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Milí spoluobčania,

 pred štyrmi rokmi mi raz niekto z dediny 
povedal: ”...bolo by fajn mať novú cestu              
v dedine, bez tých dier, nový chodník...to by bola 
krása...!“ Táto myšlienka ma oslovila a tak som 
začal zisťovať komu patrí cesta a ako by sme 
mohli s rekonštrukciou začať. S úpravou cesty 
prichádzal do úvahy aj chodník, ako podmienka 
zmeny cesty.  A keď mi starší z vás povedali, že by 
bolo dobré zrekonštruovať aj staré vodovodné 
potrubie, prv ako sa spraví cesta, najväčšia 
investičná akcia  v obci bola na svete. 

 Celé tajomstvo najväčšej akcie od čias minulého režimu v našej obci, bolo v chuti 
a hľadaní spôsobu, ako sa to dá. Rok a pol plánovania, starostlivého chodenia na 
Banskobystrický samosprávny kraj, desiatky hodín sedenia u „vodárov“ a „cestárov“. 
Jednania od generálneho riaditeľa až po majstra. Od nás sa očakávala výpomoc pri 
ukladaní zeminy, trpezlivosť a chuť pomôcť. Tri roky úsilia sú za nami. Nová cesta po               
30 rokoch, nové vodovodné potrubie po 70 rokoch a pred nami je posledná fáza                       
-  dokončenie chodníka. 

 Všetko toto úsilie chcelo aj dosť odvahy a pochopenia. Vďaka patrí všetkým 
aktívnym a ochotným ľuďom, ktorí sa rozhodli pomôcť. Vždy s nadšením v srdci                       
a úsmevom na perách. 

 Prajem si, aby svojim optimizmom nakazili aj ostatných a verím, že sú pred nami 
ešte ďalšie spoločné akcie. 

 Krásny letný čas s vami a pre vás!
Ing. Michal Vráb

starosta
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NEZNÁMA KVAPALINA V POTOKU

 Upozornili ste nás, že v záchytnej nádrži na 

Kašiarke sa nachádza neznáma biela tekutina. 

Nestalo sa tak prvýkrát. Situácia sa opakuje. Preto vás 

prosíme, v prípade, že budete vidieť opäť znečistenú 

vodu, naberte ju do fľaše a uložte ju v chlade. 

Následne nás informujte a my vodu pošleme na 

rozbor, ktorý následne postúpime na políciu a odbor 

životného prostredia. Máme podozrenie, že niekto z 

obyvateľov našej obce vypúšťa túto kvapalinu 

pravidelne. Z času na čas sa stane, že niektorí občania 

v potoku vyumývajú rôzne náradie (napr. po 

maľovaní), čo tiež nie je dobrá voľba. Naopak. Je to veľmi nebezpečné. Niektorí takouto 

vodou zvyknú polievať úrodu v záhradách, a preto buďme ohľaduplní k našej prírode a 

myslime dopredu, čo naše konanie môže spôsobiť. Ďakujeme za pomoc.

  Srdečne vás pozývame na         

6. ročník súťaže vo varení gulášu Dobruo 

Podkonickuo, ktorý sa uskutoční 28. júla 

o 12.00 hodine. Naše pozvanie do poroty 

prijal známy šéfkuchár Pavol Oravec. 

Ďalším porotcom bude náš pán farár a 

zvyšnú časť poroty budú tvoriť vyžrebovaní 

občania z tomboly. Pre našich najmenších sú 

pripravené atrakcie,   aby sa mohli poriadne 

vyšantiť. A pre väčších zas bohatá tombola. 

Po vyhodnotení gulášu nás čaká hudobný 

rokový festival. Na ihrisko zavítajú aj 

americké mašiny značky JEEP.

 Hlavnou hviezdou festivalu Renegade 

fest nazvanú podľa svetoznámeho modelu 

auta Jeep bude Aneta Horňáková, finalistka 

SUPERSTAR! 

DOBRUO POKONICKUO A RENEGADE FEST
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Milí vodiči, máme tu prázdninové obdobie a to znamená, že naše   
i vaše deti, vnúčatá sa vo väčšej miere pohybujú po obci, niektorí 
bicyklujú, iní skejtujú, ďalší hrajú rôzne hry. Väčšina z nich 
využíva ihrisko, ale vieme, že deti sú hravé a neposedné, preto 
prosím jazdite v obci opatrne a predvídajte!

REDAKČNÁ RADA INFORMUJE

VODIČI, JAZDITE OPATRNE!

 Milí čitatelia, práve čítate letné dvojčíslo Podkonického spravodaja. Keďže leto 
je symbolom oddychu a zábavy, tak aj toto číslo sme sa snažili ladiť do letného 
uvoľneného šatu. Okrem užitočných informácií môžete v spravodaji nájsť aj 
osemsmerovku pre osvieženie mysle, recepty pre osvieženie tela a tiež sme pre vás 
pripravili letnú súťaž.
 Keďže Spoločenská rubrika vám v spravodaji chýbala a v zmysle zákona 
potrebujeme váš súhlas k uverejneniu, rozhodli sme sa jubilantov navštíviť a popýtať 
ich o súhlas. Každý, kto chce v spravodaji zverejniť svoje jubileum alebo inú významnú 
životnú udalosť má možnosť. Treba nás len o to požiadať alebo si stiahnuť tlačivo zo 
stránky www.podkonice.sk. 

KNIŽNICA

Vážení Podkoničania,
 rada by som vás oslovila so žiadosťou o pomoc pri rekonštrukcii našej obecnej 
knižnice. Na jar som podávala žiadosť o dotácie z Fondu pre umenie a dúfala, že nám 
dajú finančné prostriedky na zmodernizovanie našej knižnice. Mám pre vás dobrú 
správu. Schválili nám dva projekty! Z prvého dostaneme 1000 eur na akvizíciu – teda 
na nákup nových kníh. Druhý je pre nás ešte dôležitejší, pretože vďaka nemu môžeme                
z našej knižnice urobiť pohodlnejšie miesto pre všetkých návštevníkov. Viete, že sme               
v posledných mesiacoch spolupracovali so školou i škôlkou, preto budú priestory 
prispôsobené aj ich návštevám. Z pridelených finančných prostriedkov zakúpime nový 
nábytok, koberce, vymaľujeme a zrušíme obrovské a nevyužívané dvojité dvere do 
posilňovne. 
 Získaných 3000 eur však nevystačí ani na všetok potrebný materiál, a tak vás 
prosím o pomoc. Aby sme vašim deťom, ale aj ostatným návštevníkom spríjemnili 
pobyt v knižnici, radi by sme presťahovali časť vecí z prvej miestnosti a vynosili všetko 
nepotrebné. Začali by sme s prvou miestnosťou a verím, že spoločnými silami by sme 
to zvládli rýchlo, aby mohli nastúpiť stavbári. 

REKONŠTRUKCIA KNIŽNICE – PROSÍM POMÔŽTE!
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KNIŽNICA

Tých našich podkonických takto oslovujem, aby pridali ruku k dielu. Ak máte 
záujem pomôcť, prosím, kontaktujte ma na mailovej adrese: kniznica@podkonice.sk, 
na t. č. 0908 287 779 alebo jednoducho osobne. Za každú pomoc budem vďačná.

REKONŠTRUKCIA KNIŽNICE – PROSÍM POMÔŽTE!

Vážení čitatelia,
 viacerí z vás sa pýtali, kedy budeme mať cez leto dovolenku. A ja im s radosťou 
odpovedám, nebudeme. Ale z dôvodu rekonštrukcie bude knižnica zatvorená v 
termíne od 16. do 30. júla. Dúfame, že po znovu otvorení vás privítame vo vynovených 
priestoroch, ktoré budú pre návštevníkov rôznych vekových kategórií zaujímavejšie      
a pohodlnejšie. Po knižky na letné čítanie sa môžete zastaviť v dňoch 2. a 9. júla. 

KNIŽNICA ZATVORENÁ Z DÔVODU REKONŠTRUKCIE

CYKLISTIKA

Kristína Homolová

     Cyklistická sezóna je už dávno v plnom prúde a začínajúce letné prázdniny 
umožnia deťom a ich rodičom častejšie sadnúť na bicykle či e-bicykle. Preto netreba 
zabúdať na povinnosti a hlavne našu bezpečnosť. Aj cyklista je účastník cestnej 
premávky a aj na neho sa vzťahujú pravidlá a povinnosti dané zákonom. Cyklisti musia 
rešpektovať dopravné značky, tak ako každý iný účastník cestnej premávky. Aj              
v Podkoniciach máme značky STOP a máme hlavnú cestu, kde chodia nákladné autá             
a autobus.
        Vidieť v Podkoniciach na hlavách detí prilbu je skôr rarita. Pritom, podľa zákona, 
deti do 15 rokov musia nosiť prilbu na bicykli stále. Dospelí majú túto povinnosť len 
mimo obce. Keď idete do Slovenskej Lupče na zmrzlinu, musíte mať na hlave 
cyklistickú prilbu. Policajt vás môže napomenúť, v horšom prípade dať pokutu.
        Treba si uvedomiť, že chránime svoje zdravie a zdravie svojich detí. Cyklistická 
prilba nie je len módny doplnok, ani vec určená výhradne pre pretekárov. Chráni 
najdôležitejšiu časť ľudského tela.
    Pri jazde na bicykli je vhodné používať aj reflexné prvky alebo reflexný 
bezpečnostný odev. Aj keď sú pre cyklistov reflexné prvky povinné len za zníženej 
viditeľnosti, v záujme bezpečnosti by ich určite mali nosiť aj za bieleho dňa. Mnoho 
cyklistov sa mylne domnieva, že za zníženej viditeľnosti reflexné prvky nahrádzajú 
osvetlenie.Všetkým cyklistom želám krásne letné zážitky na bicykloch a e-bicykloch           
a bezpečný návrat domov.

CYKLISTI, POZOR!

Dušan Koctúr
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CYKLISTIKA

Leto je priam stvorené na jazdu na bicykli. A tak sme pre vás pripravili 
niekoľko tipov ako stráviť leto na bicykli a obdivovať krásy Slovenska. Len nedávno 
bol spustený nový webový portál www.cyklo.horehronie.net, ktorý propaguje 
cykloturistiku na Horehroní. 

Na tomto portály nájdete zoznam požičovní e-bikov, technické špecifikácie 
bicyklov a je možnosť objednať si požičanie bickykla online. Región ponúka sieť 
piatich kvalitných požičovní, tradične medzi ne patria Hotel Partizán****, Hotel 
Stupka***, mesto Brezno a pribudli aj E-biky pod Kráľovou hoľou a Rental Ride.sk           
v Podkoniciach. Myslelo sa aj na rodiny s deťmi, kedy je možné k bicyklom 
doobjednať detskú sedačku.

Súčasťou portálu sú aj odporúčané tipy na cyklovýlety s podrobným popisom. 
V ponuke sú výlety z Čertovice, z Heľpy až k vodnej nádrži Čierny Váh, zo Sihly alebo 
Čierneho Balogu či na obľúbený Salaš Zbojská.

Nedeľné organizované cyklovýlety začínajú už  8. júla 2018 a každú nedeľu 
je pre cyklistov pripravená nová trasa až do 26. augusta 2018. Prihlásiť sa na 
cyklovýlet bude možné na tomto cykloportály, kde nájdete zoznam všetkých výletov aj 
s krátkym popisom a reálnymi fotografiami a kalendárom obsadenosti.

Okrem cykloaktivít ponúka Horehronie aj leto plné zážitkov. Od 5. júla 2018 
až do 23. augusta 2018 budú prebiehať pravidelné výlety po regióne. Tourbusom na 
Chopok, výlet na Salaš Zbojská, výlet na Kráľovú hoľu a absolútnou novinkou bude 
Astrovlak do Lesníckeho skanzenu v Čiernom Balogu. Nočné pozorovanie hviezd               
v Lesníckom skanzene spojené s večernou jazdou historickým vláčikom, astronomická 
príprava v tradičnej horárni z roku 1865 a pozorovanie nočnej oblohy ďaleko od svetiel 
mesta je pripravené v termínoch 19. 07., 02. 08. a 16. 08. 2018, kedy budú padať 
perzeidy. 

Návštevníci, ale aj obyvatelia regiónu Horehronie si môžu zakúpiť Horehronie 
Card buď online na www.card.horehronie.net alebo v partnerských zariadeniach alebo 
v turisticko-informačných kanceláriách za zvýhodnenú cenu. Všetky informácie 
turista nájde na webe aj so zoznamom zliav, službami, ktoré sú s kartou zadarmo alebo 
aj s mapkou, kde je možné zľavy využiť. Systém bude v prevádzke od 1. júla 2018.

TIP NA CYKLOTÚRY 

Verím, že si z pestrej 
ponuky vyberiete a prežijete leto 
plné zážitkov, o ktorých nám 
môžete napísať. Vaše príspevky 
uví tame na  známej  adrese 
spravodaj@podkonice.sk

Janka Šípka Šípková

Pozn. Informácie spracované z portálu cyklo.horehronie.net a bystricoviny.sk

mailto:spravodaj@podkonice.sk


Bc. Ivana Nemkyová

 Tam, kde sú deti je radosť a láska. Ak máme 
vychovávať deti, je potrebné, aby sme sa tiež stali 
deťmi. Áno, radosť a lásku rozdávame našim deťom             
v ZŠ s MŠ v Podkoniciach každý deň. 
 A v prvý júnový deň sme ju rozdávali plným 
priehrštím. Z príležitosti osláv MDD sme si spoločne s 
našimi deťmi vychutnali zábavu v Aquaparku 
Turčianske Teplice. Deň sme začali klasicky kvízom    
a potom nás čakala cesta vláčikom cez tunele až za 
vodou, tobogánovali sme sa, šmýkali a plávali.                   
A keďže sme vyhladli, mali sme aj super "MDD obed",  
no proste, bol to krásny deň, a že sme si ho mohli 
dopriať, za to ďakujeme p. Cimbovi, ktorý nám ho 
sponzoroval. 
 V Materskej škole sme MDD oslávili „Zábavno - športovým dňom“. Počas 
rôznych  aktivít a súťaží si deti zmerali svoje sily, povyhrávali medaily a nakoniec 
dostali aj diplomy.                                                     
 17. 6. sme vás pozvali na „DIVADELNÝ VEČER“, na ktorom sme predstavili 
tri naše predstavenia: „Stratená princezná“, „Môj brat a strašidlá“ a „Lienka 
Anulienka“. Úspešne sme nimi reprezentovali našu školu v divadelných súťažiach.
25. 6. sme mali súťaž „Školská hviezda“, kde sa v rámci školského klubu predviedli 
deti so svojimi talentami a schopnosťami.
 Vo štvrtok 28. 6. nás potešil posledný výlet spojený s exkurziou do susednej 
obce Slovenskej Ľupče, kde sme zašli na hrad a cestou domov sa osviežili na zmrzline.
V piatok 29. 6. to už bola odmena za celý rok pre všetkých školákov - vysvedčenie                 
a spoločne sme sa pobrali na vytúžené prázdniny. V MŠ sme ukončili školský rok 
rozlúčkou s predškolákmi. Domov si odniesli okrem povznesenej nálady aj darček             
- krásnu rozprávkovú knižku a osvedčenia o ukončení predškolskej prípravy.

JÚN V NAŠEJ ŠKOLE

 Prevádzka MŠ bude otvorená cez letné 
prázdniny počas prvých troch týždňov. 
 My vám prajeme krásne a teplé leto, veľa 
krásnych zážitkov aj odpočinku, či už aktívneho alebo 
pasívneho. Zároveň ďakujeme vedeniu obce, aj 
aktívnym rodičom za spoluprácu, ochotu a pomoc.                                                                                                                     
 3. septembra sa naše školské dvere otvoria a my 
privítame znova s radosťou a láskou, nových aj „starých“ 
škôlkárov a školákov do nového školského roka. 
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ODPADY

 Zachovať zdravé životné prostredie na našej planéte aj pre budúce generácie je 
veľmi dôležitá a zodpovedná úloha. Zničená príroda, znečistené ovzdušie, 
kontaminované vodné zdroje a pôda, to všetko sa podpísalo pod vznik globálnych 
ekologických problémov, ktoré viedli k negatívnym zmenám ako otepľovanie 
atmosféry, ohrozenie biodiverzity, stenčovanie ozónovej vrstvy Zeme a pod., ale aj 
obrovský nárast odpadov. Zabrzdiť katastrofické dôsledky globálnych ekologických 
problémov sa podarí len vtedy, ak sa začnú riešiť lokálne environmentálne problémy,            
o čo sa musíme pokúsiť všetci, každý v rámci svojich možností, vo svojom bydlisku či 
na pracovisku.

Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok
do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia. 

MACH TRADE  spol. s  r. o.  / INSA spol. s r.o.

ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA
použitých batérií a akumulátorov

Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.

 V našom každodennom živote sa často dostáváme do kontaktu           
s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. 
Batérie  a akumulátory NEPATRIA do komunálneho odpadu a sú označené 
symbolom.

 Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených 
tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch              
a ďalších miestach na celom území Slovenska. Batérie a akumulátory obsahujú látky 
ako sú ťažké kovy a kyseliny, ktoré vo voľnom prostredí na nelegálnych úložiskách 
alebo v prostredí skládok odpadov môžu spôsobiť kontamináciu životného prostredia a 
predstavujú riziko pre zdravie obyvateľstva.
 Náklady na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu batérie a akumulátory 
zabezpečuje výrobca a znáša náklady s tým spojené. Náklady na triedený zber nie sú 
súčasťou miestného poplatku za komunálny odpad, okrem nákladov spôsobených 
nedôsledným triedením podla § 81 ods. 10 zákona 79/2015.
 Spoločnosti INSA, s.r.o. a MACH TRADE, s.r.o.  v spolupráci s partnerskými  
spoločnosťami pôsobiacimi  na slovenskom trhu niekoľko desiatok rokov zabezpečujú 
zber, dopravu, spracovanie a recykláciu batérií a akumulátorov. Vysoká technologická 
a odborná úroveň spoločností je garanciou reálnej komplexnej recyklácie použitých 
batérií a akumulátorov. V triedení a recyklácii sú významnými globálnymi hráčmi             
v oblasti spracovania nebezpečných odpadov.
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ODPADY

Akcie na mesiac júl a august 

14.07. 2018 Špaňodolinský štiarc / ukážky varenia / Špania Dolina

28.07.2018 XI. ročník Dobruo Podkonickuo / súťaž vo verení guláša 
  a III. Ročník Renegate Fest / ihrisko Brodok / Podkonice

05.08.2018 50. výročie založenia folklórneho súboru Priechoďan 
  Čô sa staô v tom Priechode / Priechod

11.08.2018 Deň obce a III. ročník v pílení dreva bruchačkou / Baláže

18.08. 2018 Deň obce a grilovačka / Lučatín

15.09. 2018 V. ročník Slivková paráda / Špania Dolina

PODUJATIE

MIKROREGIÓN OBCÍ POD PANSKÝM DIELOM

ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU

Júl   

August   

September  

Október  

November  

December  

12.      26.

09.      23.

06.      20.

04.      18.     31

15.      29.

13.      27.

DeňMesiac

Júl   

August   

September  

Október  

November  

December  

02.      16.      30.

13.      27.

10.      24.

08.      22.

05.      19.

03.      17.      31.

DeňMesiac
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PODKONICKÝ  NÁUČNÝ  CHODNÍK

ŠTVRTÝ  PANEL  -  BÚRKA  ODNIESLA  KONICE  POD  KONICE

 K lokalite, kde sa nachádzate, sa viaže aj 
pôvodný názov terajšej obce Podkonice. Na  týchto 
miestach, resp. na kopci Stráňa, kde bola veľká 
raveň (zvaná Raveň-Konice alebo Ravnie Konice), 
postavili naši predkovia konské stajne. Kone boli 
určené pre ľupčianske hradné panstvo a ich hostí, 
ktorí obľubovali hony a poľovačky. Stajne tu boli 
natrvalo a kone v nich boli umiestnené po celý rok. 
Nazývali ich v tej dobe koniarňami, konicami,              
z toho potom aj vznikol názov Konice. 
 Podľa legendy pôvodnú osadu Konice počas 
búrky odniesol veľký príval vody a blata dolu 
dolinou. Vďaka tomu sa jej dostalo nového mena              
- Pod Konice, Podkonice. Miesto, kde sa príval 
vody so zničenými koniarňami zastavil sa totiž 
nachádzalo priamo pod Konicami. Podľa legendy sa sem presťahovali Kováčovci                
a usadili sa pri vodných prameňoch pri terajšom Grante. Po presťahovaní sa osada 
nezmenila len názov, ale aj spôsob života. Musela zápasiť so skúpou zemou a prírodou 
o úrodu, so susednými obcami o chotár a so zemepánom o svoje práva. 

KONICE PODĽA LEGENDY

 Tak fauna ako aj flóra bola k nášmu okoliu štedrá. Podkonický chotár je vďaka 
ich darom nesmierne malebnou krajinou, kde sa dá pohľadom opierať dlhé hodiny              
a cítiť radosť z prírody v každom ročnom období. Kto hľadá, nájde tak jej divú 
nespútanosť, ako aj nehu ukrytú v krásach jej výtvorov.  

FLÓRA A FAUNA NA KONICIACH

 Táto tvarovo a farebne zaujímavá a vzácna huba patrí medzi ozdoby tunajšieho 
borovicového lesíka. Plodnice tejto huby vyrastajú len v rokoch, keď majú dobré 
podmienky na rast. V začiatočnom štádiu rastu sú duté, guľovitého tvaru a rastú pod 
zemou. Neskôr sa dostanú nad povrch zeme, kde praskajú a doslova rozkvitnú ako 
tulipánový kvet.
 Tulipánovka je jedovatá a vzhľadom na svoju vzácnosť aj chránená huba. 
Obdivovať ju môžeme od jari do neskorého leta.

TULIPÁNOVKA FIALOVÁ (Sarcosphaera coronaria)
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PODKONICKÝ  NÁUČNÝ  CHODNÍK

 Nazývaný tiež poštolka, či pustovka, 
patrí do skupiny tzv. malých sokolov. Tak ako aj 
iné druhy sokolov ani on si nestavia vlastné 
hniezdo. Využíva hniezda po iných druhoch 
vtákov, výbežky v skalách a pod. Môžete sa               
s ním preto stretnúť nielen vo voľnej prírode, ale 
tiež v intraviláne obcí. Prevažnú časť potravy 
tvoria drobné zemné cicavce, predovšetkým 
hraboš poľný. V potrave sa vyskytujú tiež plazy 
- jašterice a slepúchy, vtáky a najmä v lete aj 
hmyz.

SOKOL MYŠIAR (Falco tinnunculus) 

 Je najhojnejší dravý vták v strednej Európe. 
Hniezda si stavia na stromoch v rôznych typoch 
lesov, nepohrdne ani osamelými stromami na okraji 
lúk, či polí. V našich podmienkach je to stály, až 
prelietavý vták. Živí sa hlavne hrabošmi a myšami.  
Likviduje slabé a choré jedince, čím udržiava 
zdravú populáciu svojej koristi a bráni jej 
premnoženiu. V zime tvoria dôležitú súčasť jeho 
potravy zdochliny (zajace, líšky, kuny) čím plní v 
prírode významnú zdravotnú funkciu.

MYŠIAK LESNÝ (Buteo buteo) 

 Medzi dravé vtáky radíme druhy, ktoré sa živia dravým spôsobom lovu, majú 
zahnutý zobák a silné nohy. Vyznačujú sa tiež výborným zrakom. Všetky dravce patria 
medzi chránené živočíchy. Ohrozuje ich najmä nelegálny odstrel, ničenie hniezd, 
vyberanie mláďat z hniezd, úhyn na stĺpoch elektrického vedenia, nárazy do drôtov              
a iných prekážok. Nebezpečné sú však aj kolízie s dopravnými prostriedkami na 
cestách. Častou príčinou smrti je však aj skonzumovanie otrávených hlodavcov (tieto 
hlodavce sú otrávené prostriedkami na ničenie poľnohospodárskych škodcov),               
či otrávených návnad.
 Z dravcov v okolí náučného chodníka môžeme pozorovať sokola myšiara                
a myšiaka lesného.

DRAVCE
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FARSKÉ OKIENKO

Myslím, že najlepšou správou týchto dní je 
skutočnosť, že sa nám začali prázdniny. Neviem síce či 
sa na ne viac tešia samotní žiaci alebo my, učitelia. Chcel 
by som sa s Vami podeliť i so školskými výsledkami 
našej Yvonne, ktorú sme si ako farnosť „adoptovali“ v 
Keni a zaplatili sme jej školné na jeden rok štúdia na 
internátnej škole sv. Filipa Neriho. 

Nakoľko v Keni je trochu iný školský systém a 
nemajú štúdium rozdelené na dva polroky ako my, ale na 
tri trimestre, Yvonne skončila školský rok v apríli      a 
teraz zas chodí do školy, kým nebudú najbližšie 
prázdniny koncom augusta. Keďže naša farnosť 
Podkonice sme teraz jej adoptívni rodičia, prišlo mi i jej 
vysvedčenie a tak by som sa chcel s vami podeliť o jej štúdijné výsledky. Môžeme vidieť, 
že počas školského roku získala celkom 460 bodov z možných 500, čo je hranica medzi 
jednotkou a dvojkou. Pre tých, ktorí nerozumejú celkom anglicky to trochu preložím. 

AKO YVONNE ŠTUDUJE

V prvom stĺpčeku je uvedený 
celkový počet možných bodov za 
jednotlivé predmety, potom sú body 
získané za prvú polovicu štúdia, ďalší 
za druhú a následne je celkový 
priemer za školský rok. Predmety, 
ktoré Yvonne študuje – matematika, 
angličtina,  čí tanie,  swahilčina 
(miestny jazyk), enviromentálna 
výchova (niečo ako prírodoveda), 
C.R.E (christian religious education) 
= náboženstvo, náuka o hygiene               
a výžive. Zo skúsenosti môžem 
povedať, že na dieťa, ktoré predtým 
žilo na ulici, a ktoré sa musí vyrovnať 
s emočnými traumami jej výsledky sú 
výborné. Želáme jej preto veľa 
ďalších úspechov v štúdiu i živote. 
Kto by ju chcel podporiť i v ďalšom 
štúdiu, pokladnička na to určená je             
v kostole. Vďaka všetkým za podporu, 
verím, že je dobré, keď môžeme 
pomôcť i takýmto konkrétnym 
spôsobom meniť jej život k lepšiemu.
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FARSKÉ OKIENKO

Všetkých vás pozdravujem! I touto formou by som vám chcel povedať pár 
informácii o našom kostole sv. Martina, aby ste boli informovaní, čo nás v blízkych 
dňoch čaká. 

V tomto týždni sme dokončili lešenie, nakoľko bolo potrebné ho podovážať               
z rôznych stavieb z celého stredného Slovenska. Pôvodne sme predpokladali, že vežu 
bude treba osieťkovať, aby sa spevnili vrstvy omietky, ktoré vykazujú praskliny. Po 
podrobnejšej obhliadke priamo z lešenia sa ukazuje, že nebude treba sieťku, nakoľko 
praskliny sú len povrchové a omietka na podklade drží. Preto od pondelka 2. júla budú 
chlapi vymieňať poškodené časti dreveného podbitia, nakoľko vtáky si tam vyzobali 
dieru a urobili hniezdo, pár miest je rozsušených a je tam pár dier – asi od ôs. Našťastie 
sa to bude dať opraviť lokálne a nie je potrebná 
celková výmena. V prvej fáze by sa teda odstránili 
zvyšky starého náteru, následne sa vymenia 
poškodené drevené časti, potom sa diery vyplnia 
špeciálnym gitom, opäť sa to prebrúsi a natrie vode i 
slnku odolným náterom. 

Následne sa do otvorov vo zvonici osadia 
parapety a veža sa napenetruje a nanesie fasádna 
omietka – ak bude potrebné i v dvoch vrstvách. 
Potom sa natrú farbou pásy plechu pod vežou, 
nakoľko zo strany od Novej ulice už plech vykazuje 
známky hrdzavenia. 

Ešte raz ďakujem poslancom i pánovi 
starostovi, že nám na tento zámer prispeli                  
z obecného rozpočtu, veď napokon kostol slúži 
všetkým a veľká vďaka i vám ostatným za finančnú i 
akúkoľvek inú podporu, bez ktorej by sme toto dielo 
nevedeli zrealizovať.

REKONŠTRUKCIA VEŽE

Počas posledných svetových dní mládeže v Krakove, sv. otec František povedal 
tieto slová: „Milí mladí, teraz vás pozývam, aby ste sa zoznámili so sociálnou náukou 
Cirkvi, nesnívam o nejakých skupinách, sediacich a diskutujúcich niekde pod 
stromami. Aj to je dobré a robte to! Môj sen je však väčší – želal by som si milión 

1 MILIÓN MLADÝCH PRE PÁPEŽA 

Viacerí ste ma kontaktovali, že by ste chceli prispieť našej farnosti
na rekonštrukciu veže, ale potrebujete číslo účtu.
Číslo účtu našej farnosti je: SK91 0900 0000 0000 5018 0927
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FARSKÉ OKIENKO

mladých kresťanov, najlepšie celú jednu 
generáciu, ktorá by bola pre svojich 
súčasníkov chodiacou sociálnou náukou. Svet 
zmenia iba ľudia, ktorí sa zaň angažujú, ktorí              
s ním pôjdu na periférie i doprostred špiny. 
Choďte  a j  do  pol i t iky  a  bo ju j te  za 
spravodlivosťa ľudskú dôstojnosť pre tých 
najchudobnejších. Vy všetci ste Cirkev. 
Starajte sa o to, aby sa Cirkev menila, aby v nej 
bol život v dôsledku výzvy, ktorou je volanie 
tých, čo prišli o svoje práva, nárek tých, ktorí 

trpia núdzou a o ktorých sa nikto nestará. Rozhýbať sa v tom budete musieť sami. Keď 
to spoločne urobí viac ľudí, bude na tomto svete lepšie a ľudia pocítia, že cez vás pôsobí 
Boží Duch. Možno potom budete ako pochodne, ktoré týmto ľuďom osvetľujú cestu k 
Bohu. Každý deň sa za vás modlím.Modlite sa aj vy za mňa!“

Svätý otec má teda sen mať milión mladých angažovaných ľudí, ktorí sa 
neboja aktívne pretvárať svet. Uvedomuje si, že práve mladí majú v sebe túto veľkú 
energiu i nadšenie. Na zrealizovanie tejto jeho myšlienky vznikajú všade vo svete 
skupinky mladých dobrovoľníkov, ktorí spoznávajú sociálnu náuku Cirkvi, ktorá nám 
hovorí ako byť soľou i svetlom pre tento svet. Mnoho ľudí síce ide v nedeľu na sv. 
omšu, ale akoby im chýbalo svetlo, ktoré zapaľuje ostatných. To všetko sa však môže 
zmeniť, pokiaľ budeme spoznávať čo všetko nám ponúka už storočia Boh 
prostredníctvom sociálnej náuky.
 Ako pomoc pre zrealizovanie tohto projektu sv. otca vyšla konečne                             
i v slovenčine knižka pre mladých DoCat (v preklade rob katechizmus). DoCat nie je 
len kniha - je to cesta, spôsob života, príručka ako aktívne žiť. Ak chceme zmeniť svet 
je nevyhnutné, aby sme tieto pravdy študovali,  uskutočňovali, a tak prispeli k rozvoju 
lepšej spoločnosti. Začnime hneď, teraz, práve tam, kde sme, nevadí, že sme o tom ešte 
nepočuli. Tento projekt rozoberá témy, ktoré sa nás denne dotýkajú - Cirkev a sociálne 
otázky; dôstojnosť ľudskej osoby; rodina ako základ spoločnosti; ľudská práca; 
hospodárstvo, politické spoločenstvo, medzinárodné spoločenstvo, životné prostredie, 
vojna a mier. Celá náuka je podávaná formou otázok a odpovedí, kvízov a konkrétnych 
krokov - takže to nie je nuda.
 Si mladý a chceš meniť seba i svet, alebo sa len nechať unášať prúdom? Potom 
neváhaj a zapoj sa! I ty môžeš patriť do milióna, ktorý svet bude meniť k lepšiemu. 
Neváhaj a prihlás sa u svojho kňaza a od septembra začíname!

Viac info a pár testov na https://erko.sk/docat/ alebo stránkach národného 
stretnutia mládeže P18 v Prešove https://narodnestretnutiemladeze.sk/splnme-sen-
papeza-na-p18/.

Miroslav Spišiak
váš správca farnosti
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KULINÁRIUM

4 kuracie prsia, 8 strúčikov cesnaku, zväzok petržlenovej vňate, 4 lyžice olivového oleja, 
100 g strúhanky, 4 lyžice ochuteného smotanového syra

RÝCHLE KYJEVSKÉ REZNE

 Rúru si predhrejte na 200°C. Do mixéru si dajte              
2 strúčky cesnaku, petržlenovú vňať a 1 lyžicu olivového 
oleja. Rozmixujte, prisypte strúhanku a znova zmixujte. 
Presypte na tanier. Kuracie prsia narežte tak, aby vznikla 
kapsa. Do nej dajte lyžicu ochuteného syra a okraje 
pritisnite. Kuracie prsia potrite olejom a každé obaľte v 
ochutenej strúhanke a poriadne popritláčajte. Takto pripravené rezne poukladajte na 
plech vyložený papierom na pečenie. Zvyšné neolúpané strúčiky cesnaku rozložte 
pomedzi rezne. Pokvapkajte olejom a dajte do rúry piecť na 25 minút. Podávajte                        
s varenými zemiakmi alebo šalátom.

175 ml slnečnicového oleja, 175 g trstinového cukru, 3 vajcia, 1 vanilkový cukor, 200 g 
olúpanej a nahrubo nastrúhanej tekvice hokkaidó, 100 g hrozienok, 2 lyžičky mletej 
škorice, 200 g hladkej múky, 1,5 lyžičky kypriaceho prášku, 1 lyžička jedlej sódy, 200 g 
čerstvého smotanového syra (Lučina alebo Philadelphia), 85 g práškového cukru

TEKVICOVÉ MAFINKY

 Rúru si predhrejte na 180°C a pripravte si 
košíčky na mafinky. Olej vlejte do misky, pridajte cukor, 
vanilkový cukor a vajcia. Všetko prešľahajte. Vmiešajte 
nastrúhanú tekvicu hokkaidó a hrozienka. Prisypte 
škoricu, múku, kypriaci prášok a sódu. Všetko zľahka 
p r e m i e š a j t e . C e s t o m  n a p l ň t e  k o š í č k y  d o  ¾                            
a pečte zrhuba 25 minút. Medzitým vyšľahajte 
smotanový syr a cukor a po vychladnutí ozdobte mafinky krémom. 

3 banány, pol citróna, 150 g malín, 1 lyžica medu, 100 ml mlieka alebo smotany, 
hoblinky čokolády na ozdobenie

JEDNODUCHÁ MALINOVO-BANÁNOVÁ ZMRZLINA

 Banány nakrájajte na kolieska, vložte do 
plastového uzatvárateľného sáčku. Prilejte šťavu                  
z polovice citróna a uložte do mrazničky aspoň na                
4 hodiny. Zmrazené banány vysypte do robota s nožmi, 
pridajte čerstvé maliny a med. Prilejte mlieko alebo 
smotanu a rozmixujte. Hmotu rozprestrieme do nádoby, 
v ktorej necháme zmes aspoň hodinu mraziť. Potom 
zmrzlinu môžeme porcovať do pohárikov a ozdobiť 
čokoládou.
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SÚŤAŽ

LETNÁ  SÚŤAŽ

 Dva mesiace prázdnin. Slniečko, pohoda, výlety. Leto nám ponúka množstvo 
príležitostí na zábavu a odpočinok. Niektorí z vás si oddýchnu doma na záhrade,           
iní pocestujú k moru alebo sa budú túlať po našom krásnom Slovensku. Aj náš chotár 
ponúka veľa príležitostí k prebádaniu. Pripravili sme pre vás zaujímavú letnú súťaž. 
 Na fotografii môžete vidieť krásny kamenný útvar, ktorý sa nachádza v našom 
chotári. Kde? Tu je pár indícií. Smer Pleše. V úseku, kde je najviac rozbitá cesta - o pár 
metrov vyššie odbočíte vpravo  -  smer Sedlište a ďalej už musíte len bádať.
 Každý, kto objaví tohto 
krásavca a vyfotografuje sa pri 
ňom, nám môže fotku poslať 
do konca prázdnin na adresu 
spravodaj@podkonice.sk          
a  s p o m e d z i  v š e t k ý c h 
vyžrebujeme troch šťastlivcov, 
ktorých odmeníme.  

 Držíme palce a prajeme 
veľa letnej zábavy.

OSEMSMEROVKA



SPOLOČENSKÁ  KRONIKA

Podkonický spravodaj16

JUBILANTI

HISTORICKÉ  OKIENKO

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 týmito spomienkami. 
Vyberte jednu naj, naskenujte ju, pridajte popis kto alebo čo je na fotografii. Fotky 
posielajte na mail jankasipka@pobox.sk alebo spravodaj@podkonice.sk alebo tí           
z vás, ktorí nemajú možnosť skenovať, zastavte sa u mňa doma a rada vám s tým 
pomôžem.

VOĽAKEDY TO BOLO TAKTO...

Z HISTÓRIE VČELÁRSTVA V PODKONICIACH
Janka Šípka Šípková

NARODILI SA

Jakub Koctúr                 Samuel Machava

60 rokov
Helena Majeríková

75 rokov 
Jozef Šustek

80 rokov
Milan Barla

Marta Kostúrová

86 rokov
Ivan Kostúr

Gabriela Flašková

87 rokov
Ivan Flaška

55 rokov 
Eva Chabanová
Miroslav Barla

Jaroslav Chaban

50 rokov 
Jana Gregorová


