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Po zime, ktorá bola skúpa na sneh (veď sme sa
riadne ani nelyžovali) sú pred nami veľmi skoro
Veľkonočné sviatky. Veľká noc je najstarším a
najvýznamnejším sviatkom kresťanského
cirkevného roka. Kto z nás by sa na ne netešil.
Znovu nastanú tie výnimočné chvíle a to rodinné
stretnutia. Všetko okolo nás je také čarovné.
Ožíva príroda, ožívajú ľudia.
Pri ožívaní prírody nám sem-tam vykúkajú rôzne odpady, chcem preto apelovať na
Vás, vážení občania, aby ste nezmyselne nevyhadzovali odpady do prírody. Odpad patrí
do zberných nádob a tento odpad sa pravidelne vyváža.
Ďalej Vás chcem upozorniť na zákaz vypaľovania trávy, pretože môže prísť k
zbytočným požiarom a následne ku škodám. Tieto vety som písal aj vlani v tomto období,
považoval som to za nutné zopakovať, nakoľko sú to stále aktuálne problémy.
Tiež pred rokom v Podkonickom spravodaji č.3 som Vás informoval o „Registri
obnovenej evidencie pozemkov - tzv. ROEP“. Geodetická kancelária „Geopris“ na čele s
p. Ing. Miroslavom Turčanom dodržala slovo a spracovala register v stanovenom termíne.
Po informáciách o registri, ktoré ste dostali domov, ako aj na verejnom zhromaždení v
kultúrnom dome dňa 20. februára 2008, je najdôležitejšie odovzdať pripomienky - námietky
na obecnom úrade v termíne do 12. marca 2008. Po tomto termíne v zmysle zákona č.
180/1995 z.z. na ďalšie námietky komisia NEPRIHLIADNE!
Želám Vám, milí spoluobčania, príjemné a veselé veľkonočné
sviatky v roku 2008.
Jozef Jamrich
starosta obce

spravodaj@podkonice.sk
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
1) TEST ZDRAVIA
Lekárske vyšetrenie prístrojom EAV z jedného bodu dlane. Dňa 10.marca 2008 o 15.00
hod. v ordinácii obecného úradu. Cena za 1 vyšetrenie je 250 Sk. Bližšie informácie budú
na obecných tabuliach.
2) SPOLOK PODKONIČAN
STAV FINANCIÍ K 31.12.2007
Príjmy 2% z dane v r. 2007
Výdavky r.2007:
- registračný poplatok
- bankové poplatky
- príspevok na šport. aktivity
(futbal, volejbal, ZŠ-športové hry)
- príspevok na detský tábor Chrenovec
- obecná.knižnica - nákup kníh
- príspevok na Mikuláša
Výdavky za rok 2007 spolu
V r. 2007 nám prišlo na účet spolku
13.021,00 Sk. Tieto financie budú použité v roku 2008.
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.
Vopred ďakujeme.
Názov: Spolok Podkoničan
Adresa: Podkonice 178, 976 41
IČO: 37957601
Právna forma: Združenie
Číslo účtu: 2621783174/1100
Tatra banka a.s.

18.459,00 Sk
1.368,50 Sk
2.026,00 Sk
4.873,00 Sk
5.000,00 Sk
3.137,00 Sk
2.054,50 Sk

2%

18.459,00 Sk

FARSKÉ OZNAMY
3. 3. 2008 - 9. 3. 2008
18.00 - féria
3.3.

4.3.

+ rod. Anna a Martin Ivanič
18.00 - féria
Poďak. a prosba o Božiu pomoc
pri 85. výr. života
7.00 - féria

5.3.

+ František, rodičia a súrodenci
18.00 - féria

6.3.

+ rod. Anna a Viliam Očenáš
18.00 - féria

7.3.

+ Anna a Jozef Gregorčok
18.00 - féria

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

PODKONICKÝ Spravodaj

8.3.

9.3.

+ Mária Kostúrová, Júlia a Ján Bobák
5. pôstna nedeľa
8.00 + Anna
10.30
a Ladislav Kostúr
Za farnosť
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VAŠE PRÍSPEVKY

.

ČAS NÁŠ KAŽDODENNÝ
Ešte som nestihla naplniť novoročné predsavzatia a už mám
pred sebou pôstne. Kedy to mám stihnúť? Čas tak šialene cvála...
Pôst v mojom ponímaní sa spája predovšetkým s telom a
jedlom. Ale o pôste môžeme uvažovať aj v duchovnej rovine.
Ktorý je pre mňa ľahší? S ktorým mám oslobodzujúcu skúsenosť?
Doba, ktorú žijeme prináša a ponúka hojnosť toho i toho.
Treba si len správne vybrať, aby sme sa necítili prejedení a
presýtení.
Múdri ľudia sa učia aj z klenotnice predkov. Ja z nej najradšej
vyťahujem diamanty obrúsené rokmi. A predsa sa jagajú aj v
21.storočí:
- Jedz do polosýta, pi do polopita.
- Zlatá stredná cesta.
- Nielen z chleba je človek sýty.
- Raňajkuj sám, o obed sa podeľ s priateľom a večeru daj nepriateľovi.
- V zdravom tele zdravý duch.
- Z plnosti srdca hovoria ústa.
- Hovoriť striebro,mlčať zlato.
Tak sa mi zdá, že ako zrejem, viac používam uši. Alebo je to syndróm multimediálnej
doby? Stlačím gombík:počúvam rádio, vežu, MP3, comp...
Počúvam, počúvam, nasávam informácie a nemám čas na seba,na uvažovanie o svete
a svojom bytí v ňom, na sebareflexiu svojho života, na stretnutie so sebou samým. Už pán
Goethe hovoril, že je to tá najlepšia spoločnosť.
Kde ho vziať? Ten fenomén. ČAS. Ako ho osedlať?
Paradoxne, čím máme viac šetričov času, tým viac sa sťažujeme na jeho nedostatok.
Alebo nie?
Ste už majstri v časovom manažmente. Netrápi vás otázka "Ako to zasa všetko
stihnem?"
Gratulujem vám!
-mt-

SPOLOCENSKÁ KRONIKA

GRATULUJEME K VÝROCIU
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55. rokov

85. rokov

Margita Očenášová (č.d. 109)

Anna Flašková (č.d. 161)
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
OZNAMY:
-.vďaka sponzorstvu Slovenského orla sme pre školu získali DVD a súpravu expandrov,
čím sa spestrilo cvičenie žien v telocvični a hodiny telesnej výchovy.
-.13. februára sme navštívili Štátnu operu v Banskej Bystrici, kde sme si mali možnosť
pozrieť predstavenie Snehulienka a 7 pretekárov na motívy klasickej rozprávky
Snehulienka a 7 trpaslíkov (foto)

-.2. MARCA 2008 (V NEDEĽU) O 15.00 hod. sa budú môcť Podkoničania prísť pozrieť
do Kultúrneho domu na ochotnícke divadlo, kde budú hrať naše deti pod vedením
Mgr. Márie Turčanovej
-.v marci sa tešíme na turnaj v stolnom tenise
-.pri príležitosti Mesiaca knihy budeme mať v marci okrem výstavy kníh, besedy a
návštevy knižnice aj recitačnú súťaž
-.prosíme občanov o pomoc a radu pri štiepení a strihaní ovocných stromov tel.:
048/4196849, 0915 988 100
-.momentálne sa v spolupráci so zriaďovateľom venujeme opravám a úpravám
vnútorných priestorov školy: zábradlia, kuchynské stroje, skladovacie priestory,
kotolňa, brány a dvere, výmena kľučiek, výmena podlahoviny, revízie elektrických
zariadení, bleskozvodov, rebríkov, zlepšujeme hygienické podmienky, na jar by sme
chceli dokončiť plánovanú stavbu pergoly, altánku, kde sa budú môcť deti počas
priaznivého počasia aj učiť, v lete chceme vymaľovať materskú škôlku
S pánom starostom riešime havarijný stav kotolne, možnosť využitia projektov na
výmenu okien, zlepšenie materiálno-technických podmienok školy.
K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKA
Poslaním našej školy je pracovať na všestrannom rozvoji osobnosti dieťaťa, aby bolo
šťastné, vzdelané a spokojné.
Hoci do budúceho školského roka nastúpi menej žiakov ako po iné roky, naša škola
rodinného typu sa bude ďalej uberať k vízii „Zdravá škola v krásnom prostredí - spokojný
úsmev šťastných detí“.
V dnešnej dobe ponúka už každá škola také isté služby, len v inom „obale“, ktoré
vychádzajú z požiadaviek rodičov, zo vzdelávacích štandardov. Od budúceho školského
roka už bude cudzí jazyk na každej škole povinný, čitateľská a počítačová gramotnosť je
samozrejmosť, široký výber záujmových činností tiež.

PODKONICKÝ Spravodaj
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Čím sa naša škola líši od iných škôl?
-.zaujímavá..poloha v krásnom horskom prostredí
-.veľké priestory, telocvičňa, školský areál bohatý na zeleň
-.veveričky na boroviciach
-.málo detí v triede, čím je zabezpečený individuálny prístup učiteľa
-.domáce rodinné prostredie a strava
-.rodičia sa nemusia báť o bezpečnosť svojich detí
-.blízkosť rodinných príslušníkov
-.škola v prírode počas celého roka
-.jazdenie na koni
-.učenie hravou formou, praktické, zážitkové vyučovanie, integrované vyučovanie bez
stresov, spájanie viacerých predmetov do blokov
-.možnosť hrať, spievať, maľovať aj v prítomnosti učiteľov ZUŠ, ktorí za deťmi
dochádzajú
-.možnosť sa prezentovať na súťažiach
-.v mimoškolských činnostiach sa zdokonaliť v počítačovej gramotnosti, pestovať
folklórne regionálne prvky v speve, tanci, divadle, vybrať si v športovej oblasti stolný
tenis, loptové hry, lyžovanie, cykloturistika, turistika
-.starať sa o domáce zvieratá, pestovať plodiny, na pracovnom vyučovaní sa deti učia
všetko potrebné pre život v obci
-.vyrábame vlastné produkty aj v tvorivej dielni
-.výlety, exkurzie, vychádzky, kultúrne, spoločenské a športové akcie
-.možnosť naučiť sa plávať na plaveckom výcviku
-.doučovanie žiakov zdarma
-.v rámci projektu Škola podporujúca zdravie okrem vychádzok máme aj ovocné dni,
mliečny program, staráme sa o životné prostredie - čistenie potoka, zber, triedenie
odpadu, starostlivosť o voľne žijúce zvieratá, besedujeme o rôznych témach, robíme
projekty na náučné chodníky
V mene kolektívu pracovníkov školy ďakujem rodičom, starým rodičom za dôveru
Mgr. Vladimíra Turčanová, riaditeľka ZŠ s MŠ
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VIETE, ŽE ...
PRANOSTIKY
V dnešnom čísle sme si opäť prichystali pár pranostík na aktuálny mesiac - marec:
> Na sv. Tomáša (7.3.) sneh mäkne a je z neho kaša
> Keď svätý František (9.3.)dobré vetríky dáva, opelená bude ďatelina i tráva.
> Na Gregora (12.3.) idú ľady do mora.
> Na Gregora (12.3.) hory hučia, gazdovia ešte štyri týždne doma čučia.
> Ak sa do Jozefa (19.3.) s vetrom sneh vyduje, peknú k Veľkej noci chvíľu
prorokuje.
> Na Jozefa (19.3) mráz, bude ovos dobre rásť.
> Keď na Matku Božiu (25.3.) sneh na poli leží, tam kosa a srpok ľahko beží.
> Keď chceš mať zemiaky skoro v hrnci, zasaď ich v marci.
> Suchý marec, mokrý máj, bude žitko ako háj.
> Lepšie, keď ťa zima chveje, než marcovô slnko hreje.
> Marcový sneh nie je dobrý, ani keby ho vo vreci vyniesli na chotár.
> Ak máš v marci lúku vytopenú, nič si z toho nerob, zaraduj sa senu.
> Studený marec, mokrý máj - bude humno ako raj.
> Marec bez vody, apríl bez trávy.
> Marcový prach a májové blato, to je sedliakovi nad zlato.
> Koľko je v marci rosy, toľko v máji mrazu.
> Vidíš v marci chlapa nahatého, volíš vidieť vlka chlpatého.
> Akže marec orie, apríl je studený, mnohé vetry nesú máj krásne zelený.
> Keď pluh i zem ryje, zima ešte žije.
> V marci aj ovce v tanci.
> Kto v marci blchu nezabije, môže v lete spokojne spať.
> Suchý marec, mokrý apríl, studený máj, vrchovaté stodoly a sena plný háj.
> V kožuchu sej jarinu, v košeli oziminu.
> V marci prach, istý hrach.
> Kto nenasial hrachu v marci, nebude ho variť v hrnci.
> Obleč si aj kožuch, ale krumple zasaď.
> Ide marec, poberaj sa starec.
-jk-

PODKONICKÝ Spravodaj
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KULTÚRA
VEĽKÁ NOC A JEJ VÝZNAM
Skutočný význam má iba to, čo prekonáva smrť a trvá navždy. V tom spočíva aj
skutočné šťastie človeka. Cestu k tomuto skutočnému šťastiu naznačuje posolstvo
veľkonočných sviatkov: Kristus premohol smrť svojím zmŕtvychvstaním! Toto posolstvo
dáva človeku pevnú istotu, že má u Boha dobrú budúcnosť. Boh sa v Kristovi postavil na
stranu ľudí a otvoril im perspektívu krásnej budúcnosti so vzkrieseným Božím Synom.
Veriaci človek teda očakáva, že posledné slovo pri umieraní má Boh a nie smrť. A tak viera
vo vzkriesenie patrí k podstate kresťanskej viery.
VEĽKÝ TÝŽDEŇ
Posledný týždeň štyridsaťdňového pôstu sa nazýva Veľkým alebo Svätým týždňom.
Začína Kvetnou nedeľou a tri najdôležitejšie dni v tomto týždni sa nazývajú svätým
trojdním, tzv. triduum: Veľký piatok, Biela sobota a Veľkonočná nedeľa. Počas týchto dní sa
slávi veľmi stará liturgia, v ktorej centre je smútok, pokánie a zmŕtvychvstanie.
KVETNÁ NEDEĽA
Prvý deň Veľkého týždňa. V tento deň sa slávi Kristov
slávny príchod do Jeruzalema, niekoľko dní pred jeho
umučením. Slávenie Kvetnej nedele je doložené už zo 7.
storočia. V liturgii sviatku sú tri významné momenty:
požehnanie palmových ratolestí (u nás vŕbových prútikov
- bahniatok), ktoré sa odohráva mimo chrámu za
sprievodu zhromaždenia; čítanie správy o Ježišovom
umučení (pašie) a slávnosť svätej omše. Práve na Kvetnú
nedeľu sa každoročne slávi aj Svetový deň mládeže, ktorý
uviedol pápež Ján Pavol II.
V našej diecéze sa mladí ľudia schádzajú v Banskej
Bystrici pri oslave tzv. „Kvetného víkendu“, kedy počas 3
dní (piatok - nedeľa) môžu tráviť čas pri prednáškach na zaujímavé témy, rôznych tvorivých
dielňach, koncertoch, či mládežníckych omšiach s otcom biskupom.
ZELENÝ ŠTVRTOK
Štvrtok pred Veľkou nocou, piaty deň Veľkého týždňa. Názov je podľa jednej verzie
odvodený zo spomienky na sviežu zeleň Getsemanskej záhrady - pre Ježiša takej
osudovej. Najrozšírenejším symbolom tohto dňa je však ticho. Práve v tento deň mlčia na
kostolných vežiach zvony, ktoré, ako hovorí ľudová tradícia, odlietajú do Ríma, aby sa vrátili
po západe slnka až na Bielu sobotu. V kresťanských cirkvách je Zelený štvrtok od 4.
storočia liturgicky veľmi významným dňom, kedy
si kresťania pripomínajú ustanovenie
eucharistickej obety a svätia sa i liturgické
oleje. Tento deň odkazuje na Poslednú večeru
(Paschu), ktorú Kristus slávil so svojimi učeníkmi
(správa v evanjeliách podľa Matúša, Marka a
Lukáša). Bolo to posledné spoločné stretnutie
Pána s učeníkmi pred jeho zadržaním pri
modlitbe v Getsemanskej záhrade a umučením.
Zvláštny význam medzi udalosťami vo...
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KULTÚRA
večeradle má premenenie chleba a vína na Kristove telo a Kristovu krv. Eucharistické
spoločenstvo veriacich s Kristom tak tvorí jadro kresťanských bohoslužobných
zhromaždení.
Umývanie nôh: staro orientálny zvyk, pri ktorom domáci pán umýval nohy hosťom a
cudzincom na znak pohostinstva preukázaný tým, čo boli pozvaní do jeho domu. Katolícka
cirkev prevzala tento zvyk do bohoslužobných slávností Zeleného štvrtka, aby pripomenula
moment, kedy sám Pán umýva nohy učeníkom.
Posledná večera je momentom, počas ktorej Pán Ježiš ustanovuje sviatosť kňazstva.
Po obradoch Zeleného štvrtka nasleduje bdenie a modlitba s Ježišom, na pripomienku jeho
utrpenia v Getsemanskej záhrade.
VEĽKÝ PIATOK
Veľký piatok je dňom pamiatky na umučenie
Pána, je to deň Ježišovej mučeníckej smrti na
kríži. V tento deň sa neprináša obeť svätej
omše. Obsahom veľkopiatočnej liturgie je
čítanie správy o Ježišovom umučení (pašie),
uctievanie kríža ako symbolu utrpenia a spásy,
príhovory a prosby za celý svet, sväté prijímanie
a procesia k Božiemu hrobu.
Kríž, ako nástroj utrpenia bol používaný
rôznymi starovekými národmi, najmä Peržanmi
a Rimanmi. Stal sa skutočným symbolom
kresťanstva, pretože na ňom zomrel Ježiš
Kristus.
Prví kresťania chápali Ježišovu smrť na kríži ako udalosť, ktorá prináša spásu celému
svetu. Kríž bol u nich predmetom uctievania a stal sa znakom víťazstva. Od dôb
Konštantína Veľkého, bol kríž často zdobený drahými kameňmi a vzácnymi kovmi. Na
Veľký piatok Cirkev uctieva slávnostne odhalený kríž.
BIELA SOBOTA
Deň, kedy si kresťania pripomínajú Ježišovo prebývanie v hrobe. Názov tohto dňa je
odvodený od obyčaje zažínať nové svetlo. Nový oheň symbolizoval nový život. Radostná
oslava zmŕtvychvstania sa začínala až večer po západe slnka posvätením ohňa, zapálila
sa večná lampa a novoposvätená veľkonočná svieca - paškál. Cirkev v tento deň zotrváva
na modlitbách pri Božom hrobe s očakávaním zmŕtvychvstania. Biela sobota nemá vlastnú
liturgiu, je tzv. aliturgickým dňom, kedy sa neslávi svätá omša. Veľkonočná vigília už patrí k
nedeli.
VEĽKÁ NOC
Vzkriesenie je základnou výpoveďou kresťanskej viery. Viera vo vzkriesenie
predpokladá ďalší život človeka s telom a dušou (nie len samostatný život duše bez tela).
Predstava, že Boh raz vzkriesi mŕtvych je prijímaná tiež Židmi a moslimami. Pre
kresťanov je vzkriesenie mŕtvych predmetom nádeje, ktorá má svoje zdôvodnenie v
zjavených udalostiach spásy: v živote, smrti a zmŕtvychvstaní Ježiša Krista. Teológia
zdôrazňuje historickú skutočnosť zmŕtvychvstania, ktorú dokazuje i prázdny hrob.
Predovšetkým sa však vzkriesený Kristus zjavil apoštolom a učeníkom. Kresťanskou
oslavou Ježišovho vzkriesenia je práve Veľká Noc.

PODKONICKÝ Spravodaj
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KULTÚRA
NEDEĽA ZMŔTVYCHVSTANIA - VIGÍLIA (lat.) bdenie, nespanie, ostražitosť
Kristus vstal z mŕtvych za svitania prvého dňa v
týždni alebo prvý deň po sobote (sobota bola podľa
židovského kalendára posledným dňom týždňa).
Svojím zmŕtvychvstaním dovŕšil Božie stvoriteľské a
vykupiteľské dielo. Preto sa kresťania v tento deň
začali pravidelne schádzať k eucharistickému lámaniu
chleba a tento deň nazvali „dňom Pána„. Každá nedeľa
v roku je teda „oslavou Veľkej noci„ zvláštnym sprítomnením Kristovho vykupiteľského činu. Jedine z neho
môžeme čerpať posilu pre našu vlastnú cestu
zmŕtvychvstania.
-jk- -vt- -nd-

DETSKÝ KÚTIK
Milé deti! Dnes sme si pre vás pripravili niekoľko hádaniek k téme Veľkej noci. Veríme,
že všetko hravo zvládnete :-)
Správne odpovede prineste do kostola na detskú sv. omšu (14.3.2008), kde sa k
vylúšteným slovkám dozviete viac. Pár z vás určite neminie pekná odmena :-)
1) PREŠMYČKA
Vašou úlohou je vylúštiť čo najviac
slov..

2) TAJNIČKA
Tajnička ukrýva názov sviece, ktorú kňaz
na Bielu sobotu prináša do kostola.

čaVíkOj
raBáKon
ČoKrbá
oAdV
hŇeO
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PODKONICKÝ Spravodaj

FARSKÉ OZNAMY
10. 3. 2008 - 16. 3. 2008
18.00 - féria
10.3.

11.3.

12.3.

+ Anna a Patrášová
18.00 - féria
+ Anna a Ján Peťko a Veronika
a Viliam Flaška
7.00 - féria
+ rod. Kristína a Jozef Kretík a ich deti

17. 3. 2008 - 23. 3. 2008 (Veľký týždeň)
18.00 - féria
17.3.

18.00 - féria
18.3.

19.3.

+ Emília Balková, manžel a brat

20.3.

+ František Patráš

+ Anna Slobodníková, č.d. 313

21.3.

16.3.

10.30
Za farnosť

22.3.

23.3.

24. 3. 2008 - 30. 3. 2008
8.00 - VEĽKONOČNÝ PONDELOK
24.3.

+ Vladimír Šípka

obrady Veľkého piatku
19.00 - BIELA SOBOTA

KVETNÁ NEDEĽA
8.00 + Mária a Ján Bobák

+ Anton Mastej MS, 1. výr.
15.00 - VEĽKÝ PIATOK

18.00 - Sv. Jozefa, ženícha P. Márie
15.3.

+ Boris Šípka, 2. výr.
18.00 - ZELENÝ ŠTVRTOK

18.00 - féria
14.3.

+ Stanislav Turčan, 5. výr
7.00 - féria

18.00 - féria
13.3.

+ Mária a Martin Slobodník a synovia

Na úmysel celebranta
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
10.30
Za farnosť

8.00 Na úmysel celebranta

31. 3. 2008 - 6. 4. 2008
18.00 - féria
31.3.

+ Irena a František Očenáš
18.00 - féria

18.00 - féria
25.3.

26.3.

+ Anežka Kretíková

1.4.

7.00 - féria

7.00 - féria

Na úmysel celebranta

+ Mária a Pavol Kostúr a deti

2.4.

18.00 - féria
27.3.

+ rod. Vrábovci, deti, nevesta a vnuk

+ Ján Kukučka, manžel

18.00 - Sv. Jána Bosca, kňaza
3.4.

+ Mária a Juraj Valent a st. rodičia

18.00 - féria
28.3.

Na úmysel celebranta

18.00 - féria
4.4.

+ rod. Anna a Jozef a st. rodičia

18.00 - féria
29.3.

30.3.

+ Jana Flašková, 1. výr.
2. veľkonočná nedeľa
10.30
8.00 + Matúš Turčan,
Za farnosť
15. výr.

18.00 - féria
+ Vladimír Šípka

5.4.

6.4.

3. veľkonočná nedeľa
8.00 + rod. Angela a
10.30
Ladislav a st. rodičia
Za farnosť

Zmena Farských oznamov vyhradená !
PODKONICKÝ Spravodaj

Marec 2008

10

