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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA
Ubúdajú listy v kalendári a dni sa neúprosne skracujú. Prichádzajú nám Vianoce.
Prapôvodný význam oslavy vianočných sviatkov je nám všetkým dospelým vcelku známy. Deň
narodenia Božieho syna je významnou udalosťou v celom kresťanskom svete. Vedia o ňom aj
nekresťania a ateisti, pretože ovplyvnil svetové dianie na celé tisícročia. Posolstvo mieru, pokoja
a radosti si však musíme pripomínať preto, aby sa nám nestratilo v kope nespravodlivosti a
klamstve.
Všetci ľudia (aj bez vyznania) sa opäť tešia na Vianoce, že konečne sa všetci rodinní
príslušníci zídu v jednej miestnosti, ba dokonca chvíľu pri jednom stole. Sú to pre nás vzácne
chvíle, lebo sa to nestáva veľa krát za rok. Vtedy aj najvášnivejší cestovatelia sa obrátia smerom
k domovu.
To však sú príjemné stránky Vianoc, ale zmysel ich slávenia je aj v tom, že Vianoce sú aj pre
naše deti. Budú sa tešiť, že môžu ísť neskoršie spať a Ježiško im prinesie pod stromček darčeky
práve tie, ktoré si želali.
Prajem Vám šťastné a veselé Vianoce a príjemnú rodinnú pohodu.
Jozef Jamrich
starosta obce
BOŽIA LÁSKA VYHÁŇA STRACH
V encyklike Redemptor hominis (Vykupiteľ človeka) Svätý Otec hovorí, že Boží príchod na
svet je základným tajomstvom viery. Kristovým narodením z Panny Márie dosiahli dejiny človeka
v pláne Božej lásky svoj vrchol. Boh sa stal jedným z nás. Toto vedomie by nás malo naplniť
úžasom a radosťou. K poznaniu tejto pravdy sa však ľudia dostávajú len prostredníctvom
evanjelia. Kde sa nehlása evanjelium, tam nie je možné skutočné prežívanie Vianoc.
Sv. Lukáš, evanjelista prvej kresťanskej generácie si dal námahu zozbierať údaje o Kristovi
od očitých svedkov (Lk 1,1-5). Pod vplyvom Ducha Svätého ich premeditoval a napísal krásne
state o tajomstve Kristovho pôvodu. Podľa jeho rozpravy pri Kristovom narodení na svete
zažiarila Pánova sláva (Lk 2,9) a spolu s ňou zaznelo: „Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť,
ktorá bude patriť všetkým ľuďom“ (Lk 2,10-11).
Narodenie Ježiša Krista odstraňuje strach. Vianoce sú silnou udalosťou Božej Lásky, a ak na
ňu odpovieme našou láskou, strach ustúpi. „Dokonalá láska vyháňa strach“ (1Jn 4,28).
Počas Vianočných sviatkov vám prajem, aby ste od dieťaťa Ježiša načerpali veľa odvahy do
ďalšieho života.
Mgr. Norbert Ďurdík, farár

spravodaj@podkonice.sk
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
UZNESENIE ČÍSLO 22
ZO 7. ZASADNUTIA OZ V PODKONICIACH , KONANÉHO DŇA 22. NOVEMBRA 2007
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO :
Vzalo na vedomie:
1. ponuku svietidiel na verejné osvetlenie obce od fy. Elektro Banská Bystrica
2. finančnú požiadavku od Klubu kondičnej kulturistiky
3. finančnú požiadavku Občianskeho združenia Deti - dosky
4. návrh projektu pre parkovisko v areáli ZŠ s MŠ Podkonice
Schválilo:
1. doplnok k všeobecno-záväznému nariadeniu o drobných stavebných odpadoch
2. zmluvu na zimnú údržbu miestnych komunikácií pre sezónu 2007/2008
3. všeobecno-záväzné nariadenie o platbách za služby
4. dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov kaderníctvo
5. dodatok č. 1 ku zmluve o výpožičke kresťanského domu
6. čerpanie a úpravu rozpočtu obce k 30.9.2007

Doporučilo:
1. starostovi obce prizvať na najbližšie obecné zastupiteľstvo zástupcov:
- lyžiarskeho vleku
- Pohostinstva na Hrbe
- Chaty na Plešiach
2. starostovi obce prejednať s vedením Veolia a.s. prevádzková spoločnosť Banská
Bystrica možnosť pripojenia vodovodného potrubia pitnej vody v oblasti Domcova
3. starostovi obce zabezpečiť skoršie vydávanie Podkonického spravodaja
4. prejednať osadenie bankomatu Slovenskej sporiteľne v Slovenskej Ľupči.

Jozef Jamrich
starosta obce
V Podkoniciach, 29.11.2007

PODKONICKÝ Spravodaj

December 2007

2

KULTÚRA
VIANOČNÝ KALENDÁR
3.12...-..začína sa advent - čas očakávania narodenia
Ježiška. Keď máte doma adventný veniec, zapáľte si prvú zo
štyroch sviečok.
4.12...-..Barbora - ak máte záhradu, popros otecka, aby ti
odrezal čerešňovú halúzku. Keď ju dáš do vázy s vlažnou
vodou, na Vianoce ti rozkvitne.
6.12...-..Vieš, že svätý Mikuláš skutočne žil a bol známy
svojou dobročinnosťou? Nezabudni si vyčistiť topánky!
13.12...-..Lucia - nositeľka svetla. Ženy na dedinách sa
zvyčajne zahalili bielou plachtou, namúčili si tvár a s husacím
krídlom na ometanie pavučín „bielili“ steny príbytkov.
24.12...-..Štedrý večer - dnes si ho nevieme predstaviť bez
ozdobeného stromčeka, bohatej večere a darčekov. Voľakedy
bol pre ľudí štedrý, ak na ňom nechýbal chlieb, cesnak, fazuľa,
šošovica, hrach, med, jabĺčka. Prvé jabĺčko rozkrojil otec na
toľko častí, koľko členov rodiny sedelo pri stole. Ak by v
nastávajúcom roku niekto zablúdil, mal si spomenúť, s kým
jedol vianočné jabĺčko. Spomienka mu isto pomôže nájsť
správnu cestu.
25.12...-..Božie narodenie - narodenie Ježiška, Božieho
syna.
31.12...-..Silvester - posledný deň roka. Čas poprosiť o
prepáčenie tých, ktorým sme ublížili, a odpustiť tým, na ktorých
sa hneváme.
Neprenášajme staré hriechy do nového roka.

ŠPORT
VOLEJBALOVÝ TURNAJ
Volejbalový klub Podkonice Vás dňa 26. 12. 2007 (streda) srdečne pozýva na tradičný
“Štefanský” volejbalový turnaj za účasti zmiešaných družstiev za ulice Hôrka, Nová ulica,
Stred (Hlavná ulica) a družstva Mládeže.
Začiatok turnaja je o 11:00 v telocvični pri Základnej škole. Pozývame všetkých
priaznivcov volejbalu. Záleží na každom, ako prejaví podporu príslušnej časti obce, či už
aktívnou účasťou, alebo zanieteným povzbudzovaním “svojich”.
-jk-
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
OZNAMY ŠKOLY:
Deti zo ZŠ s MŠ sa už ničoho neboja po tom,
čo videli BUBÁCKU ROZPRÁVKU. Herci z
Bábkového divadla na Rázcestí nám ju prišli v
novembri zahrať.
Ako po iné roky, aj teraz, budeme k Vianociam
koledovať, piecť Vianočné medovníky, oblátky.
Máme pre Vás všetkých občanov pripravenú
premiéru divadla žiakov ZŠ spojenú s vianočným
programom detí z MŠ a kapustnicou.
Srdečne Vás týmto všetkých pozývame!
POZVANIE
DLANE - pomoc deťom, občianske združenie
Banská Bystrica Vás srdečne pozýva na
predpremiérové vystúpenie
muzikálu "KEĎ V MÁJI BUDÚ VIANOCE"
dňa 11.12.2007 (utorok) o 10:00 hod. Kultúrny dom v Slovenskej Ľupči.
V podaní hercov akadémie umení, FDU v Banskej Bystrici a detí Detského domova vo
Valaskej a v Banskej Bystrici, zažijete 90 minút skvelej zábavy v príbehu mladých ľudí,
čertovských anjelov, hudby a piesní o láske.
Tešíme sa na Vás. Vstupné dobrovoľné.
ZRNKO VTIPU
- Silvester. kedy si sa narodil? -pýta sa učiteľ
- Prosím, 31. decembra.
- No jasne, vždy si posledný.

PODKONICKÝ Spravodaj

December 2007

4

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
AKO SA MAŤKO A KUBKO DO ĽUPČE DOSTALI
Osoby a obsadenie:
MAŤKO: Martin Hošala
KUBKO: Pavlína Homolová
OVCA BELKA: Zuzana Gregorová
OVCA ČERKA: Nikolka Bánovčanová
OVCA TÚLAJKA: Monika Slobodníková
VÍLA PODKONICE: Nikolka Slobodníková

VÍLA SLOVENSKÁ ĽUPČA: Lucia Booczová
VÍLA PRIECHOD: Lenka Booczová
VÍLA SELCE: Kristína Krétiková
VÍLA KYNCEĽOVÁ: Karolína Rochovská
VÍLA NEMCE: Alexandra Dobrotová
VÍLA ŠPANIA DOLINA: Terezka Halajová

Réžia a text:
Mgr. Mária Turčanová
Zvukový technik: Adam Lupták
Osvetľovač:
Michal Budaj

Premiéra predstavenia:

16.12.2007 o 15.00 hod.
v kultúrnom dome v Podkoniciach
Tento rok sme sa rozhodli v rámci vianočnej besiedky nacvičiť s vašimi - našimi deťmi
divadielko „Ako sa Maťko a Kubko do Ľupče dostali“.
Od spisovateľky tety Mariany Grznárovej sme si „vypožičali“ postavičky Maťka a
Kubka. Deťom sú dôverne známe z literárnej podoby ale aj z televíznych večerníčkov.
Dvaja valasi Maťko a Kubko pri pasení oviec v prírode a práci na salaši všeličo vyhutujú,
vymudrujú a nie vždy to najlepšie dopadne. Ich huncútstva a výmyselníctva však vždy
skončia prekvapivo tvorivo a láskavo - humorne, čo je myslím deťom veľmi sympatické.
Veď aj im sa občas stáva, že pri vynaložení maximálneho úsilia a snahy niekedy prestrelia a
minú cieľ, ktorý od nich očakávame my, dospelí.
Do úst Maťka a Kubka som však vložila aj dialógy, ktoré približujú život a situácie detí v
školskom prostredí. Snažila som sa prepojiť salašnícku tradíciu Podkoníc so súčasnosťou,
ktorú v tejto našej dedinke žijeme.
Aby sa bučina na jar zazelenala, potrebuje korene staré, mocné, hrubé ale aj tie
mladšie, slabšie a tenšie. Obidvoje! Majú svoj význam a opodstatnenie. Tak aj história sa
prepletá so súčasnosťou.
S divadlom plánujeme zúčastniť sa druhého ročníka okresnej súťaže detských
divadielok „My sme malí divadelníci“, ktorá sa koná v mesiaci marec v Slovenskej Ľupči.
Doteraz sme sa zúčastňovali ako diváci - pozorovatelia. Dozrel čas, aby sme sa do súťaže
zapojili aj ako účinkujúci.
Pozývame Vás na premiéru divadla „ako sa Maťko a Kubko do Ľupče dostali, ktorá sa
uskutoční 16.decembra 2007 v nedeľu o 15.00 hod. v Kultúrnom dome v Podkoniciach.
Vianočné premiérové predstavenie je spojené s podávaním kapustnice, ktorá je v cene
lístka. Predpredaj zabezpečujeme v ZŠ a MŠ Podkonice od 3.12.2007 do 13.12.2007.
Cena lístka je 50,-Sk.
Srdečne Vás pozývame a prajeme Vám pokojné a milostiplné vianočné sviatky a
požehnaný Nový rok 2008.
Vedenie ZŠ s MŠ v Podkoniciach
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VIETE, ŽE ...
ČO DAROVAŤ NA VIANOCE...
BARAN: Ak sa do jeho vkusu či očakávania netrafíte, spoznáte to okamžite; vlažný
úsmev zakryť nedokáže. Barani zbožňujú dostávať darčeky a pomaly ich rozbaľovať; radi
aj obdarovávajú, no často sú na reakcie tak zvedaví, že doslova si "vymrnkajú", aby vám
darček mohli dať už pár dní predtým. Našťastie, o Štedrom večeri to neplatí, ten má presný
dátum.
BÝK: Najprv s radosťou dar prijme a až po chvíli sa zamyslí, či sa mu to hodí alebo
aspoň páči. Býkom nezáleží ani tak na cene daru, skôr na praktickom využití; na tom, ako
ich chytí za srdce. Okrasné predmety a romantické maličkosti pokladajú za zbytočnosti,
hrnček so znamením Býka ich však poteší.
BLÍŽENCI: Na darčekoch obdivujú originalitu a kvalitu. Čím nezvyčajnejší darček, tým
sa ním budú dlhšie kochať. Ak im vyberiete nejaký módny doplnok, potešíte ich; hneď budú
kombinovať, k čomu sa to hodí a čo si ešte k tomu dokúpia. Dobrý dar je aj náučné CD alebo
kniha, veď získavanie nových vedomostí a rozširovanie obzorov býva ich zvyčajným
koníčkom.
RAK: Má svoj vyhranený vkus a aj keď mu dáte niečo, čo ho nechytí za srdce, milo sa
usmeje a bude v siedmom nebi; ubezpečí ho to, že ste na neho mysleli. Darčeky pre Rakov
by mali byť spojené s domovom, minulosťou alebo umením. Potešíte ich historickým
románom, zlatým príveskom aj balíčkom sušených kvietkov, ktoré prevoňajú celý byt.
LEV: S tým, čo sa mu páči, tajnosti nerobí a ľahko spoznáte, čo by chcel vidieť pod
stromčekom. Pripravte sa však, že lacné to nebude, Levi majú radi len to najlepšie. Na
druhej strane ich však poteší aj maličkosť, ale originálne zabalená. Darčeky pre partnerov
Levov sa vyberajú ťažko, ak im však kúpite jantárový prívesok pre šťastie, ocenia to.
VÁHY: Darček pre ne by mal byť pastvou pre oči. Hoci ich počas roka potešia aj
praktické veci, na Vianoce túžia dostať niečo prekrásne a až na druhom mieste ich zaujíma,
čo to stálo. Ak ste ich naozaj prekvapili, aj po ďalšie dni budú dar obdivovať; nie je dôležité,
či to bude parfum, fľaša značkového vína, kvalitné cigary či kľúče od nového auta.
ŠKORPIÓN: Čo by mohlo byť vhodnejšie pre záhadných Škorpiónov ako vonná
sviečka. Jej vôňa im upokojí dušu, rozvášni fantáziu a vytvorí mystickú atmosféru. Aj keď
mu presne darček netrafíte, pri jeho rozbaľovaní sa bude usmievať, pretože si váži, že ste
sa snažili. Najlepšie však urobíte, keď vystihnete jeho dobrú náladu a opatrne z neho
"vytiahnete", čo by naozaj chcel.
STRELEC: Ako so všetkým, ani s darčekmi si Strelci veľkú hlavu nerobia. Ani keď
vyberajú darček pre druhých, ani keď niečo sami dostanú. Málokedy sa stane, že kúpia
niečo, čo sa druhému nepáči; na druhej strane sa poteší aj "obyčajnému" darčeku a...
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VIETE, ŽE ...
nemusí nič predstierať. Keď ich naozaj prekvapíte, tešia sa ako malé dieťa.
KOZOROŽEC: Má rád praktické darčeky, nič romantické a pritom neužitočné ho
nepoteší. Príjemný pocit z obdarovania si síce vychutná a dá najavo aj radosť, no už za
chvíľu začne premýšľať, kam to dať, aby to nezavadzalo a nemusel na tom len utierať
prach. Ak viete, aké má koníčky a kúpite mu niečo, čo ešte nemá, bude rád; poteší sa aj
kvalitnému čaju.
VODNÁR: Väčšinou prijíma darčeky so zmiešanými pocitmi. Vie, ako sa on sám
natrápil, kým vybral vhodný darček a vie, že tiež nebolo ľahké nájsť nejaký originálny aj pre
neho. Ak sa však trafíte, na chvíľu mu to vyrazí dych a potom je váš. Možno by ho potešil
strieborný prívesok s jeho znamením alebo vonné tyčinky, no s takou vôňou, ktorú má rád.
RYBY: Najradšej by strávili Štedrý večer tým, že by rozbaľovali desiatky škatúľ a
škatuliek s ružovými mašľami a vtipnými lístočkami. Teda - čím romantickejší a
prekvapujúcejší darček im vyberiete, tým lepšie. Ak im dáte niečo len praktické, prejavia
radosť (alebo ju aspoň zahrajú), budú však sklamaní vašou "otrasne" obmedzenou
fantáziou.
NA ZÁVER: Nezabúdajme však na podstatu Vianoc, ktorá nepramení v množstve
darčekov pod vianočným stromčekom, ale v bohatstve a hojnosti, ktoré napĺňajú naše
srdcia!
-vt-

SPOLOCENSKÁ KRONIKA
GRATULUJEME K VÝROCIU
50. rokov

60. rokov

Milan Kukučka (č.d. 97)

Ivan Kostúr (č.d. 309)

55. rokov
Anežka Jamrichová (č.d. 201)
Mária Luptáková (č.d. 325)
Emanuel Slobodník (č.d. 333)

ZOMRELÍ SPOLUOBCANIA
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75. rokov
Ondrej Gregor (č.d. 283)

Ján Mojžiš (61 rokov)
Zdeno Kňažko (73 rokov)
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FARSKÉ OZNAMY
10. 12. 2007 - 16. 12. 2007
18.00 - féria
10.12.

+ Mária a Martin Očenáš a ich rodičia
18.00 - Sv. Dalmaza I., pápeža

11.12.

+ rod. Anna a Martin Ivanič
7.00 - féria

12.12.

+ Jolana Patrášová, 2. výr.

17. 12. 2007 - 23. 12. 2007
18.00 - Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka
Za Božiu pom. v rodinách Svobodových,
Chabanových a Jamrichových
17.12.
18.00 - féria
18.12. + rod. Bošániovci a Majeríkovci a ich deti
7.00 - féria
19.12.

+ Emília a Anton Barla
18.00 - féria

18.00 - Sv. Lucie, panny a mučenice
13.12.

+ Jozef a Kornélia a ich rodičia

20.12.

+ Viliam Valent, manželka a deti

18.00 - Sv. Jána z Kríža, kňaza
14.12.

+ Viola a švagor Štefan

18.00 - féria

18.00 - féria
15.12.

16.12.

+ Ján Jamrich
3. adventná nedeľa
8.00 + st. rodičia a deti
10.30 Za farnosť

24. 12. 2007 - 30. 12. 2007
8.00 - féria
+ rod. Veronika a Viliam Patráš,
24.12.
syn a dcéra
NARODENIE PÁNA
10.30
0.00 - Na úmysel celebranta
25.12. 8.00 - Na úmysel celebranta Za farnosť
9.00 - SV. ŠTEFANA, prvého mučeníka
+ rod. Angela a Štefan Gregorčok,
syn a dcéra
26.12.
18.00 - SV. JÁNA, APOŠTOLA
27.12.

+ Drahomíra Styková

+ Vladimír Valent

21.12.

18.00 - Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky
22.12.

+ Emília a Juraj Barla

4. adventná nedeľa
8.00 + Helena a Július Slobodník a deti
10.30 Za farnosť
23.12.
31. 12. 2007 - 6. 1. 2008
17.00 - féria
31.12.

Poďakovanie za rok 2007
10.00 - PANNY MÁRIE, BOHORODIČKY
Za farnosť

1.1.

7.00 - Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naz.
2.1.

+ František, Marta a Júlia Jamrichovci
18.00 - Najsv. mena Ježiš

3.1.

+ Anna a Michal Bobák

18.00 - SV. NEVINIATOK, MUČENÍKOV
28.12.

+ rod. Pecníkovci

18.00 - féria
4.1.

+ Drahoslav Valent

18.00 - féria
29.12.

+ František

1. nedeľa po narodení Pána / Sv. rodiny
8.00 + Juliana a Jozef Barla,
10.30
rodičia a súrodenci
Za farnosť
30.12.

18.00 - féria
5.1.

6.1.

+ Margita a Jozef Patráš
ZJAVENIE PÁNA
8.00 + Za Božiu pomoc pre Pavla
10.30 Za farnosť

Zmena Farských oznamov vyhradená !
PODKONICKÝ Spravodaj
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