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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA,
tento rok si nás zima poriadne vychutnala. Mnohí sme si
už od tej pravej zimy akosi odvykli. Neodmysliteľne k nej však
patrí mráz, vržďanie snehu a poriadna sanica. Snehová
nádielka nám tento rok dovolila vychutnať si opäť lyžovačku
na našich domácich Plešiach. Srdce mi podskočilo, keď som
si mohol obuť zimnú výstroj a dať si výborný guláš na Chate
Pleše. Takto by mala stále fungovať súdržnosť, previazanosť
a sebestačnosť obce a jej spolupracujúcich zložiek.
Január priniesol aj nečakaný škrt do rozpočtu obce. Veterná smršť otvorila okno na hornom
poschodí Kresťanského domu. Následne prenikajúci mráz roztrhol vodovodný prívod do WC.
Striekajúca voda zaplavila obe poschodia. Škody sme eliminovali ihneď po havárii. Kresťanský
dom je už prevádzky schopný.
Ako už informoval pán farár na dvoch omšiach, Obec aj Farnosť Podkonice vypovedali zmluvu
o výpožičke Kresťanského domu. Momentálne beží trojmesačná výpovedná lehota. Od prvého
apríla už obecný úrad nebude po necelých 30 rokoch prevádzkovať Kresťanský dom. K tejto téme
sa ešte vrátime v ďalšom čísle Podkonického spravodaja.
Začiatok februára sme mali v našej obci najväčšiu kultúrnu udalosť roka. Štvrtý ročník
Podkonického reprezentačného bálu. Náš Kultúrny dom sa premenil na vyšperkovanú galériu s
noblesou. Naša obec jasala a s ňou aj obecenstvo Podkoničanov. Úsmevy na našich tvárach a
boľavé nohy na druhý deň hovorili o výbornej atmosfére. Veľké ďakujem patrí všetkým sponzorom,
a to najväčšie hlavným organizátorom Lucii Dobrotovej a Jánovi Kupcovi.
Príjemné čítanie.
Michal Vráb
starosta obce
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LIST OD PREZIDENTA ANDREJA KISKU
19. januára 2017 nám napísal prezident Slovenskej
republiky Andrej Kiska. List uverejňujeme v plnom znení:
Vážený pán Vráb,
dovoľte mi na úvod zapriať vám, ale aj ľudom vo Vašej
obci úspešný celý nový rok 2017. A vyjadriť želanie, aby to
bol rok dobrých správ pre samosprávy a pre celú našu
krajinu.
Prijmite, prosím, tento list ako prejav môjho rešpektu - k Vám, k Vašej práci, k ľudom zo všetkých
kútov Slovenska, ktorých reprezentujete. Ale aj vďaky za to, že ste zdrojom inšpirácie pre moju
vlastnú prácu a politické poslanie; pretože práve vďaka stretnutiam s Vami, s ľuďmi vo Vašich
obciach a mestách môžem lepšie rozumieť tomu, čo nás trápi. A čo si vyžaduje nielen Vaše
nasadenie, ale aj sústredenú pozornosť štátu a jeho centrálnych inštitúcií.
Viem, že mnohé problémy spravovania vecí verejných, s ktorými musíte zápasiť vo svojej práci,
vykazujú známky chronického ochorenia. A väčšina z nich súvisí s tým, že v histórii rozhodnutí o
decentralizácii bol rozsah právomocí a povinností pre samosprávy len málokedy sprevádzaný
primeraným finančným zabezpečením ich výkonu. Platí to pre mnohé oblasti od vzdelávania
našich detí až po starostlivosť o našich seniorov.
Na druhej strane som na mojich cestách po Slovensku videl veľa skúsených príkladov, ako je
možné riešiť aj tie najvypuklejšie problémy. Bolo obdivuhodné vidieť, ako niektorí z Vás dokážu
pracovať s rómskou komunitou. V skutočnosti nepoznám prakticky obec alebo mesto, kde by za
pozitívnymi a dlhodobými výsledkami vo vzťahu k Rómom nestál v prvom rade starosta alebo
primátor.
Tiež ma veľmi potešili príklady čoraz efektívnejšieho poskytovania služieb obyvateľom,
výbornej spolupráce s podnikateľmi či charitatívnymi organizáciami. A za týmto stojíte Vy, pričom v
mnohých prípadoch sa nemôžete oprieť o kvalitne pripravené zákony a podmienky, ale len o Vaše
vlastné úsilie a snahu zlepšiť život druhým.
Vo svojom príhovore k občanom na Nový rok som povedal, že tento rok bude pre Slovensko
čosi ako rokom pravdy. A mal som na mysli to, ako sa nám doma podarí vyrovnať s problémami
alebo nedostatkami, ktoré máme objektívne, a ktoré ľudia takto pociťujú. Želám Slovensku v tomto
zmysle úspešný a užitočný rok. Pri mnohých týchto výzvach však bude veľmi dôležitý práve Váš
hlas.
Viete, že neustále hovorím o školstve, v ktorom hráte mimoriadne dôležitú úlohu ako
zriaďovatelia predovšetkým materských a základných škôl, ale aj iných typov škôl a školských
zariadení. Myslím si, že tento rok bude rokom pravdy v tom, čo z ambicióznych plánov sa podarí
naozaj urobiť - a som presvedčený, že veľmi dôležitý bude Váš konštruktívne kritický a praktický
hlas. Vo verejnej diskusii, ale najmä pri politickej podpore tých opatrení, ktoré naozaj dokážu
vzdelávanie našich detí posunúť do 21. storočia.
Myslím si, že bude potrebné oveľa hlasnejšie a oveľa viac hovoriť nielen o nákladoch a
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finančných dlhoch v našom zdravotníctve, ale aj o inom veľkom dlhu voči pacientom na Slovensku.
O primeranej kvalite a porovnateľnej dostupnosti zdravotnej starostlivosti vo všetkých regiónoch
bez ohľadu na to, kde človek žije. Je to problém, o ktorom počúvam azda najviac, keď na mojich
pracovných cestách diskutujem s občanmi našej krajiny a s predstaviteľmi samospráv.
Myslím si, že v roku 2017 by sme sa nemali báť otvárať naozaj veľké a naozaj dôležité témy,
ktoré nás spoločne trápia. O školstve, o zdravotníctve, o zlepšení situácie v rómskych komunitách;
o pomoci ľudom v regiónoch, ktoré trápi vyľudňovanie, odchod mladých, nedostatok pracovných
príležitostí, nedostatok možností na kvalitný a plnohodnotný život. Taký, aký si ľudia v modernej a v
zásade ekonomicky prosperujúcej krajine zaslúžia.
Pevne verím, že sa nám spoločnými silami podarí dospieť aj k dobrým riešeniam.
S úctou,
Andrej Kiska, prezident Slovenskej republiky.

STANOVISKO K STRATEGICKÉMU PLÁNU ROZVOJA DOPRAVY SR DO ROKU 2030
Dňa 13. januára 2017 bol ministrovi dopravy Árpádovi
Érsekovi zaslaný nasledovný list ohľadom rýchlostnej
cesty R1. Pre vašu informovanosť ho uvádzame v plnom
znení.
Vážený pán minister,
v závere roka 2016 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na základe
objednávky spracovalo Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030. Dolupodpísaní
predstavitelia miest a obcí vyjadrujeme hlboké rozčarovanie a znepokojenie nad skutočnosťou, že
aj napriek prísľubom Vlády Slovenskej republiky, v materiáli nie je jasne zadefinovaná ako prioritná
stavba Dobudovanie rýchlostnej cesty R1 medzi Banskou Bystricou a Ružomberkom. Zároveň
sme rozčarovaní z toho, že materiál neobsahuje jasné zadanie na prípravu dokumentácie a
urýchlené začatie výstavby štátnej cesty Banská Bystrica E66 smer Brezno.
Vzhľadom na to, že Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR je dôverne
známe zaťaženie spomínaných úsekov, žiadame Vás, aby ste prostredníctvom Vášho ministerstva
apelovali na Vládu SR, aby boli na týchto projektoch stanovené jasné termíny prípravy stavby, ako
aj začatia výstavby. Bez dokončenia tejto infraštruktúry je veľmi ťažko očakávať zvýšenie
zamestnanosti v našich regiónoch.
Vážený pán minister,
žiadame Vás, aby z Vašej pozície boli vydané úlohy, ktoré urýchlia prípravu týchto stavieb.
S pozdravom
primátori a starostovia z regiónov Horehronie a Liptov
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UZNESENIE ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA ZO DŇA 14.12.2016
Decembrové zastupiteľstvo zaznamenalo prvýkrát za dva roky svojho pôsobenia takzvanú
patovú situáciu, kedy boli traja poslanci za, traja poslanci proti a jeden sa zdržal. V takomto prípade
platí, že bod neprešiel, keďže väčšina prítomných poslancov nebola za predložený návrh.
Taktiež sa pri tomto OZ vyskytlo aj veľa hlasov „ZDRŽAL SA“, čo by mohlo vyznievať, že
poslanci sa o danú vec nezaujímajú alebo sa k nej nechcú vyjadriť. Pravda je však taká, že
hlasovanie OZ nie je tajné, ale verejné a vždy sa hlasuje najprv o tom, kto je ZA prijatie návrhu. Ak
teda ZA návrh nezdvihne ruku nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, je jasné že návrh
neprešiel a ďalšie rozdelenie hlasov už v podstate stráca význam.
Pri každom uznesení však uvádzame aj mená poslancov tak, ako k danému bodu hlasovali.
Rozsah spravodaja nemôžeme rozšíriť, aby sme tu uvádzali aj stanovisko každého poslanca,
prečo sa pri hlasovaní rozhodol práve tak. Bežne sa však v našich uliciach stretávame, oslovte teda
konkrétnych poslancov, aby vám ozrejmili svoj postoj k prejednávanej veci.
Zastupiteľstvo schválilo rozpočet na rok 2017 v znení po prerokovaniach. Poslanec Mgr. Ing.
Ivan Barla navrhol príspevok pre postihnuté deti vo výške 2000 eur. Tento príspevok však podľa
zákona môže dostať len rodina (občan), ktorý je v hmotnej núdzi a má v Podkoniciach trvalý pobyt.
Poslanci neschválili zvýšenie príspevku na 7000 eur futbalovému klubu Podkonice. Rovnako
poslanci neschválili zvýšenie platu starostovi obce o 20 %.
Uznesenie č. 195
OZ schvaľuje zmenu programu obecného zastupiteľstva.

pomer hlasov: 3:3:1

Za: Ivan Barla, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš
Proti: Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Ľubomír Očenáš
Zdržal sa: Peter Polóny
Uznesenie č. 196
OZ schvaľuje návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice.

7:0:0

Za: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Ľubomír Očenáš,
Oliver Očenáš, Peter Polóny
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 197
OZ doporučuje starostovi obce dopracovať a podpísať zmluvu so spoločnosťou WEBRA, ktorá
má svoje zariadenia na budove ZŠ a MŠ Podkonice.
Uznesenie č. 198
OZ schvaľuje zvýšenie platu starostovi obce o 20%.

3:3:1

Za: Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Ľubomír Očenáš
Proti: Ivan Barla, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš
Zdržal sa: Peter Polóny
Uznesenie č. 199
5:2:0
OZ schvaľuje Všeobecno záväzné nariadenie obce Podkonice č. 2/2016 o miestnych daniach a
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miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Zvýšenie poplatku z 18
na 20 Eur.
Za: Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Ľubomír Očenáš, Peter Polóny
Proti: Ivan Barla, Oliver Očenáš
Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 200
OZ doporučuje starostovi obce jednať so správcom farnosti o finančnom vysporiadaní pri
ukončení nájomnej zmluvy Kresťanského domu.
Uznesenie č. 201
5:0:2
OZ schvaľuje vypovedať nájomnú zmluvu Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Podkonice, na
Kresťanský dom do 31.12.2016 platnú k 31.3.2017.
Za: Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Ľubomír Očenáš, Oliver Očenáš, Peter Polóny
Proti: nikto
Zdržal sa: Ivan Barla, Jaroslav Kostúr
Uznesenie č. 202
3:0:4
OZ schvaľuje zvýšenie dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 z 5000 Eur na 7000 Eur pre FK
Tatran Podkonice.
Za: Miroslav Budaj, Ivan Barla, Peter Polóny
Proti: nikto
Zdržal sa: Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Ľubomír Očenáš, Oliver Očenáš
Uznesenie č. 203
7:0:0
OZ schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce na rok 2017 pre postihnuté deti vo výške 2000 eur.
Uznesenie č. 204
OZ schvaľuje rozpočet na rok 2017.

4:0:3

Za: Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Ľubomír Očenáš, Peter Polóny
Proti: nikto
Zdržal sa: Ivan Barla, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš
Uznesenie č. 205
OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2017.

7:0:0

Uznesenie č. 206
7:0:0
OZ schvaľuje prehodnotiť oprávnenosť nákladov stavebnou komisiou pri stavebných prácach:
- hydroizolácia Obecného úradu Podkonice a Kultúrneho domu
- vyrovnávke nerovnosti cesty pri dome č. 14 a 384.
Uznesenia č. 195 - 206 podpísal:
V Podkoniciach, dňa 15.12.2016
Ing. Michal Vráb,
starosta obce
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PODUJATIA
GAZDOVSKÁ ZABÍJAČKA - POZVÁNKA
Dedinský spolok turistov Dubiny a Obec Podkonice si vás dovoľujú pozvať na každoročnú
tradičnú Gazdovskú zabíjačku. V sobotu 18. feburára 2017 uvidíte pôvodný Gazdovský dvor pred
Krochmelov.

Prvý ročník Gazdovskej zabíjačky sa uskutočnil v roku 2009. A veru v tento deň je sa v
Podkoniciach na čo dívať a samozrejme aj čosi dobré jesť. Organizátori dokážu neuveriteľné veci,
ale to treba zažiť na vlastnej koži a vidieť na vlastné oči.
„Okrem domácich a susedov si dovolím pozvať aj Banskobystričanov na našu Gazdovskú
zabíjačku. Viem, že ich dnes býva veľa, no naša je tradičná, robí sa roky rokúce a patrí medzi
najväčšie akcie v okolí Banskej Bystrice vo fašiangovom období,“ - povedal nám hlavný
organizátor Miloš Turčan.
PROGRAM:
10:00 - príchod fašiangového sprievodu na námestie
10:30 - začiatok zabíjačky s prvou ochutnávkou zahltanca a ďalších špecialít
od 11:00 do skoku i do spevu vám zahrajú Šukovci z Balogu
od rána nás bude sprevádzať hudbou Martinko a DJ Barlík
OBČERSTVENIE:
Pečená klobása, jaternica, kapustnica, mäsko na grile, varené vínko, podkonickô, cukrárske
špeciality.
NA SPESTRENIE:
Jazda konským záprahom vo voze, varenie bryndzových halušiek v poľnej kuchyni, výroba
drevených korýtok a vahančokov, majstrovstvo cukrárky pri smažení pampúšikov a množstvo akcií
pre deti.
SPONZORI:
Obec Podkonice
Krčma na Hrbe - Marian Ľalík
Delikát - Jozef Saxon, predaj korenín, prírodných a umelých čriev
Družstvo chovateľov oviec
Podkonický
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SÚŤAŽ DESTILÁTOV
Obec Lukovištia, Úrad BBSK Banská Bystrica, MAS Malohont
Hrachovo, SSZ OV Rimavská Sobota, OV Lučenec a Združenie
pestovateľských páleníc SR organizujú 2. ročník súťažnej výstavy a
ochutnávky ovocných destilátov regiónov Banskobystrického kraja
„LUKOVIŠTSKÝ KALÍŠOK“, ktorá sa uskutoční 15.7. 2017 v kultúrnom
dome v Lukovištiach o 8.30 hod.
Zároveň nás pozývajú do súťaže destilátov v kategóriách:
1. slivka, 2. hruška, 3. jablko, 4. čerešňa, 5. záhradná zmes, 6. iné
Podmienky: - vek destilátov (maximálne 5 rokov)
- vzorky destilátov (0,5 l) doručiť do 10.4.2017 Jaroslavovi Kostúrovi,
Podkonice 326 (zabezpečí dopravu do Lukovištia)
- hodnotenie destilátov uskutoční odborná medzinárodná degustačná
komisia 12.5.2017
Bližšie informácie na 0905 984 326.
Jaroslav Kostúr st.

BEH NA LYŽIACH
Obec Selce a spoluorganizátori vás srdečne pozývajú na 0. ročník "Beh na lyžiach okolo
Selčianskeho dielu", ktorý sa bude konať 18. februára 2017 t.j. v sobotu.
Trať: 10 000 m dospelí (kategórie A,B,C,D,E), 2000 m žiaci, žiačky (kategórie F,G) a 1000 m deti
(kategória H,CH). Štart bude na Fuggerovom dvore o 10.00 hod.
Bližšie informácie a propozície súťaže nájdete na www.selce.sk.
Jaroslav Kostúr ml.
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
JANUÁR V ZÁKLADNEJ ŠKOLE
V novom roku začala naša škola netradične. Tohtoročná zima potrápila aj našich žiakov. Po
vianočných prázdninách nestihli ani poriadne zasadnúť do školských lavíc a nabrať pracovné
tempo, a už sa život v škole zas na chvíľočku zastavil z dôvodu chrípkových prázdnin.
Po nich však žiaci nabehli do „školského vlaku“ a popri výučbe stíhajú nacvičovať aj nové
divadlá. Pripravujú sa na divadelné súťaže, ktoré ich čakajú v mesiacoch marec a apríl. To, aké
divadielka nacvičujú, zatiaľ ostáva pod rúškom tajomstva.
Svoje herecké schopnosti žiaci využili aj pri tvorbe videa a zapojili sa do súťaže „O najkrajšie
zelené video“, ktoré sa týkalo správneho triedenia odpadu. Keď výzva, tak poriadna. Celé video sa
nieslo v duchu aktuálne veľmi populárnej „Mannequin challenge“, čo v preklade znamená „Výzva
voskových figurín“. Video nájdete na našej facebookovej stránke.
Pobyt v prírode a zimné sezónne činnosti výhodne dopĺňajú edukačný proces telesnej výchovy.
Kĺzanie, korčuľovanie a hry na ľade, či na snehu chápeme ako prirodzený a účelný pohyb. Hovorí
sa „v zdravom tele, zdravý duch“ , a preto okrem herectva a nacvičovania divadiel, naši žiaci na
prelome mesiacov január a február v rámci telesnej výchovy, pohybového zdokonaľovania a
upevňovania zdravia, začali chodiť na korčuliarsky výcvik do Slovenskej Ľupče.
Aktuálne informácie o dianí školy môžete nájsť na:
1. FB stránke pod názvom „Základná škola s materskou školou Podkonice“
2. na našej novej webovej stránke školy http://zspodkonice.edupage.org/
Mgr. Linda Mesíková
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VAŠE PRÍSPEVKY

OZ PÚTNÍK - POĎAKOVANIE S BILANCIOU ROKA
Vážení spoluobčania,
posunuli sme sa v čase roka za Hromnice, čiže máme už "o hodinu více". Možno je už po čase,
kedy sa zvyčajne bilancuje ako dopadol predchádzajúci rok, ale nikdy nie je neskoro. OZ PÚTNIK,
ktoré ešte zastupujem, sa snažilo žiť a konať aj v minulom roku 2016. Ako v predošlom roku, musím
aj teraz na začiatku roka poďakovať všetkým podporovateľom a to nemyslím len tých, ktorí nám
pomohli hmotne, ale všetkých, ktorí akoukoľvek formou prejavili záujem, a niektorí aj vďačnosť za
našu prácu. Nemyslím tým, len pána farára Miroslava ako predstaviteľa RKC v obci, ale hlavne vás
spoluobčanov, farníkov. Príspevky z percent vašich daní, ktorými sme boli poctení, boli vo výške
1267,48 EUR. Ak sa pozrieme na tú sumu len ako na číslo, tak je to menej ako v roku 2015, ak sa na
to ale pozrieme ako na peniaze, ktoré by ináč do Podkoníc neprišli, tak potom veľká vďaka vám.
Peniaze prišli len vďaka vášmu rozhodnutiu podporiť nás. Niektorí darcovia ste nám známi, niektorí
nie, ale všetkým patrí vďaka rovným dielom, je to vaše dielo. A čo my, robili sme niečo,
neprehajdákali sme vaše dary? Áno snažili sme sa niečo urobiť, a to nasledovné.
Zo začiatku roka sme chceli do slávenia Veľkej noci dokončiť práce na duplikátoch dvoch
zastavení krížovej cesty, ktoré boli cca pred 25 rokmi ukradnuté. Podarilo sa, boli dorobené na čas.
Vraj zapasujú k tým pôvodným neukradnutým, trochu farebne kričia, ale dajme tomu čas, ako
hovoria spolupracovníci na východe "porieši sa". Neskôr sme v rámci spolupráce aj s inými
podporovateľmi trochou prispeli k zlepšeniu podmienok na našom futbalovom ihrisku, a to
zakúpením informačnej svetelnej tabule. Už len tie góly nám fanúšikom chýbajú, dúfame že na jar
pribudnú. A ku koncu roka, keď nám ešte zvyšovali nejaké drobné, sme spolu s farnosťou
zorganizovali a finančne zabezpečili púť do Turzovky, posedenie a pospomínanie s Mons. Hrtúsom
(Jozef vďaka za tvoj čas) a návštevu Slovenského (dreveného) betlehema v Rajeckej Lesnej.
Podľa ohlasov sa ľudom páčilo, čiže tento rok znovu niekde? Uvidíme, máme už niečo
vymyslené.... Ako každý rok pred Vianocami, ani tento rok sme nezabudli na jedného z tých medzi
nami, ktorí nemali v živote toľko šťastia ako väčšina, a aspoň málom sme hmotne podporili
vybratého spoluobčana a jeho blízkych. A to je v skratke všetko, čo sme urobili. Niekto možno povie
málo, aspoň sa snažíme.

Spočítané v EURách na konci roka, naše výdaje boli väčšie ako príjmy, nenastal ale bankrot,
ten mínus sa nám podarilo vykryť z darov občanov obce Podkonice. Ak sa vám naše aktivity
pozdávajú, a ak budete aj tento rok rozmýšľať čo s percentami z daní za rok 2016, skúste aspoň
niektorí podporiť aj naše občianske združenie PÚTNIK. Tlačivo bude dostupné na prelome
februára a marca. Peniaze sú dôležité aj pre nás, ak chceme urobiť aj my niečo pre Podkonice.
Ďakujeme.
Ivan Barla, za občianske združenie PÚTNIK
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DUCHOVNÉ OKIENKO
Pri príležitosti stého výročia zjavení Panny Márie vo Fatime, vás pozývam na

Dekanátnu púť v termíne 11.05. - 18.05.2017
Trasa: LURDY - La Salette - Santiago de Compostela - Garabandal - FATIMA
cesta tam: Lux bus – späť: lietadlo
Cena: 544,- €
V cene je zahrnuté: letenka Lisabon - Viedeň, lux bus, 4 x hotelové ubytovanie*** s
polpenziou, 1 x pútnicky dom, duchovný doprovod, sprievodca, transfer z letiska Viedeň do
Bratislavy.
V cene nie je zahrnuté: mestská taxa - platí sa na mieste, vstupy, komplexné cestovné
poistenie 16 €, sedadlo v prednej časti autobusu 15 €.
Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou!
Program zájazdu:
1.deň: odchod z Bratislavy večer, nočná jazda cez Rakúsko a Taliansko do Francúzska.
2.deň: príchod do La Salette, jedného z najmalebnejších pútnických miest. Nachádza sa vo Francúzskych
Alpách. Tu sa zjavila Panna Mária dvom pastierikom v roku 1846. Náboženský program – návštěva Baziliky
Panny Márie, svätá omša, možnosť súkromnej modlitby. Osobné voľno, eventuálne výstup na horu Gargas.
Ubytovanie.
3.deň: ráno odchod do Lúrd. Tu sa v roku 1858 v jaskyni zjavovala Panna Mária chorľavému dievčaťu –
Bernadette Soubirousovej. Zjavenia boli oficiálne uznané cirkvou v roku 1862. Postupne na miesto zjavení
začali prichádzať mnohí ľudia a bolo zaznamenaných veľa zázračných uzdravení. Ubytovanie. Po večeri
spoločná modlitba ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečkový sprievod.
4.deň: po raňajkách pokračovanie v náboženskom programe v Lurdoch. Prehliadka areálu, komplex
Bazilík, podzemná Bazilika Pia X. Pešia prehliadka po stopách sv. Bernadetty a návšteva miest, ktoré sú
spojené so životom sv. Bernadetty v mestečku Lurdy – rodný dom a farský kostol, v ktorom bola pokrstená.
Individuálna možnosť návštevy bazénov s lurdskou vodou dopoludnia, prípadne popoludní. Slovenská Krížová
cesta, osobné modlitby, voľný program. Neskoro večer podchod nočnou jazdou do Garabandal a Santiago de
Compostela.
5. deň: skoro ráno zastávka na odpočívadle, ranná toaleta, príchod do Garabandal. Dedinka nazývaná aj
španielske Lurdy leží vysoko v horách v provincii Santander. Je unikátna tým, že sa tu v rokoch 1961 až 1965
Panna Mária zjavila 4 dievčatám viac ako 2000 krát. Odovzdala im posolstvo, týkajúce sa modlitby, obrátenia a
pokánia. Pokračovanie do Santiago de Compostela, náboženský program. Návšteva Baziliky, kde sa
nachádza hrob sv. Jakuba apoštola. Sv. omša, modlitby, osobné voľno. Ubytovanie a večera.
6. deň: pokračovanie do Fatimy, jedného z najznámejších pútnických miest v Európe. V roku 1917 sa tu
trom deťom zjavovala Panna Mária. Deti dostali posolstvo známe ako Fatimské proroctvo. Až 70 000 ľudí bolo
pri poslednom zjavení 13. októbra, presne pred 100 rokmi, svedkom výnimočného fenoménu na oblohe, ktorý
sa nazval „tanec slnka“. Náboženský program – Kaplnka zjavení s milostivou sochou Panny Márie, Bazilika s
hrobmi blahoslaveného Františka a Hyacinty Marto a tiež sestry Lucie. Po večeri medzinárodná modlitba
ruženca a sviečková procesia, ubytovanie.
7. deň: po raňajkách pokračovanie náboženského programu vo Fatime. Prehliadka moderného chrámu
najsvätejšej trojice, osobné modlitby, individuálny program. Krížová cesta s možnosťou návštevy rodného
domu troch vizionárov Lucie Santos, Francisca Marto a Hyacinty Marto v Aljustreli. Po večeri medzinárodná
modlitba ruženca a sviečková procesia, ubytovanie.
8.deň: skoro ráno svätá omša pri kaplnke zjavení, raňajky. Odlet do Viedne, po prílete transfer na
Slovensko.

Prihlásiť sa treba vo fare do 20.2.2017 a do konca februára i doniesť zálohu 300 €.
Miroslav Spišiak
Podkonický

Spravodaj
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OBJAV KRISTA V RADVANI
Všetkých záujemcov, ktorí chcú prehĺbiť svoj duchovný život pozývame do Radvane, kde bude
prebiehať kurz OBJAV KRISTA. Uskutoční sa počas siedmych pondelkových večerov od 27. 2. do
10. 4. 2017. Tieto pravidelné stretnutia budú prebiehať v Banskej Bystrici v rímskokatolíckom
kostole v Radvani na Hôrke v čase od 18:45 do 20:30 hod.
Každé stretnutie pozostáva zo spoločnej modlitby, prednášky, diskusie v skupinkách a
občerstvenia.
Budeme sa venovať týmto témam:
> Aký je zmysel života?
> Prečo je Ježiš dôležitý?
> Čo nám chce Ježiš povedať?
> Prečo potrebujem Spasiteľa?
> Prečo je pre nás dôležité zmŕtvychvstanie?
> Nový život v Duchu: byť učeníkom v Katolíckej cirkvi
> Veriť a niekam patriť: prečo potrebujem Cirkev?
Súčasťou kurzu je aj celodenná duchovná obnova pre účastníkov, ktorá bude v sobotu 1. 4.
2017. Kurz je určený všetkým, ktorí si chcú vytvoriť alebo obnoviť osobný vzťah k Ježišovi Kristovi,
zakúsiť lásku Boha Otca a dostať silu Ducha Svätého, aby sme žili ako Jeho deti a boli učeníkmi v
Katolíckej cirkvi. Je otvorený pre všetky vekové kategórie.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 18.2.2017 vyplnením prihlasovacieho formuláru na
stránke www.NasePodkonice.sk alebo na radvan.webnode.sk.
Jaroslav Kostúr ml.

SPOLOCENSKÁ KRONIKA
GRATULUJEME K VÝROČIU
65 rokov

70 rokov

75 rokov

Lýdia Baloghová (č.d. 388)

Anna Turčanová (č.d. 267)

Elena Porubčanová (č.d. 281)

OPUSTILI NÁS
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Mária Turčanová (č.d. 203) - 55 rokov
Podkonický

-vtSpravodaj

SPOLOK PODKONICAN
SPOLOK PODKONIČAN
Nakoľko sa blíži dátum podávania daňových priznaní, chceme vás aj tentokrát poprosiť o vaše
2% z dane pre náš spolok. Zamestnanci dajú potvrdiť tlačivá u zamestnávateľa a zašlú na Daňový
úrad, podnikatelia tak môžu urobiť priamo pri vypĺňaní tlačiva pri Daňovom priznaní.
Konkrétne informácie o činnosti Spolku Podkoničan spolu s tlačivom nájdete v prílohe
budúceho čísla Spravodaja. Za všetky príspevky vopred ďakujeme.
-jkNázov:
Spolok Podkoničan
Adresa:
Podkonice 178, 976 41
IČO:
37957601
Právna forma: Združenie
Číslo účtu:
2621783174/1100
Tatra banka a.s.

2%

Spolok Podkoničan - Jediný spôsob
ako navrátiť vaše peniaze naspäť k vám!

FARSKÉ OZNAMY



INZERCIA

HARMONOGRAM SV. OMŠÍ POČAS TÝŽDŇA

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

18.00 hod.
18.00 hod.
18.00 hod.
18.00 hod.
18.00 hod.
7.30 hod.
9.00 hod.

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



INZERCIA

Klietky pre chov prepelíc, králiky, činčily, pasce na líšky a kuny, liahne na vajíčka, odchovne
pre kuriatka, krmítka a napájačky, robíme rozvoz po celom Slovensku.
Viac na www.123nakup.eu , tel.: 0907 181 800.
Podkonický

Spravodaj
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