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VÁŽENÍ SPOLUOBÈANIA,

neúprosne plynúci èas nás posunul pred prah najkrajšieho obdobia roka - Vianoc.
Vianoce sú pre nás tou kratuèkou zastávkou v uponáh¾anom roku. Prijímame ich ako zaslúženú 

odmenu za dobre vykonanú prácu. Veï ako sa hovorí „Najprv práca, potom pláca“ alebo „Bez práce 
nie sú koláèe“. Vianoce sú najkrajším èasom v roku. Každý z nás sa teší a snažíme sa, aby poèas 
týchto dní bolo všetko dokonalé. Upratujeme naše domy, peèieme rôzne koláèe a v neposlednom 
rade chystáme vianoèný stromèek. Snažíme sa stretnú� s našimi blízkymi, na ktorých sme poèas 
roka nemali až to¾ko èasu èi sa venova� viac našej rodine.

Vianoèný èas je taký, kedy sa nám otvárajú naše srdcia a opä� si my ¾udia máme k sebe o nieèo 
bližšie. Mnohí z nás si spomínajú na svoje detstvo, ako prežívali prípravy na tento najoèakávanejší 
deò v roku. Istotne si však spomenieme aj na tých, ktorí už bohužia¾ nie sú medzi nami, ale stále sú 
živí v našich srdciach a spomienkach.

Milí spoluobèania, želám Vám radostné a pokojné prežitie vianoèných sviatkov. Tým najmen-
ším želám, aby pod stromèekom našli ten najkrajší darèek, aký si vysnívali.

Takže ešte raz š�astné, veselé a požehnané sviatky.

Jozef Jamrich, starosta obce
MILÍ PRIATELIA,

minulos� a budúcnos� predstavujú pre ¾udskú myse¾ stály predmet záujmu. Mnohých fascinuje 
postupné objasòovanie udalostí dávno minulých, a preto sa štúdium dejín radí do všeobecného 
vedomostného preh¾adu. Logické porozumenie historických súvislostí sa stalo už dávno „matkou 
múdrosti“ a každá spoloènos� - aj tá najmodernejšia - sa z nich môže spo¾ahlivo pouèi�.

Èo však s budúcnos�ou? Dá sa spozna� alebo aspoò približne predpoveda�? Vývoj kozmu, 
sveta èi ¾udstva, nám predsa nejaké artefakty po sebe zanechal. Z èoho by sa mohla da� spozna� 
budúcnos�? Solídne uvažujúci èlovek pohrdne lacnými horoskopmi a veštbami a pred poznaním 
budúcnosti pokorne uzná svoju nemohúcnos�.

Boží Syn, ktorý sa narodil ako obyèajné die�a, však ponúka urèitú odpoveï na nezodpovedané 
otázky o tom, v èom h¾ada� budúcnos� ¾udskej spoloènosti: v die�ati. Die�a je nádejou na 
budúcnos�, die�a je rados�ou rodiny i sveta, die�a ako také je Božím úsmevom; každé die�a, ktoré 
prichádza na tento svet, ako povedal ktosi múdry, je dôkazom, že Boh ešte nezanevrel na svet...

Betlehemské Die�a, neviem ako, ale daj, aby sa všetci tešili z Tvojho príchodu i z príchodu 
každého die�a�a; daj, aby každý miloval die�a.

Jozef Kuneš, farár

www.podkonice.sk
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

December 2009

1) UZNESENIE ÈÍSLO 40 - Z MIMORIADNEHO ZASADNUTIA OZ V PODKONICIACH,   
KONANÉHO DÒA 8. OKTÓBRA 2009

OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO :

Schválilo:

1. Vyhlásenie obchodnej sú�aže na prenájom „Hostinec na Hrbe“

2. Adama Luptáka za velite¾a Dobrovo¾ného hasièského zboru

Neschválilo

1. Erika Turèana za velite¾a Dobrovo¾ného hasièského zboru

Jozef Jamrich
starosta obce

2) UZNESENIE ÈÍSLO 41 - Z MIMORIADNEHO ZASADNUTIA OZ V PODKONICIACH,
KONANÉHO DÒA 5. NOVEMBRA 2009

OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO :

Schválilo:

1. Ví�aza obchodnej sú�aže na prenájom Pohostinstva na Hrbe - Dušana Koctúra

2. Platbu za elektrinu pre Futbalový klub vo výške 185.- €

3. Výpožièku fin.prostriedkov pre Futbalový klub na zálohu elektriny vo výške 612.- €

Jozef Jamrich
starosta obce

pomer
hlasov:

V Podkoniciach, 9.10.2009

5:0:0

5:0:0

pomer
hlasov:

7:0:0

4:3:0

7:0:0

V Podkoniciach, 6.11.2009
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SPOLOCENSKÁ KRONIKA

50. rokov

Ladislav Husár (è.d. 131) 60. rokov

Božena Oèenášová (è.d. 160)

NARODENÉ
DETI

Michaela Pavlíková - rodièia: Jana a Gabriel Pavlík (è.d. 224)

OPUSTILI NÁS Peter Flaška (è.d. 92) - 80 rokov
Emília Budajová (è.d. 252) - 75 rokov

3) UZNESENIE ÈÍSLO 42 - Z 21. ZASADNUTIA OZ V PODKONICIACH,
KONANÉHO DÒA 19. NOVEMBRA 2009

OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO :

Vzalo na vedomie:

1. Kontrolu predchádzajúceho uznesenia

2. Ukonèenie nájmu lesných pozemkov medzi PPS a obcou

3. Návrh rozpoètu na r. 2010

Schválilo

1. Èerpanie rozpoètu obce k 30.9.2009

2. Nájomnú zmluvu na prenájom „Pohostinstva na Hrbe“

3. Novú nájomnú zmluvu pre „Družstvo chovate¾ov oviec“ s cenou porovnate¾nou

s inými subjektami v obci

Jozef Jamrich
starosta obce

V Podkoniciach, 20.11.2009

55. rokov

Rudolf Šujanský (è.d. 366) 65. rokov

Milan Pavlenda (è.d. 61)

pomer
hlasov:

4:0:0

4:0:0

4:0:0

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

December 2009



Spravodaj  ODKONICKÝP Spravodaj  ODKONICKÝP

NA NÁVŠTEVE U PÁNA FARÁRA

V súvislosti s duchovným rozmerom Vianoc sme pre Vás, milí spoluobèania a milí veriaci, 
pripravili rozhovor s osobou najpovolanejšou a tou je náš pán farár Jozef Kuneš, ktorý pôsobí v 
našej farnosti od augusta tohto roku, èo je pomerne krátka doba a aj napriek tomu, že sa s ním 
mnohí takmer denne stretávame pri bohoslužbách, radi by sme sa formou tohto rozhovoru o òom 
dozvedeli viac a zároveò si pohovorili aj na tému vianoènú.

Pán farár, odkia¾ pochádzate a ko¾ko máte rokov?
Som stredoslovák z Hornej Nitry. Narodil som sa v Bojniciach, kde som strávil detstvo plné 

zážitkov a kamarátstiev, a potom sme bývali v Prievidzi a neskôr v Diviackej Novej Vsi. Na otázku o 
veku de�om v škole odpovedám zvyèajne tak, že mám to¾ko isto rokov, ko¾ko mal pod¾a tradície Pán 
Ježiš, keï posledný raz vstúpil do Jeruzalema.

Kedy, prípadne, akým spôsobom ste pocítili Božie volanie sta� sa kòazom?
Po prvýkrát v živote som sa s kòazom osobne stretol až ako stredoškolák. Postupne ma 

fascinovala osoba Ježiša Krista a bolo mi ¾úto, že o Òom väèšina mojich kamarátov niè nevedela. 
�ažko mi je slovami opísa� postupne silnejúci Boží hlas, môžem však poveda�, že v mojom 
rozhodnutí mi pomohol príklad vynikajúcich kòazov, s ktorými som bol v kontakte.

Je toto Vaša prvá farnos�, kde pôsobíte ako duchovný správca (farár)? Aké dojmy máte z 
prvých mesiacov pôsobenia v Podkoniciach?

Vysvätený som bol v prvom roku tretieho tisícroèia. Po kaplánskych a znovu študentských 
rokoch sú Podkonice mojou „prvou láskou“. Chcem sa aj touto cestou poïakova� podkonièanom za 
mnohé konkrétne prejavy dobroty a ochoty, s ktorou sa denne stretávam.

Nejaký èas ste strávili v Ríme, môžete nám v krátkosti porozpráva� o svojich zážitkoch?
Bojím sa, že v krátkosti to nedokážem. V Ríme som prežil pä� nesmierne obohacujúcich rokov s 

mnohými vynikajúcimi ¾uïmi zo všetkých kútov sveta, z každého svetadiela a od každého som sa 
chcel ve¾a nauèi� (hovorím chcel, lebo neviem, èi sa mi to podarilo). Ve¾mi ma povzbudzovalo, ako 
sa viera v Ježiša Krista šíri svetom a ako v mnohých prevažne mimoeurópskych krajinách kvitne. 
Zážitkov a skúseností je ve¾mi ve¾a; k tým „naj“ patrí zaiste prítomnos� na pohrebe Jána Pavla II. 
ako aj to, že som mohol zaži� na vlastnej koži úžasnú atmosféru oèakávania vo¾by nového pastiera 
Cirkvi a jeho vyhlásenie na Svätopeterskom námestí.

4

Foto: Ing. Martina Kubišová, PhD.Podkonické hody 2009

ROZHOVOR S ...
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PODUJATIA

DOBRÁ NOVINA - 15. ROÈNÍK

Už po pätnásty krát sa v èase Vianoc vydajú koledníci Dobrej noviny do rodín slovenských 
miest a obcí, aby ohlásili radostnú zves� o narodení Ježiša Krista a zároveò podali pomocnú ruku 
svojim kamarátom v Afrike.

Vý�ažok zbierky 15. roèníka Dobrej noviny, je urèený ¾uïom v Afrike, ktorí žijú v podmienkach 
extrémnej chudoby a nemajú prístup ku vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, pitnej vode a iným 
základným potrebám. Dobrá novina podporuje projekty vedúce k integrálnemu rozvoju èloveka. 
Tento rok pôjde o podporu týchto ¾udí a zvláš� detí v krajinách Keòa, Južný Sudán, Etiópia a 
Uganda.

Aj podkonièania sa opä� môžu teši� na koledníkov, ktorí k nám zavítajú už po druhýkrát, 
konkrétne 25. a 27. decembra 2009. Ich prijatie vás môže obohati�, spríjemni� vám sviatoènú 
atmosféru a váš ¾ubovo¾ný finanèný príspevok môže pomôc� niekomu, kto každú korunku 
potrebuje ako so¾. 

Bližšie informácii o Dobrej novine sa dozviete aj z „Dobrých novín Dobrej noviny“, ktoré v 
najbližších dòoch zavítajú do vašich schránok.

Želáme Vám požehnaný advent a už sa na Vás tešíme!
Vaši koledníci

Vieme o Vás, že vyuèujete aj v kòazskom seminári v Badíne, aké teologické vzdelanie ste 
dosiahli a aký je to pocit pôsobi� v seminári na opaènom poste ako je post študenta?

V Badíne morím študentov kánonickým právom. Priznávam, že by som už nechcel by� zase na 
opaènej strane katedry; ten pocit chodi� do školy a nebá� sa skúšok je úžasný.

A èo naše deti?  Ako sa dá v dnešnej ére poèítaèov a v dobe, keï úcta, poslušnos� a morálka 
idú akoby na druhú ko¾aj privies� deti a mladých k Bohu?

To keby som tak vedel... Myslím však, že Kristova devíza spoèíva v tom, èo ponúka: vz�ah. 
Dnešný èlovek je chudobný práve na harmonické, stabilné a láskyplné vz�ahy. Boh toto všetko 
ponúka a je isté, že On nesklame.

Blížia sa Vianoce, prežili ste niekedy tieto sviatky netradiène, alebo máte nejaký výnimoèný 
zážitok spojený s Vianocami ? Bez èoho si neviete predstavi� Vianoce?

Mám rád tradièné Vianoce. Nezvyèajným vianoèným zážitkom bola pre mòa jedna štedrá 
veèera v istej talianskej farnosti s netypicky stredomorským menü, v ktorom prehltnutie ešte živej 
ústrice bolo pre mòa skôr výzvou, než prejavom radosti z novonarodeného Spasite¾a. S hlbokým 
nádychom a privretými oèami sa to podarilo; niektoré veci sa v živote zdajú strašidelnejšie, než v 
skutoènosti sú.

Èo by ste odkázali naším èitate¾om v súvislosti s najkrajšími sviatkami v roku  Vianocami?
Prajem všetkým úžas nad jednoduchos�ou Boha, s akou sa s nami stotožnil.

Za rozhovor ïakuje -vt-

ROZHOVOR S ...
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA

OZNAMY ZŠ S MŠ:

   9. 12. - peèieme vianoèné oblátky
18. 12. - Vianoèná besiedka o 16.00 hod. v školskej jedálni
22. 12. - Koledovanie po dedine v dopoludòajších hodinách

VIANOÈNÉ VINŠE

Vinšujem ja vám na tieto sviatky ponajprv š�astie, zdravie a božské požehnanie, na poli úrody, v 
stodolách  plienoty, v komore hojnos�, v pitvore svornos�, v izbe lásku úprimnos� a na dietkach 
rados�, aby ste boli veselí ako v nebi anjeli.

Vinšujem vám v tieto slávne sviatky, aby vám dal Pán Boh š�astie, hojné Božské požehnanie, 
na poli úrodu, v dome príplodu, na stateèku rozmnoženie, na dietkach potešenie a vám všetkým 
dobrého zdravia.

Pri Podkonickej škole, tam hneï pri kostole, pod tou ve¾kou lipou, ver by som si chlipou, trocha  
ovocného, s medom vareného, ak koláèa máte, ten mi chytro dajte. Zdraví zostávajte!

V tie vianoèné sviatky, poviem vám vinš krátky: Pán Kristus je narodený, tak nebuïte 
zarmútení, ale sa mu radujeme a slávu prespevujeme, to mu bude premilé, dá nám sviatky 
š�astlivé.

Na Vianoce a v roku novom vinšujem vám nastokrát teplé slnko nad domovom, dobré skutky s 
dobrým slovom, zdravia, š�astia akurát, aby  vás mal každý rád.

Cez Vianoce vyber úsmev a rozdaj ho všetkým, dávaj si naò dobrý pozor, aby nebol riedky. Cez 
Vianoce vyber lásku, každému daj trochu, nech vám nikdy nezovšednie ani v novom roku.

Vianoèná noc ve¾kú má moc, zázraky dejú sa, smutní už smejú sa, zvony v dia¾ hlaholia, rany 
tak nebolia a láska ví�azí bez okov, re�azí.

Blaha, š�astia hodiny, v kruhu našej školskej rodiny, užite si spoloène! Krásne sviatky vianoèné 
zo srdca všetkým želá, rodina naša celá.

Mgr. Vladimíra Turèanová
riadite¾ka ZŠ s MŠ

December 2009
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STOLNOTENISOVÝ TURNAJ JUNIOROV  -  PODKONICE , 7.11.2009

Dvojhra do 15 rokov :
1. Hlavatý Pavol (96) - Malachov
2. Patráš Milan (95) - Podkonice
3. Pôbiš Rastislav (96) - Braväcovo
4. Kozák Tomáš (96) - Malachov
5. Žaloudek Tomáš (96) - Podkonice
6. Sakáè Mikuláš (96) - Braväcovo
7. Jambrich Matúš (95) - Braväcovo
8. Poljovka Ondrej (95) - Braväcovo
9. Pohorelec Matej (95) - Braväcovo
10. Laurinc Lukáš (95) - Braväcovo
11. Solava Adrián (96) - Braväcovo

Dvojhra 15 - 18 rokov :
1. Porubèan David (94) - Podkonice
2. Hlavatý Peter (94) - Malachov
3. Baliak Matej (93) - Braväcovo
4. Divok Martin (92)  Braväcovo
5. Král Andrej (94) - Podkonice
6. Omasta Samuel (92)  Malachov
7. Lupták Vladimír (93) - Braväcovo

ŠPORT

Štvorhra:
1. Hlavatý -Hlavatý
2. Baliak - Divok
3. Porubèan - Žaloudek
4. Patráš - Král
5. Sakáè - Jambrich
6. Omasta - Kozák
7. ¼upták - Pôbiš
8. Laurinc - Solava
9. Pohorelec - Poljovka

Milan Patráš

POZVÁNKA NA TURNAJE

VOLEJBALOVÝ ŠTEFANSKÝ TURNAJ

26.12.2009 - zaèiatok o 11.00 hod.

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

27.12.2009 - zaèiatok o 10.00 hod.

NOHEJBALOVÝ TURNAJ

6.1.2010 - zaèiatok o 10.00 hod.

Všetky turnaje sa uskutoènia v telocvièni ZŠ s MŠ Podkonice.

December 2009



14.12.

15.12.

16.12.

17.12.

18.12.

19.12.

20.12.

4. ADVENTNÁ NEDE¼A

14. 12. 2009 - 20. 12. 2009

18.00 - féria

+ František Bobák (20. výroèie)

21.12.

22.12.

23.12.

24.12.

25.12.

26.12.

27.12.

SV. RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

21. 12. 2009 - 27. 12. 2009

18.00 - féria

18.00 - Sv. Jána Kentského, kòaza

28.12.

29.12.

30.12.

31.12.

1.1.

2.1.

3.1.

16.00 - Sv. Silvestra I., pápeža

10.00 - PANNY MÁRIE, BOHORODIÈKY

2. NEDE¼A PO NARODENÍ PÁNA

28. 12. 2009 - 3. 1. 2010

+ Jozefína a Pavol Chaban

18.00 - féria

+ Milan Vráb

NARODENIE PÁNA, slávnos�

0.00 - rodièia Irena, Július a príbuzní
10.00 - Za všetkých farníkov

+ František

+ Dominik Valent a rodièia

7.30 - Sv. Bazila a Gregora

+ Anna Slobodníková
a dcéra Anna Jedlièková

18.00 - Sv. Tomáša Becketa, biskupa

+ Alžbeta, Matúš, Vladimír a Anton

18.00 - féria

+ Angela, Štefan a deti

9.00
Za všetkých farníkov

9.00 - Sv. Štefana, prvého muèeníka

Za kòazov Štefanov

+ Anna Slobodníková (è. 148)

+ Štefan, Mária a dcéra Alžbeta

7.30 - Sv. Antona Clareta, biskupa

18.00 - féria

+ Ján Flaška (2. výroèie)

18.00 - Jána Kapistránskeho, kòaza 

Za všetkých farníkov

+ rodièia Helena a Valentín

9.00
Za všetkých farníkov

9.00
Za všetkých farníkov

FARSKÉ  OZNAMY
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7. 12. 2009 - 13. 12. 2009

7.12.

8.12.

9.12.

10.12.

11.12.

12.12.

13.12.

18.00 - féria

18.00 - Sv. Damaza I., pápeža

+ Anna a Martin Ivaniè

3. ADVENTNÁ NEDE¼A

+ rodièia Jozef a Kornélia a syn Jozef

7.30 - Prebl. Panny Márie Guadalupskej 

18.00 - Sv. Jána Didaka Cauhtlatoatzin

+ Emil Patráš

18.00 - Nepoškvrnené poèatie P. Márie

Za všetkých farníkov

+ Vladimír Šípka

9.00
Za všetkých farníkov

Jozef Kuneš, farár

7.30 - Sv. Jána Kentského, kòaza
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