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MILÍ SPOLUOBČANIA,
leto začalo v plnom prúde. Už tretí týždeň za sebou sme v
našej obci nezaznamenali zrážky. Vypadá to na suché leto s
nepríjemnými 30-tkovými teplotami. Prehrieva sa nielen pôda,
ale aj organizmus. Pre naše podnebie je to veľmi
neprirodzené. Preto na vás apelujem, aby ste vodu využívali
na varenie a v menšej miere na polievanie. Na polievanie
využite prebytkovú vodu z potoka, kde je vody dostatok.
Mesiac jún bol bohatý na akcie a reprezentáciu našej obce. V prvom rade chcem zagratulovať
pani Kataríne Hruškovej, ktorá našu obec reprezentovala na súťaži „Železná tigrica“ a získala
krásne 6-ste miesto. Ruku podávam aj môjmu zástupcovi Petrovi Polónymu, ktorý získal výborné
druhé miesto. “Železný muž“ znovu v Detve ukázal, že sila pochádza z horskej obce Podkonice.
Výborné vystúpenie predviedol aj náš folklórny súbor Vysoká. Na folklórnych slávnostiach v
Heľpe sa ukázal na pódiu. A vďaka nášmu silnému zastúpeniu mladých i starších zožal výborný
potlesk.
Najväčšou udalosťou mesiaca jún bola prezentácia bakalárskych prác na Štátnej skúške z
Krajinnej architektúry študentov III. ročníka Fakulty architektúry na Slovenskej technickej
univerzite. Vďaka vzájomnej spolupráci medzi našou obcou a fakultou sme dostali 7 návrhov
podkonického námestia a námestia pred kostolom sv. Martina, 15 návrhov zástavby
Podkonice - Niva a Podkonice - Za humny. Prezentácie prebiehali počas dvoch dní. Nechcem
veľa prezrádzať, aby som vám nepokazil prekvapenie. Na jeseň v kultúrnom dome predstavíme
riešenia študentov. Za zmienku však stojí, že jeden z návrhov odkryl aj časť protipožiarnej nádrže.
Mnohé z návrhov rátali s malým amfiteátrom, pričom charakter námestia hlavne pre cestnú
dopravu sa v zásade neobmedzil. Zástavba Niva a Za Humny bola spracovaná na výbornej úrovni.
Študenti v lokalite navrhli nielen obytné domy spolu s občianskou vybavenosťou, parkoviskom, ale i
amfiteáter a penzión.
Pevne verím, že po pospájaní spoločných síl sa dostane na rad aj rekonštrukcia námestia.
Bude to ťažší oriešok, ale výsledok bude stáť za funkčnosť a potešenie nás všetkých.
Želám vám krásne leto plné oddychu.
Michal Vráb,
starosta obce
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA, VODÁRENSKÉ ÚPRAVY
V auguste budeme pokračovať s rekonštrukciou chodníka. Tentokrát prichádzajú vodári a idú
rekonštruovať vodovodné potrubie v celkovej dĺžke od hornej zastávky až po strednú. V tejto
časti sa vodovodné potrubie nachádza pod novým asfaltom. Aby sa tento asfalt už nenarúšal kvôli
poruchám, po nekonečných rokovaniach s vodármi sme sa dohodli na pokládke nového
vodovodného potrubia do oboch strán chodníka. Všetci občania budú informovaný listami od
vodární, aby si pripravili vodomerné šachty. Po skončení opráv budeme následne pokračovať v
pokládke obrubníkov v uvedenom úseku. Pokládka chodníka v celej dĺžke zámkovou dlažbou bude
predmetom rokovania obecného zastupiteľstva. Budeme vás včas informovať. Vopred sa
ospravedlňujeme za zníženú kvalitu prechádzania hlavnej cesty kvôli stavebným prácam.
PODKONICE NA GARÁŽ TV
Dvakrát v tomto roku sme sa dostali do garáž.tv (www.garaz.tv). Na internete existuje dnes
množstvo relácií venujúcich sa rôznym témam. Jednou z nich je garáž.tv, ktorá prezentuje nové
autá a novinky z automobilového priemyslu. Vďaka pánovi Petrovi Gregorčokovi sa dostal tím
garáž.tv už niekoľkokrát aj do našej obce. Chceme sa touto formou poďakovať celému tímu, že
ukazuje krásnu prírodu našej obce. Napísali sme im email a dostali sme aj odpoveď, ktorú
uverejňujeme v plnom znení:
„Dobrý deň pán Vráb, veľká vďaka za Váš mail. Musím povedať, že toto ma vskutku veľmi
potešilo. Totiž, nie každý si vždy všimne snahu ukázať vo videu aj slovenské „krásno“ a veľmi ma
nadchlo, že sa Vám video páčilo. Určite by sme ešte niekedy do okolia prišli. Ešte raz vďaka za mail,
podporu a sledovanie. Prajem veľa úspechov vo Vašej náročnej práci. Rasťo Chvála.“
POMÔŽME MATEJOVI KRÉTIKOVI
Správca Nadácie TA3 Peter Káčer každý rok brázdi Slovensko (z Bojníc až do Tatier) jazdou na
špeciálnom bicykli. Za každou trasou, ktorú prejde je príbeh ľudí, ktorí si zaslúžia našu pomoc.
Posledný júnový týždeň jeho trasa viedla z Detvy do Vydrovskej doliny, kde sa zbierali peniažky na
podporu Mateja Krétika. Ak chcete Mateja a jeho rodinku podporiť aj vy, môžete tak urobiť priamo
na číslo účtu: SK92 6500 0000 0000 1110 8690. Obecný úrad prispel sumou 1300 eur.
BRÁNIČKA V STAROM CINTORÍNE
Chceme sa poďakovať pánovi Šustekovi, ktorý z vlastnej iniciatívy zrekonštruoval bráničku do
starého cintorína. Výborná práca! Ďakujeme.
UVOĽNENIE DLHOVEJ BRZDY KVÔLI VÝSTAVBE R1 (BB - RK)
V júni som sa zúčastnil rokovania s premiérom Slovenskej republiky, na ktorom sme boli
pozvaní starostovia a primátori obcí združenia “Iniciatíva stredné Slovensko”. Predseda iniciatívy
je Ján Nosko - primátor Banskej Bystrice. Na rokovaní lobuje Iniciatíva stredné Slovensko, aby sa
pokračovalo vo výstavbe rýchlostných ciest a ďalníc (R1 - Banská Bystrica - Ružomberok vo
výške 1,1 mld eur, Koridor R3 Orava - križovatka Ružomberok 280 mil. eur, Koridor R3 Zvolen -...
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...Šahy 235 mil eur, rekonštrucia cesty I/66 Banská Bystrica - Brezno - Telgárt 265 mil eur a R2
Zvolen - Tornaľa 392 mil eur).
Celkovo sa jedná o 2,27 mld eur! Myšlienka je to výborná. Podpora je nutná. Pretože Banská
Bystrica potrebuje veľkého zamestnávateľa, keďže dnes sú najväčším zamestnávateľom v
Banskej Bystrici - Univerzita Mateja Bela a Nemocnica F. D. Roosvelta. Ale, za uvoľnenie dlhovej
brzdy osobne nie som. Je proti môjmu presvedčeniu, aby dobrý hospodár - štát v tomto prípade - si
požičal (otvoril dlhovú brzdu) a takto zadĺžil štátnu kasu. Veď v končenom dôsledku, výber daní je z
roka na rok lepší. Lenže, ak nastanú horšie časy, bude treba hradiť základné služby štátu. A ak
nebude štát mať na splácanie diaľníc, siahne na samosprávy a ich vyplácanie. Ako sme boli
svedkami v roku 2010, kedy sa rozpočty obcí scvrkli na minimum. Nemali sme ani na výplaty.
ELEKTRIKA A VODA – HLÁSENIE PORÚCH
V poslednom mesiaci sa nám množili sťažnosti na nefungujúcu elektrickú energiu (časté
výpadky) alebo odstavenú vodu. V oboch prípadoch nemá obecný úrad žiadny vplyv na kvalitu,
odstávku týchto sietí. V máji sme dokonca zo strany Stredoslovenskej energetiky - distribúcia boli
informovaný listom o vypnutí niektorých častí v dedine. Avšak časti ulíc boli vypínané úplne opačne
ako sa písalo v písomnom stanovisku. Z uvedeného dôvodu, ak nastane porucha, nejde vám
elektrika alebo netečie voda - je potrebné kontaktovať priamo telefonicky konkrétne oddelenie.
Elektrikári - 0800 159 000 bezplatné číslo
Vodári - 0850 111 234 bezplatné číslo
PAVOL TONKOVIČ – RELÁCIA NA RÁDIU REGINA
V sobotu 1. júla a v stredu 5. júla boli na rádiu Regina odvysielané dve
relácie o našom pánovi profesorovi Pavlovi Tonkovičovi. Vďaka pani
redaktorke Kataríne Kovačechovej bola relácia v stredu celú hodinu na
poludnie o našom rodákovi. Chcem sa touto cestou poďakovať za výborné
informácie, ktorá sa podarilo dať dokopy. Celá relácia sa dá počuť v
rozhlasovom archíve. Jeho link zverejníme v ďalšom čísle Podkonického
spravodaja.
S témou nášho pána profesora chcem poďakovať nášmu rodákovi pánovi Emilovi Flaškovi,
ktorý nás navštívil na Tonkovičových slávnostiach. Pán Flaška ako dlhoročný novinár precestoval
celý svet niekoľkokrát. Vždy sa hlásil všade ako Podkoničan. Pánovi Flaškovi želáme veľa zdravia
a ďakujeme za listy, ktorá nám na obecný úrad posiela.
REPORTÁŽ O PODKONICIACH V TELEVÍKENDE RTVS
V slnečný utorok 4. júla 2017 nás navštívil tím z redakcie Televíkendu.
Pani redaktorka Martina Kacinová bola nadšená z výhľadov, aké sa jej
naskytli z našich nádherných Plieš. Boli sme nesmierne radi, že sme mohli
stráviť celý deň so štábom. Začínali sme v pálenici, pozreli sme si salaš.
Dlhšou zastávkou bolo Slovenské lyžiarske múzeum a už sme šľapali
budúcou trasou náučného chodníka na Chatu na Plešiach. Po dobrom
obede sme sa vydali až na samotný vrchol Plieš, kde sme ukončili natáčanie. Ďakujeme za
podporu. Termín odvysielania relácie síce ešte nepoznáme, no už dnes sa tešíme na výsledok.
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TATRANSKÁ MAGISTRÁLA S DESPOTUR DUBINY A OU PODKONICE
Prvý júlový víkend sme absolvovali krásny turistický výlet do našich
veľhôr. Navštívili sme Tatranskú Lomnicu, kde sa účastníci zájazdu
rozdelili na dve skupinky. Tí, čo išli pešo až hore na Skalnaté pleso a druhá
skupina, ktorá išla lanovkou. Nasledovali rôzne individuálne výlety či už
Tatranskou magistrálou v smere na Hrebienok, výstup na Téryho chatu
alebo Malú svišťovku. Spokojné úsmevy v celom autobuse večer hovorili o
úspešnom výlete. Veríme, že sa vám páčilo. Chystáme už aj niečo
dobudúcna. Tentokrát netradične do Hrušova. A na jeseň znovu Tatry.
Neváhajte sa prihlásiť. Miesta je ešte dosť. Tešíme sa na vás.
ZÁJAZD – HRUŠOV (HONTIANSKA PARÁDA)
Po úspešnom autobusovom zájazde do Tatier sa nám ozývajú občania,
že by radi navštívili obec Hrušov. Veľmi radi zorganizujeme autobusový
zájazd v sobotu 19. augusta, ak sa nazbiera dostatočný počet účastníkov
zájazdu (min. 19 na malý autobus). V prípade, že máte záujem, zapíšte sa
prosím na obecnom úrade do 31. júla.
Hontianska paráda (18. - 19.8.2017) je vrcholným podujatím a
prezentáciou obce Hrušov, ale zároveň i prezentačným podujatím ľudovej
tradičnej kultúry Hontu. Dáva návštevníkom do povedomia bohaté kultúrne
tradície nášho ľudu a to nielen tým, že predstavuje ľudovú kultúru javiskovou formou, ale
predovšetkým tým, že návštevníkom priblíži, z čoho kultúrne dedičstvo pramení a k tomu sú
prispôsobené 4 programové úrovne festivalu:
1. Život na lazoch - živé ukážky ručnej žatvy, mlátenia obilia, pečenia chleba v kamenných
peciach, pálenia dreveného uhlia a kresania dreva a kameňa.
2. Remeselníci z celého Slovenska a zahraničia na festivale každoročne prezentujú svoju
zručnosť.
3. Hontianske dvory ako priestor pre ochutnávku, zábavu, ale i prezentáciu okolitých obcí.
4. Scénické programy na amfiteátri folklóristov z Hontu, z iných regiónov Slovenska i zahraničia.
CYKLOBUS ZASTAVÍ AJ V PODKONICIACH
Chcete ísť na Pleše, ale nechce sa vám šliapať? Cyklobus chodí každú sobotu a o 13.30 vám na
znamenie zastaví na dolnej zastávke. A nemusíte mať bicykel. Za 2 eurá vás vyvezie až hore na
Pleše. Zoberie vás aj ako peších turistov, či s kočíkom. A po polhodine sa vracia naspať. Ideálne aj
pre starších občanov, ktorý si chcú urobiť krásny výlet na Pleše.
ČIERNE SKLÁDKY
Apelujeme na občanov, aby dodržiavali pravidlá odpadového hospodárstva. Za mesiac jún sme
zaznamenali niekoľko čiernych skládok v okolí našej obce. Za dva roky sa nám podarilo eliminovať
čierne skládky. Prosím, buďme k sebe i obci ohľaduplní. Nesypme tam, kde sa nemá sypať. Ak
neviete ako zlikvidovať odpad, informujte sa na obecnom úrade 048 / 41 87 838 alebo u starostu
0905 794 274. Ďakujeme.
Michal Vráb, starosta obce
PODKONICKÝ Spravodaj
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UZNESENIE ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA ZO DŇA 10.05.2017
Uznesenie č. 45 / 2017
OZ schvaľuje návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice.

pomer hlasov: 5:0:0

Za: Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš, Peter Polóny
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 46 / 2017
OZ schvaľuje Zmeny a doplnky č.1 k UPN Podkonice.

5:0:0

Za: Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš, Peter Polóny
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 47 / 2017
5:0:0
OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017, ktorými sú vyhlásené záväzné časti
územného plánu obce Podkonice.
OZ schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 podľa § 6, ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 27 ods. 3
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa podľa zmien a doplnkov
č. 1 Územného plánu obce Podkonice mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce
Podkonice č. 5/2014, ktorým boli vyhlásené záväzné časti Územného plánu obce Podkonice.
Za: Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš, Peter Polóny
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 48 / 2017
5:0:0
OZ schvaľuje interú smernicu obce Podkonice určujúcu cieľ a postup pre realizáciu zmluvných
transakcií a smernicu o verejnom obstarávaní.
Za: Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš, Peter Polóny
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 49 / 2017
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice schvaľuje vypovedanie zmluvy s DCOM.

5:0:0

Za: Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš, Peter Polóny
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 48 / 2017 nebolo starostom obce podpísané.
Uznesenia č. 45, 46, 47 a 49 / 2017 podpísal:
V Podkoniciach, dňa 10.05.2017
Ing. Michal Vráb, starosta obce
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SPOLOCENSKÁ KRONIKA
NARODENÉ
DETI
UZAVRELI
MANŽELSTVO

Diana Patrášová (č.d. 111)

Martin Flaška & Soňa Kalmánová - 20.5.2017 - B. Bystrica

GRATULUJEME
K VÝROČIU
50 rokov

70 rokov

Ivan Flaška (č.d. 92)
Miroslava Barlová (č.d. 357)
Ladislav Barla (č.d. 243)
Peter Budaj (č.d. 347)

Mária Kostúrová (č.d. 215)
Pavol Kukučka (č.d. 183)
Jozef Šípka (č.d. 58)
Mária Gregorová (č.d. 315)
Anna Mojžišová (č.d. 134)

60 rokov
Ivan Budaj (č.d. 252)
Milan Bodzík (č.d. 261)
65 rokov
Mária Gregorčoková (č.d. 273)
Elena Ulbríková (č.d. 257)
Jozef Slobodník (č.d. 77)

75 rokov
Anna Barlová (č.d. 142)
85 rokov
Ivan Kostúr (č.d. 287)
Gabriela Flašková (č.d. 241)

PODUJATIA V MIKROREGIÓNE
POZVÁNKA NA PODUJATIA V MIKROREGIÓNE (JÚL - SEPTEMBER 2017)
22. júl
22. júl
22. júl
29. júl
28. august
6. august
12. august
19. august
26. august
1. september
2. september
16. september

- Deň futbalu / Podkonice
- Ukážky varenia Špaňodolinský štiarc / Špania Dolina
- Fizolňový deň / Kynceľová
- Dobruo Podkonickuo a Renegade Fest / Podkonice
- Nočný prechod / Donovaly - Podkonice
- Čô sa staô v tom Priechode - folklórne podujatie / Priechod
- Deň obce Baláže + Pílenie dreva bruchačkou / Baláže
- Deň obce s grilovačkou / Lučatín
- Volejbalový turnaj / Kynceľová
- Preteky historických aút / Podkonice
- Luteránska procesia a Hradné huky / Slov. Ľupča
- Slivková paráda / Špania Dolina
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VAŠE PRÍSPEVKY

HURÁ PRÁZDNINY!
Určite za posledný týždeň najviac opakovaná veta našich detí, či študentov.
Okrem našich „podkonických školákov“, ktorí nás úspešne reprezentujú v rôznych súťažiach sú
tu deti, ktoré navštevujú základné školy v okolí. Aj im sa darí so cťou reprezentovať naše
Podkonice.
Za žiakov, ktorí navštevujú ZŠ v Slovenskej Ľupči spomeňme mená ako Tatiana Barlová,
Simona Turčanová, Mária Pobožná, Timea Barlová. Dievčatá nás úspešne reprezentovali v
súťažiach ako recitovanie poézie, aranžovanie kvetín, cudzie jazyky či stolný tenis. S umiestnením
vždy do 3. miesta na úrovni nielen okresnej, ale i krajskej.
Okrem toho nás úspešne reprezentujú deti aj vo folklóre (Oliver Slobodník, Kristián Kvaček,
Paulína Zátrochová), ktorí s detským folklórnym súborom Drienka zažiarili naposledy v Heľpe na
Heľpianskych slávnostiach.
V športe, či už kolektívnom alebo individuálnom nás reprezentoval Kristián Kvaček
(prehadzovaná, vybíjaná, bedminton), ale i v netradičnej disciplíne akou je zber papiera, kde
nazbieral 590 kg papiera a umiestnil sa tak na 2. mieste.
Všetkým deťom ďakujeme. Blahoželáme aj maturantom a úspešným vysokoškolákom.
Užívajte si prázdniny, načerpajte nové sily. Zaslúžený oddych prajeme aj všetkým učiteľom z našej
obce i ostatným zamestnancom, ktorí pracujú v školstve.
Milí rodičia, starí rodičia pochváľte svoje deti i vy. Určite sa neostýchajte a dajte nám i v priebehu
roka vedieť o ich úspechoch.
Janka Šípka Šípková
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
JÚN V NAŠEJ ŠKOLE
Jún, posledný mesiac školského roka. Aj počas tohto mesiaca sa v našej základnej a materskej
škole udialo veľa zaujímavých vecí, aktivít a udalostí.
Hneď na začiatok mesiaca, presne na Deň detí sme sa so žiakmi základnej školy zúčastnili
exkurzie na triedičku odpadov v Nitre. Tento výlet naši žiaci vyhrali vďaka súťaži s firmou Envipak.
Pripravili pre nás veľmi pekný výlet, zabezpečili nám exkurziu, kde nás oboznámili so všetkým, čo
sa týka triedenia odpadu. Pripravili si pre nás darčeky a aj občerstvenie. Všetci boli ku nám veľmi
milí, a preto chceme firme Envipak aj touto cestou poďakovať. No a keď sme už toľko cestovali,
obzreli sme si aj historické centrum mesta, ktorým nás previezol vyhliadkový vláčik. Aby sme na
dlhú cestu naspäť nevyhladli, boli sme si dať aj fantastickú pizzu. Posledný krát sme sa pokochali
námestím a výhľadom na Zobor a pobrali sme sa domov.
Počas piatku a soboty 9. - 10. júna nás čakala na školskom dvore brigáda. Renovovali sa staré
preliezky, odstraňovali sa nevyhovujúce a pripravovalo sa miesto na nové. Taktiež sa
zrekonštruovalo doskočisko pre skok do diaľky a vybudovali sa nové pieskoviská pre školákov aj
škôlkarov. Nechýbalo ani drobné občerstvenie. Pri práci nám pomáhali rodičia detí a touto cestou
chceme poďakovať všetkým ešte raz za pomoc a hojnú účasť. Ďakujeme aj tým, ktorí prispeli
finančne, realizáciami, dodaním piesku, alebo akoukoľvek inou formou a sme radi, že si
uvedomujete, že to budujeme pre vaše deti. Ešte raz ďakujeme za spoluprácu.

Ďalšou akciou, ktorej sme sa zúčastnili bol plavecký výcvik, ktorý prebiehal od 12. - 16.6. na
Fugerovom dvore v Selciach, pod záštitou organizácie ASA. Výcviku sa zúčastnili naši školáci aj
predškoláci a nielenže sme sa zdokonaľovali v plávaní, niektorí z nás prekonávali svoj strach z
vody. Vďaka skúseným a milým inštruktorom to išlo našim deťom ľahko. Po pár chvíľach sa cítili vo
vode ako rybičky. Naučili nás plávať rôzne štýly, správne sa ponárať, či skákať rybičky. Bol to pre
nás a pre deti nezabudnuteľný zážitok.
V utorok 13. júna sme pripravili pre všetkých našich
divadelných nadšencov a podporovateľov Divadelný
večer, počas ktorého sa predviedli 3 naše divadielka.
Škôlkari mali pripravené divadielko O samoľúbom vlkovi,
prváci zas Dobrodružstvá Pipi dlhej pančuchy a druháci s
tretiakmi si pripravili Cisárove nové šaty. Napriek úvodnej
tréme, že budeme vystupovať pred našimi najbližšími
sme divadielka zahrali najlepšie ako sme len vedeli a
diváci nás za to odmenili obrovským potleskom.
PODKONICKÝ Spravodaj
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Pred koncom školského roka sme si zopakovali počas
cvičení Ochrana života a zdravia ako sa správne postarať o
zraneného, aké máme varovné signály a zaspomínali sme si
aj na dopravnú výchovu. Vo štvrtok 29. júna pozval pán farár
našich školákov na opekačku. Na fare sme strávili príjemné
dopoludnie, počas ktorého sme sa zahrali, zabavili a opiekli
špekačky, ktorých pán farár pripravil neúrekom. Ďakujeme
za veľmi milé a príjemné pohostenie.
Koniec školského roka sme tradične ukončili
odovzdávaním vysvedčení. Tento deň bol plný emócií –
radosti z prichádzajúcich prázdnin a smútku za spolužiakmi
a pani učiteľkami.
Ďakujeme všetkým, ktorí podporujú školičku v obci, v
prvom rade pánovi starostovi Ing. Michalovi Vrábovi za jej
zveľaďovanie a budovanie, ďakujeme všetkým za postrehy a
nápady, za finančné sponzorské dary, za zabezpečenie
rôznych materiálov, za čokoládky počas roka - vraj len tak,
pre radosť pani učiteľkám, za trpezlivosť, za povzbudivé
slová, za dôveru, ktorú do nás vkladáte a za to, že vaše deti
sú našimi žiakmi. Vďaka nim máme možnosť pozorovať náš,
ale aj ich osobný rast a vidieť koľko neskutočne veľa spoločných dní plných akcií a zážitkov máme
za sebou. Preto aj touto cestou ďakujeme našim úžasným a šikovným žiakom za krásny školský
rok a už sa veľmi tešíme na ten nasledujúci.
Všetkým prajeme krásne leto, užívajte si dovolenky a uvidíme sa v septembri, presne 4. 9., keď
sa opäť otvoria brány školy.
Bc. Tatiana Šagátová a Mgr. Lucia Petríková

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

Futbalové mužstvo v Podkoniciach v roku 1964.

9

Júl & August 2017

PODKONICKÝ Spravodaj

FARSKÉ OKIENKO
SVIATOSŤ KRSTU
Milí Podkoničania! Chcel by som sa vám prihovoriť a vyjasniť niektoré
veci ohľadne prijímania krstu, aby zbytočne nedochádzalo k
nedorozumeniam. Samotný krst je úžasná sviatosť, ktorú nám Pán Boh
dal, aby sme sa mohli zbaviť dedičného hriechu, boli prijatí do katolíckej
Cirkvi, stali sa Božími deťmi, mohli prijímať ostatné sviatosti a mali
dostatok duchovných síl v našich životoch. K tomu nám pomáhajú svojimi
modlitbami všetci pokrstení na zemi i všetci ľudia i anjeli v nebi a
samozrejme si nás vedie v živote i samotný Boh. Preto kto aspoň trošku
rozumie veci a používa rozum, nebude váhať ani chvíľku, aby on i jeho deti
krst mali. Každá sviatosť však má byť prijatá slobodne a dobrovoľne a
preto pri deťoch do 7. roku života je potrebné, aby s krstom súhlasil aspoň
jeden z jeho rodičov a bola tam opodstatnená nádej na náboženskú
výchovu dieťaťa. Často sa však stáva, že rodičia nežijú kresťanským životom (nechodia v nedeľu
na sv. omšu, nepristupujú k sviatostiam, nemodlia sa, nie sú zosobášení a tak nie sú dobrým
príkladom pre svoje dieťa, ktoré bude všetko po nich opakovať....). Napriek tomu dieťa byť
pokrstené môže, pokiaľ bude v jeho okolí niekto, kto takýmto rodičom s kresťanskou výchovou
pomôže. A tu dôležitú úlohu zohrávajú krstní rodičia.
Ich úlohou je pomáhať rodičom s kresťanskou výchovou a preto by mali byť praktizujúcimi
veriacimi, schopnými a ochotnými pomáhať novopokrstenému, dieťaťu alebo dospelému, na jeho
ceste kresťanského života.
Aby niekto mohol byť krstným rodičom, je potrebné, aby:
- bol starší ako 16. rokov
- aby bol katolík, ktorý už prijal krst, sv. prijímanie, birmovku, a viedol praktický život kresťana.
(Buď je slobodný alebo má sviatostné kresťanské manželstvo - nesmie s nikým žiť ako druh a
družka)
- nesmie byť postihnutý nijakým kánonickým trestom (napr. byť rozvedený)
- nesmie byť otcom alebo matkou krstenca
- musí súhlasiť s úlohou byť krstným rodičom.
Krstný rodič môže byť jeden alebo dvaja. Pokiaľ sú dvaja – tak jeden muž a jedna žena.
Nemusia byť manželia a ani pokrvní príbuzní dieťaťa. Tiež je potrebné, aby rodičia a krstní rodičia
absolvovali poučenie pred krstom. Samotný krst sa má vysluhovať vo farskom kostole a odporúča
sa, aby to bolo v nedeľu pri sv. omši, nech sa môže tešiť z nového kresťana i celá farská rodina.
V praxi sa však stáva, že rodičmi vybratí krstní rodičia nespĺňajú tieto podmienky a tak krstnými
rodičmi byť nemôžu. Potom rodina obviňuje kňaza, že „nechce“ pokrstiť. Ja osobne veľmi rád
krstím deti a nepoznám takého kňaza, ktorý by pokrstiť nechcel. Myslím, že nie je mojou chybou, že
niekto nie je katolík, nemá birmovku, je rozvedený alebo nežije v kresťanskom manželstve a tak sa
sám diskvalifikuje byť krstným rodičom. Ja ako kňaz som vo svedomí viazaný, aby všetky
náležitosti pri vysluhovaní sviatostí boli splnené a Pán Boh sa oklamať nedá.
Odporúča sa, aby rodičia deťom dávali mená svätých, ktorí budú celý život ich patrónmi a budú
sa za nich modliť. Ak taký svätý patrón ešte nie je, môžu doplniť dieťaťu i druhé meno, nech má
nebeského ochrancu.
Tiež každý farár má právo krstiť len svojich farníkov – teda ak niekto trvalo žije v inej farnosti
(Slovenskej Ľupči, Priechode, v zahraničí a pod.) alebo žije v mimo Podkoníc viac ako päť rokov,
jeho farnosť je tá, kde aktuálne žije, nie podľa toho čo má zapísané v občianskom preukaze. V
prípade, že niekto chce krstiť dieťa v inej farnosti ako býva, potrebuje krstiaci kňaz povolenie od...
PODKONICKÝ Spravodaj
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príslušného farára.
Je skvelé, keď samotní rodičia aktívne žijú svoju vieru a sú i s krstnými rodičmi dobrým
príkladom pre svoje deti – takto deti „nasávajú kresťanskú vieru spolu s materinským mliekom.“ Ako
váš kňaz vás teda prosím, aby ste si volili krstných rodičov, ktorí spĺňajú uvedené podmienky a
nevyvíjali na mňa, i tak zbytočný tlak, aby som dovolil niečo, čo nesmiem. Verím, že ako rodičia
chcete dať svojim deťom to najlepšie a ja samozrejme tiež chcem to isté, aby naše deti mali vieru
praktizujúcich rodičov i krstných rodičov. Je smutné, ak niekto len hľadá spôsob ako „oblbnúť“
systém a chce oklamať kňaza i Pána Boha. Preto pokiaľ niekomu chýbajú potrebné sviatosti, aby
mohol byť krstným rodičom, rád mu s ich doplnením pomôžem.
Nech vás všetkých i počas prázdnin sprevádza božie požehnanie!
Miroslav Spišiak, farár
NOVÉ MOŽNOSTI ZÍSKAŤ ODPUSTKY
Som rád, že vás môžem informovať, že sv. otec na žiadosť našej
Konferencie biskupov Slovenska cez Apoštolská penitenciária dňa 3.
apríla 2017 vydal dekrét, podľa ktorého
môžu veriaci na Slovensku od 1. júna 2017 získať úplné odpustky
za tresty z už odpustených hriechov a to buď pre seba alebo pre duše
v očistci.
Treba splniť zvyčajné podmienky: byť po svätej spovedi, prijať
sväté prijímanie, pomodliť sa na úmysel Svätého Otca a:
-.pomodliť sa v kostole/kaplnke pred Eucharistiou Korunku
Božieho milosrdenstva
-.alebo pomodliť sa ju počas sledovania jej televízneho či
rozhlasového vysielania v spoločenstve (viacerí veriaci); ak je niekto
chorý, či inak obmedzený a nemôže opustiť svoj dom, no chce si
vyprosiť milosrdenstvo pre seba i pre druhých.
Ešte pripájam rôzne duchovné ponuky na najbližšie obdobie:
Akcie na STARÝCH HORÁCH - okrem pravidelných pútí na 1. sobotu a 13. v mesiaci:
- 29. júl – Škapuliarska púť
- 12. -15. august – Nanebovzatie Panny Márie
- 15. september - Púť k Sedembolestnej Panne Márii
Plánované akcie v ŠAŠTÍNE:
- 14.-15. september – Celonárodná púť Slovenska k patrónke Slovenska – Sedembolestnej
Panne Márii, ktorá sa oficiálne koná od r.1732
- 16. september – Púť seniorov a chorých
- 1. október – Púť nalomených sŕdc; už 10. takáto púť je zameraná pre ľudí zranených vo
vzťahu, v odlúčení manželstva, po rozvode
- 7. október – Púť ružencových spoločenstiev a bratstiev; už 10. ročník
Miroslav Spišiak, farár
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SV. OMŠA NA KALIŠTI
Podľa zaužívanej tradície sme sa v nedeľu 9. júna 2017 pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a
Metoda stretli na sv. omši na Kališti. Vyhlásený začiatok sv. omše sa zdal byť ohrozený, keď sa na
polceste pokazil autobus a z cestujúcich sa razom stali nedobrovoľní turisti. No vďaka ochote a
pohotovosti ostatných šoférov, ktorí na svojich autách ľudí povyvážali sa všetko mohlo začať podľa
plánu. Počas sv. omše sme si okrem veľkého diela našich vierozvestcov snažili uvedomiť i
úžasnosť Pána Boha, ktorý nám dáva milosť, že na mieste, kde v zlobe vojny bola prelievaná
nevinná krv, sa dnes spoločne stretávame ako ľudia dobrej vôle, modlíme sa navzájom a
vyprosujeme si navzájom božie požehnanie. Celú panorámu dotvárala krása okolitej prírody. Po
skončení sv. omše sme sa presunuli na priestranstvo pri chate, kde už rozvoniaval guľáš a
podkonickô. Dobré jedlo sme dopĺňali i dobrým slovom a som veľmi rád, keď ľudia majú na seba čas
a môžu si takto posedieť. Chcem veľmi pekne poďakovať všetkým, bez ktorým úsilia by sa táto
akcia nemohla uskutočniť, zvlášť pánu starostovi a pracovníkom obce, celému tímu guľášmajstov i
všetkým vám, ktorí ste prišli a vytvárali priateľské spoločenstvo ľudí dobrej vôle.

Na záver ešte jedna úloha pre pamätníkov. Samotná kaplnka na Kališti nie je zasvätená sv.
Cyrilovi a Metodovi, ale údajne Panne Márii. A keďže púte na sv. Cyrila a Metoda sa začali až za čias
p. farára Hrtúsa, vedel by si niekto spomenúť, kedy sa tam pôvodne slávili „hody“, prípadne ktorý
mariánsky titul (Nanebovzatá, Nepoškvrnená, Sedembolestná,….) kaplnka má?
Ešte úplne na záver vás všetkých chcem pozvať na náš Farský deň, kde sa v podobnom duchu
stretneme v nedeľu po sv. omši pred kostolom 27. augusta 2017.
Váš farár
PODKONICKÝ Spravodaj
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ŠPORT
FUTBALOVÝ KLUB PODKONICE
V sezóne 2016/2017 sme skončili ako „staronový“ účastník 1. triedy na 8. mieste so ziskom 42
bodov. Po frustrujúcej jeseni, keď sme veľa zápasov prehrali o gól, sme na jar získali 28 bodov a len
3 body nám chýbali, aby sme skončili na 4. mieste tabuľky.
Cieľom futbalového klubu v novej sezóne 2017/2018 je nadviazať na úspešnú jar u mužov. Po
dlhých rokoch prihlasujeme do súťaže aj našich „malkáčov – veľkáčov“ pod názvom Prípravka U11.
Od vlaňajšieho turnaja prípravky až po dnes sme trénovali každý týždeň s chlapcami ročník
narodenia 2007 až 2011. Chceme osloviť aj ostaných – mladších, pridajte sa k nám. Radi uvítame
každého.
Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli v tejto sezóne futbalistom, futbalu - VEĽMI PEKNE
ĎAKUJEME. Ďakujeme aj našim fanúšikom, ktorí nás po celú jar podporovali na zápasoch doma aj
von. Hlavne na zápasoch von veľakrát počtom prevýšili domácich fanúšikov.
Na záver ďakujeme za podporu našim rodinám. Myslíme, že sa nám darí tvoriť peknú futbalovú
komunitu.
Roman Patráš

DEŇ FUTBALU V PODKONICIACH
V sobotu 22. júla 2017 vás Futbalový klub Podkonice pozýva na DEŇ FUTBALU
v.Podkoniciach. Počas celého dňa budú pre všetky vekové kategórie pripravené divácky
zaujímavé zápasy a tiež súťaže rôznych futbalových zručností.
Začíname už v dopoludňajších hodinách, kedy sa v prvom zápase stretne Podkonické „A“
mužstvo dospelých so Sásovou. Poobede je pripravený zápas našich futbalových nádejí Podkonickej prípravky. Hneď po ňom nasleduje vyvrcholenie celého futbalového dňa, kde sa v
ostro sledovanom súboji stretne Východ a Západ Podkoníc.
Samozrejmosťou bude občerstvenie v bufete a tiež výborný baraní guláš. Všetky dôležité
informácie a presné časy zápasov sa dozviete z plagátov a hlásení miestneho rozhlasu.
Nenechajte si ujsť tento sviatok futbalu v Podkoniciach. Príďte, priestor na realizáciu nájde
každá futbalová duša.
Roman Patráš
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