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VÁŽENÍ SPOLUOBÈANIA,
je krátko po komunálnych vo¾bách aj v našej obci. Výsledky poznáte. Mrzí ma, že volebná kampaò
nebola korektná. Bolo tu ve¾a útokov, že obec zaostáva za inými obcami, èo nie je pravda. Naša obec je
životaschopná. Podrobne je èinnos a stav obce zhodnotený v predchádzajúcom Podkonickom
spravodaji è. 11. Chcem poïakova mojim volièom za hlasy, ktoré mi dali vo vo¾bách. Rozhodlo zrejme
to, kto dokázal viac presviedèa a s¾ubova.
Prajem novému vedeniu obce úspešné napredovanie, aby splnilo oèakávanie vás obèanov.
Chcem vám všetkým poïakova za spoluprácu v uplynulom volebnom období a prajem Vám
šastné a veselé Vianoce a príjemnú rodinnú pohodu.
Jozef Jamrich, starosta obce

„FACE TO FACE“ ALEBO „Z OÈÍ DO OÈÍ“
Populárnovedecké rubriky v èasopisoch èi na webových stránkach prinášajú denne správy o nových
vynálezoch, technológiách a pokroku, ktorý rastúcim tempom prekonáva donedávna neuskutoènite¾né
sny ¾udského ducha. Èlovek žasne a dúfa, že pokrok ešte neskonèil.
Celkový trend modernej spoloènosti pod vplyvom mnohých úspešných ¾udských diel odoberá však
úžas z osoby a prenáša globálnu pozornos na veci. Nezaslúži si ¾udská bytos predsa len väèší obdiv?
Veï len samotné oèi, ktorými to všetko pozorujeme, vyjadrujú originalitu každého ¾udského indivídua nie
len neopakovate¾nosou oènej dúhovky, ktorú má každý inú, ale aj ich schopnosou „hovori“. Oèi
povedia viac, než vyjadrí slovo, vyjavia i to, o èom èlovek mlèí. Sú pravdivé, asi ani nevedia klama (tie
detské urèite nie). Nezadržia rados, smejú sa, podèiarknu vážnos, plaèú, a to aj bez såz, vedia namieša
a vyjadri celú paletu pocitov, ktoré osobu v najrôznejších okolnostiach života sprevádzajú.
Schopnos rozumie reèi ¾udských oèí môže by ve¾mi užitoènou pomocou v snahe o empatické
pochopenie èloveka, ktorý potrebuje pomoc. Èo vravia oèi zdravého èloveka, èo toho, ktorý sa práve
dozvedel o svojej vážnej diagnóze, èo toho, ktorému zdravotné postihnutie zrazu zmenilo život, èo toho,
ktorý už roky nesie kríž svojej choroby?
Možno aj preto sa veèné Božie Slovo rodí ako èlovek, aby bolo svojimi vlastnými oèami svedkom
každej ¾udskej situácie. Ono èíta i z tvojich oèí...
Sviatky narodenia Božieho Syna sú príležitosou zah¾adie sa do jeho oèí a hlbšie pochopi
životodarné posolstvo, pretože Diea uložené v jasliach chce svojim poh¾adom každému aj bez slov èosi
poveda.
Jozef Kuneš, farár
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci
do obecného zastupite¾stva a starostu obce
Obec
Podkonice

Obvodná volebná komisia
Banská Bystrica

Termín konania volieb
27. novembra 2010

V obci sa zistili tieto výsledky:
Poèet osôb zapísaných v zoznamoch volièov
Poèet volièov, ktorým boli vydané obálky
Poèet odovzdaných obálok
Poèet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre vo¾by
do obecného zastupite¾stva
Poèet poslancov, ktorý sa mal zvoli
Poèet zvolených poslancov
Poèet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre vo¾by
starostu obce

733
524
524
515
7
7
521

Poèet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce pod¾a
poradia na hlasovacom lístku:
Èíslo kandidáta
1.
2.
3.
4.

Meno, priezvisko
Juraj BARLA
Jozef JAMRICH
Michal KUKUÈKA, Ing.
Michal VRÁB, Ing.

Poèet platných hlasov
93
144
157
127

Za starostu obce bol zvolený:
Michal KUKUÈKA, Ing. Kresanskodemokratické hnutie

157 platných hlasov

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupite¾stva pod¾a volebných obvodov a v
ich rámci v poradí pod¾a poètu získaných hlasov:
Por.
èíslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Meno a priezvisko
kandidáta

Politická strana, politické hnutie
alebo koalícia, ktorá kandidáta
navrhla alebo nezávislý kandidát

Ján Chaban, Ing.
Katarína Kostúrová, Mgr.
Vladimíra Turèanová
Katarína Hošalová, Ing.
Ivan Barla, Ing.
Juraj Kostúr, Ing.
Róbert Valent

PODKONICKÝ
ODKONICKÝ Spravodaj

KDH
SDKÚ-DS
KDH
KDH
KDH
NEKA
KDH

Poèet
platných
hlasov
337
327
310
298
272
229
203
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Náhradníci-kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslanca obecného zastupite¾stva pod¾a volebných
obvodov a v ich rámci v poradí pod¾a poètu získaných hlasov:
Por.
èíslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Meno a priezvisko
kandidáta
Jozef Turèan
Miroslava Barlová
Rastislav Slobodník
Peter Houžva
Andrea Pobožná
Igor Bobák
Michal Budaj

Politická strana, politické hnutie
alebo koalícia, ktorá kandidáta
navrhla alebo nezávislý kandidát

Poèet
platných
hlasov

SMER
NEKA
KDH
SaS
KDH
NEKA
LS-NS

168
164
162
118
75
64
55

Celková úèas volièov: 71,48 %
V Podkoniciach
Dòa 27. novembra 2010
Branislav Homola
predseda miestnej
volebnej komisie

SPOLOCENSKÁ KRONIKA
NARODENÉ
DETI

Samuel Domin (è. 121)

UZAVRELI
MANŽELSTVO Lucia Oèenášová & Jozef Bernát (20.11.2010) - Bratislava

70. rokov
František Slobodník (è.d. 148)

OPUSTILI NÁS
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Miroslav Balko (è.d. 101) - 44 rokov
PODKONICKÝ Spravodaj

ROZHOVOR S ...
ROZHOVOR S PÁTROM BOGDANOM
Iste si všetci radi spomíname na pátra Bogdana Kadluczku z rehole
Saletínov, ktorý prežil sedem rokov v našej farnosti spolu so svojimi
reho¾nými bratmi.
Páter Bogdan sa v decembri tohto roku dožíva okrúhleho jubilea 50
rokov. Pri tejto príležitosti sme si na neho spomenuli a so želaním
zdravia, pokoja a vyprosovaním Božej milosti do ïalších rokov života sme
ho oslovili na krátky rozhovor do vianoèného vydania Spravodaja:
Kde viedli Vaše kroky po odchode z Podkoníc a kde teraz pôsobíte?
Po odchode z Podkoníc, z vôle našich predstavených, som bol 6 rokov farárom vo farnosti
Chrenovec-Brusno v dekanáte Prievidza. Chrenovskej farnosti patrí 8 obcí, je tam 5 filiálnych
kostolíkov. Takže pastoraèných povinností bolo dos. Pre zaujímavos: v chrenovskej farnosti
pôsobil ako kaplán Jozef Murgaš. Bolo to presne pred jeho odchodom do USA. Od roku 2009 je
miestom môjho pôsobenia Považská Bystrica-Rozkvet. Saletíni sú na Rozkvete už od r.1991, ale
len od roku 2009 je Rozkvet samostatnou farnosou. Sme tu traja Saletíni. Ja som tento krát
kaplánom.
Spomínate si niekedy na èas strávený v našej farnosti?
Nikdy nezabudnem na sedem rokov pôsobenia v Podkoniciach. Predovšetkým preto, lebo som
tam cítil rodinnú atmosféru: v kostole, pri rôznych oslavách, pri športovaní, v škole, na úrade. Nie
všade na Slovensku je tomu tak. Spomínam na chorých, ktorých som navštevoval, zomrelých,
ktorých som pochovával, výlety s demi, krásne sviatky, ktoré sme spolu prežívali, požehnávanie
domov v období Vianoc, slovom, mám na Podkonice milé spomienky.

Detský tábor s pátrom Bogdanom (rok 2002)
Èo pre Vás znamenajú Vianoce, ako najviac tajomný a najkrajší sviatok v roku?
Aj pre mòa sú Vianoce najkrajšie sviatky v roku. Predovšetkým preto, lebo ten nepochopite¾ný,
ve¾ký Boh sa stal tak blízky èloveku tým, že sa stal sám èlovekom. Aká jednoduchos, pokora
Boha. Myslím si, že aj pravá ve¾kos èloveka je v jednoduchosti a pokore. Vianoce sú tiež...
PODKONICKÝ
ODKONICKÝ Spravodaj
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ROZHOVOR S ...
rodinnými sviatkami. Každá rodina sa snaží by blízko seba, aj tá reho¾ná rodina, do ktorej
patrím.
Máte nejaký zážitok z Vianoc, na ktorý nikdy nezabudnete?
Každé Vianoce sú pre mòa zážitkom, ale najkrajšie zážitky z Vianoc, na ktoré si spomínam
siahajú do detstva.
Máte nejaké ob¾úbené vianoèné jedlo?
V Po¾sku je zvykom pripravova na štedrý deò veèeru z 12 jednoduchých jedál. Na tú veèeru sa
èaká celý deò a vtedy mi chutí všetko, èo je pripravené. Najradšej však mám ruské pirohy, varenú
kapustu s hubami, zo slovenských jedál - kapustnicu.
Èo by ste chceli zažela našim farníkom a obèanom pri príležitosti vianoèných sviatkov?
Ïakujem redakènej rade za blahoželania ku mojím 50. narodeninám. Redakènej rade, novému
vedeniu obce, správcovi farnosti všetkým farníkom a obèanom Podkoníc chcem pri príležitosti
vianoèných sviatkov popria: „ Nech je vaša viera v Božiu lásku pevná. Aj vtedy, keï máte pocit, že
Boh je ticho. Nebojte sa, nezabudol na nás. Ježiš, Diea v jasliach, je toho dôkazom. Požehnané
sviatky všetkým! A spomeòte si na mòa pri polnoènej - aby sme sa všetci stretli v nebi...“
Za rozhovor ïakujú -vt- a -jk-

PODUJATIA
DOBRÁ NOVINA - 16. ROÈNÍK
Opä sa blíži ten èas, kedy sa vo vianoènom období 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.
V 16. roèníku Dobrej noviny chceme upriami pozornos na to, ako sa správame k Zemi, ktorú
nám Boh zveril do správy. Komunity a ¾udia, ktorým pomáhame cez projekty Dobrej noviny v
afrických krajinách, sú ve¾mi výrazne späté s prírodou a každý negatívny zásah do životného
prostredia má na ich život okamžitý vplyv.
Dobrá novina chce najbližšie podpori tieto projekty:
1. Realizáciou vodného projektu v horúcej a suchej oblasti Turkana diecézy Lodwar (Keòa)
2. Program podpory ¾udí s postihnutím v Bungome a Kitale (Keòa)
Aj podkonièania sa opä môžu teši na koledníkov, ktorí k nám zavítajú už po tretíkrát, konkrétne
25. decembra 2010. Ich prijatie vás môže obohati, spríjemni vám sviatoènú atmosféru a váš
¾ubovo¾ný finanèný príspevok môže pomôc trpiacemu a chudobnému èloveku.
Bližšie informácie 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
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
VIANOÈNA BESIEDKA
Vianoèna besiedka bude 17.12.2010, (piatok) o 17.00 hod. v ZŠ s MŠ.
Všetko jasá na Vianoce,
celý svet sa rozligoce
snehovými vloèkami
aj detskými oèkami.
Z vôní sa nám krúti hlava,
keï vianoèné rozvoniava
vetvièka, med, ovocie.
Tak voòajú Vianoce.
uè. MŠ, Marta Gregorová
AKCIE ŠKOLY V NOVEMBRI 2010:
- Prišli k nám herci z Bábkového divadla na rázcestí a zahrali nám rozprávku „O èarovnom
Bubliduchovi“ , v ktorej úèinkovali aj naši žiaci

- Besedovali sme s p. uè. Marienkou Cesnakovou
a podelili sme sa s òou o zážitky
z ciest po Indii a Nepále

PODKONICKÝ
ODKONICKÝ Spravodaj

- Hosom mesiaca november
bol p. starosta Jozef Jamrich
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA

- V nede¾u 5. decembra nás v našom kostole navštívil svätý Mikuláš

Mgr. Vladimíra Turèanová, riadite¾ka ZŠ s MŠ

Z REDAKCNEJ RADY
VIANOÈNÝ PRÍBEH
Z celého srdca všetkým prajeme, aby sme v posolstve Vianoc našli zmysel pre náš život nielen
poèas sviatoèných chví¾, ale aj v každodennom živote. Nech sú naše srdcia a životy naplnené
láskou, schopnosou obetova sa pre druhého a svetlom, ktoré nám prinieslo zrodenie Božieho
Syna. A o tom je aj nasledujúci, možno dobre známy, ale krásny vianoèný príbeh:
Žili raz mladí manželia, ve¾mi chudobní, ale šastní a plní vzájomnej lásky. Ona mala nádherné
husté èierne vlasy stiahnuté do dvoch hrubých vrkoèov, ktoré jej siahali priam po kolená. Každý, kto
ju videl, musel ju obdivova pre jej vlasy. On bol úradník na tom najnižšom poste a jediné, èím by
mohol vzbudi záujem okolia, boli jeho zlaté vreckové hodinky. Zdedil ich po otcovi, ale bez
potrebnej zlatej retiazky, ktorá visiac z jeho vrecka
by každého upozornila, že je ich majite¾om.
Pochopite¾ne, že ve¾mi chcel ma takú retiazku a ona o jeho túžbe vedela. Aj ráno na Štedrý deò si
predstavovala jeho rados, keby mu ju darovala. Nemala ale peniaze na nijaký vianoèný dar, kdeže
na zlatú retiazku! Zrazu dostala nápad. Vybrala sa bez váhania do mesta, predala svoje krásne
vlasy a utekala k zlatníkovi. Kúpila mužovi zlatú retiazku, tú, ktorú on vždy vo výklade obdivoval. On
keï išiel domov z úradu, si všimol, že vo výklade u zlatníka už nie je zlatá retiazka a zamrzelo ho to.
Ale na jej mieste ležala krásna spona do vlasov. „To by bol pravý vianoèný dar pre moju ženu“,
pomyslel si. Ani on neváhal, vymenil svoje zlaté hodinky za zlatú sponu do jej vlasov.
Pod vianoèným stromèekom jej dal sponu do vlasov, ktoré si odstrihla a ona mu retiazku k
hodinkám, ktoré predal... V ten veèer boli nesmierne šastní.
Krásne a požehnané vianoèné sviatky vám želá naša redakcia !
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FARSKÉ OZNAMY
13. 12. 2010 - 19. 12. 2010

6. 12. 2010 - 12. 12. 2010

6.12.

13.12.

18.00 - Sv. Jána z Kríža, kòaza uè. cirkvi

17.00 - Sv. Ambróza, biskupa uè. cirkvi
7.12.

+ Anna a Mikuláš Bittner

14.12.

18.00 - féria

17.00 - Nepoškvrnené poèatie P. Márie
8.12.

9.12.

10.12.

11.12.

12.12.

Za všetkých farníkov
17.00 - Sv. Jána Didaka Cauhtlatoatzin
Poïakovanie
a prosba o Božiu pomoc pre rodiny
18.00 - Sv. Damaza I., pápeža
Lýdia Kostúrová (1. výroèie)
7.30 - féria
Na úmysel
(+ rodièia Jolana a Ján Styk)
3. ADVENTNÁ NEDE¼A
9.00
Za všetkých farníkov

15.12.

16.12.

17.12.

18.12.

19.12.

18.00 - féria
za Božiu pomoc
22.12. pre Sebastiána a Kristiána Legerských
18.00 - Sv. Jána Kentského, kòaza
23.12.

+ starí rodièia a otec

+ Anna Slobodníková (è.d. 148)

NARODENIE PÁNA, slávnos
0.00 - Na úmysel
10.00 - Za všetkých farníkov
25.12.
SV. RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA
9.00
Za všetkých farníkov
26.12.

7.30 - féria
Na úmysel
(+ rodièia Mária a Ján Turèan)
4. ADVENTNÁ NEDE¼A
9.00
Za všetkých farníkov

+ Mária Bittnerová
18.00 - Svätých Neviniatok, muèeníkov

28.12.

+ Angela a Štefan, syn a dcéra Elena
18.00 - féria

29.12.

+ Jozef Oèenáš (2. výroèie)
18.00 - féria

30.12.

7.30 - féria
24.12.

+ rodièia Kornélia, Jozef a rodièia

27. 12. 2010 - 2. 1. 2011
18.00 - Sv. Jána, apoštola a evanjelistu
27.12.

+ Júlia a Martin Ivaniè a rodièia

+ manžel Vladimír, rodièia Mária a Juraj
18.00 - féria

18.00 - féria
21.12.

+ Michal a Mária
18.00 - féria

20. 12. 2010 - 26. 12. 2010

20.12.

+ Anna a Martin Ivaniè

+ Anna a Ján Oravec
16.00 - Sv. Silvestra I., pápeža

31.12.

Ivan Kostúr (2. výroèie)
10.00 - PANNY MÁRIE, BOHORODIÈKY

1.1.

2.1.

Za všetkých farníkov
2. NEDE¼A PO NARODENÍ PÁNA
9.00
Za všetkých farníkov
Jozef Kuneš, farár
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