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MILÍ SPOLUOBČANIA,
začína najkrajší čas roka - čas adventu, Vianoc a
koniec roka. Je to čas, ktorý má patriť našim najbližším,
vianočnej pohode, pečeniu, dobrotám a punču,
sánkovaniu, lyžovaniu. Zima tento rok udrela skôr ako sme
za posledných rokov zvyknutí, dokonca nám dopriala aj
bohatú snehovú nádielku. Odpratať sneh je pracné, ale
zároveň je krásne tešiť sa z každej vločky.
Máme radosť, že na našich krásnych Plešiach sme vďaka vlekárom začali sezónu už 2.
decembra a dokonca tento rok s veľkou posilou Jakuba Barlu, zapáleného mladého vlekára, ktorý
dal dokopy náš prototyp Mulda získaný ešte v 90. rokoch. Vtedy stál 1 milión 100 tisíc korún
československých a prispela naň Slovenská štátna poisťovňa. Vyrobený bol v Dubnici nad Váhom
ako 4. v poradí. Aj túto informáciu sa dozviete z nového náučného chodníka, ktorý vedie z námestia
v Podkoniciach až na samotný vrchol Plieš.
Chodník je venovaný našej histórii, ktorá pomaly, ale isto odchádza s našimi staršími. Vtedy
bola iná doba, ľudia boli zapálenejší, možno chudobnejší, ale bohatší o spoločnú prácu. Tá
nadšenosť našu dedinu posúvala smerom do moderných čias. To, čo dokázali vtedy partie
zapálených občanov ma fascinuje a neprestáva udivovať. Aj vtedy boli rozpory, nezhody, však
človek je tvor jedinečný. Možno sa mýlim, ale z dnešného pohľadu mi pripadá, že neexistovalo, aby
sa súdili občania s dedinou alebo písali petície proti či za… jednoducho sa robilo tak, aby bolo
lepšie, aby sme mali školu, cestu, obchod.
Veľmi ma mrzí, že sa v predvianočnom čase rozdelila naša dedina na dva tábory. Jeden je za
vybudovanie detského ihriska a oddychovej zóny a druhá strana proti, ale každý má právo na svoj
názor a právo prejaviť ho. Máme demokraciu a to je dobre.
Odhliadnuc od protipólov tohto projektu vám chcem zaželať, aby sme vo vianočnom čase
odložili spory, zastavili sa, aspoň na chvíľu mysleli na svojich blízkych a hlavne na našich
najmenších, lebo oni sú naša budúcnosť- naše ratolesti, naše deti a vnúčatá.
Na záver môjho príhovoru si vás dovoľujem pozvať na tradičný punč z dielne kolektívu
obecného úradu - v sobotu 30. decembra 2017, ktorý sa bude podávať po svätej omši so začiatkom
o 16.00 hodine.
Ten najkrajší vianočný čas vám želá starosta obce a kolektív Obecného úradu Podkonice.
Prajeme vám veľa zdravia, lásky, pokoja a Božieho požehnania.
Michal Vráb, starosta obce
PODKONICKÝ SPRAVODAJ - mesačník vydávaný Obecným úradom v Podkoniciach pre svojich občanov.
Vychádza vždy do 10. dňa v mesiaci.
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
ČO SA NÁM PODARILO V ROKU 2017
Je koniec roka, čas povedať si, čo sa nám v našej obci podarilo. Považujem ho za veľmi
náročný, ťažký, ale aj úspešný. Mali sme spolu 10 rokovaní obecného zastupiteľstva, no naša
práca sa aj v tomto roku stretla s veľmi silnou kritikou od dvoch poslancov. Vážim si veľmi každú
kritiku, pokiaľ je na mieste, je k veci a navrhuje vhodnejšie riešenie. Kritika nám pomáha rásť a
nastavuje zrkadlo našej práce. Zrkadlo má byť ale hladké a rovné. Vtedy je to vyvážené a pôsobí
profesionálne. Avšak, keď je vypuklé, výsledný obraz je deformovaný. Častokrát sa stretávame s
kritikou starostu, pracovníkov obecného úradu a nenavrhovaní riešení či opatrení.
No napriek kritike a mienke, že “výsledky sú veľmi slabé,” môžeme so vztýčenou hlavou
poďakovať všetkým vám, ktorí ste nám pomohli, že ste boli zapálení robiť pre dedinu. Bez vás by
sme to nezvládli - myslím tým všetkých podkoničanov, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli počas
roka 2017 a nebolo vás veru málo!
My, na OÚ pracujeme preto, že sme podkoničania, preto aby sa nám dobre žilo a aby sme
napredovali. Vnímame to ako službu, aby sme zveľaďovali to, čo nám nechala partia zapálených
predchodcov a všetkých vás, starších podkoničanov.
Podľa prehľadu výstupov, ktoré sme urobili na OÚ konštatujeme, že sa nám podarilo dotiahnuť
nasledovné:
- vďaka každoročnému stretnutiu občianskeho združenia COB sme vyzbierali odpadky
Podkonice - všetky svetové strany, celkovo 25 vriec s množstvom pneumatík a stavebného
odpadu
- usporiadali sme 6. ročník Tonkovičových folklórnych slávností za účasti cca 500 návštevníkov
- podieľali sme sa na vytvorení nového loga nášho Združenia Mikroregiónu obcí Pod Panským
dielom
- po troch rokoch úsilia sme dotiahli do Podkoníc cyklobus, ktorý vás vyvezie až na Pleše
- pre tých, ktorí budú mať nejaké technické problémy sme zakúpili cyklokufrík na opravu bicykla
- prenajali sme bufet na ihrisku TJ Tatran
- podporili sme pokračovanie nášho najmenšieho futbalového tímu U11 FK Podkonice vo výške
500 eur a máme 15 malých futbalistov
- podporili sme TJ Tatran Podkonice dotáciou vo výške 5800 eur
- podporili sme usporiadanie Dňa futbalu v spolupráci s Tatranom Podkonice
- finančne sme podporili podkonických pingpongistov vo výške 700 eur
- vymenili sme svetlá v telocvični za „ledkové“, čo zníži o ⅔ spotrebu elektrickej energie
- vytvorili sme kompletne novú počítačovú miestnosť pre našich najmenších v Základnej škole s
materskou školou v Podkoniciach
- podali sme projekt na ministerstvo financií na výmenu pece na obecnom úrade vo výške
13500 eur (schválený avšak nebol, budeme ho podávať znovu budúci rok)
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- urobili sme dopravný passport, t.j. dokument na správne značenie ciest v celej našej obci, čo
bude mať za následok aj zmenu križovatky pri hornej zastávke
- dlhodobo pokračujeme v spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici (tvorba Programového a sociálneho rozvoja Obce Podkonice na roky 2017 - 2023)
- vďaka Slovenskej technickej univerzite v Bratislave sme za 500 eur dostali 7 návrhov
rekonštrukcie námestia v Podkoniciach a 15 návrhov zástavby lokalít NIVA, Za Humni a Na
kancli
- predstavili sme možnosť výstavby nových rodinných domov v lokalite NIVA (pokračujeme v
roku 2018)
- opravili sme výtlky na ceste Podkonice - Priechod, ktorú máme v prenájme od Slovenského
pozemkového fondu
- opravili sme zámkovú dlažbu pri budove OÚ a dokončili sme omietku na budove (v roku 2018
nás ešte čaká maľovanie a osádzanie nových písmen na budove OÚ)
- otvorili sme nový prvý ročník v Základnej škole s materskou školou a pokračujeme v
napredovaní úrovne našej školy
- Podkonice sa objavili štyrikrát v relácii Garáž TV (garaz.tv)
- v Podkoniciach sa natáčal Televíkend o našom náučnom chodníku a krásach našich Plieš
- znovu sme obnovili Turistický klub Podkonice a usporiadali niekoľko výjazdov (Vysoké Tatry,
spoznaj svoje okolie, Čertovica, Kečka) a budeme pokračovať aj v roku 2018
- zorganizovali sme zájazd do Hrušova
- zorganizovali sme Dobruo Podkonickuo /5. ročník/ a Renegade fest /3. ročník/ - najlepšiu a
najväčšiu akciu v lete
- organizačne aj finančne sme podporili Gazdovskú zabíjačku - našu najväčšiu udalosť v zime
- podali sme projekt na nenávratný finančný príspevok na kompostéry do každej domácnosti
- opravili sme obecný rozhlas a podľa vašich požiadaviek sme doplnili reproduktory na miesta,
kde chýbali
- opravili sme poškodený komín na budove Základnej školy s materskou školou
- Obec Podkonice bola spoluorganizátorom akcie stretnutia historických áut o pohár riaditeľa
Biotiky a starostu obce
- podali sme žiadosť o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie oddychovej zóny,
crossfitového ihriska a detského ihriska za bytovkou v hodnote 200 tisíc eur
- vybudovali sme náučný chodník Podkonice - Podkonice Pleše
- v Podkoniciach sme vybudovali kamerový systém - na každej svetovej strane na výstupe z
obce bude kamera a jedna kamera bude na Plešiach, kam sa opäť vráti (dokončujeme v
decembri)
- podali sme projekt vo výške 100 tisíc eur na získanie traktora s nakladačom, štiepkovača a
vlečky na Enviromentálny fond
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- podali sme projekt vo výške 200 tisíc eur na vybudovanie I. etapy kanalizácie splaškovej a
kanalizácie dažďovej vody v lokalite Bukovina
- podali sme projekt na zlepšenie odpadového hospodárstva v našej obci (zakúpenie zberných
nádob, kontajnera, spevnenie a vybudovanie striešok na kontajnery) vo výške 6000 eur na
Program obnovy dediny
- podali sme žiadosť o nenávratný finančný príspevok na výstavbu novej hasične v areáli ZŠ s
MŠ vo výške 30 tisíc eur
- podali sme projekt o nenávratný finančný príspevok vo výške 150 tisíc eur na vybudovanie
multifunkčného ihriska a detského ihriska v areáli školy z Programu rozvoja vidieka
- požiadali sme o zmenu odchodu autobusov dvoch liniek
- podarilo sa nám dotiahnuť rokovania s COOP Jednota na rekonštrukciu nášho nákupného
strediska
- začali sme rokovania o položení optického kábla v našej obci s firmou Metronet, avšak
podmienky firmy Metronet voči Obci Podkonice boli nastavené nereálne a nevýhodne,
pretože si kládli zmluvné pokuty, ktoré sme nemienili akceptovať
- po 27 rokoch nie príliš úspešného prevádzkovania Kresťanského domu sa nám podarilo
dohodnúť s Farnosťou Podkonice na vysporiadaní a vrátení budovy Kresťanského domu.
Toto vysporiadanie pozostáva z dvoch splátok po 5500 eur - vyplatených Farnosti Podkonice
v júni 2017 a ďalších 5500 eur bude vyplatené v januári 2018
- podali sme projekt na rekonštrukciu priestorov posilňovne vo výške 10 tisíc eur v budove
Kultúrneho domu
- vďaka podpore od vodárov sa nám podarilo začať so sľúbenou rekonštrukciou vodovodného
potrubia na hlavnej ulici
- z časti sme pripravili nové vstupy na kontajnerové stojiská.
Čo sa nám nepodarilo?
- Sme nespokojní s kvalitou a časovým harmonogramom prác, ktoré boli robené na vodovode
na hlavnej ulici. Vodári začali veľmi neskoro. Napriek našim urgovaniam a ich sľubom nesplnili
svoj záväzok, tiež na viacerých miestach porušili už nový asfalt. Z dôvodu zavádzania a
problematického jednania zo strany StVPS zostala stavba na základe neskorého začatia
nedokončená (tento stav momentálne riešime na úrovni generálny riaditeľ - starosta)
- Vďaka problémom zo strany vodární sme neurobili rekonštrukciu chodníka, ktorý sme chceli
robiť po skončení prác vodárov. Finančné prostriedky alokované na túto činnosť budú
presunuté do nového roka, kedy celý chodník od dolnej po hornú zastávku dotiahneme.
- Napriek schválenému rozpočtu v položke obce sme neurobili rekonštrukciu tržnice - pretože
sme alokovali peňažné prostriedky na chodník.
- Nedokončili sme prístupy na kontajnerové stojiská (dokončíme v roku 2018).
Michal Vráb
starosta obce
PODKONICKÝ Spravodaj
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ZIMNÁ ÚDRŽBA A PARKOVANIE V ZIME
Začala zima a nastal každoročný problém parkovania na ceste. Opäť
vás prosíme, aby ste svoje motorové vozidlá parkovali vo svojich dvoroch.
Prvý týždeň plúženia sme mali veľký problém v starej dedine, kde bolo viac
áut ako minulý rok, rovnako na Hôrke a Novej ulici. Buďme k sebe
ohľaduplní, aby sa nestalo, že sa ráno zobudíme a naša ulica nebude
preplúžená. Pluh musí mať určitú rýchlosť a ak mu bráni odparkované auto
na ceste, buď neprejde alebo nepreplúži. Potom nastáva problém, že vám
nemôžeme vyviezť odpad alebo nepríde k vám ani sanitka.
HORÚCI POPOL V KUKA NÁDOBÁCH
V zimnom čase sa každoročne opakuje, že v niektorých kuka
nádobách sa nachádza horúci popol. V takomto prípade kuka nádoba
nebude vyvezená. Viac krát sa už stalo, že sa vďaka horúcemu popolu
zapálilo auto. Dbajme preto na bezpečnosť!
CESTA DO PRIECHODA NA VLASTNÉ NEBEZPEČIE
V zimnom období plúžime aj cestu do Priechoda. Cesta je však zjazdná iba na vlastné riziko.
Preto odporúčame radšej na ceste do Banskej Bystrice využiť cestu cez Slovenskú Ľupču.
Michal Vráb

VIETE, ŽE ...
Z listu Ing. Martina Fecku, poslanca NR SR
Vážený (á) pán (pani) starosta (-tka) !
Touto cestou by som vás chcel poprosiť o sprostredkovanie informácie občanom vašej obce.
Poslanec NR SR Martin Fecko, člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
upozorňuje všetkých občanov, ktorí užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali
to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným
rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 28.2.2018 podali žiadosť na
pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu o vydanie nového rozhodnutia na tento
pozemok. Pracovníci odboru upresnia, aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003
Z. z. . Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká. Prosím,
nezmeškajte to občania. Ďakujem.
V Prešove, 11.11.2017
Martin Fecko
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PODUJATIA
OTVORENIE VIANOČNÝCH SVIATKOV
Susedia z Novej ulice si vás tak ako každý rok, aj tento,
dovoľujú pozvať na otvorenie vianočných sviatkov ku
stromčeku na Novej ulici. Deň pred Vianocami - v piatok
22...12...2017 o 17.33 sa slávnostne rozsvieti vianočný
stromček. Bude sa podávať kapustnica a varené vínko.
Pohostenie pripravia šikovné gazdinky z obce.
Radi vás privítame v čase vianočnom, aby sme sa
porozprávali a spoločne zabavili. Tešíme sa na vás, dobrí
susedia.
Michal Vráb

URBÁR
PREDAJ LÍSTKOV NA VIANOČNÉ STROMČEKY
Urbárske a pasienkové spoločenstvo Podkonice oznamuje, že
predaj lístkov na vianočné stromčeky sa uskutoční v piatok a sobotu
8. a 9.12.2017 a v piatok a sobotu 15. a 16.12.2017 v čase od 18:00
do 19:00 v kancelárii Urbárskeho a pasienkového spoločenstva v
budove obecného úradu.
Cena lístka, na ktorý je možné rezať jeden stromček je 2,- €.
Stromčeky je možné rezať len smrek a borovicu, na pastvách v
lokalitách: Ľupčica, Gačiny a Zákutie.
Dušan Koctúr

SPOLOCENSKÁ KRONIKA
NARODENÉ
DETI

Samuel Dobrík (č.d. 111)

GRATULUJEME K VÝROČIU
50 rokov

65 rokov

Miroslav Slobodník (č.d. 116)
Jana Šajgalíková (č.d. 175)

Mária Luptáková (č.d. 325)
Emanuel Slobodník (č.d. 333)

60 rokov

70 rokov

Milan Kukučka (č.d. 97)

František Barla (č.d. 89)
Ivan Kostúr (č.d. 309)
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Z REDAKCNEJ RADY
Milí čitatelia Podkonického spravodaja, ďakujeme vám za vašu priazeň nielen počas
uplynulého roka, ale aj za celých 15 rokov, kedy sa stal Podkonický spravodaj neodmysliteľnou
súčasťou informovania v našej obci.
V poslednej dobe sme zachytili niekoľko názorov, že niektoré úradné správy sú skreslené a
obsahujú príliš osobných pocitov. Redakčná rada má právo zasiahnuť do obsahu čísla len v rámci
svojich možností. Väčšina členov redakčnej rady nepracuje na obecnom úrade a nie je ani členmi
obecného zastupiteľstva, preto úplne nevie zhodnotiť pravdivosť všetkých informácií, ktoré
prichádzajú z obecného úradu. Redakčná rada môže niektoré sporné vyjadrenia pripomienkovať
autorom článkov a to aj robí, ale v konečnom dôsledku za obsah každého príspevku zodpovedá
autor, ktorý je pod článkom podpísaný.
Redakčná rada podľa štatútu našich obecných novín môže pozastaviť publikáciu anonymných
článkov a tiež môže odmietnuť uverejniť invektívny, osočujúci, či urážajúci príspevok. Nemôže
však bez vedomia autora urobiť taký zásah do textu, ktorý by skresľoval jeho názory.
V prípade, ak nastane situácia, že je potrebné niečo pripomienkovať alebo uviesť na pravú
mieru, dotknuté osoby majú možnosť reagovať v niektorom z ďalších vydaní Spravodaja.
Uzávierka je vždy k poslednému dňu v mesiaci, najbližšie 31.12.2017.
Privítame tiež každý váš príspevok, ktorý by mapoval dianie v Podkoniciach, kultúrnej a
športovej činnosti. Preto neváhajte a podeľte sa o vaše zážitky, plány a činy. Stačí jednoducho
zaniesť napísanú informáciu či článok na obecný úrad alebo ho poslať elektronicky na
spravodaj@podkonice.sk.
Jaroslav Kostúr

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

Prvé jazdy na vleku Transporta VL 1000, Pleše
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VAŠE PRÍSPEVKY

DOBRÁ NOVINA - 23. ROČNÍK
K Vianociam v Podkoniciach už od roku
2009 neodmysliteľne patrí aj akcia eRka koledovanie detí - Dobrá novina. Naši
koledníci sa opäť chystajú navštíviť všetky
vaše príbytky a zvestovať vám tú najkrajšiu
správu o narodení Spasiteľa. Deti sa tak
učia pesničky a básničky, ktoré sa neraz
pred 40. rokmi učili ich starí rodičia, čím sa kultúrne dedičstvo odovzdáva ďalším generáciam. Tiež
ide o zmysluplné využitie času, prezentovanie sa na verejnosti a malí koledníci sa tak môžu naučiť
osobnej obete, keďže neraz treba prekonávať trému, sneh i únavu. Koledovanie je spojené i s
finančnou zbierkou a tak ďalším rozmerom je i zriekanie sa vyzbieraných peňazí v prospech ľudí v
Afrike, čím sa rozvíja v deťoch i rozmer empatie a solidarity.
Podkoničania sa môžu tešiť na návštevu koledníkov Dobrej noviny 26. decembra 2017. Preto
veríme, že nám vaše dvere neostanú zatvorené. Pozývame medzi nás aj ďalších koledníkov, ktorí
chcú tiež rozdávať radostnú zvesť o narodení Krista a ďakujeme i všetkým rodičom v ktorých majú
koledníci pochopenie a oporu. Najbližšie stretnutia koledníkov budú na fare v piatok 15.12. po
večernej sv. omši a v nedeľu 17.12.2017 po sv. omši.
Z vykoledovaných prostriedkov sa v 23. ročníku Dobrej noviny podporí práca Dcér kresťanskej
lásky sv. Vincenta de Paul (tzv. sestry Vincentky) v meste Alitena na severe Etiópie. Dobrá novina tu
podporuje zdravotné stredisko zamerané na starostlivosť o matky s deťmi od roku 2015. Vďaka
tejto podpore môže v náročnom teréne v okolí Aliteny jazdiť sanitka k náročným prípadom alebo k
mamičkám pred pôrodom. A vďaka vašej obete podporí Dobrá novina v roku 2018 aj ďalšie
rozvojové projekty v Etiópii, Kamerune, Južnom Sudáne, Keni a Ugande.
Želáme vám požehnaný advent a tešíme sa na každého z vás!
Vaši koledníci

VIANOCE - SVIATKY POKOJA
Do okien hviezdy svietia, tichom lesy dýchajú, na poliach snehom zem sa trblieta - to Vianoce sa
potajomky vkrádajú. Viac krajín sa pripravuje na tieto sviatky a každá snehová vločka nesie do
domovov prianie: „Veľa šťastia, zdravia“. My starší si pamätáme, čo nás učili rodičia, čo je
symbolom Vianoc.
Vianociam predchádza obdobie, ktorému hovoríme advent. Je to príprava na príchod, tak ako
to predpovedali proroci, Betlehem, nad ktorým zažiarila hviezda. Jasle a v nich narodené Božie
dieťa. Pri jasliach hľadajme pokoj, o ktorom sa hovorí v piesňach: „Pokoj ľuďom dobrej vôle“. V
tomto pokoji objavíme prameň, z ktorého môžeme čerpať.
Pokúsme sa odpovedať, prečo práve na Vianoce posielame pozdravy, prečo si dávame dary.
Počas Vianoc je tých otázok viac. Na nešťastie v dobe, v ktorej žijeme sa niektorí ľudia zriekajú toho
pravého jadra. Nemôžeme poprieť, že základom Vianoc je narodenie malého Jezuliatka. Táto
pravda zostáva v nás, vtedy majú Vianoce pravý zmysel viery. Betlehem, rodisko Ježiša Krista je
„domom chleba“, je pre nás základom. Toto miesto je od nás vzdialené na míle, ale v našich
kostoloch je prítomné. Preto choďte a pokloňte sa!
Želám všetkým požehnané vianočné sviatky, nielen množstvom darčekov a dobrôt na stoloch,
ale slávme Vianoce hlavne vo svojom vnútri. Potom dieťa z betlehemských jasieľ naplní naše duše
pokojom.
Anna Husárová
PODKONICKÝ Spravodaj
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VIANOČNÁ POHĽADNICA
Dnešná moderná doba pohľadniciam veľmi nepraje. Akosi sme si zvykli poslať esemesku, či
využiť sociálne siete. Viac - menej to máme zadarmo, je to rýchle a pohodlné. Ja som stará škola a
posielam pohľadnice na Vianoce i na Veľkú Noc.
Je to kus papiera, ktorý má skutočnú moc. Vie vyvolať úsmev na tvári, človek sa vráti v
spomienkach. Príde v tej chvíli, kedy má prísť. Je to tradícia, ktorá by sa mala zachovať. A kde sa
vlastne tá pohľadnica zobrala?
Číňania si už v staroveku zvykli na Nový rok vymieňať zdvorilostné správy. Zvyčajne na nich
nebol nijaký obrázok, len text na červenom podklade. Podobný zvyk mali aj Egypťania, ktorí si zase
posielali pozdravy na papyrusoch. V Európe sa písané vianočné a novoročné želania objavili
niekedy v 15. storočí. Spočiatku ich vyrábal každý sám ručne, zdobili ich rôzne obrázky, výjavy zo
života a jednoduché priania či verše.
O vznik skutočných vianočných pohľadníc, ktoré by vyhoveli aj dnešným požiadavkám, sa v
Anglicku zaslúžil sir Henry Cole. Každoročné vypisovanie množstva pozdravov priateľom a
známym ho už unavovalo, a tak si na to v roku 1843 najal umelca Johna Calcotta Horsleyho. Ten sa
vďaka lenivosti anglického džentlmena zapísal do histórie ako prvý známy autor vianočnej
pohľadnice. Bola ručne maľovaná a zdobil ju obrázok šťastnej rodinky, ktorá si pripíja pohárom
vína. Pohľadnica sa stala veľkým hitom a diskutovalo sa o nej v mnohých londýnskych salónoch.
Poslúžila dokonca ako vzor pre tlač prvej série vianočných pohľadníc na predaj. A tak nás
viktoriánske Anglicko obohatilo okrem kriketu aj o krásny zvyk posielania vianočných pohľadníc, ku
ktorému neskôr pribudla aj móda vydávania špeciálnych vianočných poštových známok. Z výroby
pohľadníc sa postupne vyvinula osobitá tvorivá činnosť - filokartia.
(zdroj: internet, http://archiv.extraplus.sk/)
Ak patríte k tým, ktorí pohľadnice prestali posielať, čo takto tento rok poslať aspoň jednu?
Jednoduchá pohľadnica sa dá vyrobiť aj doma. Navyše, ak do výroby zapojíte deti, budete mať o
zábavu postarané a posuniete posolstvo tradície na ďalšiu generáciu.
Janka Šípka Šípková

Fotografia: Prvá známa vianočná pohľadnica moderného typu od Angličana Johna Calcotta
Horsleyho z roku 1843.
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
NOVEMBER V ŠKOLE
Mesiac november v našej škole bol bohatý na rôzne aktivity a podujatia. Okrem pravidelného
učenia a nadobúdania vedomostí sme hneď úvod mesiaca začali návštevou žiakov 4. ročníka zo
ZŠ Sama Cambela zo Slovenskej Ľupče, ktorí nás v rámci regionálnej výchovy prišli pozrieť.
Spoločné chvíle sme strávili kvízom o Slovensku, spoločným vyrábaním darčekov, aby si niečo
malé a pekné mohli od nás odniesť. Na záver nás dievčatá zo Slovenskej Ľupče naučili pár tancov v
našej telocvični.

Stred mesiaca sa niesol poznávaním a
objavovaním zákonov fyziky. So svojou
putovnou výstavou plnou zaujímavých pokusov
k nám prišli pani a pán Fekečovci.
Prostredníctvom výstavy naši školáci aj
škôlkari mali možnosť nahliadnuť do sveta
fyziky spoznávať jej zákonitosti prostredníctvom aktívneho zapojenia sa. Okrem žiakov sa
do pokusov zapájali aj pani učiteľky.
Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života a práve predchádzajúci mesiac október je
mesiacom úcty k starším. My sme však mesiac úcty k starším spojili s oslavou jubilantov a naši
najmenší škôlkari si v mesiaci november pripravili pre jubilantov krátky kultúrny program, ktorým
vyjadrili a dali najavo svoju náklonnosť a lásku.

PODKONICKÝ Spravodaj
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Kultúra nás sprevádza aj koncom mesiaca,
kedy do našej školy zavítalo putovné divadielko
so svojim predstavením „Polepetko“, v ktorom si
naši škôlkari aj školáci mohli zopakovať farby,
geometrické tvary, dni v týždni a naučili
Polepetka ako si treba skladať veci a robiť
poriadok v izbe.
Okrem toho žiaci Polepetkovi vysvetlili načo
je potrebné chodiť do školy.
No a ako to už býva – najprv práca, potom pláca. Aby nám od toľkých vystúpení, akcií a
divadielok nevyhladli žalúdky „Týždeň zdravej výživy“ padol vhod. Hlavným cieľom tohto týždňa je
podporiť u žiakov zdravý životný štýl, viesť ich k zdravej výžive a správnej životospráve vhodným
výberom potravín.
Cez tento týždeň žiaci pripravili z ovocia a zeleniny oku lahodiace postavičky plné vitamínov,
ktoré nakoniec zjedli. Nechýbali ani mlieko a mliečne výrobky, ako sú rôzne druhy syra, tvaroh,
jogurty, mliečne nápoje. Najobľúbenejší bol nátierkový deň, kedy si žiaci spoločne s pani učiteľkou
vyrobia v rámci ŠKD svoje obľúbené a chutné nátierky (rybaciu, syrovú, syrovo-cesnakovú,
bryndzovú, avokádovú či provensálsku). Zdravá výživa nie je len o jedle, ale samozrejme aj o
pohybe, preto posledný deň v týždni sa niesol v znamení športu a pohybových aktivít.

Začiatkom decembra aj nás prišiel pozrieť sv. Mikuláš. Detičky zo školy a škôlky si pre Mikuláša
pripravili milé básničky, pesničky a tance. Okrem nacvičovania sa deti s pani učiteľkami po celý
november pripravovali na Vianočné trhy, ktoré sa konali v kultúrnom dome.
Ďakujeme všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispeli k zorganizovaniu Vianočných trhov.
Spoločne sa vyzbierala rozprávková suma 652,59€. Taktiež ďakujeme Mirke Randovej, za jej
opätovný finančný príspevok v podobe varenia a predaja výborného sladkého punču.
Linda Mesíková
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FARSKÉ OZNAMY
Drahí podkoničania!
Za malú chvíľu budú naše domácnosti zdobiť vianočné
stromčeky, napečieme koláče, urobíme šalát, rodinní členovia sa
budú schádzať z celého sveta, aby sme mohli byť rodiny opäť spolu,
odovzdať si dary a sláviť Vianoce. Mnohí si budeme vinšovať veľa
dobra do ďalších dní a spoločne sa tešiť z narodenia Pána Ježiša.
Tým viditeľným symbolom všetkých udalostí bude v mnohých
rodinách i betlehem. Betlehemská maštaľ nám však pripomína i
skutočnosť, že keď Ježiš prichádza medzi nás, mnoho iného bolo pre
jeho súčasníkov dôležitejšie a pre neho jednoducho už nebolo
miesto. On však i napriek tomu prišiel, aby nás naplnil pokojom a
láskou. Koho však tento rok chceme mať položeného v
betlehemských jasličkách? Nie tak dávno dozadu bola snaha urobiť z Vianoc „sviatky pokoja a
mieru“, ale ten ktorý ten pokoj prinášal, bol nechcený. Mnohí obchodníci majú vianoce vtedy, keď v
jasličkách miesto Ježiša leží pekný zisk zo šialeného nakupovania darčekov, neraz i za cenu, že sa
rodiny dostanú do dlhov. Spoločnosť Kofola do svojho betlehema namiesto Ježiša dáva zlaté
prasa. A kto alebo čo bude tento rok súčasťou nášho osobného či rodinného betlehema?
Prežívame ešte pár dní adventu, ktoré nám majú pomôcť sa na Vianoce pripraviť. Pomáhajú
nám stíšiť sa a vidieť v tom malom dieťati toho, kto môže zmeniť i náš osobný život a kto má moc
prinášať odpustenie a pokoj. A tak vám všetkým želám, aby sme mali vyzdobené a pripravené
hlavne naše duše, nech v našich srdciach je prítomný Ten, kvôli ktorému celé Vianoce sú.
Zároveň vám všetkým chcem poďakovať v mene našej farnosti i v mene svojom, za každý druh
podpory, modlitby a ľudskej blízkosti, ktorú ste preukázali v tomto roku. Nech nás všetkých
ochraňuje mocný Boh, ukrytý v novonarodenom dieťati. Všetkým vám vyprosujem veľa síl, lásky a
odvahy šíriť dobro!
K tomu vám žehnám!
Miroslav Spišiak, váš farár

SV. OMŠE POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV

23.12. (sobota)
24.12. (nedeľa)
25.12. (pondelok)
26.12. (utorok)
27.12. - 29.12.
30.12. (sobota)
31.12. (nedeľa)
01.01. (pondelok)

- 7.30 hod.
- 9.00 hod.
- 00.00 a 10.00
- 9.00 hod.
- 18.00 hod.
- 16.00 hod. (štatistiky) + punč
- 09.00 hod., 23.30 - 00.00 (adorácia)
- 10.00 hod.

Spoločná sv. spoveď bude v sobotu 16.12. od 9.00 do 11.00 hod.
Požehnávanie domov bude 6. - 7. 1. 2018, v prípade potreby aj 13.1.2018.
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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