

INZERCIA

Pozývame vás do predajne rozličného tovaru HOME - LET v Slovenskej Ľupči.
Rozšírili sme sortiment o hračky a školské potreby. Do 30.9.2017 akcia 20% na uteráky.
Otvorené: Pondelok - štvrtok 8:00 do 17:00 hod. Piatok 8:00 - 16:00 hod.
Sobota 9:00 - 11:00 hod.

HOME - LET ponúka:
-

bytový textil
galantériu
kreatívne potreby
zdravotnú obuv
darčekové predmety
hračky
školské potreby

ODKONICKÝ
Ročník
XV. Spravodaj

Číslo 9
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MILÍ SPOLUOBČANIA,
krásny letný čas je za nami. Dlhé chvíle na terasách a
našich krásnych dvoroch vystriedajú kratšie dni, dlhšie
noci a studenšie rána. Leto sme aj my na obecnom úrade
využili na oddych od náročnej rutiny, keďže práce v dedine
je počas celého roka dosť. Avšak oddych neznamená
ničnerobenie. Využili sme prázdninový čas na zapojenie
sa do rôznych projektov, o ktorých sa viac dozviete vo
vnútri spravodaja.

Tešíme sa na Vašu návštevu!
Školská 1, Slovenská Ľupča
(oproti obecnému úradu)

Leto patrilo aj mnohým akciám, ktoré sa konali aj vďaka vám, aktívnym občanom. Chcem sa
poďakovať všetkým organizátorom za ich aktívnu prípravu, ktorá častokrát trvá aj celý rok. Som
veľmi rád, že naše obec nie je iba “satelit” pri Bystrici, ale že sme obec, ktorá pulzuje životom a
aktivitami.
Počas leta sa začala aktívna predvolebná kampaň na župné voľby, v ktorých si budeme voliť
nielen župana, ale i poslancov Banskobystrického samosprávneho kraja. Budú to naši zástupcovia
najbližších päť rokov. A to je veľmi dlhá doba. Verím, že nielen my tu v Podkoniciach, ale všetci
obyvatelia v Banskobystrickom kraji pristúpia k voľbám zodpovednejšie ako naposledy. Veď vďaka
poslancom máme napríklad novú cestu v našej dedine. Cez kraj môžu do obcí pritiecť prostriedky
nutné pre náš rozvoj. A to, že v našom kraji to bez peňazí podporujúcich rozvoj infraštruktúry,
cestovného ruchu, zamestnanosti či vzdelania nepôjde, je myslím jasné na prvý pohľad.

FARSKÉ OZNAMY
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.

V priebehu jesene pripravujeme predstavenie návrhov na rekonštrukciu námestia v našej obci
a rovnako aj predstavenie návrhov zastavania plochy Nivy a Za Humni. Súčasťou stretnutia bude aj
koncepcia riešenia výstavby rodinných domov a vysporiadania pozemkov na Nivách. Verím, že sa
rozhodneme pre smer rozvoja, ktorý našu obec znovu postaví do čela aktívneho rozvoja nášho
mikroregiónu, a že sa nestaneme iba vymierajúcou a chalupárskou oblasťou.
Prajem vám krásny jesenný čas a veľa dobrej úrody pri zbere.

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
PODKONICKÝ Spravodaj
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Michal Vráb,
starosta obce
PODKONICKÝ SPRAVODAJ - mesačník vydávaný Obecným úradom v Podkoniciach pre svojich občanov.
Vychádza vždy do 10. dňa v mesiaci.
Redakčná rada: Ing. Jaroslav Kostúr (-jk-), Dušan Koctúr (-dk-),
Vladimíra Turčanová (-vt-), Mgr. Jana Šípková (-jš-), Ing. Michal Vráb (-mv-), Mgr. Miroslav Spišiak (-ms-).
Tlač: COPIA Slovakia s.r.o.
Povolené:OÚ-OPT-2/2003
NEPREDAJNÉ

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

ŠPORT
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POĎAKOVANIE

 Spolu s Mikroregiónom obcí Pod Panským dielom, ktorého sme súčasťou spolu s ďalšími
deviatimi obcami, sme sa zapojili do projektu na zníženie produkcie odpadu z domácností. Napísali
sme spoločne projekt na kompostéry a podali sme ho k 31. júlu 2017. Naša obec v prípade
schválenia dostane celkom 250 kusov 1050 litrových kompostérov. Tieto kompostéry budú potom
rozdané záujemcom zadarmo. Verím, že kompostéry prispejú k tomu, že biodpad nebude končiť v
komunálnom odpade. Na jar sa všetci v záhradkách potešíme kvalitným humusom. Výsledky budú
známe koncom roka. Som veľmi rád, že spolupráca s okolitými obcami prebieha na jednotku.

Futbalový klub Podkonice sa chce poďakovať Občianskemu združeniu Spolok Podkoničan a
správkyni Kataríne Bobákovej za poskytnutie finančného príspevku 500 eur pre našu futbalovú
prípravku U 11. Príspevok sa použije na dokúpenie rozlišovačiek pre tréning a dresov s dlhým
rukávom pre zápasy, ktoré začnú od septembra.
Roman Patráš

 Zapojili sme sa do výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na výstavbu nových

FUTBAL - OBFZ BB, MUŽI, I. Trieda

hasičských zbrojníc. Minister vnútra sa rozhodol, tak ako to u nás pri odovzdávaní Tatry sľúbil, že
bude podporovať dobrovoľné požiarne zbory i naďalej. Máme novú cisternu, ktorá si vyžaduje novú
zbrojnicu. Veľmi si vážim, že máme v obci aktívnych dobrovoľných hasičov.

Výsledky po 6. kole:
FK Podkonice - FK-34 Brusno - Ondrej
OFK Slovenská Ľupča – FK Podkonice
FK Podkonice - FK Brezno
ŠK OPL Poniky – FK Podkonice
FK Podkonice - FK Sokol Braväcovo
FK Sokol Nemecká - FK Podkonice

PLEŠE SÚ “CYKLOFRIENDLY”!
Na Chate na Plešiach vo výške 885 metrov nad morom vás radi privítame pri dobrom guláši
alebo pive. Nahor nemusíte šliapať, vyvezie vás cyklobus, ktorý chodí každú sobotu o 13.00 zo
Strieborného námestia a 13.30 stojí aj v našej dedine. Aj preto sme pre vás pripravili novinku cyklokufrík. V prípade, že sa vám na bicykli niečo pokazí je možnosť opraviť si ho vďaka náradiu,
ktoré je bezplatne prístupné. V kufríku sa nachádza každý typ duše, sada na opravu defektu, kliešte
na rozobratie a dotiahnutie dielcov, očká na roztrhnutú reťaz a samozrejmosťou je aj pumpa. U nás
sa nemusíte báť, že sa o vás nepostaráme.
Pribudli aj nové „bilbórdy“ na vstupoch do Podkoníc. Ďalšie sa
nachádzajú aj na budove ČOV Biotika na hlavnej ceste I/66 v smere
Brezno - BB a späť, pri Železničnej stanici v Slovenskej Ľupči a
posledný je aj na Partizánskej ceste. Celú tlač sme zabezpečili vďaka
podpore z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Banská Bystrica,
ktorej sme členom. OOCR podporuje a platí aj cyklobus. Veríme, že aj
vďaka tejto aktivite k nám prilákame viac turistov a návštevníkov.

Tabuľka po 6. kole:
P
KLUB
1
FK Podkonice
2
FK Sokol Braväcovo
3
TJ Tatran Čierny Balog
4
TJ PARTIZÁN Osrblie
5
OFK Slovenská Ľupča
6
FK Brezno
7
FK SOKOL Nemecká
8
FK - 34 Brusno - Ondrej
9
ŠK Obecný podnik lesov Poniky
10 TJ - Družstevník Strelníky
11 TJ ŠK Hronec
12 OFK Slovan Valaská
13 FK Šalková B
14 TJ Mladosť Pohorelá

OPRAVENÝ ROZHLAS
Po niekoľkotýždňovej výluke sme znovu opravili rozhlas na Hôrke. Porucha bola spôsobená
skratom, ktorý spôsobili zarastené konáre stromov jedného z domov na Hôrke. Odstraňovanie
poruchy si vyžiadalo dva dni práce našich pracovníkov pána Petra Barlu a Jozefa Flašku.
Prosím, dbajte na to, aby ste stromy, kríky nenechávali zarastať do priestranstva obce a
neohrozovali tým káble rozhlasu, káble elektrického rozvodu, priechodnosť chodníka či
priechodnosť cesty. Do budúcna vás žiadame, aby ste nám dali vedieť na obecný úrad, ak takéto
niečo vidíte.

1:1 (1:1)
2:3 (2:0)
5:1 (4:0)
1:4 (0:2)
3:1 (1:0)
2:7 (1:3)

Z
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
6
5

V
5
5
4
4
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1

R
1
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
2
0
0

P
0
1
1
2
2
3
3
3
4
4
4
2
5
4

SKÓRE
23:08
22:08
18:05
13:08
12:08
10:12
12:14
8:13
10:13
11:18
6:13
4:06
13:20
8:24

B.
16
15
13
12
12
9
7
7
6
6
6
5
3
3

Roman Patráš

ZÁKAZ SPAĽOVANIA ODPADU
Prosime všetkých spoluobčanov, aby nepálili akýkoľvek odpad na svojich záhradách.
Zápachom znepríjemňujete život spoluobčanom v našej obci. Zároveň sa dopúšťate priestupku v
zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch. Biologický odpad vyneste do kontajnera. Ak
máte problém s odvozom, radi vám z obecného úradu pomôžeme.
PODKONICKÝ Spravodaj
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ŠPORT
DEŇ FUTBALU

HAVÁRIA KOMÍNOVEJ SÚSTAVY V KOTOLNI

V sobotu 22. júla bolo ihrisko Brodok plné futbalu. Organizátor dňa Futbalový klub Podkonice
zvládol svoju úlohu výborne. Pripravené ihrisko, výborný baraní a hovädzí guláš, ktorý každý hráč
či fanúšik dostal zadarmo. Počas dňa bol k dispozícii bufet a diváci mohli vidieť tri futbalové zápasy.
Po športovej stránke bol doobedňajší výsledkový výbuch „A mužstva“ dospelých (nie výkonový)
síce neočakávaný, ale pred začiatkom súťaže takáto facka určite neuškodila. Prestížny súboj
,,Východ – Západ“ sa niesol v dobrej atmosfére. Stretlo sa tu vyše tridsať Podkoničanov –
futbalistov. Výsledok v zápase bol síce jednoznačný pre mužstvo Východu v pomere 6:1, ale v
súťažiach zručnosti boli lepší chlapci zo Západu.

Po vykonaní revízie kotolne v budove Základnej školy s materskou školou bolo zistené závažné
pochybenie, ku ktorému došlo už pri stavbe pece. Niekedy sa nielen vy, ale aj starosta nestačí diviť,
čo všetko je možné. Pec bola odovzdaná ešte v roku 2011, kedy nainštalovaný komínový vývod z
pece mal spád dodola nie dohora. K tomu sa pridala vlani dlho uskladnená štiepka, ktorá namokla
na voľnom priestranstve v areáli školy. Tieto dva faktory prispeli k prehoreniu nerezového komína v
časti odvodovej - pri peci a následne aj v samotnom komíne. Ako uviedol revízny technik, tieto dve
chyby stáli za vznikom vytvorenia kyselín a tvorby sadze - nesprávneho odvádzania dymu. Spolu s
tvorbou sadze a kyselín pri 300°C sa vytvorili v dymovode dierky.
Nový komín sa nám už podarilo osadiť. Od novej vykurovacej sezóny budeme obozretnejší a
aktívnejší pri výbere kvality štiepky a jej skladovania.
HLÁSENIE PORÚCH
V prípade, že sa u vás vyskytne porucha v oblasti voda, elektrina,
kanalizácia, využite nahlasovanie porúch priamo u dodávateľov. Každá
spoločnosť má svoju poruchovú linku, kde sú na základe vášho podnetu
oprávnení a nútení konať do pár hodín od nahlásenia poruchy.
ELEKTRIKÁRI - 0800 159 000 (bezplatná linka)
VODÁRI - 0850 111 234
VEĽKOKAPACITNÉ KONTAJNERY

Najväčším zážitkom pre nás všetkých bol však tréningový zápas našej prípravky U 11.
22 chlapcov s podkonickou krvou v žilách vo veku od 6 do 11 rokov odohralo a odtrénovalo 75 minút
vo veľmi dobrej atmosfére. Zápas ukázal, že sa pri správnom vedení chlapcov a podpore
futbalového klubu a rodičov nemusíme o budúcnosť futbalu u nás doma v Podkoniciach báť.
Futbalový klub Podkonice sa chce poďakovať všetkým, čo v túto sobotu futbalistom pomohli.
Sme radi, že si zahral každý kto prišiel, od detí až po dospelých. To bolo cieľom Dňa futbalu.
Ďakujeme Milanovi Kostúrovi a Tónovi Budzelovi za barany a ich spracovanie, Marekovi "Šustrovi"
Slobodníkovi a kolektívu za uverenie gulášov, farme Turčanovcou za mäso. Futbalisti v túto sobotu
na Brodku ukázali, že sú vo veku od 6 do 61 rokov najväčšou, najaktívnejšou a najpočetnejšou
komunitou v našich Podkoniciach.
Roman Patráš

V mesiaci október budeme umiestňovať v obci veľkokapacitné
kontajnery. Po skúsenostiach z minulých rokov, kedy sa kontajnery zaplnili
v priebehu prvých hodín od pristavenia sme sa rozhodli, že kontajner sa
pristaví v poobedňajších hodinách, aby mal každý príležitosť vyhodiť
odpad. Informácia, kde a kedy bude pristavený kontajner, bude vyhlásená
obecným rozhlasom vždy dopredu. Info dostanete aj sms správou a bude
uverejnená aj na internetovej stránke obce.
Ďalšou zmenou, ktorá zvýši kapacitu kontajnerov je, že skrine a drevený odpad (bez kovových
častí) sa budú likvidovať osobitne. Preto vás žiadame, aby ste takýto drevený odpad pripravili alebo
doviezli na vopred určené miesto (bude oznámené v októbri). Urobíme tak službu našej zemi a
budeme separovať aj tento odpad, ktorí nám zlikviduje Bučina Zvolen.
PARKOVANIE AUTOMOBILOV NA CESTÁCH V OBCI
Veľmi neradi opäť pripomíname neohľaduplné parkovanie niektorých
občanov našej obce. Prosím vás, buďme k sebe ohľaduplní a neparkujme
na verejných priestranstvách, kde to nie je v súlade s pravidlami cestnej
premávky. Každý z nás môže potrebovať pomoc hasičov, či sanitky. Ak
nebude mať priestor prejsť pomedzi zaparkované autá, môže nastať strata
na majetku alebo na životoch.

PODKONICKÝ Spravodaj
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OBNOVENÝ TURISTICKÝ KLUB PODKONICE

DOBRUO PODKONICKUO A RENEGADE FEST 2017

Vďaka aktívnemu prístupu pána Ing. Miroslava Budaja a Ľudovíta Flašku, spolu s prispením
obecného úradu sa nám podarilo obnoviť turistický klub Podkonice. Počas leta sme usporiadali
prvú turistiku do Vysokých Tatier s túrou po Tatranskej magistrále z Tatranskej Lomnice na
Hrebienok. Druhou akciou bola náučná turistika spoznaj svoje okolie cez Vysokú, Dolinky až na
Chatu na Plešiach. Ďalšou bola turistika z Čertovice na Srdiečko. A nechýbala ani turistika v okolí z
Kalištia cez Kečku do Podkoníc. A poslednou - ale zrušenou akciou (kvôli počasiu) bola túra do
Roháčov.
Na jeseň máme v talóne vás pozvať ešte na niekoľko turistických akcií. Počas budúceho
roku chceme vytvoriť presný prehľad turistík, na ktoré sa spolu vyberieme. Poďakovanie patrí
všetkým vám, že urobíte niečo pre seba a spolu sa stretneme na krásnych výletoch v našich
slovenských horách.

V sobotu 29. júla 2017 sa na ihrisku Brodok už druhýkrát spojili dve veľké akcie. Prilákali celkom
350 divákov všetkých vekových kategórií a viacerých národností. O dvanástej sa do varenia gulášu
pustilo spolu 9 tímov. Tentokrát aj premiérovo zahraničný český tím.
Guláše sa veruže varili „všakovakie“, ako sa hovorí v našich Podkoniciach. Od hovädzinky zo
Šumiaca, cez divinu, až po hovädzo-baraní guláš. Po štyroch hodinách sa porote veľmi ťažko
hodnotil ten správny guláš. Stánky si tentokrát medzi sebou a spolu s porotou ocenili aj výzdobu.

VÝLET DO HRUŠOVA
Vďaka vašim návrhom sme sa rozhodli počas augusta urobiť výlet do Hrušova. Dediny na
“dolniakoch”. V autobuse sa nazbieralo spolu 18 ľudí. Výlet bol výborný. Tešíme sa spolu s vami, že
sme mohli zorganizovať spoločnú akciu. Ak máte návrh na ďalší výlet, kontaktujte nás na
starosta@podkonice.sk alebo na 0905 794 274.
REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA
Najdôležitejšia investícia našej dediny momentálne stojí a čaká na príchod Stredoslovenskej
vodárenskej prevádzkovej spoločnosti. Sľúbený termín v júni, následne v júli sa nakoniec presunul
na október. Prebieha veľmi ťažké, až nemožné vyjednávanie na vodárňach. Tlak z našej strany bol
počas leta silný a verím, že záväzok vodárenskej spoločnosti by mal byť splnený na jeseň. Stále
sľuby sa majú premeniť na realitu po vybratí samotného chodníka a obrubníkov od strednej
zastávky po hornú. Následne majú rekonštruovať nové vodovodné potrubia do oboch strán
chodníka. Všetci vlastníci boli informovaní listom zo strany vodární na vybudovanie nových šácht.
Samotné pokračovanie pokládky z dolnej zastávky na strednú je predmetom rokovania
obecného zastupiteľstva. Počas septembra máme predstaviť riešenie, či to dokončíme ešte v
tomto roku alebo to presunieme na budúci rok. Nakoľko sme už viackrát informovali v Podkonickom
spravodaji, že celá investícia združená (cesta BBRSC, voda - StVPS, a.s., chodník Obec
Podkonice) sa bude robiť tri roky. To je samozrejme dosť dlhá doba. My na OÚ preferujeme urobiť to
poriadne a predovšetkým nezasahovať do nového povrchu cesty. Za nekomfort počas
rekonštrukcie sa vám ospravedlňujeme.

Aké bolo teda poradie?
1. miesto GM LIVE - bravčovina, Česká republika, vedúci Roman Labaj
2. miesto Krvilačné offce - hovädzina, Podkonice, vedúci Zuzana Muránska
3. miesto Fešáci z Podkoníc - mladý podkonický srnčok, Podkonice, vedúci Braňo Slobodník
Štvrté miesta:
● Slniečka - hovädzinka z mlaďího bujačka zo Šumiaca, Podkonice, vedúci Martin Burian
● Dobrôtky - divina, Podkonice, vedúci Pavol Vráb
● U Shuffleho - bravčovina, Podkonice, vedúci Peter Vráb
● Varta - divina, Podkonice, vedúci Jaro Očenáš
● Farma - hovädzo-baraní, Podkonice, vedúci Milan Krétik
● Chlapci z pastiarne - bačovský rezaňí, Podkonice, vedúci Miloš Turčan
Ocenenie „najkrajší stánok“ si odnieslo družstvo Dobrôtok.
Pred vyhodnotením prebehla tombola s 30-timi cenami. Diváci si odniesli rôzne náradie do
záhrady, omietku, montérky, ale aj wellness pobyt na Donovaloch v Hoteli Encián.
Po guláši sa už rozozvučali bicie na pódiu umiestnenom v strede ihriska. Prvou kapelou, ktorá
nás ohúrila bol Kvet z Alokatu. Počas ich vystúpenia sa na ihrisko začali hrnúť JEEP-y. Spolu
celkovo cez 50 kúskov si zaparkovalo na ihrisku. Silní chlapi i dievčatá či deti si vychutnávali ďalší
koncert rockovej skupiny.
Po vyhodnotení už po západe slniečka sme sa rozlúčili s účinkujúcimi. Za zvuku silných
motorov aj s posádkami. Pokračovali sme veselicou na kruhu až do ranných hodín.
Ďakujeme veľmi za podporu:
rodina Lachmanová, Autodolava Peter Ulbrik, Bartová – Profax, Urbárske a pasienkové
spoločenstvo Podkonice, obec Podkonice, Prespor, Varia, Hotel Encián Donovaly, Víno Mikušinec,
Treetherm, Toppercerová, Fuggerov dvor, Michal Snopko, Pyroboss, BPL Group, SGS Holding,
Park Snow Donovaly, Športcentrum Selce, Damisport Donovaly.
Michal Vráb

NOVOOTVRORENIE COOP JEDNOTA
Vďaka investícii COOP Jednota Krupina do našej predajne sa
podarilo otvoriť zrekonštruovanú predajňu potravín. Predajňa sa
zväčšila z pôvodných 150 metrov štvorcových až na 180 metrov
štvorcových. Celá rekonštrukcia stála 98 tisíc eur. Vznikli tak nové
priestory. Predajňa ponúka nový sortiment, ktorý doteraz nebol. Som
vďačný, že vedenie COOP Jednoty sa rozhodlo aj vďaka nášmu tlaku
obnoviť a zachovať obchod.
PODKONICKÝ Spravodaj
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

FARSKÉ OKIENKO
REKONŠTRUKCIA VEŽE

ČIERNE SKLÁDKY

Pred nejakým časom som písal o plánovanej rekonštrukcii veže nášho
kostola. Nakoľko nejaké práce sa už konečne realizujú, chcel by som vás
poinformovať o aktuálnom dianí.
Ako ste si mohli všimnúť, jedna strana veže je „ozdobená“ lešením. Zatiaľ
sa podarilo vymeniť drevené žalúzie pri zvonoch, osekať zvetranú omietku,
spevniť spodok veže lepidlom so sieťkou a všetko napenetrovať. Následne
pristúpime k oplechovaniu zadnej časti fasádneho múra i samotnej veže, na
zvyšné plochy nanesieme silikónovú fasádnu omietku a niektoré plechy sa
ošetria ochranným náterom.
Ďalším krokom bude presunutie lešenia na druhú stranu veže a oplechovanie jej druhého boku.
Potom sa doplnia parapetné plechy na otvory pri zvonoch. Ak nám po vyplatení týchto prác ostanú
ešte nejaké financie, pristúpime k náteru samotnej veže fasádnou farbou.
Chcem i touto formou poďakovať všetkým ochotným ľuďom, ktorí mi pomáhajú pri realizovaní
týchto prác a aj všetkým vám, ktorí ste v prvonedeľných zbierkach prispeli na realizáciu tejto
rekonštrukcie.
Miroslav Spišiak, správca farnosti

Rád by som vás upozornil, že aj napriek niekoľkým upozorneniam stále nachádzame v našom
katastri čierne skládky. Akýkoľvek odpad vieme spracovať, separovať alebo zlikvidovať legálne a s
pomocou obecného úradu. Preto vás prosím, v prípade, že neviete ako naložiť s odpadom, obráťte
sa na starostu 0905 794 274 a nebojte sa všetko okolo odpadu s nami konzultovať.



VAŠE PRÍSPEVKY

PODKONICE NA STV2 V TELEVÍKENDE
Prednedávnom k nám zavítal tím z Televíkendu. To, čo v našej obci natočili, ste si mohli pozrieť
v televízii: v sobotu 12.8.2017 o 8:30 na programe STV 2 a v nedeľu 13.8.2017 o 7:30 v repríze
opäť. na Dvojke. Kto však túto možnosť nemal, stačí ak si do prehliadača vloží tento link:
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11700/133394#54 a môže sledovať reláciu z archívu RTVS.
HISTORICKÉ AUTÁ V PODKONICIACH
Na začiatku septembra sa uskutočnil 3. ročník súťaže o pohár spoločnosti Biotika a.s. a
starostu Obce Podkonice. Jazda historických vozidiel bola 1. septembra 2017. Táto, už pomaly
tradičná akcia, ktorou nám v Podkoniciach vrcholí leto, bola opäť zakončená spanilou jazdou cez
našu obec. Pohára sa tento rok zúčastnilo 17 posádok zo Slovenska i dvoch posádok z Podkoníc.
Michal Vráb, starosta obce

ISLAND

PODUJATIA V MIKROREGIÓNE

Vraví sa: „Zíde z očí, zíde z mysle“. Nie je to však pravidlo a sú aj výnimky. Jednou takou je aj
náš bývalý pán farár kapucín Dávid Tencer. To, že v súčasnosti je už ako otec biskup Dávid Bartimej
Tencer hlavou Katolíckej cirkvi na Islande, je všeobecne známe. Dostalo sa mi cti, že ma prijal aj s
malou skupinkou turistov v záhrade biskupského úradu a potom nás sprevádzal po katedrále v
Reykjaviku. „Vygúgliť“ sa dá všetko. Ale prečo nie je dokončená veža na miestnej katolíckej
katedrále, či historku o korunke pre drevenú sošku Panny Márie „nevygúglite“. Dávid nám ich so
zanietením humorom jemu vlastným, porozprával. Mne osobne sa ešte dostalo cti osobného
prijatia v jeho sídle. V mimoriadne srdečnej atmosfére sme spolu načreli do spomienok počas jeho
účinkovania v Podkoniciach. Nevybledli. Pri rozlúčke ma požiadal, aby som občanom Podkoníc a
bývalým farníkom obce odovzdal jeho úprimný pozdrav, čo týmto činím.
Daniel Koctúr

POZVÁNKA NA PODUJATIA V MIKROREGIÓNE (SEPTEMBER 2017)
16. september - Slivková paráda / Špania Dolina
23. september - Horský beh okolo Selčianskeho dielu / Selce - Fuggerov dvor
30. september - RIDE UPHILL - preteky v bicyklovaní do vrchu / Podkonice
- viac info a propozície nájdete na www.ride.sk

SPOLOCENSKÁ KRONIKA
GRATULUJEME K VÝROČIU
65 rokov

75 rokov

Martin Vráb (č.d. 328)

Ladislav Slobodník (č.d. 270)

OPUSTILI NÁS
PODKONICKÝ Spravodaj
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Erik Turčan (č.d. 80) - 26 rokov
PODKONICKÝ Spravodaj

-vt-

FARSKÉ OKIENKO

FARSKÉ OKIENKO

FARSKÝ DEŇ

STRETNUTIE BIRMOVANCOV – PONIKY

Aj tento rok sme sa spoločne pred kostolom stretli, aby sme prežili náš Farský deň. Keďže
viacerí z vás nemali možnosť byť tam osobne, chcel by som aspoň v pár záberoch túto akciu
priblížiť.

Posledný prázdninový víkend sme sa spoločne zišli na Ponikách, aby sme trochu prehĺbili
duchovné vedomosti i vzťahy medzi sebou. Od začiatku bolo plánované spojiť príjemné s
užitočným a myslím, že sa nám to spoločne podarilo.
Po piatkovej svätej omši v Podkoniciach sme sa spoločne vydali na cestu na Poniky, ubytovali
sa, navečerali a chvíľu spoločne v tichu rozjímali v kaplnke pred vyloženou Sviatosťou. Večer sme
zavŕšili spoločenskými hrami.

Prípravy začali skoro ráno, keď pracovníci obecného úradu posiali námestie pred Kostolom sv.
Martina lavičkami a stolmi. Žienky začali znášať koláče a za kostolom z dvoch kotlov začala stúpať
para, keďže sa tu skupina chlapov s miestnym nápisom „Bravčiari“ na zásterách, začala
pripravovať na varenie halušiek.
Oficiálny program sme začali v kostole sv. omšou, ktorá bola ako každú nedeľu a prikázaný
sviatok, obetovaná za všetkých Podkoničanov. Modlili sme sa za naše rodiny, susedské vzťahy i
osobné potreby všetkých nás.
Medzitým sa k úžasným haluškám, pridal i kotol s gulášom z diviny a súdok s pivom a kolou.
Každý si mohol prísť na svoje a stoly sa zaplnili hodujúcimi ľuďmi.

Som veľmi rád, že sme mohli posedieť ako farská rodina a takto spoločne vyjadriť ocenenie
všetkým vám, ktorí sa ako dobrovoľníci zapájate do farských aktivít a staráte sa o kostol či faru.
Zároveň by som chcel poďakovať všetkým žienkam, ktoré upiekli koláče, pracovníkom Obce,
chlapom „Bravčiarom“ za halušky, p. Turčanovi za guláš, p. Stykovi za službu pri výčape, Vladke
Turčanovej a všetkým ostatným za akúkoľvek pomoc pri organizácii. V neposlednom rade vďaka i
Poľovnému združeniu Vysoká a Občianskemu združeniu Pútnik za sponzorské dary.
Miroslav Spišiak

Na druhý deň ráno, hneď po raňajkách nás čakala netradičná športová rozcvička a pár
zaujímavých aktivít na rozohriatie, čo bol ten správny štart do dňa. Neskôr sme spoločne uvažovali
a diskutovali nad rôznymi otázkami z katechizmu a spoločne premýšľali nad tým, ako obohatiť našu
farnosť. Mne osobne sa najviac páčila diskusia na tému „problémy mladých,“ kde každý z nás
mohol slobodne prejaviť názor a tak prispieť k debate. Potom nás čakala „súkromná“ svätá omša,
na ktorej sme spoločne ďakovali a prosili za všetko potrebné a z lásky nám dané. Samozrejme, ako
by to bolo, zakončiť deň bez dobrej večere a tak sme po sv. omši nakládli ohník, usadili sa do
„rodinného“ kruhu a spoločne opekali špekačky. Večer sme sa pomodlili ruženec za naše rodiny a
venovali sa ďalej spoločenským hrám, či rôznym debatám.
V nedeľu ráno nás čakali raňajky, svätá omša a záverečné upratovanie.
Myslím, že každý z nás mal priestor sa duchovne obohatiť a taktiež si aj slobodne oddýchnuť v
prostredí krásnej slovenskej prírody. Ubytovanie bolo síce skromné, no zato aj my mladí, sme si
skúsili niečo iné, ako pohodlnú posteľ a pohodlie domova :). Každý z nás sa musel vedieť
prispôsobiť ostatným, alebo sa o to aspoň pokúsiť. Celkovo táto akcia prekonala moje očakávania
a som osobne veľmi rád, že som sa mohol aj takýmto spôsobom obohatiť. V mene všetkých
birmovancov ďakujem za spoločne strávené chvíle pánovi farárovi a taktiež aj bratom kapucínom.
Šimon Štibraný
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