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MILÍ SPOLUOBÈANIA,

Ing. Michal Kukuèka, starosta obce

ani sme sa nenazdali a už je tu december, posledný mesiac v roku. V òom nás èaká ešte verejné 
prejednávanie konceptu územného plánu a hodnotiacej správy s Obvodným úradom životného 
prostredia, ktoré sa uskutoèní v stredu 12.12.2012 o 18.00 v zasadaèke obecného úradu. Obecné 
zastupite¾stvo bude tiež vybera� nového nájomcu Chaty na Plešiach. Podrobnosti ku obidvom 
udalostiam nájdete na webovej stránke našej obce.

Zázrak Vianoc. Malé, krehké a bezbranné die�a svojou láskou prišlo pretvori� svet. Prajem 
všetkým, aby vás príchod Jezuliatka naplnil láskou, pokojom a š�astím.

Tak ako vlani aj tohto roku po svätej omši na Silvestra pozývame všetkých obèanov na pohár 
punèu, ktorý budeme podáva� pred kostolom. Tešíme sa na stretnutie.

MALI STE Š�ASTIE

Ústavný súd pochoval demokraciu, keï odobril interrupèný zákon z polovice minulého storoèia. 
Ponovembrová ústava Slovenskej republiky jasne priznáva èloveku právo na ochranu života už 
pred narodením, èiže aj v štádiu tretieho, druhého èi prvého trimestra gravidity. Ústavný súd 
odsúhlasil odstraòovanie detí a tých, ktoré by sa mali narodi� s handicapom, umožòuje usmrti� aj 
tesne pred pôrodom. Diskriminaèné a eugenické zbavovanie sa nepohodlných sme tu už mali za 
nacizmu, komunizmu èi iných genocíd.

Ústavný súd odsúdil die�a do pozície nepriate¾a matky. Zákon vnucuje žene zvažova� možnos� 
interrupcie, keï má �ažkosti, keï jej partner, rodièia èi okolie odmietnu priamo èi nepriamo 
pomôc�...

Malo si š�astie, Božie die�a, že si sa narodilo na tento svet pred dvetisíc rokmi, v dobe, keï ešte 
deti neboli vnímané ako nepriatelia matiek a otcov. Malo si š�astie, že poèas deviatich mesiacov 
prenatálneho vývoja si mohlo rás� bez strachu, èi sa ti podarí uvidie� svetlo sveta.

Mala si š�astie, Božia Matka, že si nebola vystavená stresu „slobodnej vo¾by ženy“, 
nachádzajúcej sa v ne¾ahkej situácii. Mala si š�astie, že �a ani spoloènos� ani verejná mienka, ani 
legislatíva neodhovárali od neplánovaného materstva.

Mal si š�astie, svätý Jozef, že zákony vtedy ešte chránili život a ty si mohol vychova� nášho 
Záchrancu, veï bez Neho by nebolo v advente koho èaka� a na Vianoce koho víta�.

Všetkým vám i tým, ktorí ešte môžu by�, prajem š�astie. Jozef Kuneš, váš kòaz

www.podkonice.sk

Spravodaj
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1) UZNESENIE ÈÍSLO 36 ZO 17. ZASADNUTIA OZ V PODKONICIACH, 
    KONANÉHO DÒA 22. NOVEMBRA 2012

OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO:

VZALO NA VEDOMIE:

1. 

2. diskusné príspevky poslancov

SCHVÁLILO:

DOPORUÈILO:

Ing. Michal Kukuèka

starosta obce

kontrolu predchádzajúceho uznesenia

1. vyhlásenie verejnej obchodnej sú�aže a sú�ažných podmienok

    na prenájom Chaty Pleše

1. zverejni� rozpoèet obce na rok 2013 na pripomienkovanie

2. zverejni� návrh VZN è.2/2012 o urèení výšky príspevku na èinnos� školy a školského 
zariadenia na pripomienkovanie

3. zverejni� návrh VZN è. 3/2012 o urèení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
základnej školy a die�a materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území 
obce Podkonice na rok 2013 na pripomienkovanie

4. zverejni� návrh VZN è. 4/2012 o urèení miesta a èasu zápisu die�a�a na plnenie 
povinnej školskej dochádzky na pripomienkovanie

5. zverejni� návrh VZN è. 5/2012 o ovzduší a o poplatkoch za zneèistenie ovzdušia na 
území obce Podkonice na pripomienkovanie

6. zverejni� návrh VZN è. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013 na pripomienkovanie

7. starostovi obce zabezpeèi� podmienky na realizáciu novej webovej stránky obce

8. starostovi obce zrealizova� osadenie ståpu pre verejné osvetlenie a miestny rozhlas pri 
domoch Jaroslava Kostúra a Mareka Polónyho v lokalite na Nive 

pomer
hlasov:

V Podkoniciach, 22.11.2012

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

6:0:1
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

2) EVIDENCIA HROBOVÝCH MIEST

Žiadame obèanov, aby nahlásili na obecnom úrade uloženie zosnulých (urien) už do 
existujúcich hrobov na miestnom cintoríne, z dôvodu evidencie zosnulých v hrobových miestach.

JABLKOVÁ BRIGÁDA

Toho roku nám Pán Boh nadelil bohatú úrodu jabåk. Naše školské jablone sa len tak ohýbali pod 
�archou jabåèok, preto sme si povedali, že by bola ve¾ká škoda, keby sme sa o túto nádielku 
nepostarali. A tak sme zorganizovali zaèiatkom novembra brigádu. Zapojili sa naši školáci aj 
najmenší škôlkári a bokom nezostali ani pani uèite¾ky, èi pani školníèka. Neskôr sme jabåèka 
poumývali a pripravili na lisovanie do obecnej muštárne, kde ich odviezli Jaroslav Chaban a Ján  
Stacho. Juraj Kostúr prejavil dobrú vô¾u a vylisoval z jabåk chutnú š�avu úplne zadarmo. Nakoniec 
teta školníèka uvarila chutný mušt, ktorý sme dostali k obedu. Týmto by sme sa chceli poïakova� 
všetkým zúèastneným za to, že sa naša brigáda doèkala zdarného konca. 

Zuzana Dobríková

-jg-

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
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SPOLOCENSKÁ KRONIKA

55. rokov

Milan Kukuèka (è.d. 97)

65. rokov

František Barla (è.d. 89)

   Ivan Kostúr (è.d. 309)

POZVÁNKA

Dòa 6. 12. 2012 (vo štvrtok) na sv. Mikuláša bude sv. omša o 17:00 hod a hneï po nej bude 
mikulášsky program v kostole, na ktorý sú pozvané všetky rodiny s de�mi.

Zároveò Základná škola s materskou školou usporiada od 16.00 do 20.00 hod. v kres�anskom 
dome PODKONICKÉ VIANOÈNÉ TRHY. Chceme poprosi� VŠETKÝCH šikovných 
Podkonièanov, aby prispeli svojimi vianoènými výrobkami (vianoèné ozdoby, svietniky, betlehemy, 
obrusy, peèivo, výrobky z dreva atï. ....). Výrobky si budú môc� návštevníci vianoèných trhov kúpi� 
za ¾ubovolnú cenu a vý�ažok bude venovaný ZŠ a MŠ na zakúpenie uèebných pomôcok. Vianoèné 
výrobky môžete prinies� do školy, na obecný úrad alebo v deò konania trhov do kres�anského 
domu.  

60. rokov

Mária Luptáková (è.d. 325)

   Emanuel Slobodník (è.d. 333)

Nela Barlová (è.d. 243)
NARODENÉ

DETI

OPUSTILI NÁS Viera Oršulová (è.d. 268) - 64 rokov

FARSKÉ  OKIENKO

-kj-

SPOMIENKA S MODLITBOU

Ak zomrie niekto, koho sme mali radi, nedá sa s tým niè robi�.
Smr� ako koniec života je vždy smutná udalos�.
Spája sa s boles�ou, nenávratným odlúèením, plaèom.
Možno vám trochu pomôže zmierni� žia¾, ak sa porozprávate s niekým,
kto Pe�ka poznal a spoloène si zaspomínate na krásne chvíle, ktoré ste s ním prežili.
Život so sebou prináša nielen pekné, ale aj smutné chvíle.
Zo spomienkového svätého obrázka však pozerá ten, ktorý by iste chcel,
aby sme si naòho zachovali tie najkrajšie spomienky.
Pokúste sa o to, èas ve¾a zahojí.
Blížia sa vianoèné sviatky. V pokore budeme èaka� narodenie Božieho die�a�a Ježiška.

Táto noc musí by� svätá.
Ježiško spí a potíšku dýcha.
Hodvábom zastri chrámovú loï,
nespievaj, iba po špièkách choï.
Táto noc musí by� tichá.

Pe�ko, v modlitbách budeme stále s Tebou.

M.F.

4December 2012
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Kòaz nemohol veri� vlastný ušiam. Povedal 
mu o žene, ktorá sedela v jeho kostole okolo 
poludnia. Hodinár mu prudko stisol ruku a 
vykríkol: „Naozaj? Ona žije?“ Spojili sa s 
rodinou, u ktorej bola žena na pohovore, nasadli 
do auta a vydali sa za òou. Po mnohých rokoch 
osamelosti našiel muž svoju ženu v predveèer 
Božieho narodenia.

Manželov rozdelených dlhé roky spojil 
obrus. Spojila ich Božia dobrota prostred-
níctvom toho, èo na prvý poh¾ad vyzeralo ako 
tragický dôsledok silnej búrky, èo ich priviedlo 
opä� ku š�astiu a spoloènému životu.   

VIANOÈNÝ PRÍBEH: ÈIPKOVANÝ OBRUS VYŠÍVANÝ ZLATOM

Príbeh sa odohráva dávno kdesi v starej štvrti v centre mesta, kde stál rovnako starý kostol, 
ktorý mal opravi� a znovu prebudi� k životu mladý kòaz. 

Koncom decembra sa prehnala údolím silná búrka, z vnútornej strany kostola sa odtrhol kus 
premoknutej omietky a spadol len kúsok od oltára. Kòaz odstránil popadané kusy muriva, ale dieru 
zapláta� nedokázal. Do Vianoc chýbali len dva dni.

Sk¾úèený kòaz sa vybral popoludní na benefiènú akciu, kde sa dražil aj krásny, takmer pä� 
metrov dlhý obrus z bielej èipky a vyšívaný zlatom. Kòaz dostal nápad a vydražil ho za šes� a pol 
dolára. Celý natešený ho priniesol do kostola a pribil na poškodenú stenu za oltárom. Diera bola 
zakrytá! Spokojne sa pobral domov a zaèal si pripravova� vianoènú kázeò. 

Keï šiel na Štedrý deò napoludnie otvori� kostol, uvidel na autobusovej zastávke postáva� 
ženu. Autobus mal prís� až o štyridsa� minút, tak jej ponúkol, aby sa šla zohria� do kostola. Žena mu 
porozprávala, že do mesta prišla na pracovný pohovor. Uchádzala sa o miesto vychovávate¾ky v 
jednej bohatej miestnej rodine, ale neprijali ju. Bola vojnová uteèenkyòa a hovorila slabo po 
anglicky. 

Sadla si do lavice, no zrazu vstala s poh¾adom upreným na ve¾ký zlato-biely obrus a vykroèila k 
nemu. Kòaz sa usmial a porozprával jej o škodách, ktoré napáchala búrka. Ale ona ho nepoèúvala. 
Chytila obrus za rožtek a pomädlila látku medzi prstami. „Je môj!“ povedala. „To je môj slávnostný 
obrus!“ Ukázala prekvapenému kòazovi monogram vyšitý v rohu. „Manžel ho dal pre mòa vyrobi� 
až v Bruseli. Takýto je na svete len jeden.“ Porozprávala kòazovi, že pochádza z Viedne. S 
manželom nesúhlasili s nacistickým režimom a rozhodli sa opusti� krajinu. Manžel ju naložil do 
vlaku a poslal do Švajèiarska. Plánovali sa stretnú� neskôr, keï zbalí domáce zariadenie a dostane 
ho za hranice. No už nikdy ho nevidela. Neskôr sa k nej dostala správa, že zahynul v 
koncentraènom tábore. Dávala si za vinu, že nemala odcestova� bez neho. „Možno je toto 
nekoneèné putovanie môj trest.“ Kòaz ju chcel uteši� a navrhol jej, aby si obrus vzala. Ale ona 
odmietla a odišla. 

     Veèer pri zaplnenom kostole obrus, ktorého krása ešte viac vynikla vo svetle svieèok, zožal 
ve¾ký úspech. Po bohoslužbe pri vychádzaní z kostola jeden starší muž, miestny hodinár, zmätene 
vykríkol: „Je to èudné, pred mnohými rokmi mala moja žena, nech odpoèíva v pokoji, taký istý 
obrus. Bývali sme vo Viedni, žena ho prestierala na stôl len na sviatoèné príležitosti, keï sme na 
veèeru pozvali biskupa,“ usmial sa.

Z knihy: „Keï život nejde pod¾a tvojich predstáv“ od Katriny J. Zeno
-vt-

VAŠE PRÍSPEVKY.
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Závislos� a následné bezdomovectvo sa ve¾mi kruto vedia pohra� s osudom èloveka - to 
dôstojný pán farár Vladimír Maslák pochopil už v Koši pri Prievidzi, keï si k svojim bežným 
kòazským povinnostiam dobrovo¾ne pridal aj vtedajšie pôsobenie v miestnom resocializaènom 
zariadení Provital. Tu nahliadol do psychiky èloveka, ktorého trápi závislos� èi už na drogách, 
alkohole alebo hracích automatoch. Keï spoznal týchto ¾udí nielen zvonka, ale aj ich vnútro a 
pochopil ich trápenie, zaèal im pomáha� rieši� ich kríž. A výsledkom bolo založenie samostatného 
centra Dobrý Pastier, ktorého chodu sa dnes naplno venuje a kde v súèasnosti nachádza útoèisko 
okolo 140 ¾udí bez domova a ¾udí závislých od alkoholu, drog èi hazardných hier. 

Pán farár, èo Vás priviedlo k myšlienke založenia tohto útulku?
Pocit, že Pán Boh ma posiela a sama Božia prozrete¾nos� ma sem sotila. A dobre, že ma sotila, 

lebo to robím rád, mám rád tých ¾udí a tú prácu, ktorú robím.

V akých priestoroch sa útulok nachádza? 
V priestoroch v správe biskupského úradu v bývalom, v tom èase už schátralom kláštore, 

ktorého história sa datuje do roku 1251, do obdobia vlády uhorského krá¾a Bela IV., z rozhodnutia 
ktorého tu bol založený premonštrátsky kláštor. Kláštorný komplex bol jedným z najvýznamnejších 
náboženských a vzdelanostných centier vtedajšieho Uhorska. Tieto budovy tak dýchajú takmer 
800 roènou históriou. V minulosti tu boli rôzne rehole a tak sa tento krásny premodlený priestor stal 
živnou pôdou pre to, aby tu Pán Boh dal nieèomu peknému vyrás� a my všetci sme tu v Božom 
náruèí. Súèas�ou je pútnický kostol Panny Márie z r. 1249, ktorý patrí k najstarším ranogotickým 
sakrálnym stavbám na Slovensku. Interiéru dominuje mohutný barokový hlavný oltár s oltárnym 
obrazom Milostivej Panny Márie. 

Kto všetko tu môže nájs� svoj domov a ako dlho tu môže zosta�?
Poskytujeme tu služby ¾uïom od 18 rokov, pomoc pre širokú paletu ¾udí, ktorí stratili bývanie, 

pre ¾udí bez prístrešia, pre tých, ktorí už vyšli z detského domova po dovàšení dospelosti,  domov 
pre tých, ktorí prešli rozliènými závislos�ami a stratili bývanie aj pre tých, ktorí prichádzajú po 
výkone trestu a nemajú sa kde vráti�. Ponúkame štyri služby: útulok, dom na polceste (¾udia, ktorí 
chodia do zamestnania a nemajú kde býva�), zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovate¾skej 
služby. Bojujeme proti závislostiam a motivujeme ¾udí, aby našli základné priority a vieru. Naši 
klienti sú vïaèní, že majú strechu nad hlavou, teplo a majú èo jes� a že sa im prejavuje pozornos�. 
Lebo keï sa pravda nepodáva s láskou, tak sa neprijíma. 

,,AK SA VYLIEÈI DUŠA, TELO SA DÁ ¼AHKO DO PORIADKU"

S Vianocami si úzko spájame rados� z rozdania èi prijatia 
vianoèných darèekov a tento èas v nás vyvoláva aj tie emócie, kedy 
viac myslíme na druhých a máme viac otvorené srdcia . V dnešnej dobe 
nie je žiadnou výnimkou, keï sa èlovek z rôznych dôvodov, vlastnou 
vinou alebo cudzím prièinením ocitne bez strechy nad hlavou, bez 
domova alebo je odkázaný na pomoc druhých a práve táto téma nás 
inšpirovala k návšteve obèianskeho združenia Dobrý Pastier v 
Kláštore pod Znievom, ktoré pár dní pred Vianocami, dòa 18. 
decembra v roku 2008 dostalo svoj vianoèný darèek v podobe 
oficiálneho povolenia k jeho vzniku zo strany Biskupského úradu v 
Banskej Bystrici a vïaka pomoci a požehnaniu dnes už zosnulého 
biskupa Rudolfa Baláža. Stalo sa tak aj vïaka finanènej podpore 
Žilinského samosprávneho kraja a zásluhou húževnatého, obetavého  
a sociálne cítiaceho kòaza a správcu centra d.p. Vladimíra Masláka.

ROZHOVOR S ...
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    Ako funguje život v útulku a ko¾ko má zamestnancov?
Chováme asi 60-70 ošípaných, 40 ks hovädzieho dobytka, 250 oviec, 50 kôz, 14 koní a ve¾a 

hydiny. Sme sebestaèní vo varení, praní, žehlení, upratovaní aj pri stavebných, tesárskych èi 
klampiarskych prácach. Každý, kto je zdravý, má pride¾ované práce pod¾a potreby. Naši klienti tu v 
Kláštore sú muži a 10 žien máme umiestnených v reho¾nej komunite sestier Vykupiteliek v 
neïalekom Vrícku.  

Máme takmer 30 zamestnancov vrátane desiatich invalidných dôchodcov, ktorí pracujú v 
našich ochranných dielòach otvorených v tomto roku, prièom niektorí z nich sú aj bývalí klienti.  
Obyvate¾om tohto centra pod¾a potreby môžeme zabezpeèi� pomoc lekára,  psychológa alebo 
psychiatra. Ale najlepším psychológom je sám Pán Boh.  

Ako je to s duchovnou formáciou obyvate¾ov útulku?
Duchovný život je tu bohatý. Èím viac sa modlíme, tým viac nás Pán Boh požehnáva. 

Pomáhame aj ïalším sociálnym zariadeniam a charitám v okolí i po Slovensku s prídelom mäsa, 
zemiakov a iných vlastných produktov. Duchovnou posilou nám boli aj púte, na ktorých sme sa 
doteraz zúèastnili v Ríme, Èenstochovej, Medžugorí, Zakopanom.

Ako vychádzajú ¾udia z tohto centra s obyvate¾mi obce?
Máme brilantné vz�ahy s obcou a jej starostom, naši ¾udia sa zapájajú do aktivaèných prác v 

obci t.j. chodia kopa� hroby, kosia záhrady po dedine, èistia obec.

Jedným z obyvate¾ov útulku je aj náš Podkonièan Ondrej Vráb, ktorý ochotne odpovedal na 
naše otázky: 

Ondrej, ako si sa sem dostal?
Spával som vonku na ulici v Bystrici takmer rok, kde si ma všimol Ïurko Barla ml. s mamou 

Gitkou, ktorí o mne povedali pánovi farárovi Vladkovi Maslákovi a tak som sa sem dostal s ich 
pomocou. Som tu už dva roky.

ROZHOVOR S ...
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   Ako hodnotíš život v útulku a ako vyzerá tvoj bežný deò?
Èloveku samozrejme chýba sloboda, zamestnanie a vlastný domov, ale na druhej strane si 

uvedomujem, že tu sa musí dodržiava� poriadok, inak by to nemohlo fungova�. Stalo sa aj tu, že 
niekto zlyhal a odišiel, ale po èase sa znovu vrátil; vždy sa môžeme vráti�. ¼udia sme tu rôzni, ale 
snažíme sa vychádza� spolu dobre. Èas� býva v kláštornej budove v izbách zhruba po štyroch a so 
spoloènými sociálnymi zariadeniami na chodbe. Kúrime si v kachlových peciach. Budova oproti na 
druhej strane dvora je modernejšia, kde je už ústredné kúrenie a sociálne zariadenia máme na 
izbe. Ráno býva budíèek pred šiestou, potom káva a o pol siedmej sú ranné chvály. Nasledujú 
raòajky a potom Vladko rozdelí úlohy. O dvanástej sa modlíme ruženec a potom máme obed. Práce 
pokraèujú v lete do pol piatej a v zime do pol štvrtej. V lete, keï pracujeme so senom, tak aj dlhšie. V 
zime zasa treba odhadzova� sneh atï.. V podveèer mávame sväté omše tu v našom kláštornom 
kostolíku. Momentálne sa opravuje dedinský kostol sv. Michala, tak teraz sv. omše bývajú aj za 
úèasti veriacich z dediny. Potom mávame vo¾no, pozeráme televízor, ja si rád zahrám biliard alebo 
èítam veèer knižku. Veèierku máme o 22. hodine. Pracujeme aj v sobotu do obeda, potom väèšinou 
upratujeme. 

Z útulku nemôžeme vychádza� von poèas vo¾na, ak, tak len so súhlasom a minimálne vo 
dvojiciach. Ja mám na starosti psa, ktorý momentálne stráži objekt budúceho domova dôchodcov, 
ktorý sa nachádza neïaleko našich budov a mal by sa otvori� do Vianoc. Rekonštrukcia je už 
takmer skonèená. Ešte donedávna som mal na starosti práce pri rekonštrukcii bytovky - vydávanie 
náradia, zabezpeèovanie chýbajúceho materiálu atï., tiež som pomáhal pri obkladacích prácach aj 
na spomínanom domove dôchodcov. 

Èo by si odkázal svojim známym, rodine, Podkonièanom?  
Možno som niekomu aj ublížil a je mi to ¾úto. S rodinou som v kontakte. Chcem sa niektorým 

¾uïom poïakova�, hlavne Barlovcom.

Zariadenie Dobrý pastier môžeme na záver charakterizova� slovami p. farára Vladimíra 
Masláka takto:

„ Pomoc ¾uïom v núdzi je ústredným bodom môjho života. Právo na dôstojný život a bývanie má 
každý èlovek. Život v útulku je jednou z príležitostí pre závislých ¾udí a bez domova. Hneï na 
zaèiatku ¾uïom hovorím, že nám ide aj o duchovnú terapiu. ¼udia, ktorí prichádzajú k nám, sa môžu 
rozhodnú� èi majú o òu záujem alebo nie. ¼udia z nášho útulku nielen pracujú, ale aj chodia na 
sväté omše, modlia sa a duchovné rozhovory vediem s nimi vždy, keï potrebujú rieši� otázky 
svojho svedomia.“

Srdeène ïakujeme za rozhovor d.p. Vladimírovi Maslákovi, Ondrejovi Vrábovi a nášmu p. 
farárovi Jozefovi Kunešovi, s ktorým sme túto návštevu uskutoènili.

ROZHOVOR S ...

-vt-, foto: -mv-
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ktoré získali prestížne ceny Slovenskej komory architektov. Ceny sa už tradiène odovzdávali v 
šiestich kategóriách - Rodinné domy, Bytové domy, Obèianske a priemyselné budovy, 
Rekonštrukcia a obnova budov, Interiér a Exteriér. 

Medzi ocenenými bol aj mladý architekt z Podkoníc Ing. Peter Chaban, ktorý spolu s tímom 
Marek Rudohradský a Martina Rudohradská získali ocenenie v kategórii Interiér za dielo KILOWAT 
na Trojiènom námestí 4 v Trnave.  Autorský interiér klubu Kilowatt, vložený do pivnice historického 
domu priamo v centre Trnavy vychádza z progresívnych stratégií digitálne manipulovaného 
priestoru. Klenuté priestory s odhalenou lícovou tehlou boli totiž stvárnené výsostne súèasnými 
prostriedkami; interpretované ako výtvarne pôsobivé partnerstvo elektronickej hudby a digitálnej 
architektúry. Prostredie tvorí (nekarteziánska) plocha žiariaceho displeja, rozvinutá po obvode v 
„pixeloch“ boxov z kompozitného materiálu. Dynamika kriviek displeja sa pritom dostáva do 
opozície k exaktným, kosouhlým tvarom použitého vybavenia. Svetlo ako nehmotná „matéria“ tvorí 
ústredný kompozièný prvok interiéru; spolu s klubovou hudbou vytvára exaltovaný zmyslový 
zážitok.

Ing. arch  Peter Chaban sa narodil v roku 1981. V rokoch 2000 - 2006 študoval na fakulte 
architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V roku 2006 bol nominovaný na cenu 
prof. Lacka a od roku 2007 je èlenom tímu a:rch rudohradský chaban s.r.o. 

Srdeène blahoželáme a sme radi, že v našej obci vyrastajú takíto šikovní a úspešní mladí ¾udia.

-vt-

VYHLÁSENIE VÍ�AZOV SÚ�AŽE CE.ZA.AR 2012

Dòa 11.10.2012 sa uskutoènilo  v bratislavskej 
Rafinery Gallery slávnostné odovzdanie sošiek 
ví�azom XI. roèníka Ceny Slovenskej komory 
architektov za architektúru CE•ZA•AR za prítomnosti 
hostí z odbornej,  verejnej a spoloèenskej sféry.

Medzinárodná porota, ktorej predsedal 
holandský architekt John B. W. Bosch, vybrala 
spomedzi nominácií ví�azné architektonické diela, 

VIETE, ŽE ...

December 2012
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Na Sibíri: Na brehu mora sedí chlapík a chytá ryby. Zrazu sa z hlbín mora vynorí americká 
ponorka, otvorí sa poklop a vytrèí sa nejaký vojak.
 Chví¾u sa s ïalekoh¾adom obzerá dookola, potom dolu zakrièí:
- Smer severo-severovýchod!
Zalezie, zabuchne poklop a ponorka mizne v mori. Chlapík chví¾u pozerá, ale ïalej sa venuje 
rybárèeniu. 
Pár minút nato sa z mora vynorí ruská ponorka, vytrèí sa vojak a keï zbadal rybára, krièí 
naòho:
- Hej ty tam! Nebola tu náhodou pred chví¾ou americká ponorka?
Rybár krièí, že hej.
- A ktorým smerom odplávali?
- Smer severo-severovýchod!
- Nemachruj a ukáž rukou.

Poruèík si zvolá nováèikov a pýta sa ich:
- Je medzi vami niekto, kto sa rozumie elektrine?
- Ja, pán poruèík - prihlási sa vojak Šmarc. - Mám elektrotechnickú priemyslovku.
- Výborne vojak. Tak na izbe dohliadni, aby bolo o desiatej veèer zhasnuté!

Viete, ako zbadáte ruskú plošticu vo vašej spálni?
Máte tam o jednu skriòu naviac.

Stojí vojak na stráži, okolo prejde generál a vojak niè. Generál sa vráti a pýta sa vojaka:
- Vojak, nemali ste ma náhodou pozdravi�?
- Hej? A od koho?

Kapitán hovorí vojakovi:
- Slanina, zamaskujte sa tak, aby vás nerozoznala ani krava od trávy.
- V poriadku. Ale mám otázku. Èo mám robi�, keï ma zaène tá krava žra�?

Dedko prišiel po dlhšom èase na spoveï a hovorí kòazovi:
- Odpustite mi, pán farár, zhrešil som. Poèas druhej svetovej vojny som na povale schoval 
jedného Žida.
- Ale to predsa nie je hriech - pomôc� èloveku nech je akejko¾vek viery.
- Ale ja som od neho pýtal za každý deò 20 korún.
- No, to už také pekné od teba, synu, nebolo, ale tiež to nie je až taký ve¾ký hriech; musel si ho 
predsa živi�.
- Ïakujem, ve¾mi sa mi u¾avilo. Ale mám ešte jednu otázku.
- Pýtaj sa, synu.
- Nemal by som mu poveda�, že sa vojna už skonèila?

Po fláme príde Baltazár Osuch domov. Dlho stojí, pozerá a potom povie:
- To je zasa hlúpy program v televízii, že starká?
- Èo nevidíš, ty ožran akýsi, že stojíš pred zrkadlom?

- Dežo, èo si dostal na Vianoce?
- Vidíš oproti ten èervený Mercedes? 
- Uhm.
- Tak takej farby trièko.

OKIENKO HUMORU

-kj-

01December 2012



Spravodaj  ODKONICKÝP

ŠPORT

FUTBAL - I. TRIEDA 

Keï sa pozornejšie pozrieme na tabu¾ku sú�aže, vidíme, že horná polovica je ve¾mi vyrovnaná. 
Teší ma, že aj naše mužstvo je medzi tímami, ktoré tvoria špièku sú�aže a je potrebné poveda�, že 
úplne zaslúžene. Poèas celej jesene naši hráèi predvádzali peknú a oku lahodiacu hru, ktorou si 
získali divákov, ktorí ich chodili podporova� aj na zápasy vonku. Ve¾kým pozitívom je, že sa do 
mužstva postupne zabudovávajú naši vlastní odchovanci, na ktorých sa dá stava� do budúcnosti. 
Verím, že aj v jarnej èasti sa budeme prezentova� dobrou hrou a výsledkami.

Výsledky - jesenná èas�:

5. 8. Staré Hory - Podkonice 3:4

12. 8. Podkonice - Braväcovo 2:3

18. 8. Luèatín - Podkonice 2:1

26. 8. Podkonice - Poniky 2:1

2. 9. He¾pa - Podkonice 1:2

9. 9. Podkonice - Osrblie 3:0

16. 9. Valaská - Podkonice 3:1

23. 9. Hronec - Podkonice 1:3

30. 9. Podkonice - Pohronská Polhora 3:1

7. 10. Jakub - Podkonice 2:0

14. 10. Podkonice - Baláže 3:2

21. 10. Èierny Balog - Podkonice 2:1

28. 10. Podkonice - Harmanec 6:3

Tabu¾ka po jesennej èasti

1. Luèatín 28

2. Jakub 28

3. Èierny Balog 26

4. Osrblie  25

5. Valaská 25

6. PODKONICE 24

7. Braväcovo 22

8. Hronec 15

9. He¾pa  15

10. Poniky 15

11. Staré Hory 12

12. Baláže 10

13. Pohronská Polhora 7

14. Harmanec 6

(zdroj: www.obfzbb.sk)

body

-mk-
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17.12.

18.12.

19.12.

20.12.

21.12.

22.12.

23.12.

4. ADVENTNÁ NEDE¼A

17. 12. 2012 - 23. 12. 2012

18.00 - féria

+ Ján Šípka

24.12.

25.12.

26.12.

27.12.

28.12.

29.12.

30.12.

SV. RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

24. 12. 2012 - 30. 12. 2012

9.00 - Sv. Štefana, prvého muèeníka

6.00 - féria

+ manžel Ján Kukuèka
a zosnulí z rodiny

18.00 - Svätých Neviniatok, muèeníkov

18.00 - Sv. Jána, apoštola a evanjelistu

+ rodièia Angela a Štefan Gregorèok,
dcéra a syn

7.30 - Sv. Tomáša Becketa, biskupa

+ rodièia Mária a Ján Krivaèka a deti

+ Mária a Michal Bobák

6.00 - Sv. Ondreja Dung-Laca, kòaza

18.00 - féria

+ Anna a Ján Budaj
a rodièia

18.00 - Svätého Petra Kanízia, kòaza

+ Ladislav Štubòa

9.00
Za všetkých farníkov

FARSKÉ  OZNAMY

10. 12. 2012 - 16. 12. 2012

10.12.

11.12.

12.12.

13.12.

14.12.

15.12.

16.12.

18.00 - Svätej Lucie, panny a muèenice

18.00 - Svätého Jána z Kríža

+ František a Boris Bobák

3. ADVENTNÁ NEDE¼A

Na úmysel
(+ Milan Vráb)

6.00 - féria

6.00 - Prebl. P. Márie Guadalupskej

+ Terézia a Dominik Mrva

18.00 - Svätého Damaza I., pápeža

+ rodièia Angela a Ladislav,
syn Dušan a ostatná rodina

+ otec Ján a starí rodièia 

9.00
Za všetkých farníkov 

Jozef Kuneš, farár
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9.00
Za všetkých farníkov

+ Anastázia a Eduard Budaj

+ rodièia Anna a Ján Oravec

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA - Každý štvrtok po sv. omši

December 2012

31.12.

1.1.

2.1.

3.1.

4.1.

5.1.

6.1.

ZJAVENIE PÁNA

31. 12. 2012 - 6. 1. 2013

PANNY MÁRIE BOHORODIÈKY 

18.00 - Sv. Bazila Ve¾kého a Gregora N.

18.00 - Najsvätejšieho mena Ježiš

10.00 - Za všetkých farníkov

+ Jolana a František Patráš

7.30 - féria

+ rodièia Anna a Jozef Bittner
a syn Jozef

9.00
Za všetkých farníkov

+ kòazi Jozef Hu�ka a Vojtech Fekete

18.00 - féria

+ rodièia Barlovci, Chabanovci a deti

NARODENIE PÁNA
0.00 - Na úmysel

10.00 - Za všetkých farníkov

6.00 - féria

+ Anna Slobodníková (5. výroèie)

16.00 - Svätého Silvestra I., pápeža

Na úmysel celebranta - ïakovná
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