Ročník XX.

Číslo 6

Jún 2022

Milí spoluobčania,
napriek už prebiehajúcemu mesiacu jún si ešte dovolím
malý návrat na koniec mesiaca máj, kedy sme po ročnom
odklade a dôkladnej príprave organizátorov mohli načerpať zo
studnice slovenského folklóru na 8. ročníku Tonkovičových
folklórnych slávností. Počet účinkujúcich, ktorí nám
predstavili svoje umenie presiahol dvesto. Každý účinkujúci sa
určite snažil vydať zo seba to najlepšie, čo načerpal od svojich pedagógov a vedúcich, ktorí ich
vedú k láske k folklórnym tradíciám. Srdcu najmilšie pre nás boli určite naše deti zo škôlky a zo
základnej školy. Tie určite "dobre písali" do histórie podkonických folklórnych slávností. Ich
vystúpenie bolo zaujímavé. Pekné vystúpenie ponúkli aj deti z FS Drienka, ktorých prišlo okolo
80 zo Slovenskej Ľupče. Dramaturgicky boli do programu zaradení ihneď po sebe naši hostia z
Priechoďana z Priechoda a z Vysokej z Podkoníc. Nie je čo vytknúť ich úprimnému folklórnemu
umeniu a jeho prezentácii. V tomto ročníku sme mali previazané dva zlaté klince programu,
ktoré zabezpečovali účinkujúci z FS Poľana zo Zvolena a asi na dlho nezabudnuteľná ľudová
hudba Ďatelinka s jej predníkom Ondríkom Molotom a jej sólistami. Zvuk vylúdený majstrami
hudobníkmi z Ďatelinky podporený hudobníkmi z Poľany sa v najlepšom svetle prejavil pri
spoločnej produkcii Vrchárskej nálady, ktorá tradične urobila bodku aj za Tonkovičovými
slávnosťami 2022. Škoda len, že v závere zaúradovalo chladnejšie počasie a hľadisko sa
preriedilo. Počet divákov presiahol číslo 500. Tento ročník bol z tohto pohľadu, podľa ohlasov
návštevníkov, mimoriadny! Zostáva dúfať, že Tonkovičove slávnosti sa podarí organizovať a
najmä zafinancovať nasledovníkom aj naďalej. Najbližšie v roku 2024 podľa zaužívaného
dvojročného cyklu. Zaželajme im do budúcna veľa zdaru.
Mesiac jún je tradične posledným mesiacom školského roka. Začína síce trochu v
uvoľnenej nálade sviatkom detí, no tie naše ratolesti musia do konca mesiaca presvedčiť
učiteľov, že si zaslúžia dobré známky a najmä dobehnúť vedomosti, ktoré v priebehu roka
zanedbali. Držme im držme palce, aby sa im to podarilo a na prázdniny odchádzali, tak žiaci,
ako aj pedagógovia, spokojní z dobre vykonanej práce.
Záverom ešte jeden postreh k výzve na štrajkovanie, ktorá vzišla z radov ZMOSu a Únie
miest. My sme sa do tejto výzvy nezapojili, pretože je potrebné zabezpečovať základnú
prevádzku obce bez dopadu na občanov a najmä preto, že politika do samosprávy nepatrí.
Takže fungujeme, netrovíme, ale šetríme už viac ako tri roky, aby sme mali financie na ciele,
ktoré stanovuje zastupiteľstvo obce. Zastupiteľstvo obce a starosta spoločne sledujú hlavný
cieľ - odovzdať obec po voľbách bez dlhov. Voľby do samospráv sa na Slovensku uskutočnia
dňa 29.10.2022.
Všetkým želám pokojný jún!
Ivan Barla, starosta obce
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OBEC INFORMUJE
8. ROČNÍK TONKOVIČOVÝCH FOLKLÓRNYCH SLÁVNOSTÍ
Spomienku na slávnosti by som chcel začať poďakovaním sa všetkým, ktorí pomohli a
podporili toto vydarené podujatie. Veď bez ľudí, ktorí nerozmýšľajú v móde "čo z toho budem
mať?", "budem členom výboru?...atď.", by sa nedali uskutočniť žiadne akcie a určite nie ani
Tonkovičove slávnosti. Nie je mojim zvykom ďakovať a chváliť niekoho menovite, lebo určite
sami dobre viete, kto pomáhal s gulášom, s riadením, s obsluhou, so vstupným, atď. Zoznam
by bol dlhý. Radšej vyslovím všetkým jednoduché "ĎAKUJEM!".

Organizácia takéhoto druhu podujatia by bola nepredstaviteľná bez finančnej a materiálnej
pomoci sponzorov. Tento rok nám pomohli títo sponzori:
- Banskobystrický samosprávny kraj
- KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
- Družstvo chovateľov oviec Podkonice
- Poľovnícke združenie Podkonice - Vysoká
- PROX, s.r.o.
- Podkonická pálenica - BUKOVINA
- Poľnohospodárske družstvo Podkonice
- pán Ivan Očenáš
- pán Jozef Polóny
Všetkým, ktorí akokoľvek pomohli pri 8. ročníku Tonkovičových folklórnych slávností veľmi
pekne ďakujem.
Ivan Barla, starosta obce
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AUTOMAT PRE ZBER ZÁLOHOVANÝCH OBALOV
Informujeme občanov, ktorí nechodia často do nášho obchodu
Jednota, že od pondelka 6.6.2022 je v našom obchode v prevádzke
automat na zber zálohovaných odpadov (plastové fľaše, nápojové
obaly).
ZBER KONÁROV A ODPADOVÉHO DREVA
Kontajner na zber konárov a odpadu z dreva je umiestnený pred
starým cintorínom. Žiadame občanov, aby konáre vhadzovali len do
tohto označeného kontajnera a nevhadzovali ich do kontajnerov na
BIO odpad - tráva, burina, lístie.
SEPAROVANÝ ZBER
Žiadame občanov, aby do kontajnerov označených "SKLO"
nevhadzovali iné odpady, najmä plasty, papier. Zberová spoločnosť
nás upozornila na to, že pri poslednom zbere skla bol tento odpad
kontaminovaný inými druhmi odpadu a preto nepoužiteľný na ďalšie
spracovanie. Zavedením zálohovania plastových fliaš je badateľný
pokles množstva odpadu z plastu, preto by kapacita kontajnerov
určených na plast mala byť dostatočná, za podmienky, že plast
uchováme doma vo vreciach a tieto nehádžeme do 1100 litrových
kontajnerov. Ďakujeme za pochopenie.
PLATENIE DANÍ A POPLATKOV - ZMENA
Dávame vám na vedomie, že platenie daní a poplatkov bude
možné od mesiaca august 2022. Presný termín vám bude
oznámený s predstihom formou obecného rozhlasu, SMS a
oznamom na webovom sídle obce a úradnej tabuly. Výška poplatkov
pre rok 2022 zostala bez zmeny, tak ako bola v roku 2021.
Ivan Barla, starosta obce
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ŠKOLA
MÁJ V ŠKOLE
Máj je mesiacom, keď je už jar v plnom prúde a leto nám klope na dvere. Máj k nám prišiel s
bohatou nádielkou teplejších dní, voľnejších opatrení a tým pádom sme sa na plno mohli pustiť
do rôznych školských akcií. Nie nadarmo sa vraví máj - lásky čas, veď v tomto mesiaci
oslavujeme lásku, úctu a vďaku k našim najdôležitejším osobám v živote a to k našim drahým
mamičkám, starým mamám i prastarým mamám. Naši školáci si spoločne so škôlkarmi
pripravili milý program k oslavám Dňa matiek, ktorý sa konal 6. mája v KD v Podkoniciach.
Využili sme prichádzajúce teplé dni a vybrali sme sa vlakom so školákmi na exkurziu, kde
sme navštívili Hvezdáreň v Banskej Bystrici. Deti sa dozvedeli množstvo zaujímavých
informácií a rozšírili si svoje vedomosti o slnku a slnečnom žiarení, kedy slniečko vychádza a
zapadá, ako môžeme využiť slnečnú energiu a množstvo iných zaujímavostí.
V dňoch 13.-14. mája sa na školskom dvore uskutočnila školská brigáda s cieľom
zveľadiť, upraviť, opraviť, vytvoriť, dotvoriť, preniesť, vyhodiť a pod. Ďakujeme, všetkým, ktorí
sa brigády zúčastnili alebo boli inak nápomocní pri skrášľovaní a tvorení prvkov na školskom
dvore. Viac hláv, viac rozumu, viac šikovných rúk a prstov dokázali vytvoriť herné prvky pre
školákov i škôlkarov. Niektoré prvky, ktoré sa nestihli dokončiť budeme priebežne dorábať a
veríme, že dôjdeme do zdarného konca. Dúfame, že v takomto počte sa uvidíme aj v
budúcnosti na brigáde. Nech je školský dvor miestom, kde sa môžu deti vyšantiť, vyblázniť a
rodičia stretnúť v príjemnom prostredí. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Romanovi
Barlovi a Urbárskemu spoločenstvu Podkonice za vybavenie dreva, z ktorého sme mohli
vytvoriť sedenie pre deti.
V mesiaci máj sme stihli v rámci športového krúžku škôlkarov aj menšiu prechádzku po
okolí. Školáci nezaháľali a pripojili sa k našim najmenším a tak sme sa spolu s ujom Ľudom
Flaškom našim turistickým sprievodcom vybrali na menší okruh po Podkonickom chotári.
Keďže včelárstvu sa v dedine venujú viacerí zanietení včelári, v škole aj škôlke sme si
pripomenuli Medzinárodný deň včiel, ktorý pripadá na 20. mája. Priblížili sme si túto
zaujímavú záľubu, povedali sme si na čo nám včielky slúžia, aké rôzne produkty vieme vyrobiť
z vosku, ako sa včelári starajú o včielky a pod.
Okrem množstva spomenutých aktivít sme sa vybrali so žiakmi zabojovať v súťaži v
prednese poézie a prózy Sládkovičova lipa 2022, ktorá sa každoročne, už 11. rok koná na
základnej škole v Hrochoti. Na tohtoročnej Sládkovičovej lipe sa podarilo umiestniť Peťkovi
Polónymu, ktorý získal 1. miesto v prednese prózy a zároveň cenu absolútneho víťaza
Sládkovičovej lipy 2022.
Tento krásny a nabitý mesiac plný aktivít sme nemohli ukončiť inak ako Tonkovičovými
slávnosťami. Užili sme príjemné popoludnie plné ľudovej hudby, tanca a spevu. Sme veľmi
radi, že aj my sme mohli byť súčasťou tohto podujatia a prispieť tak ku celkovej folklórnej
nálade, ktorá sa niesla celým podujatím.
Kolektív ZŠ s MŠ Podkonice
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FARSKÉ OKIENKO
Milé sestry a bratia,
nádherný je pohľad na naše hory. Ako sa
krásne zelenejú, ako spoza nich vychádza
slnko a volá nás na príjemné strávenie tohto
času v prírode. Príroda je plná Božej vône,
neskutočné ako všetko dokonale stvoril. Vraj
stromy si pomáhajú a živia sa navzájom. Ak
je jeden chorý, iné ho cez korene zásobujú
živinami. Keď sa tak pozrieme dookola na
stromy, tak sú fascinujúce, a dokonca tu
stoja dlhšie ako môj život a budú ich vidieť
ďalšie generácie rásť. Budú sa pozerať do
koruny stromov, do ktorých som hľadel aj ja.
Obyčajný strom, koľko tajomstiev v sebe
skrýva, Boh mu dal jedinečný život.
A čo náš život? Vieme, že je jedinečný, neopakujúci sa a pre Boha skvostom? Ani neviem
slovami opísať, kým sme pre neho. Ako málo si to uvedomujeme. Keby si vieme pripustiť, aký je
náš život jedinečný prežívame ho plnými dúškami, každý okamih. Páter Pio povedal, že ak
neprežívame každý okamih na plno, tak maríme Božiu vôľu.
Možno sa veľakrát zamýšľame, čo od nás Boh chce. Kade máme kráčať? Možno sa to dá
otočiť, či chceme stále hľadať alebo kráčať. Dal nám absolútnu slobodu a určite preto, aby sme
ju využili. Keď ho máme v srdci, keď s ním trávime deň, nie je možné, aby sme išli zlou cestou.
Tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré. Zažili ste to niekedy? Situácia, ktorá bola zlá,
trápna, plná hanby sa obrátila a nakoniec ste si povedali, že dobre sa stalo, keby nebolo tak, tak
sa to tak dobre neskončí. Áno, to sú tie dary, keď je Duch Svätý s nami. A plnosť darov Ducha
Svätého a plné spoločenstvo s ním do života dostanú už aj naši birmovanci. A vždy ich máme,
keď dôverujeme. Dôvera v Boha je aj to, že veríme, že naša modlitba je vypočutá hneď, ako ju
vyslovíme a pridáme k tomu nejakú obetu. Keď sa napríklad ženy modlia za svojich mužov, keď
sú napríklad odídení od viery, alebo za svoje deti. Myslíte si, že keď dookola budete opakovať
túto prosbu, urobí to Boh inak ako má? Sú to jeho milované deti a chce ich mať pri sebe ešte
viac ako vy. Tak dajte tomu čas a všetko čo nám vnuká Duch Svätý, čas, ktorý naši blízki
potrebujú. Dôverujme Bohu, že táto situácia je už vyriešená a nemusíme ho už prosiť, ale
chváliť ho v modlitbe. Je to vyriešené a našou úlohou je teraz žiť v dôvere a v pokoji. Keď prídu
ťažké situácie a budeme vidieť, že sa deje ešte horšie, tak si uvedomte to, že celé nebo bojuje
so zlými duchovnými bytosťami za vašu modlitbu, za vašu prosbu, tak ako to bolo u proroka
Daniela (Dan 10). 21 dní sa postil za svoj národ, aby neprišlo naň veľké utrpenie a prišiel Anjel a
riekol mu slová: „Neboj sa Daniel! Od prvého dňa, čo si si upriamil srdce, aby si pochopil a
pokoroval sa pred svojim Bohom, sú vyslyšané tvoje slová a ja som prišiel pre tvoje slová.“ 21
dní anjel bojoval s Archanjelom Michalom proti kniežatstvám zla, aby mu to konečne mohol
prísť oznámiť. Ale ten boj už nie je vo vašich možnostiach, vo vašich silách, vy už ste urobili čo
ste mali. Ten boj je vybojovaný vo vašej dôvere v Boha. Učme sa to napríklad aj od proroka
Daniela.
Nie je to jednoduché. Myslíme si, že sme nenahraditeľní, ale nie je to tak. Postupne sa učme
k tejto dôvere. A chce od nás viac ako dôveru. Volá nás k sebe a chce, aby sme boli ním. Stvoril
nás na svoj obraz, vdýchol do nás svoju dušu, chce aby z nás bolo cítiť Božiu vôňu.
Martin Pečarka, správca farnosti
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PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE
V nedeľu 22. mája 2022 pristúpilo k prvému svätému prijímaniu sedem detí z našej farnosti.
Po prvýkrát mohli zažiť, ako Pán Ježiš vstúpil do ich čistého srdca v podobe vína a chleba. Tieto
verše patria p. farárovi za čas, ktorý našim tretiakom a štvrtákom počas príprav venoval.
Milý náš pán farár,
Radi by sme zo srdca poďakovať chceli,
zopár veršov úprimných Vám tu venovali.
Ja a moji kamaráti, veľkú radosť prežívame,
že Ježiška vzácneho v srdci svojom máme.
Ďakujeme za pozvanie k obetnému stolu,
teraz chceme iba s Ním kráčať verne spolu.
Dali ste nám pri spovedi, odev krásny biely,
očistený od hriechov zažiaril nám celý.
Spolu s Vami spoznávame nebeského Pána,
nech Vám za to neustále požehnanie dáva.
Ďakujeme za chvíle, ktoré s nami trávite
a na nás deti s láskou myslíte.
Ďakujeme, že sa nám ochotne vždy venujete,
na hodinách náboženstva či na peknom výlete.
Každý piatok podvečer detské omše máme,
my si radi s gitarou na nich zaspievame.
Dobre sa nám miništruje po Vašom boku,
veď ste nám príkladom počas celého roku.
Ďakujeme za úsmev, čo zdobí vašu tvár,
veď je predsa pre všetkých, ten najkrajší dar.
Trpezlivosť vaša nepozná hranice,
ďakujeme pán farár, že ste vo farnosti Podkonice.
Prvoprijímajúce deti

PLÁN MIMORIADNYCH SV. OMŠÍ

Sv. omša pri Kaplnke - nedeľa 26. júna 2022 o 9:00 hod.
Sv. omša na Kališti - nedeľa 3. júla 2022 o 11:00 hod.
(odchod autobusu o 9:30 hod. z námestia)
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HARMONOGRAM ZBERU ODPADOV
ZBER ODPADOV - HARMONOGRAM DO KONCA ROKA 2022
Pre opakujúce sa problémy s termínmi zberu plastov uverejňujeme harmonogram zberu
odpadov od júna do decembra 2022.
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DEŇ
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zmesový
komunálny odpad

mesiac

separovaný zber
PLASTY, KOVY, VKM

JÚN

8.6.

22.6.

22.6.

JÚL

6.7.

20.7.

20.7.

AUGUST

3.8.

17.8.

SEPTEMBER

14.9.

28.9.

14.9.

OKTÓBER

12.10.

26.10.

12.10.

NOVEMBER

9.11.

23.11.

9.11.

DECEMBER

7.12.

21.12.

7.12.

17.8.

31.8.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti
50 rokov

60 rokov

80 rokov

Andrej Bálint
Róbert Patráš
Karol Balogh

Jana Drličková

Oľga Slobodníková

Sobáš
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65 rokov

90 rokov

Mária Homolová

Anna Homolová

Richard Petrigáč a Michaela Gregorová, Podkonice - 21.5.2022
Vladimír Škrabala a Vladimíra Šebešová, Banská Bystrica - 21.5.2022
František Barla a Katarína Chudá, Partizánske - 21.5.2022

Jún 2022

FARSKÉ OZNAMY 13.6. - 10.7.2022
18:00 - Sv. Antona Paduánskeho, kňaza
13.6.

+ z rod. Ivaničovej

20.6.

féria
14.6.

Sv. omša nebude
18:00 - Vigília Najsv. Kristovho Tela a Krvi

15.6.

18:00 - féria

+ Júlia Lipová, 1. výr.

18:00 - Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka
Poďakovanie za zdravie 90 r. života a
21.6. s prosbou požehnania do ďalších rokov
18:00 - Vigília Narodenia sv. Jána Krstiteľa
22.6.

18:00 - Najsv. Kristovho Tela a Krvi
16.6.

Za farnosť

19.6.

+ Ján a syn Peter

23.6.

18:00 - Najsv. Srdca Ježišovho

+ manžel Peter Babjak

24.6.

7:00 - féria
18.6.

+ Mária a Juraj a ich deti
18:00 - Narodenie sv. Jána Krstiteľa

18:00 - féria
17.6.

+ manželov Máriu a Antona

+ Anna, Ján 15. výr.
12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
9:00
Za farnosť

+ Anna, Štefan a súrodenci

25.6.

7:30 - Nepoškvr. Srdca P. Panny Márie
Za pomoc, poďakovanie
a požehnanie pre rod. Ulbrikovú

26.6.

13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
9:00
Za farnosť (pri kaplnke)

féria
27.6.

féria

Sv. omša nebude

8:30 - Sv. Cyrila a Metoda

Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka
28.6.

Sv. omša nebude

4.7.

Sv. omša nebude

5.7.

František Patráš a jeho rodičia
18:00 - féria

18:00 - Sv. Petra a Pavla, apoštolov
29.6.

Za farnosť
18:00 - féria

30.6.

Poďakovanie Pánu Bohu
za školský rok

7.7.

18:00 - féria
1.7.

+ Anna a Jozef

6.7.

+ Mária, Matúš, brat a manželka

8.7.

7:30 - Návšteva Prebl. Panny Márie
Za Božie požehnanie a milosti pre
2.7. Ružencové bratsvo pri kostole Sv. Martina
14. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
8:00 - Za farnosť (v kostole)
11:00 - Na Kališti
3.7.

7:30 - féria
Za synov Mareka nedožitých 58 r.
a za Ivana
18:00 - féria
+ Anna a František Flaška
7:30 - féria
+ Pavol

9.7.

10.7.

15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
9:00
Za farnosť

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
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Martin Pečarka
správca farnosti
tel.: 0908 256 527
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