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MILÍ  SPOLUOBČANIA,

skončil sa máj, lásky čas. V poslednom jarnom mesiaci tohto roka sa udialo veľmi veľa v našej 
obci. Ale pekne po poriadku. 

Bohužiaľ, začnem smutne. V máji nás opustil veľmi významný človek z našej obce, ktorého 
považujem osobne za jedného z najväčších vizionárov a budovateľov, ktorého sme v Podkoniciach 
mali. Pán Ondrej Turčan patril medzi tých, ktorí našu obec priviedli do dnešnej podoby. Vďaka nim 
máme dnes vybudovanú školu, škôlku, športový areál Brodok, Chatu na Plešiach, či iné možno 
dnes samozrejmé veci. Pán Turčan, budete nám chýbať. Nech vaša pamiatka žije v našich 
srdciach ešte dlho.

V máji sme si uctili aj nášho ďalšieho veľkého rodáka, 
pána profesora Tonkoviča. Tento rok sme oslávili 110. 
výročie jeho narodenia. Stál pri zrode SĽUK-u, hľadal a 
zbieral hudbu, ktorú tak zachoval aj pre dnešné generácie. 
Zanechal nám veľa a preslávil našu obec. Som veľmi rád, že 
my Podkoničania sa k nemu hrdo hlásime. 5. ročník 
Tonkovičových slávností sme otvorili aj tento rok na 
ihrisku Brodok. Ďakujem všetkým, čo sa zapojili a prišli na 
túto slávnosť, ktorá otvorila folklórne slávnosti na 
Slovensku. Našu obec pri tejto príležitosti navštívili aj vzácni 
hostia: veľmi rád som u nás privítal Podkoničana Emila Flašku, novinára, ktorý precestoval celý 
svet a nášho verného čitateľa. Prihovorili sa nám aj manželia Zehenderovci - potomkovia pána 
profesora. Ďakujeme, že ste boli s nami a mohli sme počuť vaše spomienky na vzácneho rodáka. 

Okrem umeleckých aktivít prebehli aj športové hry pre deti, vďaka šikovnému kolektívu Peťa 
Polónyho s manželkou a školskej rady ZŠ s MŠ. 

Mesiac máj bol bohatý na rôzne spoločenské udalosti pre každého z nás. O tomto a všeličom 
inom sa dočítate viac v tomto, už šiestom vydaní Podkonického spravodaja.  

Prajem všetkým krásny prvý letný mesiac jún.

       
Michal Vráb,

starosta obce
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ČO PRINIESOL MESIAC MÁJ 2017

 Na obecnom úrade sme mali tri kontroly. Od 19.05.2017 do 22.05.2017 bola v našej 
organizácii vykonaná kontrola zo Sociálnej poisťovne ohľadne odvodu poistného na sociálne 
poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za obdobie od 01.09.2014 do 
31.03.2017. Druhá kontrola bola zo Štátneho archívu. Zmena zákona o archivovaní nám prináša 
viac práce, a teda aj zakladanie, odovzdávanie a archivovanie spisov sa v dnešnej dobe 
elektronizácie komplikuje. Budeme musieť starý archív odovzdať do štátneho archívu a s novým 
začať podľa novely zákona. Tretiu kontrolu sme mali z Okresného úradu BB z Oddelenia 
správneho, štátneho občianstva a matrík. Kontrola sa týkala zapisovania občanov na trvalom 
pobyte a evidencie obyvateľstva za posledné 4 roky. Kontrola sa však zamerala aj na overovanie 
listín a dokladov, ktoré sa na obecnom úrade vykonávajú.

 Navštívil nás nový prednosta Okresného úradu v B. Bystrici - JUDr. Július Ernek. Rokovali sme 
o možnostiach pomoci pre našu dedinu. 

 Navštívil nás pán Ľubomír Motyčka, dlhoročný redaktor rádia Regína. Preberali sme možnosti 
pomoci a propagácie našej dediny. Pán Motyčka nás navštívil, pretože si všimol „naše rozvojové 
aktivity a zaujímalo ho, ako rozvinúť z tak malej dediny niečo viac” koniec citátu. Prisľúbil nám, že 
nám pomôže s propagáciou, projektmi cez BBSK a napísal o nás pochvalný článok na svojom 
blogu. Ďakujeme za návštevu. 

 V máji som sa zúčastnil ako delegát za okres Banská Bystrica dvojdňového rokovania 
Združenia miest a obcí Slovenska v Bratislave za účasti prezidenta Slovenskej republiky, pána 
premiéra a vlády Slovenskej republiky. 

 Dokončovali sme spoluprácu s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela na projekte 
Podkonice - vízia a jej budúcnosť.

TONKOVIČOVE SLÁVNOSTI

Dnes by to bolo 110 rokov, čo sa “učok”, ako nášho rodáka ľudovo volali jeho spolupracovníci v 
Slovenskom rozhlase. Náš učok, pre nás však pán profesor Pavol Tonkovič by sa tento rok dožil 
110 rokov. Narodil sa 13. januára 1907. Zomrel 21. mája 1980. 

Pán profesor je náš veľký človek. Bol to pedagóg, folklorista, zberateľ, redaktor, dirigent i 
skladateľ. Vyrastal tu v našich krásnych Podkoniciach. Srdce mu pišťalo vždy za hudbou, ľudovou 
tvorbou, zvykmi a tradíciami. Ako píše v knihe Ondrej Demo: „Mňa od malička uspávali a 
zobúdzali piesňou, láskali a hrešili, ba aj vysmievali a trestali ma piesňou. Ako dedinský 
muzikant od mladosti som prežíval všetky fascinujúce príležitosti dedinského života, kde 
úchvatne a podmanivo vládla pieseň a hudba môjho rodiska.“

My, Podkoničania, sme právom na neho hrdí. Jeho portrét dali na plátno urobiť naši občania už 
v roku 1986. Dodnes nás víta pri návšteve obecného úradu. Jeho pamätnú izbu spolu s pôvodným 
nábytkom, rekvizitami i klavírom máme otvorenú na úrade. Nájdete v nej mnoho memorálií, ja mám 
najradšej fujaru či kryštálovú vázu, ktorú mu dali urobiť naši rodáci pri jeho 75-tich narodeninách.

V dnešnej dobe sa folklór dostáva opäť k slovu. Ožívajú zvyky, tradície, v médiách sme boli 
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nedávno svedkami súťaže Zem spieva. Sme šťastní, že aj vďaka práci nášho rodáka sa zachovalo 
veľa historických piesní. Pánovi profesorovi, patrí veľká vďaka za tú tvorivú prácu, ktorú i pre nás 
mladších vykonal. Zanechal nám množstvo ľudovej tvorby, ktorú pozbieral v našom kraji i celom 
svete, ktorý prešiel ako zberateľ hudby. 

Svoje skúsenosti využil a stál pri zrode SĽUK-u, Slovenského ľudového umeleckého súboru.

„Piesne, spevy i tance ma doslova vyslali do služby ľudovej hudby môjho národa“, 
povedal v jednej zo svojich relácií v Slovenskom rozhlase. Sme šťastní, že odkaz minulosti dodnes 
znie vďaka nášmu rodákovi v našich srdciach. 

Tonkovičove slávnosti sú prvé, ktoré otvárajú folklórnu sezónu na Slovensku. Sú zároveň 
najväčšou udalosťou našej obce. 

Chcem sa preto poďakovať kolektívu FS Vysoká, za program, ktorý nacvičili na čele s pánom 
Jozefom Kostúrom a Dominikom Valentom. Vďaka patrí aj Základnej škole s Materskou školou 
Podkonice. Ďakujeme aj chlapom a ženám, ktorí pomáhali pred, počas a po slávnostiach, či už pri 
stavaní, riadení, vyberaní vstupného, či akejkoľvek práci spojenej so slávnosťami. Práce bolo 
veľmi veľa. Ďakujeme všetkým sponzorom za podporu - BBSK, Komunálna poisťovňa, 
Kyticeonline.sk - rodina Koctúrová, bufet Brodok - FK Tatran, Despotur Dubiny. A ďakujem všetkým 
návštevníkom. Boli to krásne slávnosti!

ZBOHOM PÁN TURČAN!

V máji sme na poslednej pozemskej ceste odprevadili veľkého človeka, príbuzného, priateľa a 
budovateľa našej podhorskej obce. Za všetkých občanov by som sa chcel poďakovať za jeho 
statočnú prácu, ktorú pre nás všetkých vykonával dlhé roky s nadšením, nasadením a elánom, 
ktorý bol a je pre nás neuveriteľným príkladom odhodlania a vôle. 

V komunálnej politike začínal ako predseda Technickej komisie MNV v roku 1965 ešte ako         
35-ročný. Neskôr sa stal tajomníkom MNV. Komunálnu politiku opustil až v 90-tych rokoch po 
nástupe do dôchodku. 

Vo svojej dlhoročnej pôsobnosti spolu so zanietenými občanmi našej dediny stáli pri zrode 
mnohých projektov, inovácií a stavieb. Dodnes ťažíme z jeho skúseností, a dovolím si povedať, až 
nadčasových myšlienok a vízie modernizácie Podkoníc, ktorú položili pre nás ešte vtedy 
nenarodených.
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA

 Podarilo sa mu toho spoločne s ostanými veľa vybudovať. Dovoľte mi, aby som tie 
najhlavnejšie akcie, na ktorých sa podieľal pripomenul:

1. Výstavba základnej školy s materskou školou v akcii „Z“. Za túto výstavbu si spolu so Stanom 
Turčanom prevzali vyznamenanie od predsedu vlády ČSSR Dr. Husáka na Pražskom hrade 
v roku 1968.

2. Výstavba inžinierskych sietí v dedine – vodovod, kanalizácia, nový vodojem pod Stráňou. 
Vďaka tomu sme patrili medzi prvé dediny v okrese BB, ktoré mali vodu a kanalizáciu.

3. Výstavba areálu futbalového ihriska na Brodku.
4. Výstavba nákupného strediska.
5. Ulica na Hôrke od kaplnky popri škole až do centra obce a starej dediny.
6. Lyžiarske stredisko Pleše – výstavba chaty.
7. Výstavba objektu materskej škôlky a detských jaslí na Brodku.
8. Výstavba pestovateľskej pálenice.
9. Výstavba asfaltovej cesty z Podkoníc až na Pleše.
10. Oprava starej školy, ktorá bola v dezolátnom stave.
11. Oprava fary s pánom farárom Hrtúsom.
12. A jeho veľká srdcovka, ktorou bola Podkonická „15“ (päťnástka).
13. V neposlednom rade oprava kaplnky pri vstupe do našej obce.
 
Nie je ľahké nájsť slová útechy. Nepozbieral som ani veľké slová na rozlúčku - veď veľkosť 

človeka sa meria veľkosťou práce, ktorú vykonal pre svoju rodinu a pre nás ostatných. Odpočívajte 
v pokoji pán Turčan. Nech je vám rodná zem slovenská ľahká! Podkoničania na vás nezabudnú.

SPOLUPRÁCA S EKONOMICKOU FAKULTOU UNIVERZITY MATEJA BELA  

V pondelok 15. mája som sa zúčastnil na prednáškach o stratégii, vízii a hlavne smerovaní obce 
Podkonice ako zadaní seminárnych prac študentov 4. ročníka Katedry verejnej ekonomiky a 
správy území Univerzity Mateja Bela. Z piatich prezentácii, ktoré odzneli boli predstavené výborné 
myšlienky, ktoré nám poslúžia k doplneniu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 
2017 - 2026. Formovali aj ciele, víziu a stratégiu našej obce. 

Naša obec bola  študentmi vyhodnotená ako konkurencie schopný produkt. Mali by sme stavať 
na dvoch hlavných pilieroch a tou je cestovný ruch a s ním spojený zážitok a druhou bol trvalo 
udržateľný rozvoj našej obce vďaka tomu, že máme Podkonické družstvo, Družstvo chovateľov 
oviec, Podkonickú pálenicu Bukovina a tu by mohlo dôjsť k ich spojeniu v jeden regionálny, 
„podkonický produkt“ resp. značku. Rozvoj je aj o marketingu a propagácii vecí, ktoré nám 
miestnym pripadajú ako samozrejmé, ale v skutočnosti to je tak, že pre mnohých samozrejmé nie 
sú - salaš poznajú mnohí iba z večernej rozprávky, pálenica je pre mladých z miest iba čudné slovo 
a keď sa povie živé zviera, predstaví si iba retrívera.

STRETNUTIE STAROSTOV S KRAJSKÝM RIADITEĽOM POLICAJNÉHO ZBORU BB

Stretnutie sme mali na základe iniciatívy pána prednostu Okresného úradu s krajským 
riaditeľom policajného zboru a okresným riaditeľom policajného zboru a spolu s novým prednostom 
okresného úradu. Riešili sa problémy nás a kolegov z regiónu BB, ako komunikácia medzi políciou 
a obcou a možnosťami riešenia jednotlivých situácií, či už parkovanie na cestných komunikáciách, 
nedodržiavanie povolenej rýchlosti alebo aj kamerový systém a znižovanie kriminality a čiernych 
skládok v obciach. 
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ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA - 28. SNEM V BRATISLAVE

Za účasti takmer 800 starostov a primátorov bolo dvojdňové rokovanie 
sprevádzané aj účasťou ústavných činiteľov, poslancov parlamentu, členov 
vlády a ďalších hostí. Na úvod sa nám prihovoril prezident Andrej Kiska, 
ktorý vyzval na lepšiu prácu s komunitami. Druhý hovoril pán premiér, ktorý 
prisľúbil rovnaké príjmy pre obecné úrady, ako máme v roku 2017. Obaja 
činitelia nás pochválili za našu prácu a vyzvali nás, aby sme nedali na seba 
kričať. Z ich úst však zaznelo aj to, aby sme vniesli do politiky viac ľudskosti. 
Mojím názorom je však, že zlá nálada v politike vychádza zhora a tá sa 
prenáša na nás bežných ľudí. Potom si myslíme, že obecné úrady sú len do počtu a iba na 
štatistiku. Potrebujeme širšiu podporu páni politici. Takto zneli slová mnohých kolegov, ktorí 
vystúpili v diskusiách. Kolegovia sa sťažovali na veľmi neslušné vystupovanie poslancov, ba 
dokonca občanov, či zasielanie výhražných listov alebo fyzických útokov na starostu.

Ja som so svojim príhovorom nemohol vystúpiť zo zdravotných dôvodov (silná alergia mi 
zabránila verbálnemu prejavu). Z rokovania snemu vyšlo mnoho priorít na ďalší rok. Z tých 
najväčších môžem vybrať požiadavku, aby sa zvýšenie platov učiteľov premietlo aj na zvýšenom 
rozpočte v obciach, presadzovanie majetko-právneho vysporiadania vlastníctva k pozemkom vo 
vlastníctve štátu (SPF) pod existujúcimi stavbami v obciach a bezodplatný prevod týchto 
pozemkov do vlastníctva obcí a rovnako aj verejnoprospešnými stavbami v obciach, trvať na 
zriadení Fondu dopravnej infraštruktúry na financovanie výstavby a rekonštrukcie miestnych 
komunikácií a parkovísk v obciach a mestách, podporovať vytváranie optimálnych podmienok 
triedenia a zberu všetkých zložiek komunálneho odpadu za účelom zvýšenia miery separácie, 
zjednodušiť elektronizáciu verejnej správy, začať čerpať program rozvoja vidieka, zjednodušiť 
zákon o slobodnom prístupe k informáciám, podporiť rozvoj a prijatie nového stavebného zákona. 
Je toho veľa, čo je potrebné zlepšiť.

ZBER ELEKTROODPADU 

Ďakujeme všetkým občanom, ktorý doniesli elektroodpad v mesiaci 
apríl do hasične. Nazbierali sme úctyhodných 300 kilo. A teda dostali sme 
145 eur za elektroodpad. Za využité peniaze budeme môcť podporiť v škole 
nové preliezky.

TURISTICKÝ VÝLET S DEDINSKÝM SPOLKOM TURISTOV - DUBINY 

Podľa predbežného záujmu nás občanov sme sa rozhodli urobiť prvý turistický výlet pre 
všetkých občanov. Ak sa podarí, turistiku by sme urobili častejšie podľa vašich návrhov. Prvá 
turistika sa uskutoční v nedeľu 2. júla 2017 za každého počasia a bude to prechod Tatranskou 
magistrálou. Prihlásiť sa môžete záväzne na obecnom úrade. Cena za osobu bude 10 eur. V cene 
je zahrnutý autobus a poistné (bez občerstvenia, lanovky a zubačky). Je potrebné si zobrať 
občiansky preukaz pre poistenie, ktoré urobíme ako skupina. Prihlásiť sa môžete najneskôr do 23. 
júna do 12:00 na obecnom úrade. Turistický výlet sa koná v spolupráci Dedinského spolku 
turistov Dubiny a starostu obce. Dobrou správou pre všetkých veriacich je, ze p. farár odslúži v 
sobotu 1. júla o 18:00 hod. sv. omšu s nedeľnou platnosťou.
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Program prechodu Tatranskou magistrálou:
06:00 Odchod autobusu z námestia Podkonice
08:00 Príchod na parkovisko Skalnaté pleso
08:15 Odchod smer Skalnaté pleso (lanovka, pešo) - individuálne 
08:30 Prechod Tatranskou magistrálou
15:00 Príchod Starý Smokovec
15:30 Odchod autobusové nástupište Starý Smokovec

PRIVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA

10. mája sme pri príležitosti dňa matiek privítali v našej obci našich najmenších obyvateľov, ktorí 
sa narodili v roku 2016. Spolu s rodičmi vítame Sofiu Sipkovú, Jána Čunderlíka, Bianku Dominovú,  
Michala Valenta, Tomáša Chabrečka a Rebeku Lučeničovú. Každá rodinka dostala od obecného 
úradu knižku s rozprávkami, sladký darček a finančný dar vo výške 100 eur. Prajeme vám krásny 
život v našej obci.

POĎAKOVANIE Z DPO SR

Dostali sme ďakovný list z územnej organizácie Dobrovoľných 
požiarnych zborov SR v Banskej Bystrice. Za pomoc pri organizovaní 
hasičskej súťaže dospelých a dorastu 27.5.2017 v Selciach. Tým, že naši 
členovia DHZ Podkonice s Tatrou 148 pomáhali pri dodávke vody pre 
súťažiace družstvá vytvorili podmienky pre zdarný a nepretržitý priebeh 
súťaže. Chlapi, ďakujeme za reprezentáciu našej obce.

PSÍČKARI

Dovoľujeme si vás znovu upozorniť na voľný pohyb psov. Je to 
netolerantné, že niektorí z nás aj napriek niekoľkým upozorneniam 
nerešpektujú naše upozornenia. Obecný úrad už začal s písomným 
upozorňovaním občanov, ktorí nerešpektujú tento zákaz voľného pohybu 
psov. 

POMALŠIE ĎALEJ ZÁJDEŠ

Množia sa nám sťažnosti na nerešpektovanie maximálnej povolenej 
rýchlosti v obci. Všetci sa tešíme z našej novej cesty, avšak to neznamená, 
že môžeme po nej chodiť s ťažkou nohou na plyne. Prosím vás, dodržujme 
rýchlosť a buďme k sebe ohľaduplní. Sme zraniteľní, všetci rovnako a 
zdravie i život máme iba jeden. Pohyb po obci vyššou ako povolenou 
rýchlosťou neprinesie vodičovi žiadnu úsporu času a naopak môže viesť k 
tragédii.
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UZNESENIE ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA ZO DŇA 10.04.2017

Uznesenie č. 43 / 2017      pomer hlasov: 4:0:0
OZ obce schvaľuje zmenu programu obecného zastupiteľstva.
   

Za: Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Ľubomír Očenáš, Peter Polóny
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 44 / 2017      pomer hlasov: 4:0:0
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice vo veciach plnenie úlohy štátnej správy v zmysle § 6 
ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 2 
ods. 1 písm. b) zákona č . 569/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 3 
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na všeobecne záväznom 
nariadení č. 1/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky obce Podkonice.
   

Za: Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Ľubomír Očenáš, Peter Polóny
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

Uznesenia č. 43 / 2017 - 44 / 2017 podpísal:

V Podkoniciach, dňa 10.4.2017   
Ing. Michal Vráb, starosta obce

MAJSTROVSTVÁ VO VARENÍ GULÁŠU - GULÁŠMAJSTER V OBCI STOŽOK
 
V máji sa naše družstvo (Tomáš Turčan, Martin Burian a Tomáš 

Kostúr) rozhodlo reprezentovať obec Podkonice na Majstrovstvách vo 
varení gulášu v obci Stožok. Z 30-tich družstiev skončili na 4. mieste. 
Chlapi, ďakujeme za reprezentáciu a držíme palce nabudúce. Zároveň 
vyzývame šikovných Podkoničanov, kto by sa chcel zúčastniť varenia 
gulášu v obci Krušetnica - VI. ročník Medzinárodných majstrovstiev 
Slovenska vo varení kotlíkového gulášu,   24. júna 2017, aby sa ozvali 
starostovi obce. Chceme vytvoriť tím, ktorí by nás reprezentoval na 
Orave .

Michal Vráb
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POZVÁNKA NA PODUJATIA V MIKROREGIÓNE (JÚN - JÚL 2017)

 10. jún (sobota)  - Kutliarsky deň - súťaž vo varení držkového guláša - XII. ročník / Selce
 24. jún (sobota)  - Lučatínska 11 - Beh Lučatín - Slovenská Ľupča a späť / Lučatín
 24. jún (sobota)  - Futbalový turnaj - IN MEMORIAM V. Chabana / Baláže
 24. jún (sobota)  - Futbalový turnaj o pohár obce Donovaly a Mareka Hamšíka / Donovaly
 9. júl (nedeľa)  - Futbalový turnaj o Pohár starostu obce / Priechod
 22. júl (sobota)  - Ukážky varenia Špaňodolinský štiarc / Špania Dolina
 22. júl (sobota)  - Fizolňový deň (XI. ročník) / Kynceľová
 29. júl (sobota) - Dobruo Podkonickuo a Renegade Fest / Podkonice

PODUJATIA V MIKROREGIÓNE

Žiacke futbalové mužstvo z 80-tych rokov minulého storočia.
Spoznáte všetky naše futbalové nádeje? :-) 

VOĽAKEDY TO BOLO TAKTO...

HISTORICKÉ  FOTOGRAFIE
 

Určite má každý z vás doma staré fotografie, ktoré sa týkajú života v našej obci. Zalovte vo 
svojich škatuliach, ofúknite prach a podeľte sa s nami s vašimi spomienkami. Vyberte jednu naj, 
naskenujte ju, uveďte kto alebo čo je na nej. Posielajte na mail jankasipka@pobox.sk alebo tí z vás, 
ktorí nemajú možnosť skenovať, zastavte sa u mňa doma a rada vám s tým pomôžem. 
 

Janka Šípka Šípková
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA

MÁJ V NAŠEJ ŠKOLE

Máj, mesiac lásky, mnohých tradícií a sviatkov bol v našej škole veľmi bohatý na podujatia a 
rôzne iné, pre nás zábavné aktivity. 

Všetci máme radi naše mamičky. My, ratolesti našich mám, sme to dali patrične najavo 10. mája 
v kultúrnom dome u nás v Podkoniciach. Vymysleli sme pestrý program, do ktorého sa zapojili 
školáci aj škôlkari. Slza po líci sa skĺzla nejednej mamke, či už od dojatia alebo od smiechu. 

21. mája sa v našej dedinke konali Tonkovičove slávnosti, kde sme tiež predviedli čo vieme, 
najmä v ľudovom štýle. Na nôtu nám ako sprievod hrala dvojčlenná ľudová kapela, ktorú tvorili naše 
dve pani učiteľky - Linda a Aďka. 

Aby všetko nezostalo len v umeleckom a kultúrnom kontexte, 24. deň v mesiaci máj sme sa 
vybrali do Turčianskych Teplíc, kde sme navštívili dopravné ihrisko. Tam sme sa povozili na 
bicykloch, štvorkolkách a kolobežkách, dokonca sme si aj utvrdili naše znalosti z dopravnej 
výchovy. 

O deň neskôr, 25. mája, sme sa zúčastnili regionálnej súťaže čitateľskej gramotnosti v ZŠ v 
Slovenskej Ľupči. Prvákov reprezentoval Samko Slobodník, druhákov Jakubko Hruška a tretiakov 
Paulínka Zátrochová. Odniesli sme si odtiaľ až dve prvé miesta. Sme hrdí na našich šikovných 
„čitárikov,“ ktorí aj takto reprezentujú našu školu. 

Ako poslednú udalosť v mesiaci máj by sme chceli spomenúť Športový deň, ktorý sa uskutočnil 
28. mája v areáli našej školy. Boli sme nadšení, keď sa nás tam zišlo vyše 40. Deti súťažili v rôznych 
disciplínach, napr. v šprinte na 40 metrov, skoku do diaľky, hode kriketkou a cezpoľným behom. O 
najlepšie miesta sa pretekali malí aj veľkí. Všetci súťažiaci boli rozdelení do týchto kategórií: 
dievčatá (MŠ), chlapci (MŠ), dievčatá (1. – 2. ročník), chlapci (1. – 2. ročník), dievčatá (3. – 4. 
ročník), chlapci (3. – 4. ročník). Niektorí si domov odniesli víťazný pohár, medailu, švihadlo, či 
pomôcky na plávanie. Ešte raz sa chceme poďakovať školskej rade ZŠ s MŠ v spolupráci s obcou a 
FIT Podkonice, že pre detičky a rodičov pripravili nádherný športovo strávený deň. Všetky deti boli 
úžasné a my dúfame, že sa takto opäť stretneme aj o rok. 

Adriána Kánová
učiteľka MŠ
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DEKANÁTNA PÚŤ

Chcel by som sa s vami podeliť o niekoľko zážitkov z našej dekanátnej púte, ktorú sme viacerí 
absolvovali po polovičke mája. Celá púť sa konala pri príležitosti stého výročia mariánskych 
zjavení vo Fatime, ktoré si pripomíname počas tohto roku. Keďže zjavovanie sa Panny Márie 
alebo jej odkazy ľudstvu priamo nepatria k základným pravdám našej kresťanskej viery, nešli sme 
teda vyhľadávať senzácie, ale skôr v tichosti a modlitbe počúvať tú, ktorá nám ako na svadbe v 
Káne hovorí o Ježišovi: „urobte všetko, čo Vám povie.“ 

Po mnohých hodinách cesty sme prišli do francúzskych Álp, kde sa vo výške 1800 m nachádza 
La Salette. Tu sa 19. septembra 1846 zjavila Panna Mária dvom deťom – Melánii a Maximovi ako 
pekná pani oblečená do miestneho kroja, ktorá plakala. Potom deťom vysvetlila, že je smutná, lebo 
ľudia znesväcujú nedeľu, nedodržiavajú pôst a v kliatbách spomínajú božie meno, čím zbytočne na 
seba priťahujú mnohé tresty. Následne vyzývala deti k pravidelnej modlitbe ráno i večer. Na tomto 
mieste dnes stojí bazilika Panny Márie – Zmieriteľky hriešnikov a exercičný dom, kde sa utiekajú do 
modlitby a ticha ľudia z celého sveta. Toto miesto je známe i vďaka reholi saletínov, ktorí šíria toto 
posolstvo a ktorí pôsobili v našej farnosti. Typickým symbolom je kríž, ktorý má okrem Pána Ježiša 
na jednom ramene položené kladivo a na druhom kliešte. To znázorňuje, že sa môžeme vždy 
rozhodnúť, či budeme svojím životom Ježiša na kríž pribíjať alebo klince bolesti vyťahovať von.

Ďalšou zástavkou bolo známe mestečko Lurdy. Tu sa od 11. februára 1858 osemnásťkrát 
zjavila Panna Mária dievčatku Bernadette. Na mieste zjavení v Massabielskej jaskyni, nad ktorou 
dnes stojí bazilika, vytryskol prameň, ktorého vody i dnes vyhľadáva veľké množstvo telesne 
chorých. Tu sa Panna Mária predstavila ako Nepoškvrnená – teda ako tá, ktorá je pre zásluhy jej 
Syna Ježiša Krista, zázračným spôsobom uchránená od každého i dedičného hriechu. Táto pravda 
viery bola v čase zjavení oficiálne vyhlásená len niekoľko rokov, čím Mária výslovne potvrdila jej 
pravdivosť. Počas zjavení vyzýva Panna Mária ku konaniu pokánia a aby sme sa modlili za 
obrátenie hriešnikov. Na tomto mieste sme sa zúčastnili ružencového sprievodu, kde sa modlí i 
množstvo chorých a prosí o uzdravenie tela i duše. Pomodlili sme sa krížovú cestu na miestnej 
kalvárii a v kaplnke lurdskej baziliky som obetoval sv. omšu za všetkých Podkoničanov.

Následne sme sa presunuli na sever Španielska do maličkej dedinky Garabandal, kde sa od 
roku 1961 štyrom vizionárom zjavil anjel a neskôr i Panna Mária Škapuliarska, pričom deti upadali 
do mnohých extáz. Vo všetkých posolstvách Panna Mária znova opakovala myšlienku pokánia a 
častej adorácie – čo pomáha odďaľovať mnohé tresty ľudstva. V miestnom kostolíku sv. 
Šebastiána sme si odslúžili sv. omšu a vystúpili nad dedinu na miesto zjavenia. Tieto zjavenia však 
sú ešte v štádiu skúmania a zatiaľ nie sú Cirkvou potvrdené ako pravdivé.

FARSKÉ OKIENKO

La Salette Lurdy - Krížová cesta
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Ďalším navštíveným miestom bolo Santiago de Compostela, kde sme sa modlili pri hrobe 
apoštola Jakuba. Práve sem z mnohých častí sveta podľa starej tradície, siahajúcej do 12. storočia, 
ľudia pešo putujú neraz i stovky kilometrov, pričom utrpenia a námahy na tejto púti chcú priniesť 
Bohu ako svoju obetu a tým sa mu priblížiť. 

Posledným navštíveným miestom bola Fatima. Sem sme prišli dva dni potom ako sv. otec 
František svätorečil dve fatimské deti - Hiacintu a Františka. Toto miesto je známe vďaka 
zjaveniam, ktoré sa konali od 13.5. do 13.10.1917. Na kedysi pustých lúkach dnes stoja dve 
baziliky – Ružencovej Panny Márie a Najsvätejšej Trojice. Denne sa tu modlí večer sv. ruženec v 
rôznych jazykoch. Aj tu sme práve na mieste zjavenia – slúžili sv. omšu, ktorá bola obetovaná za 
všetkých Podkoničanov. Panna Mária vo svojich zjaveniach opäť pripomínala pokánie, úctu k jej 
Nepoškvrnenému Srdcu, vykonanie si pobožnosti piatich prvých sobôt. Veľký dôraz kládla na 
modlitby za obrátenie hriešnikov a špeciálne sa prosila za modlitby pre obrátenie Ruska (4 roky 
pred nástupom Lenina), pričom predpovedala koniec prvej i druhú svetovú vojnu a atentát na sv. 
otca. Ona sama prosila deti, aby sa často modlili ruženec a naučila ich modlitbu, ktorú sa modlíme 
pri každom desiatku: „Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď 
do neba všetky duše najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.“ V rámci nášho 
programu sme navštívili miesta, kde fatimské deti žili a modlili sa krížovú cestu. Záver už patril 
nákupu suvenírov a lúčeniu. 

Bolo skvelé vidieť tie množstvá pútnikov, ktorí sa zjednocujú v modlitbe sv. ruženca hoci hovoria 
inými jazykmi a sú z rôznych kultúr. Na všetkých týchto miestach cítiť veľkú atmosféru vnútorného 
pokoja i silu modlitby. V celej Cirkvi budeme ešte sláviť výročie fatimských zjavení do konca októbra 
a tak nech výzvy Panny Márie na modlitbu i konanie pokánia, padnú na úrodnú pôdu.

PRVÉ SV. PRIJÍMANIE

V nedeľu 4.6. sme mali v našej farnosti slávnosť prvého svätého prijímania. Michaela 
Čunderlíková prvýkrát prijala Pána Ježiša. Sprevádzajme ju svojimi modlitbami a buďme jej 
príkladom. 

Miroslav Spišiak, správca farnosti

foto

FARSKÉ OKIENKO



SPOLOČENSTVO SHEKINAH V PODKONICIACH

Spoločenstvo laikov pri redemptoristoch pod názvom Shekinah tvoria mladí ľudia a mladé 
rodiny s deťmi z Banskej Bystrice a blízkeho okolia. Shekinah je hebrejské slovo, ktoré znamená 
zjavovanie Božej prítomnosti. Poslaním spoločenstva je spolupracovať na misijnej činnosti 
redemptoristov a vytvárať priestor, aby všetci ľudia mohli počuť Otcov hlas a zakúsili lásku Ježiša 
Krista skrze prítomnosť Ducha Svätého. Spoločenstvo založil redemptorista P. Jozef Mihok v roku 
2014 vo farnosti Radvaň, zároveň je aj vedúcim spoločenstva. 

Každú poslednú stredu v mesiaci organizuje modlitbu chvál spolu spojenú s eucharistickou 
adoráciou. Modlitba prebieha vždy v kostole v Radvani po sv. omši od 19:00 do 21:00 hod. Taktiež 
sa konajú raz do mesiaca rodinné chvály pre manželov s deťmi. Okrem otvorených modlitbových 
stretnutí v stredu na fare sa spoločenstvo zúčastňuje ľudových misií, ktoré vedú pátri 
redemptoristi, napr. v Detve, v Sučanoch, v Sebedraží. Niektorí členovia spoločenstva už boli aj na 
misijných výjazdoch v Poľsku, na Ukrajine a na konci júna sa chystajú do Kazachstanu. Viacej o 
aktivitách a službe spoločenstva sa dozviete na facebookovej stránke: Spoločenstvo Shekinah. 

Srdečne pozývame na sv. omšu v nedeľu 18. júna o 9. hodine do kostola v Podkoniciach, 
ktorú bude celebrovať P. Jozef Mihok. Po nej bude nasledovať program, ktorý bude pozostávať z 
piesní, scénok, svedectiev a modlitby. Tešíme sa na stretnutie s vami vo vašej farnosti. Veríme, že 
to bude požehnaný čas pre každého z vás, ako aj pre členov nášho Spoločenstva Shekinah.

Janka Antalová,
Spoločenstvo Shekinah

PODUJATIA
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EMFEST NA STARÝCH HORÁCH
 

Všetkých, ktorí by chceli duchovne načerpať, pozývame na 11. ročník EMfestu na Starých 
Horách, ktorý sa uskutoční 7. - 9. júla 2017. Toto podujatie bolo inšpirované stretnutím mladých 
(Mladifestom) v Medžugorí. EMfest aj tento rok prinesie zaujímavé prednášky, svedectvá, sv. 
omše, adorácie a modlitbu sv. ruženca. Celý program bude popretkávaný jedinečným spevom a 
hudbou podobnou tej, ktorú mohli mnohí počuť v Medžugorí. 

Program začne v piatok (7.7.2017) o 15.00 hod. Korunkou Božieho milosrdestva, po ktorej 
nasleduje prvá prednáška redemptoristu otca Mikuláša Tressu o 15.30 hod. Piatkový program 
vyvrcholí sv. omšou o 18.00 hod. a adoráciou v Bazilike. V sobotu začína program o 9.30 hod. 
rannou modlitbou, po ktorej nasleduje o 10.00 hod. prednáška saleziána otca Antona Červeňa, 
ktorý bude mať aj ďalšiu prednášku o 14.00 hod. Čas medzi týmito prednáškami nám okrem 
obednej prestávky vyplnia aj svedectvá chlapcov z komunity Cenacolo na Slovensku. Svätú omšu 
o 18.00 hod. bude celebrovať generálny vikár banskobystrickej diecézy Mons. Branislav Koppal. 
Nasledovať bude eucharistická adorácia a v prípade dobrého počasia aj sviečkový sprievod na 
Studničku, ktorý mal minulý rok úžasnú atmosféru.

Nedeľný program štartuje už 9.15 hod. modlitbou chvál a od 9.45 hod. prednesie prednášku 
otec Pavol Noga. Celý program vyvrcholí svätou omšou na pravé poludnie o 12.00 hod. 

Nosnou témou tohto ročníka EMfestu je „POMOC MI PRÍDE OD PÁNA“ a v tomto duchu budú 
vedené aj všetky prednášky tohto podujatia. Ak teda túžite obohatiť svoj duchovný život a 
povzbudiť sa vo viere, sme na Starých Horách srdečne vítaní. Ďalšie dôležité informácie, 
registráciu, ako aj podrobný program nájdete na stránke www.emfest.sk.

Jaroslav Kostúr a EMfest tím

PODUJATIA
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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 alebo 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.

55 rokov

Jana Drličková (č.d. 391)

60 rokov

Mária Homolová (č.d. 260)

GRATULUJEME K VÝROČIU

-vt-
OPUSTILI NÁS Ondrej Turčan (č.d. 312) - 86 rokov

75 rokov

 Oľga Slobodníková (č.d. 270)

85 rokov

Anna Homolová (č.d. 231)

SPOLOCENSKÁ KRONIKA

Jún 2017

65 rokov

Milan Kmeť (č.d. 297)

Lukáš Majer (č.d. 86)
Alica Turčanová (č.d. 117)

NARODENÉ
DETI

Hľadám zručného záhradníka na kosenie väčšej záhrady, i na iné činnosti okolo nej.
Odmeňovanie na základe dohody. Volať prosím večer na 0903/185010.

INZERCIA

SV. OMŠA PRI KAPLNKE BOŽSKÉHO SRDCA - 25.06.2017 o 9.00 hod.
SV. OMŠA NA KALIŠTI - 09.07.2017 o 11.30 hod. (bude objednaný autobus)
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