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VÁŽENÍ SPOLUOBÈANIA,

november je mesiac, v ktorom sa príroda v zlatistých farbách prihovára k èloveku, aby sa 

viac, ako po iné dni zamyslel nad zmyslom života, nad príèinou svojho bytia.  A práve v tomto 

èase, hneï na jeho zaèiatku, naše kroky smerujú na miesta, kde ležia pozostatky našich 

najdrahších, aby sme si intenzívnejšie pripomenuli všetko èo sme s nimi prežili. Tak spomíname 

na našich rodièov, ktorí nám dali život, a ktorí svojou usilovnos�ou budovali náš dnešný život.

Tiché sú naše cintoríny, i keï nedávno v dôsledku silného vetra v novom cintoríne došlo k 

vyvráteniu deviatich náhrobných kameòov. Veríme, že sa tak viac nestane a až znova jar 

prinesie sem slnko a vtáèí spev, stane sa toto miesto najkrajším sadom našich spomienok. 

Všade okolo nás na týchto miestach cítime ukryté dobré ¾udské srdce. Srdce, v ktorom dozneli 

všetky túžby a želania, radosti a bôle, š�astie i utrpenie.  Nuž vzdajme im našu poctu. Poctu, 

ktorú si zaslúžili.

Nech odpoèívajú v pokoji.

www.podkonice.sk
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Záverom by som Vás chcel pozva� na vo¾by do 

orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa uskutoènia dòa 

14. novembra 2009. Budeme voli� predsedu 

Banskobystrického samosprávneho kraja ako aj 

poslancov zastupite¾stva. Podrobnosti o vo¾bách ste 

dostali v oznámení o vo¾bách.

Jozef Jamrich
starosta obce

,
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lokality nesú meno tohto svätca. Kostoly a kláštory zasvätené sv. Martinovi sa rátajú po tisíckach; 
len vo Francúzsku ich je viac ako 3.600, nehovoriac o Taliansku, Nemecku, Rakúsku a bývalom 
Uhorsku - jeho rodisku. Na Slovensku patria medzi najvýznamnejšie chrámy zasvätené sv. 
Martinovi z Tours bratislavský dóm, katedrála v Spišskej Kapitule a farský kostol v Podkoniciach.

DUCHOVNÉ OKIENKO

SV. MARTIN

Jedenásteho novembra s i  každoroène 
pripomíname jedného z prvých kres�anských 
vyznavaèov, èiže svätých, ktorých Cirkev oslavuje aj 
keï nie sú muèeníkmi. Svätý Martin, syn vyššieho 
dôstojníka rímskej armády, narodený v roku 316 alebo 
317 v panónskej Sabarii, sa s kres�anskou vierou 
stretol až v mladíckom veku v Pávii na severe Itálie. 
Ešte ako profesionálny vojak a katechumen (èakate¾ 
na krst) sa v severogalskom meste Amiens stretol s 
uzimeným chudobným èlovekom, prosiacim o pomoc. 
Keïže nemal pri sebe peniaze, podelil sa s ním s tým, 
èo mal - s vlastným odevom; meèom rozrezal svoj 
pláš� a polovicu daroval žobrákovi, aby ho uchránil 
aspoò pred zimou.

Martin sa vždy vyznaèoval hlbokou úctou k 
¾uïom èi to boli jeho podriadení vo vojsku alebo 
neskôr jednoduchí ¾udia na vidieku, medzi ktorých 
chodieval ohlasova� Ježiša Krista. Neváhal predstúpi� 
i pred lokálnych miestodržite¾ov a nieko¾kokrát aj pred 
rímskych cisárov, aby vymohol prepustenie 
nespravodlivo zadržiavaných. Túžil zasväti� sa Bohu a 
keï sa mu to koneène navzdory viacerým prekážkam 
podarilo, jeho hlboká duchovnos�, odvaha a úcta voèi 
¾uïom, strhli mnohých k nasledovaniu tejto ve¾kej 
osobnosti po ceste zasväteného života.

Úcta k sv. Martinovi po jeho smrti expandovala po 
celej Európe. Mnohé mestá, hrady, ostrovy a iné 

V tomto roku oslávime titulárnu slávnos� našej 
farnosti v nede¾u 15.11.2009 slávnostnou sv. omšou o 
10:00 hod. Výnimoènos� farského dòa spestrí aj 
duchovno-kultúrny program zložený z katechézy o 
patrónovi kòazov a koncertu starohorského speváckeho 
zboru o 15:00 hod. vo farskom kostole, na ktorý sú všetci 
domáci i hostia srdeène pozvaní.

Deò slávnosti titulu chrámu, t.j. jeho patróna a nášho 
ochrancu, je pre farnos� príležitos�ou duchovnej obnovy, 
preto nám v òom Cirkev ponúka aj možnos� získania 
úplných odpustkov pre seba alebo zosnulých. Nech 
nám svätý Martin pomáha neohrozene ohlasova� Krista a 
skláòa� sa k Nemu v ¾uïoch v duchovnej èi hmotnej 
núdzi.

Jozef Kuneš, farár
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Radi by sme našim èitate¾om priblížili 
jednu z osobností nášho kraja. 
Napriek mladému veku dosiahla už 
mnohé úspechy. Najmladšia starostka 
Slovenska, predsedníèka nášho 
mikroregiónu, úspešná fotografka, 
akademicky aktívna Ing. Martina 
Kubišová, PhD.

Preèo ste si zvolili práve túto dráhu?
Už oddávna som sa zaujímala o veci 
verejné. Poèas štúdia som získavala 
skúsenosti ako poslankyòa obecného 
zastupite¾stva. Po ukonèení štúdia, 
zameraného práve na verejnú ekonomiku a 
správu, som kandidovala za starostku obce 
Kynce¾ová. Kandidatúra na poslankyòu 
VÚC je logickým vyústením mojej 
profesnej dráhy.

Èím by ste sa radi odlíšili?
Som bližšie pri obèanoch, poznám 
konkrétne problémy od najnižšej úrovne 
v našom regióne. 
Kladiem dôraz na integráciu riešenia 
problémov týkajúcich sa konkrétnych 
skupín obyvate¾stva. Obec Podkonice patrí 
do nášho mikroregiónu, takže mi je blízka. 
Poznám jej problémy, ktoré sú pravé na 
úrovni VÚC riešite¾né, ako napríklad 
rekonštrukcia cesty Podkonice - Priechod. 
Na úrovni VÚC sa taktiež rozhoduje 
o cenách cestovného, èo je problematika, 
ktorá tiež mnohých obèanov zaujíma. 
Obec Podkonice usporadúva množstvo 
kultúrnych a športových podujatí, èi už sú 
to Tonkovièove slávnosti alebo downhill. 
Z VÚC je možné každoroène žiada� 
finanènú podporu na organizovanie 
takýchto podujatí alebo aj na iné 
verejnoprospešné aktivity. 

INZERCIA.

Priblížte našim èitate¾om svoje
najväèšie profesionálne úspechy na poste 
starostky.
V rámci vybudovania kanalizácie z fondov 
ISPA sa mi podarilo vyasfaltova� všetky 
miestne komunikácie. Ïalej som 
zabezpeèila vybudovanie chodníka a 
autobusovej zastávky. Zabezpeèila som 
úpravy miestneho cintorína, ktoré 
zjednodušili prístup najmä starším 
obèanom. Schválili sme územný plán na 
vybudovanie priemyselnej zóny a 
športového areálu. V súèasnosti budujeme 
detské ihrisko, ktoré vzbudilo záujem u 
obèanov nielen z našej obce.

Priblížte našim èitate¾om Martinu 
Kubišovú z osobnej stránky.
Vo¾ný èas je pre mòa vzácnou komoditou a 
preto ho využívam aktívne. Mojou 
dlhoroènou zá¾ubou je najmä fotografia. 
Tento rok som mala dve autorské výstavy, 
kde som pokrstila aj vlastnú knihu poézie. 
Blízko mám aj k športu - aktívne 
spolupracujem s FK Dukla Banská 
Bystrica. Preto viem, aký je šport dôležitý 
nielen pre našu mládež, ale aj pre 
prezentáciu celého kraja. 

Èo by ste radi odkázali našim
èitate¾om?
Problémy celého regiónu vychádzajú 
z problémov jednotlivcov a preto budem 
rada, ak ma èitatelia oslovia a budeme 
môc� spoloène h¾ada� riešenia šité na 
mieru. Oslovi� ma môžu cez webovú 
stránku .

Ïakujeme za rozhovor v mene našich 
èitate¾ov a prajeme ve¾a úspechov. -bm-

www.martinakubisova.sk

Bude nás najmladšia starostka reprezentova� aj vo VÚC?
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pohotovostný pluk s bielymi prilbami a štítmi, posilnený aj mužmi v èervených baretoch, ktorí 
zasiahli proti pokojne manifestujúcim študentom, hoci boli známe urèité protikomunistické nálady u 
skupiniek študentov, tí neprejavovali agresivitu. Èelo sprievodu stálo voèi mladým príslušníkom 
ZNB (Zboru národnej bezpeènosti), s ktorými chceli diskutova�. Študentky kládli k nohám 
príslušníkov ozbrojených síl svieèky a kvety a proti týmto študentom policajné zložky zasiahli 
vodným delom a množstvo nevinných ¾udí bolo surovo zbitých obuškami. Demonštrácia bola 
nakoniec rozpustená a študenti umeleckých škôl sa rozpàchli do divadiel, kde h¾adali podporu 
hercov a umelcov. Nakoniec verejnos� zaèala otvorený boj za zmenu režimu. Ešte v novembri 
vznikli obèiansko-demokratické hnutia Obèianske fórum v Èechách (OF) a Verejnos� proti násiliu 
na Slovensku (VPN). Dòa 10. decembra bola ustanovená vláda národného porozumenia, ktorá 
zaèala realizova� demokratické reformy; dòa 29. decembra bol Václav Havel zvolený za 
prezidenta, v júni 1990 sa uskutoènili prvé demokratické vo¾by od roku 1948. 

Aj my sa dnes vraciame k odkazu novembrových udalostí a  k hodnotám, ktoré November ́ 89 
pre nás všetkých vybojoval, ako je sloboda, demokracia a sociálna spravodlivos�. Symbolom 
Nežnej revolúcie sa pre Slovákov stal aj Alexander Dubèek. Bola to práve Dubèekova vízia 
demokratického štátu so silným sociálnym rozmerom, ktorej naplnenie si želali tie státisíce ¾udí 
demonštrujúce svoj odpor voèi bývalému režimu v novembri 1989.  Alexander Dubèek bol jedným z 
hlavných predstavite¾ov reformného prúdu v KSÈ v 60. rokoch, vedúca osobnos� a symbol 
Pražskej jari 1968, tešiaci sa mimoriadnej popularite doma aj v zahranièí. V noci z 20. na 21.8.1968 
sa postavil proti sovietskej invázii do Èeskoslovenska a odsúdil ju ako okupáciu. V roku 1970 bol 
vylúèený z KSÈ a oznaèený za vedúceho predstavite¾a „pravicovo-oportunistických síl“. V 70-tych 
a 80-tych rokoch udržiaval kontakty s opozièným hnutím a opakovane vystúpil s kritikou 
normalizaèného režimu. Politicky sa vyvíjal od reformného komunizmu k demokratickému 
socializmu západoeurópskych sociálnych demokracií. 

V novembri 1989 znovu vstúpil do politického života, podporil OF a VPN, od r. 1992 pôsobil ako 
predseda Sociálnodemokratickej strany na Slovensku. Aktívne sa podie¾al na obnove 
demokratického parlamentu. Dòa 1.9.1992 utrpel vážne zranenia pri autonehode na dia¾nici 
neïaleko Humpolca, v dôsledku ktorých o dva mesiace neskôr v pražskej nemocnici na Homolce 
zomrel. 

KULTÚRA

UDALOSTI Z ROKU 1989

Tento mesiac si pripomíname 20. výroèie významnej 
udalosti, ktorá sa zapísala do dejín nášho národa - „zamatovej“ 
revolúcie - nenásilného politického prevratu v Èeskoslovensku, 
ktorý znamenal prechod od komunistickej diktatúry k demokracii 
a tak sa  zaèala písa� nová revoluèná história, ktorá vystriedala 
40 roènú vládu jedinej neobmedzenej strany - Komunistickej.

Nežná revolúcia, ktorá vo svojej podstate ani nežnou nebola,  
sa zaèala policajným zásahom proti pražským študentom dòa 17. 
11. 1989. Tento deò 20. výroèia upálenia sa študenta Jána 
Palacha na protest proti okupácii sovietskymi vojskami roku 
1968, sa konala každoroèná manifestácia študentov. Situácia 
však napovedala, že to nebude pochod, ako každý iný. Zišlo sa 
až 15 tis. študentov, ktorí sa vydali na pochod. Ich trasa bola 
vopred vytýèená a manifestácia povolená. Na zaèiatku davu 
kráèal dôstojník tajnej polície, vydávajúci sa za študenta, ktorý 
ich doviedol až na Národnú triedu, kde manifestujúcich èakal 
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60. rokov

Mária Flašková (è.d. 306)

75. rokov

Stanislav Patráš (è.d. 86)

NARODENÉ
DETI

Dávid Chaban - rodièia: Michal Chaban (è.d. 222)

Miloš Turèan - rodièia: Miloš Turèan a Miroslava Grajze¾ová (è.d. 117)

Simona Patrášová - rodièia: Andrea a Ivan Patráš (è.d. 313)

Zuzana a 
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55. rokov

Katarína Pešoutová (è.d. 197)

80. rokov

Zlata Kostúrová (è.d. 44)

Deò 17.november 1989 sa vyskytuje aj v inej súvislosti v zápiskoch v kronike obce Podkonice. 
Na severnej oblohe medzi 18.a 19.hodinou veèer bola spozorovaná polárna žiara. Najprv bola 
obloha tmavoèervená, akoby poza Podkonický vrch horeli ohne. Za tým sa žiara posunula na 
západ a menila farby na svetlobelasé. Táto žiara je v našej zemepisnej šírke nezvyklým javom. 
Posledne bola videná žiara v strednej Európe na jeseò r. 1938.

KULTÚRA

-vt-



16.11.

17.11.

18.11.

19.11.

20.11.

21.11.

22.11.

34. NEDE¼A V OBDOBÍ CEZ ROK

16. 11. 2009 - 22. 11. 2009

18.00 - Sv. Alžbety Uhorskej, reho¾níèky

+ Ján Jamrich (3. výroèie)

23.11.

24.11.

25.11.

26.11.

27.11.

28.11.

29.11.

1. ADVENTNÁ NEDE¼A

23. 11. 2009 - 29. 11. 2009

18.00 - Sv. Ondreja Dung-Laca, kòaza

18.00 - Sv. Kataríny Alexandrijskej

18.00 - Výr. p. bazilík sv. Petra a sv. Pavla

+ Ján a Emília
a dcéry Anna, Mária a Helena

18.00 - féria

+ rodièia Eduard a Anastázia

18.00 - féria

+ rodièia a manžel

+ Mária, Jozef a Ladislav 

9.00
Za všetkých farníkov

féria

7.30 + rodièia Mária a Ján Turèan
18.00 - Adorácia kríža

+ z rodiny

+ Ján Turèan (1. výroèie)

7.30 - Obetovanie Panny Márie

18.00 - féria

+ Mária a Anton Budaj a rodièia

18.00 - féria

+ manžel Jozef a bratia Emil a Jozef 

9.00
Za všetkých farníkov

FARSKÉ  OZNAMY
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9. 11. 2009 - 15. 11. 2009

9.11.

10.11.

11.11.

12.11.

13.11.

14.11.

15.11.

18.00 - Sv. Jozafáta, biskupa a muèeníka

18.00 - féria

+ František, Júlia a syn Miroslav

33. NEDE¼A V OBDOBÍ CEZ ROK

+ 
a vnuèka Marta

rodièia Bittnerovci, Kostúrovci

7.30 - féria

18.00 - Sv. Martina z Tours, biskupa

+ Emil Patráš

18.00 - Sv. Leva Ve¾kého, pápeža

+ František Balko

Poïakovanie za 75 rokov života

10.00 - Sv. omša za všetkých farníkov
15.00 - Duchovno-kultúrny program

Jozef Kuneš, farár
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30.11.

1.12.

2.12.

3.12.

4.12.

5.12.

6.12.

18.00 - Sv. Jána Domascénskeho, kòaza

2. ADVENTNÁ NEDE¼A

30. 11. 2009 - 6. 12. 2009

+ František Oèenáš
a rodièia Júlia a Pavel

+ z rodiny Kremnickej, Balkovej
a Randovej

+ Vladimír Valent

7.30 - féria

Poïakovanie za zdravie a Božiu pomoc 

18.00 - féria

18.00 - féria

Za Božiu pomoc rodine

9.00
Za všetkých farníkov

18.00 - Sv. Františka Xaverského

ZMENA FARSKÝCH OZNAMOV VYHRADENÁ !
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