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Príjemné májové čítanie, vážení spoluobčania,

Ing. Michal Vráb
starosta

JŠ

jar sa akosi už nenosí a počasie nás 
prekvapilo príjemnými letnými teplotami.   

Mesiac máj patrí k najkrajším mesiacom 
roka. Lúky sú posiate kvetmi všetkých farieb. 
Vzduchom sa nesie vôňa orgovánu. Na rozkvitnutých 
stromoch poletujú včely. Lesy sa nádherne zelenajú. 

Máj je aj mesiacom lásky a druhú májovú 
nedeľu si pripomíname Deň matiek. Svoju lásku                 
a vďaku by sme mali našim mamám vyjadriť aspoň             
v podobe kvetov či sladkého potešenia. Je to minimum 
za to všetko, čo pre nás robili a robia. Aj drobnosťou 
ich môžeme potešiť a vyčariť im úsmev na tvári. 
Prejaviť lásku im však nestačí len v tento deň. Lásku 
mamám treba prejavovať každý deň, veď ony si to 
zaslúžia.

Nádherné počasie, štebot vtákov a bujná 
zeleň nás prirodzene ťahajú von do prírody. Načerpať 
novú silu a energiu. Som preto rád, že aj tento rok                  
k nám bude chodiť cyklobus z Banskej Bystrice za 
podpory Oblastnej organizácie cestovného ruchu. 
Ožíva nielen turistika na kolesách, ale aj podkonický 
turistický „klub“ pod vedením pána Ľ. Flašku             
a M. Budaja. Aj túto sezónu budeme mať možnosť 
spoznávať krásu prírody nielen u nás v chotári, ale aj 
za hranicami našej obce. 

Prajem vám všetkým máj plný lásky                   
a inšpirujúcich zážitkov.
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STAROSTA INFORMUJE

OBEC INFORMUJE

REKONŠTRUKCIA VODOVODNÉHO POTRUBIA JE HOTOVÁ

 Staré vodovodné potrubie, od hornej po dolnú zastávku,ktoré bolo z liatiny je 
už minulosťou. Vodári po troch rokov sľubov a jednaní osadili plastové potrubie. 
Máme nové potrubie a veríme, že časté poruchy z minulosti sa už nebudú opakovať. 
Potrubie je osadené pod chodníkmi, čo v prípade poruchy znamená, že sa už nebude 
rozbíjať cesta a oprava v chodníku prebehne jednoduchšie. Čaká nás upravovanie 
chodníka a jeho finálna verzia. Momentálne pripravujeme verejnú obchodnú súťaž na 
realizátora stavby tak, aby sme mohli v čo najkratšom čase realizovať pokládku 
zámkovej dlažby.

ZLEPŠENÉ PRÍSTUPY NA STOJISKÁ BIOODPADU

 V spolupráci s miestnymi majstrami, ktorým týmto ďakujem, sa nám podarilo 
urobiť prístupy na dve stojiská bioodpadu (na Novej ulici a na Hôrke). Bioodpad 
môžete už pohodlne vysypať z vlečky automobilu alebo aj z fúrika.

VÝBER DANÍ Z NEHNUTEĽNOSTÍ A OSTATNÝCH DANÍ

 Výber daní začne prebiehať od 1. júna 2018.

PARKOVANIE V „STAREJ DEDINE“ - UPOZORNENIE

 Prosíme občanov našej obce, aby si svoje motorové vozidlá parkovali vo 
svojich dvoroch. Ulica je verejným miestom, ktoré má slúžiť na prejazd nielen 
osobnými autami, ale aj smetiarom, väčším autám, stavebným vozidlám, hasičom, 
sanitke. Často sa nám sťažujú občania, že neohľaduplným prístupom voči susedom sa 
stávajú nehody - ako poškodenie časti domu, žľabu či plotu, pretože väčšie auto malo       
v ceste prekážku. Vyhnime sa, prosím, takýmto nepríjemným situáciám, kedy vinník 
nie je zrejmý  a vznikajú zbytočné nedorozumenia medzi občanmi a susedmi.

PSIE EXKREMENTY V DEDINE                                                                                 

 V posledných dvoch mesiacoch sa nám množia sťažnosti na občanov, ktorí 
chovajú psov. V obci - na trávnikoch, zastávkach, dokonca aj v cintoríne sa stále 
častejšie objavujú psie exkrementy. Prosíme preto majiteľov psov, aby si pri venčení 
svojich miláčikov zobrali so sebou aj sáčok a tieto exkrementy zahodili do najbližšieho 
kontajnera. Určite vám z nákupu pečiva ostávajú igelitové sáčky, ktoré môžete 
zužitkovať aj takýmto spôsobom. Dbajme, prosím, na čistotu našej obce.
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HĽADÁME BRIGÁDNIKOV

 Máš chuť a čas pracovať? Nie je Ti ľahostajná práca na dedine a chceš pomôcť? 

Hľadáme práve Teba! Potrebujeme pomôcť pri kosení obecnej zelene (trávniky                 

v cintorínoch, cesta do Priechoda), čistenie rigolov a iné práce podľa potreby a sezóny. 

Môžeš pracovať aj poobede. Brigáda je vecou dohody. Ozvi sa nám telefonicky                

(tel. 0905 794 274) alebo sa zastav na obecnom úrade. Hodinová mzda 3,50 € .

ZABEZPEČENIE ZÁKLADNEJ STAROSTLIVOSTI O 

POĽNOHOSPODÁRSKU PÔDU

Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor upozorňuje a 
vyzýva každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby 
zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje §3 
zákona. 

Konkrétne - každý vlastník, nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy          
je povinný:
1. vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie  
    kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej   
    poškodením a degradáciou,
2. predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch,
3. zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená 
    ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných  
    procesov v krajinnom prostredí,
4. usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v 
    katastri.
 
Ten, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku, 
alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, 
prípadne nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy 
dopustí sa priestupku (fyzická osoba) alebo správneho deliktu (právnická osoba 
alebo fyzická osoba - podnikateľ) podľa § 25 a § 26 zákona č. 220/2004 Z. z. o 
ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov.
 
V roku 2018 budú kontroly zabezpečenia starostlivosti o poľnohospodársku pôdu 
vykonávané podľa harmonogramu v jarných a letných mesiacoch. V zmysle 
právnych predpisov budú za porušovanie §3 zákona vyvodzované dôsledky.



TURISTIKA

TURISTIKA  S  PODKONICKÝMI  TURISTAMI

 Aj tento rok budeme mať možnosť spoznávať krásy Slovenska.                              

Sú naplánované nové turistické trasy.

SLOVENSKÝ RAJ  -  TOMÁŠOVSKÝ VÝHĽAD  -  SUCHÁ BELÁ

 26. – 27. mája 2018 sa pripravuje autobusový zájazd do Slovenského raja. 

Čaká na vás 2-dňová túra s ubytovaním. V sobotu je cieľom Tomášovský výhľad.            

Je to skalný výstupok terasovitého tvaru v Slovenskom raji, na južnom svahu 

Ludmanky. Je z neho pekný výhľad do doliny Bieleho potoka, na Prielom Hornádu               

a na Vysoké Tatry. Používa sa aj ako cvičný horolezecký terén.

 V nedeľu je cieľom Suchá Belá. Suchá Belá je najnavštevovanejšia roklina             

v tejto oblasti, ako pre svoju prístupnosť, tak aj pre vysokú koncentráciu vodopádov                      

a exponovaných miest na krátkom úseku. Cez roklinu prechádza zelená značka,               

ktorá začína na a vychádza na rázcestie Suchá Belá-záver. Prechod roklinou Podlesku 

trvá približne 2 hodiny.

KRÁĽOVA  STUDŇA  -  KRÍŽNA  -  OSTREDOK  -  STARÉ HORY

 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť záväzne so zaplatením poplatku 20 € za osobu

(záloha za ubytovanie) do 21. mája 2018 do 12.00 hodiny na obecnom úrade. 

Záujemcovia sa môžu záväzne prihlásiť so zaplatením poplatku 5€ za osobu

(záloha za autobus) do 21. mája 2018 do 12.00 hodiny na obecnom úrade.
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Kráľova s tudňa je  skutočnou 

križovatkou uprostred Veľkej Fatry. 

Priamo z rázcestia od prameňov sa 

možno vydať až piatimi trasami na 

všetky svetové strany. Medzi tie 

kratšie, ale najkrajšie, patrí asi 

trojhodinová cesta cez Krížnu a 

Majerovu skalu na Staré Hory. 

Turistika  sa  uskutoční  3. júna 2018. 
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 Uplynulo už mnoho tisícročí, 

keď noha prvého človeka vstúpila na 

pôdu dnešných Podkoníc. Naozaj 

netušíme a pravdepodobne sa to ani 

nikdy nedozvieme, kedy sa to stalo. Tie 

stopy už dávno zavial čas. 

 Našťas t ie  do  nenávra tna 

neodniesol úplne všetko. Niečo sa 

predsa len zachovalo aj pre poznanie 

budúcich generácií.

 D n e š n é  P o d k o n i c e  s a 

n a c h á d z a j ú  v  t e s n e j  b l í z k o s t i 

špaňodolinského medenorudného 

revíru, čo priamo ovplyvňovalo záujem 

ľudí o túto oblasť  pravdepodobne už od 

neskorej doby kamennej - eneolitu. 

Meď, ako prvý významný kov v 

d e j i n á c h  ľ u d s t v a ,  r e v o l u č n ý m 

spôsobom zasiahol aj do civilizačného 

vývoja u nás.

 Priamo v chotári Podkoníc pod vŕškom zvaným Kozienec, sa našiel medený 

čakan s krížovým ostrím. Je to import z Balkánu a pochádza zo 4. tisícročia pred našim 

letopočtom. Aj nasledujúce dejinné obdobie – doba bronzová, zanechalo na našom 

území významné stopy. Už v roku 1914 sa pri úprave lesnej cesty v lokalite „Jalovô“ 

podarilo robotníkom objaviť šesť nádherných bronzových mečov tzv. liptovského 

typu. Tento hromadný nález patrí k najvýznamnejším archeologickým objavom na 

hornom toku rieky Hron. Pochádzajú zo záveru doby bronzovej, približne okolo roku       

1 000 pred n. l.  a sú prisudzované nositeľom lužickej kultúry, ktorá tu v okolí 

zohrávala významnú úlohu dlhé stáročia nášho praveku. Meče sú uložené v 

Maďarskom národnom múzeu v Budapešti. 

Po dobe z bronzu, prišiel ďalší významný civilizačný objav – železo. A tak ani 

naše územie nezostalo nedotknuté touto technickou novinkou. Z okolia Podkoníc sú 

pamiatky aj zo staršej doby železnej /Halštatskej/ a hlavne z mladšej doby železnej 

/Laténskej/, keď na našu historickú scénu vstupuje významné etnikum – Kelti. 

DRUHÝ PANEL – NAŠE NAJSTARŠIE DEJINY 
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Lužické obyvateľstvo, ktoré tu v horách stále prežíva, sa pod ich kultúrnym a 

vojenským vplyvom pretransformuje do jedinečnej púchovskej kultúry. To sa ocitáme 

už v posledných troch storočiach pred našim letopočtom. 

 Pozostatky po našich „Keltoch“ nájdeme aj v katastri obce. Opevnené hradisko 

púchovskej kultúry sa nachádza na pomedzí obcí Priechod a Podkonice v lokalite 

zvanej Kamenná a v časti Igovo. Archeologický výskum priniesol zaujímavé doklady 

o osídlení z 1. storočia pred n. l. . Priamo v intraviláne obce sa pri výstavbe miestneho 

nákupného strediska niekedy v 70. a 80. rokoch našli praveké črepy z keramiky, ktoré 

mohli patriť do tohto obdobia. Vieme, že okolie Podkoníc bolo osídlené aj v ďalších 

dejinných obdobiach. K archeologicky významným nálezom patrí aj železná hrivna z 

malej jaskyne pod vrchom Kozienec. Tento polotovar, používaný aj ako platidlo, bol 

datovaný do veľkomoravského a poveľkomoravského obdobia /8 -10. storočie n. l./.

Podkonice majú teda bohatú a zaujímavú minulosť hodnú pozornosti a obdivu 

súčasníkov a budúcich generácií.
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TURISTIKA

RIDE PODKONICE  -  OTVORENIE E-BIKE SEZÓNY 2018

Mnohí z vás ste určite zaregistrovali, že v budove „starej krčmy“ sa za posledné 
obdobie udiali zmeny. Od 1. 1. 2018 sme našu prevádzku RIDE presťahovali z Banskej 
Bystrice do Podkoníc. Chceme tu postupne vytvoriť centrálu – poriadny horský obchod 
so servisom, požičovňou, test centrom a inými službami. Otváracie hodiny fungujú na 
systéme dohody – stretnutie v showroome si treba vopred dohodnúť. 

V sobotu 14. 4. 2018 sme v Podkoniciach oficiálne otvorili cyklistickú sezónu 
spoločným výjazdom e-bikerov. Zišlo sa nás 40, chlapi, ženy, deti. Počasie bolo 
ideálne. Vyštartovali sme z námestia Podkoníc, smer Pleše, Príslop, Kalište, Močare, 
Šachtičky, Selčiansky diel, Priechod, Slovenská Ľupča. Trasa mala zhruba 40 km. 
Počasie bolo ideálne, niekde sme prechádzali snehom, inde nás už vítali jarné kvety. 

Najbližšie akcie uvádzame orientačne (termíny sa môžu meniť podľa počasia           
a vyhradzujeme si právo tento program zmeniť):
 
 Jún – (predbežne 2.6.2018) – Výjazd Na Kráľovu hoľu a Muránsky hrad 
 Júl – Poľana
 August – Krížna
 August/September – RIDE Up & Down Hill (záver sezóny s gulášom)

 Pre aktuálne termíny, akcie a rôzne reklamné podujatia sledujte našu web 
stránku www.RIDE.sk alebo naše sociálne siete na FB, kde vždy nájdete aktuálne info.

Štefan Čeman



PODUJATIE

 

12. 05.         Turistický prechod seniorov obcí mikroregiónu Ľupčianskym chotárom

                    s návštevou Ľupčianskeho Hradu

 

 

19. 05.         XVIII. Ročník – Ľupčiansky turíčny jarmok, 768. výročie založenia obce

 

26. 05.         XII. ročník - Fizolňový deň + VI. ročník v krájaní cibule, Kynceľová

  

09. 06.         XIII. ročník súťaže vo varení držkového gulášu – Kutliarsky deň, Selce

Akcie na mesiac máj a začiatok júna

MIKROREGIÓN OBCÍ POD PANSKÝM DIELOM
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MIEŠANÝ SPEVÁCKY ZBOR CANTUS

Miešaný spevácky zbor CANTUS pôsobí od svojho vzniku v roku 1984 pri 
Dome kultúry Ružinov v Bratislave. Interpretačnú tvár telesa postupne formovali 
významné dirigentské osobnosti ako Zdeněk Bílek, Ondrej Šaray, Jozef Búda či Pavol 
Tužinský. V roku 1989 sa dirigentkou zboru stala popredná umelkyňa Blanka 
Juhaňáková. Za osemnásť sezón pod jej vedením sa zbor vypracoval na renomované 
zborové teleso s vynikajúcimi ohlasmi u publika aj odbornej kritiky doma i v zahraničí. 
Základom repertoáru sa stali popri acappellových skladbách rozsiahlejšie                
vokálno-inštrumentálne kompozície z oblasti chrámovej hudby, uvádzané na 
koncertných pódiách a v chrámoch s významnými domácimi a zahraničnými sólistami                             
a orchestrami. CANTUS účinkoval na mnohých domácich i zahraničných festivaloch 
ako Bratislavské hudobné slávnosti, Dni Európy, Musica sacra, Korunovačné 
slávnosti mesta Bratislavy, Umbrijské kultúrne leto v Perugii, vystupoval v Maďarsku, 
Nemecku, Česku, Grécku, Taliansku či Dánsku. Zbor, organizačne zastrešený 
Občianskym združením Pro CANTUS, pôsobí v mestskej časti Bratislava-Ružinov, 
pravidelne usporadúva koncerty v DK Ružinov, v miestnom Kostole sv. Vincenta de 
Paul, ako aj v bratislavských chrámoch. Každoročnou tradíciou sa stali Dni sv. Cyrila                                    
a Metoda, ako aj vianočné koncerty so Slovenským komorným orchestrom Bohdana 
Warchala.
 Súčasným umeleckým vedúcim CANTUSU je Mgr. art. Juraj Jartim, ktorý 
spolupracuje so zborom od roku 1999.
 Spevácky zbor CANTUS vystúpi v nedeľu 3. júna na sv. omši o 9.00 hodine             
v Slovenskej Ľupči. 

             Srdečne vás všetkých pozývame.
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ŠKOLA
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Aprílové teplé jarné počasie sme začali ako inak, jarným upratovaním, ktoré 

prebiehalo v našej škole. Žiaci sa pustili do upratovania nielen svojich tried, ale aj 

školskej knižnice. Priestory školy boli teda pripravené na privítanie našich 

predškolákov. 

Naši školáci strávili štvrtok 5. 4. na súťaži detskej dramatickej tvorivosti My 

sme malí divadelníci 2018 v Slovenskej Ľupči, ktorú organizuje SOS Banská 

Bystrica. Tento rok šťastena našej škole priala a v konkurencii skvelých divadiel sme si 

vybojovali až dve umiestnenia. Žiaci 1. a 2. ročníka vyhrali s divadlom „Unesená 

princezná“, ktoré režírovala Táňa Šagátová, obsadili krásne 3. miesto. Pani učiteľka 

získala cenu poroty za metodické vedenie detí. Žiaci 3. a  4. ročníka s divadelným 

predstavením „Môj brat a strašidlá“ v réžii Lucie Petríkovej sa umiestnili                    

na 1. mieste a zároveň sa nominovali na krajskú prehliadku v Žiari Nad Hronom. 

Na súťažnej prehliadke Detskej dramatickej tvorivosti Rozprávkové javisko úspešne 

obhájili svoju divadelnícku česť a získali nádherné 2. miesto s odporúčaním na 

celoslovenskú súťaž. 

Malí škôlkári tiež nezaháľali. Vo štvrtok 5. 4. boli pozrieť divadelné 

predstavenia a podporiť svojich kamarátov zo ZŠ.  Nielenže sa im páčili divadelné hry, 

ale aj šantenie v miestnom parku v Slovenskej Ľupči malo v tento teplý aprílový deň 

svoje čaro.     

6. 4. sme privítali v školských laviciach predškolákov pri zápise do prvého 

ročníka. Páčilo sa im podľa ich slov veľmi. V septembri ich budeme stretávať so 

školskými taškami a nadšením typickým pre prváčikov. Pravidelne navštevujeme 

obecnú knižnicu, aj 16. 4. sme vrátili staré knižky a požičali nové ešte neokukané. 

Detské očká žiarili vždy, keď sa podarilo nájsť knihu so srdcu blízkou tematikou.

17. 4. sme si urobili exkurziu do Slovenského lyžiarskeho múzea v našej obci. 

Pán Bobák nás zanietene povodil popri svojich exponátoch. Deťom sa najviac páčil 

zvonec, staré lanovky, ba aj jahniatko zvedavo nazerajúce cez plot.

18. 4. nás veľmi úspešne reprezentovali Michal Donoval v recitácii                         

a  Terezka Kostúrová v speve, za hudobného sprievodu svojho muzikálneho 

ocina (akordeón), na súťaži medzi materskými školami z okolitého regiónu, 

ktorú organizovala MŠ Slovenská Ľupča.

Šantivý, bláznivý, jarný, zaujímavý, úspešný ... taký bol apríl v škole.
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 26. 4. sme sa pobavili na bábkovom divadle, ktoré si pre nás pripravili žiaci 

ZUŠ v Slovenskej Ľupči. Na tvorivých dielňach si všetci vyrobili postavičku víly, 

rovnakú ako spoznali v tomto predstavení. Posledný aprílový deň sme mali v škole               

a škôlke veselo, pretože nás navštívil milí a hlavne vtipný pán Anton Budinský                   

z Očovej, ktorý nám v rámci výchovného koncertu predstavil známejšie aj menej 

známe ľudové nástroje a tiež ľudový kroj. Melódie pretkávané humorom nášho hosťa 

zaujali deti aj dospelých a dosýta sme sa nasmiali a strávili pondelkové ráno v príjemnej 

spoločnosti.

 Plánujeme: Mesiac máj bude v škole tradične patriť aj Dňu matiek, ktorý 

tentokrát kvôli organizačným dôvodom bude realizovať škola a škôlka osobitne. 

Škôlkari privítajú mamičky a oteckov programom v MŠ dňa 10. 5. o 16.00 hod. 

V tom týždni budú školáci v škole v prírode, preto si Deň matiek so školákmi 

pripomenieme v utorok 15. 5. o 17.00 hod. v Kultúrnom dome v Podkoniciach a 

zároveň tam oslávime aj uvítanie do života s najmladšími podkonickými detičkami. V 

tomto mesiaci sme sa rozhodli uverejniť aj články a básne našich školákov. Veríme, že 

priestor dostaneme aj v ďalšom čísle, pretože už teraz sa žiaci tešia, keď si budú môcť 

prečítať v Podkonickom spravodaji svoj vlastný príspevok. 

ŠKOLA

Bc. Ivana Nemkyová, Mgr. Lucia Petríková



ŠKOLA

NAŠE DIVADELNÉ ÚSPECHY

 Naša škola je niečím iná ako iné školy. Možno je to tým, že sme celkom dobrí 
herci. Odohrali sme už viacero predstavení, ako sú napríklad: Cisárove nové šaty, 
Žabiatka, (Takmer) ideálna učiteľka a mnohé ďalšie. Pani učiteľka Lucia Petríková 
vedie pre tretiakov a štvrtákov krúžok Malý divadelník, na ktorom hráme, rozprávame 
sa a robíme rôzne aktivitky. Lucka sa rozhodla, že nám napíše novú divadelnú hru. Dosť 
dlho sme jej nevedeli vymyslieť názov. Ale raz, nám Lucka navrhla názov Môj brat                
a strašidlá. Bolo rozhodnuté. A tak sme nacvičovali, precvičovali, skrátka všetko 
možné. Cvičili sme aj cez klub a niektoré hodiny sme museli aj vynechať. No za úspech 
to stálo. 5. 4. 2018 sme si šli zahrať na regionálnu divadelnú prehliadku v Slovenskej 
Ľupči, ktorá sa volala My sme malí divadelníci. No a trikrát hádajte. Skončili sme na 
prvom mieste a postúpili sme. Veľmi sme sa tešili a divadlo trošku upravili. 20. 4. 2018 
sme sa zúčastnili krajskej divadelnej prehliadky v Žiari nad Hronom, ktorá sa volala 
Rozprávkové Javisko. Súťažilo sa až dva dni, tak sme vedeli, že máme obrovskú 
konkurenciu a niektorí si mysleli, že sa neumiestnime na žiadnom mieste. No, raz 
prišiel Lucke telefonát a ten jej oznámil, že sme postúpili na celoslovenskú súťaž do 
Šale, ktorá sa volá Zlatá priadka. Umiestnili sme sa na druhom mieste. Do Šale ešte len 
pôjdeme, tak nám držte palce, aby sme mali opäť obrovský úspech a veľký zážitok. Kto 
chce, môže nás prísť podporiť, ale, sami ešte nevieme dátum a miesto. Dúfam, že nás 
čaká super výkon a to len kvôli najlepšej režisérke - Lucke Petríkovej a najlepším 
hercom - Laure Hlinkovej, Romane Krupovej, Paulíne Zátrochovej, Kataríne 
Zátrochovej, Elise Bude, Dominikovi Barlovi, Adamovi Petríkovi, Richardovi 
Fodorovi, Hane Fodorovej, Jakubovi Hruškovi, Janovi Stachovi a Filipovi Kostúrovi.

NAŠE DIVADELNÉ ÚSPECHY

 Preto, že ma baví divadlo, tak som sa rozhodla chodiť na divadelný krúžok. Naša 
pani učiteľka napísala divadlo, ktoré sa volá: „Môj brat a strašidlá“. Z radosti sme 
nacvičovali divadlo a bolo aj trocha kriku, ale dáko sme to zvládli. A tak sme išli na 
súťaž do Slovenskej Ľupče, ktorá sa volala: „My sme malí divadelníci“- súťažná 
regionálna prehliadka detskej dramatickej tvorivosti. Potom sme sa dozvedeli, že sme 
vyhrali prvé miesto. V Žiari nad Hronom to bola krajská prehliadka divadiel. Bolo tam 
super! V Žiari sme vybojovali druhé miesto a postúpili sme na celoslovenskú súťaž! 
Huráááá!!!!!!

Podkonický spravodaj12

Romana Krupová, žiačka 4. ročníka

Laura Hlinková, žiačka 3. ročníka



ŠKOLA

NAŠA ŠKOLA
V našej škole na Hôrke,
tam je ako v komôrke.
O ôsmej sa stretávame,
vedomosti nasávame.
Dvanásta už odbila,
Hurá obed začína!
Po obede je nám hej,
hrať sa môžeme do štvrtej.
Takto my sa v škole máme,
S úsmevom na nový deň čakáme.

BÁSEŇ O ŠKOLE
Škola je veľká so spústou vedomostí,
v drevených laviciach veľa detí hostí.
Keď lietam po chodbe ako divá včela,
učitelia vravia, že je to už na nich veľa.
Stáva sa, že som aj chorý,
v posteli hrdlo ma bolí.
Hlava mi ide odpadnúť,
aj zámená vtedy môžem zabudnúť.
Keď sa priblíži leto,
netešia ma už hodiny,
zato sa teším na letné prázdniny.

KOCÚR
Náš kocúrik maličký,
pije mliečko z mištičky,
keď to všetko vypije,
urobí skok a je v komore.
V komore je myška,
ktorá pred ním bežká.
Myslela si, že už ušla,
ale spadla do vrecúška.
Vo vrecúšku bola sadra,
a tam stvrdla ako čokoláda.
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Autor: Dominik Barla - žiak 3. triedy

Autor: Jakub Hruška - žiak 3. triedy

Autor: Hanka Fodorová – žiačka 3. triedy
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FARSKÉ OZNAMY

VOĽBY DO FARSKEJ RADY

 V nedeľu 22. 4. 2018 prebiehali v našej farnosti voľby do farskej pastoračnej 
rady. Nakoľko sa pán kostolník ešte dodatočne vzdal kandidatúry, volili sme zo 
šestnástich kandidátov. Odovzdaných bolo 180 platných hlasovacích lístkov a dva 
neplatné  –  nevyplnené. Uvedení kandidáti získali takéto počty hlasov:
 

 

 Z uvedeného vyplýva, že vami zvolenými členmi sú prví šiesti kandidáti. 
Okrem nich som sa však rozhodol menovať ešte dvoch – Jána Bobáka a Jaroslava 
Kostúra ml. Naša nová farská rada bude mať teda 8 členov: Juraj Barla ml., Martin 
Halaj, Branislav Barla, Ľuboš Hošala, Miroslav Čunderlík, Vladimíra 
Turčanová, Ján Bobák a Jaroslav Kostúr ml. Zvolení kandidáti nasledujúcu nedeľu 
zložili sľub člena farskej rady, že budú pomáhať svojmu farárovi a sledovať dobro 
farnosti viac ako svoje vlastné. Ďakujem i všetkým ostatným kandidátom za ochotu 
byť k dispozícii pre spoločné dobro farnosti. 

Nech nám Pán Boh pomáha rozvíjať našu podkonickú farnosť!

Miroslav Spišiak, Váš správca farnosti

  1.  Juraj Barla ml. - 117 

  2.  Martin Halaj - 101 

  3.  Branislav Barla - 91 

  4.  Ľuboš Hošala - 91 

  5.  Miroslav Čunderlík - 86 

  6.  Vladimíra Turčanová - 78 

  7.  Martin Beňa - 74 

  8.  Ivan Barla - 66 

  9.  Ján Bobák - 66 

10.  Iveta Rochovská - 63 

11.   Jaroslav Kostúr ml. - 59 

12.  Milan Randa - 40 

13.  Anna Pasiarová - 34 

14.  Igor Slobodník - 32 

15.  Elena Bitnerová - 20 

16.  Róbert Valent - 20

 



FARSKÉ OZNAMY

POZDRAV OD YVONNE

Pred nejakým časom som písal o kenskom dievčatku Yvonne, ktoré žilo 
nejaký čas opustené na Nairobských uliciach. Potom sa i vďaka pomoci zo Slovenska 
dostala do Rehabilitačného centra sv. Kizita a po skončení tohto programu študuje na 
Základnej internátnej škole sv. Filipa Neriho, ktorú vedie pani Dária Kimuli, 
Slovenka, ktorá viackrát bola i u nás v Podkoniciach hovoriť o projektoch v Afrike. 
Rozhodli sme sa, že si ju naša farnosť „adoptuje“ a budeme ju podporovať v štúdiu. 
Na začiatku pôstneho obdobia sme zriadili v kostole pokladničku, kde ste mohli 
venovať svoje príspevky z toho, čo pôstom ušetríme. 

Vyzbieralo sa vyše 400,- €. Ja som doložil zvyšok a zaplatili sme jej školné na 
internátnej škole pre tento školský rok. Tiež naše deti v škole i kostole, kreslili pre 
Yvonne nejaké obrázky. Následne niečo nakreslila i Yvonne a poslala nám pozdrav       
k Veľkej noci. 

Tu je preklad toho, čo píše:

 „Drahí ľudia v Podkoniciach! Moje meno je Yvonne Anyanga. Mám jedenásť 
rokov. Študujem na Základnej šlole sv. Filipa Neriho. Mám rada svojich učiteľov, 
pretože ma dobre učia. Som teraz druháčka. Rada jem chapati (placky  –  niečo ako 
naše lokše) a kura. Moje obľúbené farby sú ružová a žltá. Najobľúbenejším predmetom 
je angličtina.“

 

 
 Budeme v podpore jej štúdia pokračovať a v prípade, že sa chcete pripojiť, 
môžete tak urobiť do pokladničky v kostole, označenej jej menom.
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Miroslav Spišiak, Váš správca farnosti



FARSKÉ OZNAMYINZERCIA
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Predajňa rozličného tovaru
HOME – LET, Školská 1, Slovenská Ľupča (oproti obecnému úradu) 

Ponúkame:
-  bytový textil
-  galantéria
-  kreatívne potreby
-  zdravotná obuv
-  hračky
-  školské potreby
-  darčekové predmety

Otváracie hodiny:
Pondelok - Štvrtok  8:00 - 17:00 hodiny
Piatok    8:00 - 16:00 hodiny
Sobota   9:00 - 11:00 hodiny

Tešíme sa na Vašu návštevu!

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

JUBILANTI

SOBÁŠ

Ľudovít Pasiar (č. d. 151)  -  63 rokov

OPUSTILI NÁS

50 rokov - Katarína Hošalová (č. d. 231)

60 rokov - Júlia Lipová (č. d. 266)

70 rokov - Miloslav Očenáš (č. d. 162)

75 rokov - Jozef Slobodník (č. d. 81)

Ľubomír Turčan a Monika Homolová, Banská Bystrica, 21.04.2018

1. sv. prijímanie bude v našej farnosti v nedeľu 3. júna 2018 o 10.00 hod.


