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MILÍ SPOLUOBČANIA,
fašiangový čas skončil a začal sa pôst. Toto obdobie je
predzvesťou vzkriesenia Ježiša Krista, ktorý sa obetoval za
nás a naše hriechy. Obetujeme sa aj my pre niečo, niekoho
alebo dobrý skutok v našej obci?
Dedinský spolok turistov Despotur Dubiny už po
niekoľkýkrát usporiadal v spolupráci s obcou Gazdovskú
zabíjačku. Vďaka mediálnej podpore Rádia Regina sme mali
výbornú účasť nielen ľudí z našej obce, ale i z okolitých obcí,
o čom svedčí aj maska žobráka z Moštenice. Privítali sme starostov z Mikroregiónu pod Pánskym
dielom, starostu z obce Pata a dokonca aj hostí z ďalekého Francúzska. Akcia mala veľký úspech.
Chcem sa poďakovať Dedinskému spolku turistov Despotur Dubiny. Verím, že ich mladícke
nadšenie bude pretrvávať aj napriek niekoľkým polenám hodeným pod ich nohy od anonymného
neprajníka a nenechajú sa odradiť od organizácie výbornej akcie reprezentujúcu našu dedinu v
širokom okolí. Chlapi, ďakujeme za všetkých Podkoničanov a hostí.
Vo februári sme mali dve rokovania obecného zastupiteľstva. Preberali sa na nich investičné
akcie, ktoré máme naplánované na tento rok. Dostali sme sa aj k predschváleniu rozšírenia
územného plánu, ako kľúčovému dokumentu rozvoja našej obce. Kvôli formálnej chybe sme
museli tento dokument presunúť na ďalšie rokovanie. Po jeho schválení budeme organizovať
stretnutie - verejné zhromaždenie k lokalite Niva, kde by sme chceli predstaviť rozvojový plán.
Mladí ľudia v našej obci dlhodobo majú problém obstarať stavebný pozemok. Preto nám
odchádzajú sklamaní a stavajú v iných dedinách. My prichádzame o mladú krv, rozvoj dediny
stagnuje a Podkonice starnú. Toto chceme zmeniť. Ak sa to nepodarí teraz, tak o ďalších 20 rokov
už bude v obci len populácia dôchodcov a z obce sa stane obec pre chalupárov.
Čas pôstu prináša i odpustenie. Ako hovoril pán farár na nedeľnej omši: „Skúsme odpustiť a
prijať samých seba“.
Michal Vráb, starosta obce
P.S. Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí ste prišli v sobotu 25. februára 2017 pred kostol v
Priechode a pozdravili ste mňa a moju ženu Martu v prvých krokoch spoločného života.
Ďakujeme vám z celého srdca.
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VEĽKOKAPACITNÉ KONTAJNERY
Každoročné pristavenie veľkokapacitných kontajnerov budeme organizovať až na konci marca
v prípade, že nebude mrznúť. Ak áno, presunieme termín na apríl. Budeme vás včas informovať.
ZBER ELEKTROODPADU
Zber pripravujeme na mesiac apríl.
ZAMETANIE ŠTRKU
Prosíme všetkých občanov, aby si pred svojimi domami pozametali štrk, ktorý bol vysypaný
počas zimnej údržby. Kolektív obecného úradu ho následne pozbiera z kôpok, ktoré vytvoríte. A
znovu ho využijeme. Vopred ďakujeme za spoluprácu.
STRETNUTIE S PÁNOM MINISTROM VNÚTRA
V predposledný februárový piatok zorganizoval stretnutie so starostami a dobrovoľnými
hasičmi z Banskobystrického kraja pán minister vnútra Róbert Kaliňák. Cieľom stretnutia bolo
informovať nás, že v roku 2017 a 2018 bude pokračovať prideľovanie dotácií formou
protipovodňových vozíkov, požiarníckych áut a finančnej podpory na stavbu a rekonštrukciu
hasiční.
Mal som možnosť osobne položiť pánu ministrovi otázku ohľadne prideľovania dotácie na nové
hasične. Pán minister si pamätal našu obec i veselých obyvateľov. Pri odpovedi na otázku najprv
pochválil naše koláče, ktoré dostal pri odovzdávaní hasičského vozidla. A odpoveď na otázku bola,
že budú prideľované dotácie a ich výška sa bude pohybovať a závisieť od počtu žiadostí, ktoré budú
na Ministerstvo vnútra SR podané.
Naša obec má podanú žiadosť na protipovodňový vozík, ktorý máme zaradený v zozname na
pridelenie. Jeho výbavou sú aj 3 čerpadlá, elektrocentrála, osvetľovací stožiar a podobne. Toto by
nám veľmi pomohlo v našej práci pri pomoci vám i obci, alebo v prípade živelných katastrof v
regióne.
Projekt hasičskej zbrojnice je pripravený a momentálne pracujeme na príprave stavebného
povolenia. Umiestnená bude vedľa telocvične, kde využijeme zdroj tepla z budovy ZŠ s MŠ. V
týchto priestoroch by sme chceli zriadiť aj sklad nášho materiálu, pretože obec nedisponuje
vlastnými skladovými priestormi. Nemáme bohužiaľ ani dielňu.
Treťou pomocou bude aj žiadosť, ktorú máme podanú od minulého roka na získanie 9
miestneho vozidla Volkswagen Carawelle 4x4, ktorý by nám slúžil nielen pre hasičov, ale aj pre
futbalistov, školu, či iné potreby pre nás všetkých.
Držte nám palce, aby sme techniku a prostriedky na dobudovanie dostali čo najskôr.
Michal Vráb
starosta obce
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PNEUMATIKY
Blíži sa nám jarné obdobie a s ním prezúvanie pneumatík. Podľa
nového zákona o odpadoch, je povinný každý autoservis, ktorý vám
prezúva pneumatiky, staré zobrať. Ak budete mať problém s
pneuservisom, alebo máte doma staré pneumatiky, ozvite sa nám v
mesiacoch marec / apríl na obecný úrad. Staré pneumatiky
zozbierame a odovzdáme ich združeniu výrobcov. Chceme mať predsa
čisté Podkonice.
Michal Vráb

SPOLOCENSKÁ KRONIKA
NARODENÉ
DETI

UZAVRELI
MANŽELSTVO

Artur Plavec (č.d. 17)

Michal Vráb & Marta Chabanová - 25.2.2017 - Priechod

GRATULUJEME K VÝROČIU

50 rokov

70 rokov

Peter Slobodník (č.d. 270)

Jozef Jamrich (č.d. 201)
Marta Gregorová (č.d. 70)
Jozef Oršula (č.d. 268)
Ján Zátroch (č.d. 60)
Ľudmila Očenášová (č.d. 160)

55 rokov
Jozef Turčan (č.d. 80)
Katarína Minčevová (č.d. 370)
Dajana Muchová (č.d. 66)
60 rokov

80 rokov

Marta Patrášová (č.d. 154)

Jozef Turčan (č.d. 253)

OPUSTILI NÁS
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Božena Stanková (č.d. 212) - 83 rokov
Lucia Luptáková (č.d. 154) - 34 rokov
PODKONICKÝ Spravodaj
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UZNESENIE ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA ZO DŇA 1.2.2017
Uznesenie č. 207
OZ schvaľuje návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice.

pomer hlasov: 4:0:0

Za: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Jaroslav Kostúr, Peter Polóny
Proti: nikto,
Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 208
OZ schvaľuje program rokovania OZ.

5:0:0

Za: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Jaroslav Kostúr, Peter Polóny, Ľubomír Očenáš
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 209
OZ vzalo na vedomie oznámenie o havárii, havarijnom technickom stave budovy Krčma na
Hrbe a Penzión na Hrbe.
Uznesenie č. 210
5:0:0
OZ schvaľuje zakúpenie gastrovybavenia (tanierové sady, krčahy, naberačky, obrusy,
polievkové misy) obcou, a následné požičiavanie občanom na oslavy a iné podujatia.
Podkoničanom bez poplatku po spísaní nájomnej zmluvy a ostatným občanom za poplatok po
spísaní nájomnej zmluvy. Gastrovybavenie bude uskladnené v budove OÚ a spravovať ho bude
zamestnanec obce.
Za: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Jaroslav Kostúr, Peter Polóny, Ľubomír Očenáš
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 211
5:0:0
OZ schvaľuje pridelenie dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 pre FK Tatran Podkonice v zmysle
VZN vo výške 1300 eur.
Za: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Jaroslav Kostúr, Peter Polóny, Ľubomír Očenáš
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 212
OZ vzalo na vedomie informáciu o dotácii vo výške 5000 eur z Ministerstva vnútra SR na
kamerový systém a požiadavku starostu, aby sa OZ spolupodielalo a na najbližšom obecnom
zastupiteľstve navrhlo, čo sa bude monitorovať a za akých podmienok bude prebiehať výberové
konanie.
Uznesenie č. 213
OZ vzalo na vedomie návrh nájomnej zmluvy s Urbárskym a pasienkovým spoločenstvom
Podkonice na pozemok, kde obec kompostuje odpad.
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Uznesenie č. 214
4:0:1
OZ schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce 1500 eur v zmysle žiadosti Občianskeho združenia
Pútnik.
Za: Miroslav Budaj, Jaroslav Kostúr, Peter Polóny, Ľubomír Očenáš
Proti: nikto
Zdržal sa: Ivan Barla
Uznesenia č. 207 - 214 podpísal:
V Podkoniciach, dňa 1.2.2017

Ing. Michal Vráb,
starosta obce

SPOLOK PODKONIČAN
SPOLOK PODKONIČAN
Milí Podkoničania,
na úvod sa vám chcem poďakovať, že ste svojimi príspevkami v minulom roku nezabudli na náš
spolok. Ako iste viete, našim hlavným cieľom je podporovať a rozvíjať športovú činnosť či už sú to
volejbalový, stolnotenisový oddiel, ale v nemalej miere aj športové aktivity našich detí zo základnej
a materskej školy. Prispeli sme na organizovanie turnajov, športových hier, ktoré organizoval Mgr.
Peter Polóny. Takisto sme pomohli pri akciách, ktoré usporiadala základná škola, či už to boli
vianočné trhy, účasť detí na divadelnej súťaži v Brezne. Ako každý rok zavítal do kostola Mikuláš,
ktorý bol taktiež financovaný spolkom.
Záverom ešte raz veľká vďaka tým, ktorí sú ochotní nás aj naďalej podporovať. Pevne verím,
že pri vypĺňaní daňových priznaní nezabudnete na nás. Tlačivo nášho spolku nájdete v prílohe.
Rozpočet pre rok 2016:
Príjem: 1.296,07 eur
Výdavky: 489,59 eur
548,25 eur
198,23 eur
60,00 eur

podpora a rozvoj telesnej kultúry
zachovanie kultúrnych hodnôt
notárske a bankové poplatky
režijné náklady
Katarína Bobáková

Názov:
Adresa:
IČO:
Právna forma:
Číslo účtu:

Spolok Podkoničan
Podkonice 178, 976 41
37957601
Združenie
2621783174/1100
Tatra banka a.s.

Spolok Podkoničan - Jediný spôsob
ako navrátiť vaše peniaze naspäť k vám!
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VAŠE PRÍSPEVKY

OTVORENÁ PODPORA OD RODIČOV PRE PANI RIADITEĽKU ŠKOLY
Po nepríjemnej udalosti, ktorá sa udiala počas Gazdovskej zabíjačky našej pani riaditeľke
Mgr. Lucii Petríkovej, chceme vyjadriť podporu v usilovnej práci, ktorú pre nás i naše deti robíš, pani
riaditeľka. Počas dvoch rokov sa stala naša škola i materská škola liahňou nápadov, dobrej nálady,
úspechov v divadlách. Podarilo sa nám spolu vytvoriť výborný tím ľudí, ktorí našu základnú školu s
materskou školou opäť dali na piedestál najlepších škôl v okrese Banská Bystrica.
Napriek neľahkej situácii v našom štáte, kedy sa mali malotriedky rušiť, sa podarilo v obci
zachovať status našej inštitúcie. Našim ratolestiam tak poskytujeme výborný priestor na
sebarealizáciu.
Chceme Ti otvorene poďakovať a podporiť Ťa v tvojej práci i v práci s celým kolektívom školy.
K tejto podpore sa hlásia všetci rodičia detí základnej školy:
Zátrochovci, Stachovci, Kostúrovci, Hruškovci, Barlovci, Hlinkovci, Fodorovci, Búdovci,
Budajovci, Randovci, Budzelovci, Stykovci, Čunderlíkovci, Polónyovci, Turčanovci, Slobodníkovci
a Barlovci.
podporovatelia sú aj autormi príspevku

2% Z DANÍ

2% z daní

Občianske združenie

PÚTNIK
ROZHODNI,
NEVÁHAJ A
POMÁHAJ!
ĎAKUJEME VÁM!
PODKONICKÝ Spravodaj

Vážení podporovatelia z Podkoníc aj celého sveta, skúste aj
tento rok nezabudnúť a slobodne sa rozhodnúť komu zveríte
percentá zo svojich daní za rok 2016. Ak vnímate ako
prospešné, to čo robíme pre vás, podporte Občianske združenie
PÚTNIK. Všetky peniaze z vašich daní zostanú len v
Podkoniciach. Pre zamestnancov sme pripravili čiastočne predvyplnené Vyhlásenie, ktoré je prílohou tohto obecného
spravodaja. Potrebné je ho už len doplniť vašimi údajmi a doručiť
do 30.4.2017 daňovému úradu. Podnikatelia uvádzajú príjemcu
2% z daní priamo v daňovom priznaní. Ako sa hovorí: Babka k
babce, budú .... realizované naše spoločné plány!
Ivan Barla, OZ Pútnik
Údaje o prijímateľovi:
Názov:
Občianske združenie PÚTNIK
Adresa:
Podkonice 170, 976 13 Slovenská Ľupča
IČO:
42309808
Právna forma: Občianske združenie
Číslo účtu:
SK31 0200 0000 0031 9666 7854
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PÔSTNE OBDOBIE
Prežívame obdobie pôstu, ktoré je požehnaným
časom, počas ktorého môžeme získať veľa Božieho
požehnania. Samotný pôst je spomínaný už v Starom
zákone, kedy sa ľudia takýmto spôsobom „očisťovali“
predtým, ako predstúpili pred Boha, aby priniesli obetu
za požehnanie svojej rodiny alebo ako prosbu o
odpustenie svojich zlyhaní. I prvotná Cirkev preberá
pôst ako prostriedok, ktorý nás približuje k Bohu a
vyháňa diabla. Aj sám Ježiš Kristus odchádzal na púšť,
aby v modlitbe a pôste prebral dôležité veci so svojim
Otcom. Štyridsaťdenné pôstne obdobie, do ktorého
sme vstúpili Popolcovou stredou, je časom prípravy na Veľkú noc. Preto sa počas neho zriekame
zábav, diskoték a pod., aby sme o to viac mohli prežívať veľkonočnú radosť. Zároveň sme pozvaní,
aby sme konali pokánie – uvedomili si svoju náchylnosť zlyhávať, odmietať Boha a stavať sa na
jeho miesto. Preto sme boli poznačení popolom, aby sme si vnímali, že náš život pominie za pár
chvíľ a mnoho vecí, vrátane našej večnosti, nie je v našich rukách, ale v tých božích. Preto je lepšie
poslúchať Jeho viac ako ľudí – tak nám to pripomína sv. Peter. Prvotným cieľom pôstu je teda stať
sa vedomým svojej závislosti na Bohu. Ak máme vždy jedenia a pitia nadostač, ľahko sa staneme
príliš sebaistými a vidiac len svoje vlastné schopnosti, podliehame falošnému pocitu úplnej
nezávislosti, dôležitosti a sebestačnosti. Pôst nás cez odriekanie robí vedomými si svojej krehkosti
a ukazuje nám, kde máme naše hranice.
Pôst nemôže byť vnímaný ani ako diéta. Pretože diétou sa zameriavame na seba, pôstom na
Boha. Nie je to o tom, že „ja to dám“, o podaní akéhosi osobného výkonu. Je pravda, že Pavol VI.
špecifikuje pôstnu disciplínu ako usmernenie - denne sa raz dosýta najesť a dvakrát menej. Cieľom
pôstu však nie je zmena postavy, ale zmena srdca. Preto pôst vedie k milosrdenstvu a väčšiemu
všímaniu si i ľudí okolo seba. Jedným zo spôsobov ako to vyjadriť je almužna. Už starokresťanské
spisy z 2. st. spomínajú, že peniaze, ušetrené vďaka pôstu, sa dávajú vdovám, sirotám a
chudobným. No dávať almužnu neznačí len dávať núdznemu peniaz, ale aj čas. Dávať nielen to, čo
máme, ale aj to, čím sme.
V neposlednom rade nás pôst uschopňuje cez odriekanie si jedla, cvičiť svoju vôľu, aby sme sa
vedeli zriekať vášní, hnevu, nenávisti, zlosti, závisti, opilstva, ohovárania, nečistoty,
nespravodlivosti.... Sv. Bazil hovorí, že „je zbytočné ak neješ mäso, ale požieraš svojho brata.“ Je
dobré, ak opúšťame i veci, ktoré nie sú vo svojej podstate zlé, ale ktoré nám neraz kradnú čas alebo
nás vnútorne zväzujú (alkohol, televízor, internet...). Preto nám pôst pomáha i vnútorne rásť.
Aby nás však pôst mohol skutočne privádzať k Bohu, potrebujeme pôst spojiť s milosrdenstvom
a modlitbou. Lebo pôst bez modlitby a prijímania sviatostí – sv. spovede a sv. prijímania, stráca
svoju účinnosť. Stav čistej duše, posilňovaný sv. prijímaním zas naopak blahodárne duchovné
účinky pôstu znásobuje.
Všetkým vám, ktorí ste sa rozhodli počas pôstu urobiť čo i len jeden konkrétny skutok pokánia,
vyprosujem veľa síl a pripájam svoje požehnanie!
Miroslav Spišiak
správca farnosti Podkonice
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100 ROKOV OD ZJAVENIA PANNY MÁRIE VO FATIME
Už onedlho, 13. mája 2017, si celý svet pripomenie sté výročie
zjavení Panny Márie vo Fatime v Portugalsku. Cirkvou povolený
kult Panny Márie Fatimskej sa uctieva od 13.10.1930. V roku 1917
sa vo Fatime Panna Mária zjavila trom malým deťom, pastierikom.
Lucia mala v tom čase 10 rokov, jej bratranec František 9 a
sesternica Hyacinta 7 rokov. Zjaveniam predchádzali tri zjavenia
anjela v období r. 1915-1916. Prvý krát sa deťom zjavila Panna
Mária v nedeľu 13. mája 1917, keď išli, ako obyčajne, pásť ovečky
do Cova da Iria. Vyzvala ich, aby každý mesiac trinásteho počas
šiestich mesiacov prichádzali na to miesto, kde sa im potom
zjavovala až do októbra 1917. Tajomná pani oblečená v bielom a
skvejúca sa ako slnko sa deťom pri prvom zjavení predstavila ako
tá, čo prichádza z neba a uistila ich, že všetci traja prídu do neba,
budú však musieť znášať utrpenia a obetovať sa Bohu, s čím
súhlasili. Žiadala ich, aby sa denne modlili ruženec za mier vo
svete, aby prinášali obety za hriešnikov a na uzmierenie za hriechy
proti Nepoškvrnenému Srdcu Márie. Pri zjaveniach Panna Mária hovorila s deťmi o ich životoch, ale
predovšetkým priniesla dôležitý odkaz neba pre celý svet.
V ďalších zjaveniach sa im Panna Mária predstavila ako Matka a ako Ružencová Panna Mária.
Chcela, aby sa naučili čítať a písať. Sľúbila im, že pri zjavení 13. októbra spraví zázrak, aby
potvrdila dedinčanom, že deti si nevymýšľajú. Najmä Lucia trpela pre tieto zjavenia. Zažívala útoky
zo strany mamy, kňaza, dedinčanov, mala aj vnútorné pochybnosti, že to môže byť dielo diabla.
Panna Mária jej však povedala, aby to obetovala za obrátenie hriešnikov. Všetky tri deti sa začali
postiť, zriekali sa jedla, okolo pása nosili povraz. Všetko obetujú za obrátenie hriešnikov. Lucia a
Hyacinta Pannu Máriu videli i počuli, František ju iba videl. Panna Mária povedala Lucii, že ju bude
počuť aj on, keď sa bude modliť.
Počas zjavenia 13. júla 1917 im Panna Mária v troch častiach odovzdala tajomstvo o
udalostiach, ktoré čakajú tento svet. Prvá a druhá časť tajomstva boli zverejnené krátko po týchto
zjaveniach, tretia časť bola zverejnená až v roku 2000. V prvej časti im ukázala peklo, kde idú duše
úbohých hriešnikov. Druhá časť tajomstva hovorí o budúcnosti. Na záchranu hriešnikov chce Boh
ustanoviť vo svete úctu k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Ak ľudia urobia, čo im povie,
mnohé duše sa zachránia a nastane pokoj. Ale ak ľudia neprestanú Boha urážať, ešte za
pontifikátu pápeža Pia XI. príde ďalšia hrozná vojna, bude prenasledovanie Cirkvi, svätého Otca,
mnohí spravodliví budú trpieť. Potom príde a požiada o zasvätenie Ruska a o zadosťučinenie a
zmierne pobožnosti v prvé soboty v mesiaci. No zároveň dala Panna Mária prísľub: „Nakoniec moje
Nepoškvrnené Srdce zvíťazí! Svätý Otec mi zasvätí Rusko, ono sa obráti ku kresťanstvu a vo svete
nastanú dni pokoja. V Portugalsku sa zachová čistá viera.“ Tretia časť tajomstva bola na žiadosť
Panny Márie zachovaná v tajnosti. Bola zverejnená až 13. mája 2000. Odhalenie tohto tajomstva, o
ktorom sa predpokladalo, že bolo príliš znepokojujúce, keďže ho odmietli zverejniť dvaja pápeži,
bolo pre mnohých sklamaním. Kardinál Joseph Ratzinger, vtedajší prefekt Kongregácie pre náuku
viery oznámil, že v ňom nie je nič apokalyptické a „neodhaľuje žiadne veľké tajomstvo“. Malo
hovoriť o boji cirkvi a pápežov v 20. storočí za vieru a podľa populárnej interpretácie o neúspešnom
atentáte na pápeža v roku 1981. Vo vízii mal byť podľa Lucie Santosovej biskup v bielom – pápež,
ktorý unavený kráčal hore kopcom ku krížu popri ruinách miest a mŕtvolách, ako aj ďalší kňazi,
biskupi, rehoľníci a rehoľníčky aj laici. Vojaci do modliaceho sa Sv. Otca na vrchole kopca strieľali z
rôznych zbraní a zastrelili aj ostatných. Anjeli zbierali krv mučeníkov a ňou polievali duše, ktoré sa
približovali k Bohu.
PODKONICKÝ Spravodaj
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Sestra Lucia k tomu predovšetkým pripomenula, že jej bolo dané videnie, nie jeho výklad, ktorý
neprináleží „vidiacemu“, ale Cirkvi. Tak ako je kľúčový výraz prvej a druhej časti „tajomstva“ termín
„spasiť duše“, tak kľúčovým slovom tejto časti „tajomstva“ je trojnásobné zvolanie anjela „Pokánie,
pokánie, pokánie! Na konci tohto tretieho zjavenia Panna Mária naučila deti modlitbu, ktorá sa
modlí po každom desiatku sv. ruženca: „Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy...“ Je to fatimská
modlitba, ktorá bola pridaná ako odprosujúca modlitba za hriešnikov.
Pri poslednom zjavení v októbri, keď Panna Mária sľúbila vykonať zázrak, sa v Cova da Iria zišlo
70-tisíc ľudí. Hovorilo sa, že ak sa zázrak nestane, pastierikov zabijú. Napokon všetci zhromaždení
videli zvláštny úkaz, ktorý sa označuje ako tanec slnka. Ľudia sa pri tom od strachu hádzali na
kolená do blata, modlili sa a ľutovali hriechy.
Po tomto mesačné zjavenia skončili, ale deti zažili ešte viacero osobných zjavení. Františka a
Hyacintu čakalo ďalšie utrpenie a o pár rokov neskôr sa stali obeťami epidémie španielskej chrípky.
Dňa 13.5.2000 boli blahorečení vo Fatime. Lucia dos Santos ako 14 ročná vstúpila do Kolégia
Sestier Dorotejok a neskôr vstúpila do Karmelitánskeho rádu v Coimbre. Postupne zverejňovala
posolstvá zo zjavení a počas pobytu v kláštore napísala dva diely Spomienok a Výzvy k posolstvám
z Fatimy. Zomrela v roku 2005 vo veku 97 rokov a je v procese blahorečenia.
Sv. Ján Pavol II. sám svoj život úplne odovzdal a zasvätil Panne Márii ako kňaz aj ako biskup.
Neskôr ako pápež Ján Pavol II. prijíma pápežské heslo: "Totus Tuus! Celý tvoj, Mária!" V súvislosti s
fatimským tajomstvom po atentáte v roku 1981 si uvedomuje, že on je pápežom tohto tajomstva.
Panna Mária mu zachránila život a guľku zo zbrane Aliho Agcu dal Sv. Otec vsadiť do koruny na
hlave sochy Panny Márie v bazilike vo Fatime.
K čomu nás aj dnes povzbudzuje fatimské tajomstvo? K modlitbe - ako ceste ku spáse duší a v
tom istom zmysle nás výzva aj na pokánie a obrátenie, zasvätením sa Nepoškvrnenému srdcu
Panny Márie, lebo platia slová Písma: „Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!“
(Jn 16, 33). Fatimské posolstvo nás vyzýva dôverovať tomuto prísľubu.
Vladimíra Turčanová
Zdroj:
http://www.zivotopisysvatych.sk/panna-maria-fatimska/
http://www.maria.sk/zjavenia-panny-marie-vo-fatime
http://www.medjugorje.sk/2017/02/04/vroie-100-rokov-od-zjavenia-panny-mrie-vo-fatime2017.html
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
ÚSPEŠNÝ FEBRUÁR V NAŠEJ ŠKOLE
Detský karneval
Dĺžkou najkratší mesiac v roku ubehol rýchlo, ale na druhej strane bol plný nových zážitkov a
akcií. Karneval nielen pre školákov a škôlkárov z našej školy, ale aj ostatné deti z obce sme
usporiadali v piatok 10. februára v kultúrnom dome. Všetky deti sa spolu s nami učiteľkami
premenili na rôzne rozprávkové bytosti a na parkete sa tak stretli masky, pod ktorými nebolo ľahké
deti rozoznať. Krátky program na pódiu od našich školákov a škôlkárov vystriedali spoločné tance
na parkete a vyhodnotenie masiek. Rodičia spomedzi všetkých masiek vybrali 10
najoriginálnejších a tie boli ocenené diplomom a krásnym darčekom. Ostatní tiež neostali
naprázdno a každá zúčastnená detská karnevalová maska si od nás odniesla zopár drobností pre
potešenie.
K vydarenej akcii prispeli aj rodičia svojimi dobrotami a stoly s občerstvením sa nedalo
prehliadnuť. Ďakujeme rodičia. Poďakovanie patrí aj Maťke a Peťovi Barlovcom, ktorí tento rok
zasponzorovali a pripravili deťom aj dospelákom niečo na pitie. Varené vínko a čaj padli po
občerstvení vhod. Fašiangy bez hudby si nevieme ani predstaviť a tak sme radi, že nám Martin
Barla opäť robil disco zábavu. Ďakujeme DJ Martinovi za pomoc.

Semifinále talentovej súťaže v Bojniciach
V sobotu 11. 2. sme s našimi druhákmi a tretiakmi cestovali do Bojníc. Nie za výletom, ale
súťažiť. Talentová súťaž pod názvom „Bola raz jedna trieda“ s podporou Ministerstva zdravotníctva

PODKONICKÝ Spravodaj

Marec 2017

10

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
SR a nadáciou Pomocné ruky najprv prebiehala formou hlasovania na internete, na stránke
www.brjt.sk .
Do súťaže sa mohli zapojiť rôzne talenty. Hudobné, spevácke, tanečné, športové, herecké.
Jednotlivci, ale aj skupiny. Do semifinále sme spomedzi prihlásených postúpili aj my, pod názvom
Dvanásť statočných s našim divadlom „(takmer) Ideálna učiteľka“. Radosť z postupu bola
obrovská, a tak sme sa museli rýchlo zmobilizovať a zorganizovať cestu do Bojníc, kde v kultúrnom
dome spolu s nami vystúpilo 16 skvelých malých nádejných talentov. Veľkým prekvapením bol
moderátor súťaže „Majster N“, ktorého generácia rodičov terajších školákov pozná z televízie a pre
svoj originálny účes a vždy pripravený žabí sliz je jednoducho nezabudnuteľný. Porotcovské kreslá
obsadili ďalšie prekvapenia dňa. Mediálne hviezdy známe z talentových šou a televíznych
programov, ako muzikant Marián Čekovský, hudobný producent Jaro Slávik a Roman Galvánek,
spevák zo skupiny O.B.D. Občerstvenie počas prestávok a možnosť odfotiť sa s Majstrom N a
porotcami bol príjemný bonus k zážitkom. Po vystúpeniach všetkých účinkujúcich prišlo k
vyhodnoteniu a porota oznámila 8 súťažiacich postupujúcich do finále. Nechceli sme veriť vlastným
ušiam, keď odznelo z úst poroty, že postupujeme do finále, ktoré sa bude konať v Kultúrnom dome v
Dúbravke, v Bratislave 18. 3. v sobotu. Radosť z postupu umocnila naše pocity z netradične
stráveného dňa a už teraz sa tešíme a organizujeme výlet do Bratislavy.
Bláznivý týždeň v škole
Od 20. 2. do 24. 2. bol v škole "Bláznivý týždeň". Vyučovanie a pobyt v škole sme si spestrili
zaujímavým oblečením. Jeden deň sa deti aj učitelia objavili v červených farbách, potom sme dali
priestor bodkám, v stredu sa konala pyžamová párty, na rad prišli aj geometrické vzory a farby od
výmyslu sveta. Takéto bláznivé nápady spôsobili to, že keď rodičia so svojimi deťmi nenašli v skrini
oblečenie podľa zadania, tak napríklad kreslili na tričká geometrické tvary alebo bodky. Priestor
dostala kreativita, rodičia pripravili svojim deťom ozaj krásne tematické kúsky a spolu sme vyzerali
ako jeden skvelý tím.
Mgr. Lucia Petríková,
riaditeľka ZŠ s MŠ
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URBÁR
URBÁR
Výbor Urbárskeho a Pasienkového pozemkového
spoločenstva v Podkoniciach, oznamuje svojim podielníkom,
ako aj iným záujemcom o palivové drevo, že zápis dodávok
palivového dreva, ako aj samovýroby bude prebiehať v dňoch
27.3.2017 a 10.4.2017 vždy od 18:00 do 19:00 hod. v
priestoroch kancelárie pozemkových spoločenstiev (budova
OÚ).
Výbor UPS a PPS

FARSKÉ OZNAMY



INZERCIA

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.

Spoločná sv. spoveď bude
v sobotu pred Kvetnou nedeľou
8. 4. 2017 od 9.00 - 11.00 hod.
Miroslav Spišiak
správca farnosti



INZERCIA

Daniel Koctúr Aranžérske štúdio Dano
Ponúka službu donášky kvetov zadarmo priamo domov v obci Podkonice.
Objednať kyticu alebo smútočný veniec môžete na 048 / 415 60 77.
Objednávať pondelok - piatok 9:00 -16:00
PODKONICKÝ Spravodaj
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