadov, nám po týchto civilizáciách neostali žiadne písomné 
svedectvá. Iba vďaka vednému odboru, ktorým je archeológia, rekonštruujeme a viac menej len 
dedukujeme historické udalosti. Pomáhajú nám v tom pozostatky hmotnej kultúry po týchto 
niekedy tisíce rokov starých civilizáciách. Je to napríklad keramika, predmety každodennej 
potreby, šperky či zbrane. Ale aj zaniknuté sídliská, opevnenia, hradiská či pohrebiská. Práve tieto, 
veľakrát nekompletné, či novodobejšou ľudskou činnosťou zničené pamätníky, sú jediným 
vodítkom pre archeológa – reštaurátora dejín. A niekedy popri serióznej vedeckej práci a cielenej 
metodike výskumu, príde znenazdajky náhodný, fantastický nález....

Jozef Stankoviansky

Archeológ Martin Kvietok
pri dokumentovaní
„strateného pokladu“ 
z Podkoníc – Jalového.

Maďarské Národné Múzeum 
v Budapešti 2012

TROCHU HISTÓRIE 
 

Napísali o Podkoniciach

Začiatkom minulého storočia sa v „Sborníku Slovenskej muzeálnej spoločnosti“ okrem iných, 
starých povestí, objavila aj stará povesť o Podkoniciach, teda presnejšie o miestnej chotárnej časti 
„Peniažky“. Zaznamenal ju a publikoval známy slovenský katolícky kňaz, botanik, archeológ a 
historik Andrej Kmeť. Uverejňujeme ju v pôvodnom znení, autenticky.

HISTÓRIA
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

NÁMESTIE V PODKONICIACH

V akademickom roku 2016/2017 sa obec 
Podkonice a Fakulta architektúry Slovenskej vysokej 
školy technickej v Bratislave dohodli na vzájomnej 
spolupráci pri rozvoji obce.

V rámci svojich záverečných bakalárskych prác 
budú študenti architektúry  v letnom semestri tohto 
roku hľadať možnosti riešenia centrálneho 
námestia obce a jej priľahlých priestorov. Súčasne 
pripravujeme i zadanie, ktoré má overiť potenciál 
rozvoja obce, predovšetkým realizáciu nových 
možností bývania v jej intraviláne.

Fakulta architektúry STU v Bratislave sa teší tejto budúcej spolupráci. Slovenské mestá a obce 
svojim územím, objektmi, pamiatkami predstavujú pre budúcich architektov a urbanistov to 
najprirodzenejšie laboratórium a tvorivý priestor. Súčasne sme presvedčení, že ponúknuté 
riešenia pomôžu i obci. Ukážu možnosti jej budúceho rozvoja, či premeny vybraných území. Pre 
Fakultu architektúry jej študentov a pedagógov je spolupráca s reálnou praxou  výzvou a cennou 
skúsenosťou. Je to súčasne tá najlepšia a najúčinnejšia forma výučby. Študenti si takýmto 
spôsobom overujú svoje teoretické vedomosti na reálnych zadaniach a situáciách. V oblasti 
urbanizmu si navyše intenzívnejšie uvedomujú, že pri plánovaní rozvoja obce je vhodné a potrebné 
zapojiť aj jej obyvateľov, teda tých, ktorí v obci žijú a pracujú. 

Previazanie konkrétnych zadaní a výučby si vyžaduje dlhšiu prípravu a súčinnosť s vedením 
obce či mesta. Preto sme predstaviteľom obce Podkonice povďační za dôslednú prípravu a 
súčinnosť. Jednotlivé úlohy a typ zadania si zas vyžadujú vhodné začlenenie do učebného plánu. 
Preto sme spoluprácu s obcou Podkonice zaradili na letný semester akademického roku 
2016/2017 (február až jún 2017), kedy sa študenti venujú témam verejného priestoru 
(námestiam...) a obytného prostredia.

Fakulta architektúry STU v Bratislave je najväčšia vzdelávacia inštitúcia na Slovensku s 
potenciálom okolo 100 pedagogických a tvorivých zamestnancov a vyše 1000 študentov so 
zameraním na oblasti architektúra a urbanizmus a dizajn. Fakulta má záujem, ale i povinnosť  tento 
potenciál zúročiť a svoje pedagogické a výskumné pôsobenie cieľavedome zamerať na aktuálne 
problémy súčasnej slovenskej praxe. Pre oblasť architektúry a urbanizmu je prirodzená 
predovšetkým spolupráca s mestskými a miestnymi samosprávami.

Výhodou školy je jej akademická sloboda a nezávislosť. Fakulta architektúry a jej pedagógovia 
sledujú najnovšie trendy architektonickej a urbanistickej tvorby. Spolu so študentmi preto dokážu 
priniesť originálne riešenia. To je jedným z dôvodov, prečo tak často obce a mestá  s našou fakultou 
spolupracujú. Kreativita študentov a odborná erudícia pedagógov prinášajú cenné a inovatívne 
podnety, ktoré môžu mestá a obce zúročiť pri hľadaní optimálnych možností svojho urbanistického 
rozvoja. 

Veríme, že ponúkané riešenia našich študentov budú pre obec a jej obyvateľov inšpiráciou. 
Tešíme sa na spoluprácu. 

Doc. Lubica Vitková
Dekanka Fakulty architektúry STU

POZVÁNKA NA DIVADLO
 

Pozývame vás na divadelné predstavenie STRAŠIDLO, ochotníkov z Priechodu. Radi vás 
privítame v nedeľu, 15. januára o 18:00 hodine v sále kultúrneho domu.

Vstupné pre dospelých 3 eurá, pre deti a dôchodcov 50 centov.

SPOLOCENSKÁ KRONIKA

55 rokov

Viera Kukučková (č.d 97)

Mária Turčanová (č.d 203)

Eva Barlová (č.d 142)

60 rokov

Ľuboslava Pálková (č.d 21)

Anna Budzeľová (č.d 352)

GRATULUJEME K VÝROČIU

-vt-
OPUSTILI NÁS Dušan Potkan (č.d. 342) - 57 rokov

65 rokov

Eva Libiaková (č.d 223)

Jolana Kretíková (č.d 308)

Ján Peťko (č.d 344)

70 rokov

Ján Gregor (č.d 124)

75 rokov

Viera Turčanová (č.d 173)

80 rokov

Ján Očenáš (č.d 290)

PODUJATIA
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PODUJATIA

ČAKÁ NÁS ROK PLNÝ ŠPORTU

Kandidatúra Banskej Bystrice na 
Európske mesto športu pre rok 2017 bola 
vyhodnotená zo strany Aces Europe ako 
jedna z najlepších. Teší nás to a 
považujeme to za príjemné ocenenie 
našej 1,5 ročnej práce nášho tímu. Na 
ceremoniáli v Bruseli sme sa stretli s 
ostatnými zástupcami samospráv z celej 
Európy a spoznali sme aj kolegov z 
Olomouca. Podobne ako my budú v roku 
2017 žiť športom, a preto sme s nimi 
diskutovali aj o spoločných podujatiach. 
Len porovnávaním sa môžeme zlepšovať 
a naberať nové nápady a riešenia. Banská 
Bys t r i ca  má mnoho  v rcho lových 
športovcov, ktorí sú veľkým lákadlom pre 
obyvateľov i návštevníkov. 

Chceme vytvoriť možnosť spoločne 
športovať a učiť sa zdravému životnému 
štýlu. Na každý mesiac sme preto vybrali 
jedného ambasádora z našich naj-
zvučnejších športových mien. Počas 
celého roka plánujeme organizovať rôzne 
športové podujatia.  Chceme tiež 
postupne začať s rekonštrukciou 
niekoľkých športovísk v meste. Prioritne 
ide o areály našich základných škôl, ktoré 
budú dopoludnia slúžiť žiakom s učiteľmi  
a popoludní ich budú môcť využívať 
rodiny s deťmi a verejnosť.

Martin Turčan
 zástupca primátora mesta Banská 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

DECEMBER V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Pranostika hovorí: „Čo v decembri nespravíš, v januári nedohoníš“. A tak sme si nič neodkladali 
na neskôr a pilne pracovali aj v mesiaci december. Popri učení si naše deti stíhali pripravovať aj 
básničky, tance a koledy pre príchod svätého Mikuláša, ktorého sme privítali v našom kostole v 
Podkoniciach. Zatajené dychy, radosť a zapálené iskričky v detských očiach pri príchode Mikuláša 
sú neoddeliteľnou súčasťou tohto každoročného stretnutia. S touto akciou sa už tradične spájajú aj 
vianočné trhy, ktoré sa každoročne konajú v kresťanskom dome. Tento rok si deti zo ZŠ a MŠ spolu 
s pani učiteľkami na výrobe dali naozaj záležať. Všetko pripravovali s láskou a radosťou pre svojich 
najbližších, ale i všetkých vás. Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí akokoľvek 
prispeli alebo sa podieľali na príprave vianočných trhov. Tak ako sme spomínali už v predošlom 
čísle, vyzbieralo sa 536,45 €. Všetkým patrí obrovské „ďakujeme“.

Podstatu a čaro Vianoc nám bližšie priblížilo aj bábkové divadielko z Prešova v predstavení 
„Malí nezbedníci a Vianoce“, ktoré sa odohralo v priestoroch MŠ. Príbeh veľmi zaujal nielen deti, 
ale i pani učiteľky a všetkých chytil za srdiečka. Niesol sa v duchu Vianoc, že viac ako darčeky, sú 
dôležitejšie chvíle strávené s rodinou a našimi najbližšími.

Vianoce sú čas, keď sa hluk, hnev a nepokoj premenia na lásku a ticho. A tak nebolo tomu ani 
tento mesiac. Pani učiteľky s deťmi nasávali vianočnú atmosféru už od začiatku mesiaca v škole a 
snažili sa ňou nakaziť na vianočnej besiedke všetkých naokolo. Vianočná nálada v priestoroch 
MŠ bola viditeľná. Tak ako sme mali možnosť vidieť v krátkej scénke, je dobré sa na Vianoce 
zastaviť a svoj čas tráviť so svojimi najbližšími. Veď Vianoce sú čas, keď sme k sebe dobrí a láskaví, 
keď si odpúšťame a pomáhame. Je to jediné obdobie, keď ľuďom mäknú stuhnuté srdcia.

I keď v mnohých farnostiach sa tento zvyk pomaly vytráca, u nás v Podkoniciach je 
neodmysliteľnou súčasťou Vianoc a každoročnou tradíciou koledovanie detí zo ZŠ. Naša tradičná 
obchôdzka po dedine spojená so spevom kolied a vinšovaním smerovala najprv na družstvo. Ďalej 
naši malí koledovníci putovali na faru, do obchodu, na obecný úrad a poslednou zastávkou je firma 
Nera. Touto cestou by sme chceli poďakovať za všetky vykoledované odmeny. Do nového roka 
vám želáme, nech je každý nový deň naplnený láskou, zdravím, porozumením a šťastím. Nech 
máte každú minútu aspoň jeden dôvod pre radosť a urobíte si tak váš svet krajším.

Mgr. Linda Mesíková 

Koledovanie v obchodeVianočná besiedka
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Želám všetkým obyvateľom Podkoníc požehnané dni v roku 2017!

Ako dobre vieme, každý ďalší rok je pre nás vždy zdrojom mnohých nových možností na 
uskutočnenie svojich snov. Preto plánujeme, dávame si predsavzatia.... Pre mňa osobne bude i 
tento rok ešte rokom vzájomného spoznávania Podkoníc a ich skvelých obyvateľov. Opakované 
skúsenosti ma naučili, že prvý rok vo farnosti kňaz zväčša spoznáva kto je kto, a ten druhý rok i kto 
je komu čo. A pri všetkých poprepletaných podkonických rodinách sa teším na napínavé 
dobrodružstvo.

Čo sa týka plánov vo farnosti na tento rok, budem rád, ak sa nám podarí oplechovať spodnú 
časť veže a opraviť na nej opadanú omietku. Ak sa nájde dostatok prostriedkov, snáď vežu i 
vymaľujeme, prípadne i strechu. Ale musíme to všetko ešte prepočítať a rozdeliť si sily. Tiež verím, 
že nájdeme spoločnú dohodu so zástupcami obce a začneme renovovať kresťanský dom.

Tak isto bude skvelé, ak ešte zvýšime krásu našich sv. omší a nájdeme ďalších ochotných ľudí, 
ktorí pomôžu s hraním na organe, miništrovaním, spevom pašií a pod. Bola by škoda nevyužiť dary, 
ktoré v nás Podkoničanoch zatiaľ skryte driemu. Ak bude všetko dobre pokračovať, tento rok sa 
uskutoční v našej farnosti i sviatosť birmovania a prvého sv. prijímania, čo určite prinesie nám 
všetkým veľa požehnania, radosti i hrdosti na našich mladých.

Budem zo srdca rád, keď sa počas roka budeme spoločne ako ľudia často stretávať, deliť sa o 
svoje zážitky, variť guláš či halušky, spievať a tancovať na Tonkovičových slávnostiach a hlavne sa 
jeden za druhého spoločne modliť. Lebo modlitba okrem duchovného rozmeru a požehnania, ktoré 
do nej prináša Boh, je v ľudskej rovine želanie dobra svojmu blížnemu. A ak niekomu želám dobro, 
nemôžem sa zároveň na toho človeka hnevať alebo ho nenávidieť, a to nás robí lepšími a vnútorne 
šťastnejšími.

Preto všetkým vám, nezávisle na tom, či sa vidíme v našom kostole alebo nie, vyprosujem v 
roku 2017 veľa dobra, schopnosti odpúšťať a vzájomnej lásky. Nech sám Pán Boh, ktorý je zdrojom 
každého šťastia, vás všetkých ním v nastávajúcich dňoch napĺňa.

K tomu pripájam i svoje požehnanie! 
Miroslav Spišiak, správca farnosti

DUCHOVNÉ OKIENKO

DOBRÁ NOVINA V PODKONICIACH

Tradičnou súčasťou Vianoc v našej obci sa už stáva aj koledovanie Dobrej 
noviny. Na sviatok Narodenia Pána (25. decembra 2016) aj k vám zavítali koledníci 
a pomohli vám ešte viac prežiť príchod nášho Spasiteľa na tento svet. 

V 22. ročníku Dobrej noviny sme navštívili približne 155 domácností a vaše príspevky dosiahli 
celkovo . Veríme, že vašu štedrosť Pán Boh odmení svojimi milosťami a požehnaním po celý 1407 €
nadchádzajúci rok. Všetky vaše príspevky poputujú na projekty podporujúce život obyvateľov, 
hlavne detí, v afrických krajinách  Etiópia, Keňa, Uganda, Južný Sudán a Rwanda. 

Tento ročník Dobrej noviny v Podkoniciach sa rodil najťažšie. Ešte 2 dni pred koledovaním sme 
mali istých len 8 koledníkov, s ktorými prejsť celú dedinu za jeden deň by bolo nemožné. V deň 
koledovania nás však už bolo 14, z ktorých sa nám podarilo poskladať 3 skupinky, ktoré zavítali do 
vašich domovov. Preto sa chcem veľmi poďakovať každému, kto obetoval svoj čas a chvíle 
oddychu za niečo náročnejšie. Odmenou nám boli vaše úsmevy, štedré prijatia a radosť z toho, že 
každému sme mohli zvestovať radosť o narodení Krista.

Verím, že budúci rok sa nám podarí namotivovať viac koledníkov, aby tieto tradície v 
Podkoniciach nezanikli. Určite je náročné prechádzať v zime celú dedinu z domu do domu aj za 
nepriaznivého počasia, ale bez nášho sebazaprenia a obety udržanie týchto tradícií nebude 
možné. Možno sa môžeme zapojiť k tejto udalosti aj my osobne alebo podporíme malého koledníka 
v našej rodine či okolí. Možností je veľa, treba už len vykročiť, zapojiť sa a koncom roka tu máme 
ďalší ročník Dobrej noviny. 

Jaroslav Kostúr
zodpovedná osoba za Dobrú novinu v Podkoniciach

PODUJATIA
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